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ROZKAZ  SPECJALNY  L.1/2010 
 
 
Zuchy, 
Harcerki i Harcerze, 
Instruktorki i Instruktorzy 
Hufca Sierpc im. Janusza Korczaka 
 

Druhny i Druhowie ! 
 

 Rok 2010, to rok szczególny dla wszystkich zuchów, harcerzy i instruktorów. To rok 
podsumowujący ogólnopolskie zadania programowe „Roku Braterstwa”, rok przygotowań i obchodów 
100 - lecia Związku Harcerstwa Polskiego, której sztandarową imprezą będzie Jubileuszowy Zlot 
Harcerstwa Polskiego w 2010 roku w Krakowie. Rok 2010 jest również szczególny dla naszego hufca. 
To rok w którym mija 30 lat od chwili nadania hufcowi imienia Janusza Korczaka . 
 

Połączenie tych dwóch ważnych rocznic jest wspaniałą okazją do wytężonej pracy 
wychowawczej w gromadach zuchowych, drużynach harcerskich i starszoharcerskich. To okazja do 
dyskusji na temat fundamentów harcerskiej idei i powrocie do korzeni - pracy nad sobą, braterstwie 
i służbie ale i jednoczesne spojrzenie w przyszłość związku. To okazja do podsumowania naszego 
dorobku i doświadczeń naszej organizacji, jej wkładu i wpływu na życie społeczne. To okazja do 
wytyczenia na nowo obszarów wyzwań społecznych, na które powinna odpowiedzieć działaniem 
nasza organizacja.  

XXX rocznica nadania imienia Janusza Korczaka, będzie w naszym hufcu impulsem do 
spojrzenia na naszą hufcową działalność  przez pryzmat działalności naszego bohatera, przez 
pryzmat jego doświadczeń i zasad jakimi się kierował w pracy z dziećmi i młodzieżą. „Korczak 
wyzwalał prawdę już wprost obecnością swoją. Każdy w obcowaniu z nim stawał się sobą – był sobą. 
Czuło się całą małość frazesów, zakłamania i form nieistotnych. Tęskniło się wprost do tej prostoty 
i czystości myśli, którą niosły ludziom prócz smutku i zadumy, jego dziwne, dobre oczy.” - tak 
pisała o Korczaku Maria Grzegorzewska, polska pedagog, profesor, twórczyni pedagogiki specjalnej.  
 

Druhny i Druhowie! 
 

Stajemy w pełnej gali mundurowej  na  uroczystym apelu w dniu Zlotu Korczakowskiego 
SIERPC 2010 w XXX Rocznicę Nadania Hufcowi Imienia Janusza Korczaka oraz 100 – lecia Harcerstwa 
Polskiego. Celem zlotu jest wzmocnienie wyrazistości wychowawczej ZHP poprzez umożliwienie 
uczestnikom realizację zadań tematycznie powiązanymi z dwiema ważnymi rocznicami. 
Upowszechnianiu dorobku i bogatych tradycji harcerstwa, a także wskazanie kierunków rozwoju w 
przyszłości będą służyły zaplanowane zadania: uroczysty apel z udziałem władz miasta, 
przedstawicieli władz samorządowych i oświatowych, gra miejska „Śladami Korczaka” oraz „Baw się 
z nami, dzielnymi zuchami.”, uroczysta msza, po której odbędzie się ogniobranie, wieczornica 
zatytułowana „Siła tradycji i moc działania” oraz służba harcerzy na rzecz miasta. Wsadzimy 
symboliczne 100 drzew na 100-lecie harcerstwa. Dal upamiętnienia zlotu i obchodzonych rocznic, 
zostanie zasadzone drzewo pamięci z tablicą pamiątkową, ufundowane przez Patrona Zlotu 
Burmistrza Miasta Sierpca – Marka Kośmidra. 

 
Wszystkim nam życzę  wielu niezapomnianych przeżyć na szlaku harcerskiej przygody. 

 
 
 
CZUWAJ ! 

 
hm. Sławomir Szałkucki   


