Związek Harcerstwa Polskiego
Komendantka Hufca Sokołów Podlaski
im. Janusza Korczaka

Sokołów Podlaski, 19 października 2015 roku.

Rozkaz Specjalny L. 2/2015
Z głębokim żalem zawiadamiam, że w wieku 69 lat odszedł na Wieczną Wartę hm. Andrzej Gołownicki.
Dh Andrzej został harcerzem 1957 r. w Szkole Podstawowej Nr 2 w Sokołowie Podlaskim.
W 1960 r., w wieku 14 lat, uczestniczył w Ogólnopolskim Zlocie Grunwaldzkim, dokąd dotarł pieszo
wraz z reprezentacją hufca, którą stanowili harcerze starsi i kadra obozu w Soczewce koło Gostynina.
Od 1975 r. był instruktorem hufca, w latach 1976 1999 członkiem Kręgu Wychowania Gospodarczego przy
warsztatach Zespołu Szkół Zawodowych, w latach 2000 –2001 Przewodniczącym K.I.„Lustereczko”- tę nazwę
nadano na cześć druha Jędrka, który używał powiedzenia „lustereczko” czyli ładnie, czysto, przejrzyście.
W 2001 r. był członkiem Komendy Zlotu 90-lecia Harcerstwa Diecezji Drohiczyńskiej w Drohiczynie.
W .2001-2003 był Zastępcą Komendantki Hufca ds.organizacyjnych. W 2006 r. wstąpił do Kręgu
Instruktorskiego „Słonecznik”i z nim, w 2009 r., zdobył Hufcową Odznakę Korczakowską.
Od 1997 r. pełnił funkcje magazyniera, zaopatrzeniowca i księgowego Zgrupowań Obozów Harcerskich
w Czarnusze a od 2005 r. w Jaśkowie. Pełnił też funkcje wychowawcy na koloniach nad morzem i na
zimowiskach w górach. W latach 2001-2003 był skarbnikem hufca, a przez ostanie 8 lat księgowym hufca.
Wspierał komendę hufca w organizacji wielu przedsięwzięć programowych tj.Instruktorskie Spotkania
Pokoleń, Instruktorskie Spotkania Andrzejkowe, Akcje Betlejemskie Światełko Pokoju i Wielka Orkiestra
Świątecznej Pomocy, Kursy Młodej Kadry, FestiwaleKultury Harcerskiej, Muzyczne Spotkania z Poezją
Skarabeusz, podczas których podziwiał m.in. talent poetycki siostrzenicy Marty.
Oprócz życia osobistego, pracy zawodowej i działalności harceskiej miał też liczne pasje i zainteresowania,
tj. wędkarstwo kolarstwo, żeglarstwo. Cenił ludzi, przyjaźń, pracę, ale też pobyt na łonie przyrody,
szczególnie nad Bugiem, nad jeziorami mazurskimi i nad zalewem w Siedlcach
Podczas ostaniej Harcerskiej Akcji Letniej był księgowym dwóch turnusów Zgrupowania Obozów Hufca
„Wehikuł czasu” w Orzyszu. Mimo choroby, z powierzonych obowiązków wywiązał się jak zawsze sumiennie
i terminowo. Druh Andrzej włożył wielki wkład pracy w tworzenie warunków do działania naszego hufca
i w wychowanie zuchów i harcerzy. Jego służba instruktorska jest przykładem poświęcenia dla dobra naszego
hufca, naszego miasta, powiatu, województwa, chorągwi, Związku Harcerstwa Polskiego i Ojczyzny.
Za swoją pracę był dobrze oceniany przez władze hufca i chorągwi.
Zawsze doceniałam Jego zaanagażowanie i motywowałam do dalszej pracy.
W uznaniu wzorowej służby otrzymał w 2012 r. Srebrny Krzyż „Za Zasługi dla ZHP”.
W tym roku również wnioskowałam do władz naczelnych i chorągwianych o odznaczenia.
Miałam nadzieję, że będą wręczone na Jubileuszu 100-lecia Sokołowskiego Harcerstwa 3 października.
Na tej uroczystości zabrakło jednak Druha Andrzeja, znalazł się w szpitalu.
Jego wnuczka Gabrysia Gołownicka wraz ze swoją drużyną, 9 SDH „Orlęta” im. Szarych Szeregów, pełniła
wtedy zaszczytną służbę w drużynie sztandarowej hufca.
Druh Andrzej odszedł z naszych szeregów na Wieczną Wartę 18 października 2015 roku.
Na uroczystościach pogrzebowych 22 października wręczymy na ręce Rodziny Zmarłego przyznane
odznaczenia: Złoty Krzyż „Za Zasługi dla ZHP i Odznakę Chorągwi Mazowieckiej.
Zapamiętamy Druha Andrzeja, jako naszego niezawodnego Jędrka, człowieka niezwykle serdecznego,
życzliwego, radosnego, wrażliwego, pracowitego, punktualnego, zorganizowanego, systematycznego,
dokładnego, słownego i odpowiedzialnego, na którym zawsze można było polegać, jak na Zawiszy!
Cześć Jego pamięci!
Druhny i Druhowie! Zuchy, harcerze, harcerze starsi, wędrownicy, instruktorzy i seniorzy hufca!
.
1. Ogłaszam żałobę do dnia 31 października 2015 roku.
2. Polecam odczytać rozkaz na specjalnych zbiórkach drużyn.
3. Polecam okryć kirem sztandary harcerskie.
4. Polecam nałożyć czarne opaski na krzyże harcerskie.
CZUWAJ! hm. Bożenna Hardej

