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Zaliczenie służby 

Związek Harcerstwa Polskiego     Sierpc, 27.10.2008 r. 

Komendant Hufca Sierpc 

Im. Janusza Korczaka 

 

 

ROZKAZ  L.6/2008 

 

1. Zarządzenia i informacje 

 

W związku z listopadowymi uroczystościami zobowiązuję wszystkich członków naszej 

hufcowej wspólnoty do oddania w dniu 1 listopada  hołdu poległym i zmarłym – zasłużonym 

dla każdego środowiska. 

Natomiast w dniu 11 listopada polecam drużynowym szczególną aktywność  i liczne  

uczestnictwo zuchów oraz harcerzy  uroczystościach Święta Niepodległości.  

Dzień 11 listopada ogłaszam dniem mundurowym. 

W następującym składzie powołuję poczet sztandarowy : 

dh. Anna Dobrzeniecka 

dh. Katarzyna Giera  

dh  Piotr Jaworski 

Odpowiedzialną za poczet czynię pwd. Jolantę Wiśniewską  

Przypominam, że w dniu 10 listopada br. o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Domu Na-

uczyciela odbędzie się  konferencja, w której mają obowiązek uczestniczenia funkcyjni dru-

żyn starszoharcerskich oraz instruktorzy, którzy nie brali udziału w zlocie funkcyjnych hufca 

w Słupi.   

Za przygotowanie i przebieg konferencji są odpowiedzialni:  

phm. Dariusz Rybacki, phm. Paweł Chmielewski i hm. Dorota Cendrowska 

 

Informuję, że w dniu 29 listopada br. od godz. 18.00 odbędzie się integracyjny składkowy 

Wieczór Andrzejkowy (z osobami towarzyszącymi). Zgłoszenia wraz z dobrowolną składką 

w wysokości 35 zł. od osoby należy uiścić do dnia 19 listopada br. (termin ostateczny).   

 

2.3. Mianowania w komendzie hufca. 

 

  Z dniem dzisiejszym mianuję: 

 phm. Katarzynę Kordulasińską  - zastępcą komendanta hufca d/s  programowych, 

 phm. Dariusz Rybacki pozostaje przy funkcji zastępcy d/s kształceniowych 

 

2.4. Zwolnienia i mianowania w komisji stopni instruktorskich 

 

Z dniem dzisiejszym na własną prośbę zwalniam hm. Grażynę Krawczyńską z funkcji  

przewodniczącej Hufcowej Komisji Stopni Instruktorskich oraz hm. Danutę Walczak z funk-

cji wiceprzewodniczącej HKSI. Obydwom Druhnom dziękuję za wieloletnie , rzetelne peł-

nienie funkcji i życzę dalszych sukcesów w pracy zawodowej oraz wszelkiej pomyślności  

w życiu osobistym. Mam nadzieję, że w dalszym ciągu mogę liczyć na  współpracę i pomoc. 

Z dniem dzisiejszym mianuję na funkcję przewodniczącej HKSI hm. Dorotę Cendrowską, 

a na funkcję wiceprzewodniczącego phm. Pawła Chmielewskiego. Dh Dorocie i dh. Pawłowi 

życzę satysfakcji z pełnienia funkcji i mam nadzieję, że wieloletni przewodnicy i podharcmi-

strzowie  podejmą trud zdobycia wyższego stopnia. 
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Nowych członków komisji zobowiązuję do przejęcia dokumentacji  i opracowania regu-

laminu pracy komisji. 

 

2.5. Powołanie i rozwiązanie sztabów  

 

Z dniem dzisiejszym powołuję sztab członków zadań programowych pt. „Hufcowe Zwy-

czaje Bożonarodzeniowe”. 

Pion zuchowy:   phm. Anna Długosińska 

phm. Ewa Jankowska 

phm. Małgorzata Sajewska 

 

Pion harcerski i starszoharcerski: phm. Katarzyna Kordulasińska 

phm. Agata Urbańska 

pwd. Joanna Placek 

Pionem organizacyjno - kwatermistrzowskim kieruje hm. Jadwiga Lisicka 

 

Członków poszczególnych pionów zobowiązuję do opracowania regulaminów i  rze-

telnego przygotowania oraz  przeprowadzenia wszystkich zadań. 

 

9. Zaliczenie służby instruktorskiej za  rok harcerski 2007/2008 

 

Po wypełnieniu statutowych obowiązków i pozytywnej ocenie instruktorskiej służby na-

stępującym mianowanym funkcyjnym hufca  i drużyn zaliczam służbę instruktorską. 

Członkom  komendy  hufca :   

hm. Hannie Kowalskiej 

hm. Jadwidze Lisickiej 

phm. Dariuszowi Rybackiemu 

phm. Annie Długosińskiej 

phm. Katarzynie Kordulasińskiej 

Członkom Hufcowej Komisji Rewizyjnej 

hm. Zbigniewowi Maciejewskiemu 

hm. Irenie Kwiatkowskiej 

hm. Krystynie Ulickiej 

Członkom Sądu Harcerskiego 

hm. Józefowi Chmielewskiemu 

hm. Liliannie Nejman 

hm. Urszuli Strużewskiej 

Członkom HKSI 

hm. Grażynie Krawczyńskiej 

hm. Danucie Walczak 

phm. Ewie Maciejewskiej 

Instruktorom KH 

 phm. Maciejowi Pawłowskiemu 

phm. Pawłowi Chmielewskiemu 

hm. Maciejowi Młynarczykowi 

pwd. Annie Kowalskiej 

pwd. Anicie Pikulskiej 

pwd. Krzysztofowi Niepytalskiemu 

Drużynowym pionu zuchowego, którzy opłacili składki instruktorskie: 

phm. Iwonie Okonkowskiej i pwd. Marioli Olędrzyńskiej 
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phm. Małgorzacie Sajewskiej 

phm. Iwonie Pawłowskiej 

phm. Ewie Jankowskiej  

pwd. Danucie Mazurowskiej 

pwd. Katarzynie Dyja 

Drużynowym pionu harcerskiego  z opłaconymi składkami: 

phm. Agacie Urbańskiej 

pwd. Małgorzacie Adamczyk 

pwd. Annie  Domańskiej 

phm. Zuzannie Bońkowskiej i phm. Danucie Paprockiej 

phm. Jolancie Rożniak 

pwd. Joannie Placek  

pwd. Lidii Malinowskiej 

pwd. Jolancie Wiśniewskiej 

phm. Krystynie Kalisz 

Instruktorom - drużynowym pionu starszoharcerskiego: 

 pwd. Marioli Ciesińskiej 

 

 

 

12. Kary organizacyjne 

 

W związku z kilkakrotnym nie wypełnieniem poleceń i lekceważącym stosunkiem do 

przedstawicieli władz hufca udzielam pwd. Mateuszowi Frasowi upomnienia i zobowiązuję 

do stawienia się z całą drużyną w dniu 10 listopada br o godz. 9.30 na specjalnej zbiórce 

mundurowej. 

 

13. Pochwały, wyróżnienia , nagrody. 

 

Następującym drużynowym udzielam pochwały za  przeprowadzenie akcji charytatywnej  

z okazji Dnia Papieskiego: phm. Agacie Urbańskiej , phm. Małgorzacie Sajewskiej,  

phm. Katarzynie Kordulasińskiej, dh. Annie Dobrzenieckiej, dh. Katarzynie Giera, phm. Iwo-

nie Pawłowskiej, pwd. Joannie Placek, phm. Dariuszowi Rybackiemu, phm. Zuzannie Boń-

kowskiej, phm. Danucie Paprockiej, phm. Jolancie Rożniak, pwd. Marioli Ciesińskiej,  

phm. Krystynie Kalisz, oraz dh. Marii Organiak. 

Dzięki Waszemu  Druhny i Druhowie trudowi i Waszych wolontariuszy w skali hufca 

przekazaliśmy na rzecz Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia  kwotę 1.778, 67 zł. 

 

14. Inne 

 

Następującym drużynowym dziękuję za dostarczenie planów pracy: 

phm. Iwonie Okonkowskiej, phm. Ewie Jankowskiej, pwd. Danucie Mazurowskiej,  

phm. Zuzannie Bonkowskiej, phm. Jolancie Rożniak, pwd. Joannie Placek, pwd. Lidii Mali-

nowskiej, pwd. Jolancie Wiśniewskiej, phm. Dariuszowi Rybackiemu, dh. Sławomirowi 

Szałkuckiemu, dh. Annie Dobrzenieckiej, dh. Joannie Zalewskiej. 

Informuję, iż wszyscy pozostali drużynowi, którzy nie dotrzymują obowiązujących termi-

nów, nie będą mieli zaliczonego wykonania zadania. 

  

 Z dniem dzisiejszym rozwiązuję „Harcerską Sekcję Ratowniczą”. Dziękuję za dotych-

czasową służbę, ubolewam jednocześnie, że członkowie tejże sekcji, nie kontynuują pracy  w 
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dobrze zapowiadającej się drużynie. Członków rozwiązanej sekcji, proszę o informację co do 

dalszej działalności harcerskiej. Funkcyjnego sekcji, dh. Macieja Iwińskiego, proszę o rozli-

czenie się z powierzonego mu hufcowego sprzętu do dnia 10.11.2008 r. 

 

 

C Z U W A J ! 

 

hm. Sławomir Szałkucki 


