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Komendantka Hufca Sokołów Podlaski
im. Janusza Korczaka

Sokołów Podlaski, 20.01.2016 r.

Rozkaz L 2/16
Druhny i Druhowie!
Rok 2016 jest rokiem ważnym dla sokołowskiego harcerstwa nie tylko z racji wejścia
w jego nowe 100-lecie. W tym roku będziemy wspólnie uczestniczyć w wielu ważnych
przedsięwzięciach dla uczczenia: 90-lecia pierwszego obozu hufca; 50-lecia przyjęcia przez hufiec
imienia Janusza Korczaka; 30-lecia połączenia hufców: Sokołów Podlaski - Miasto i Sokołów
Podlaski – Gmina; 25-lecia wręczenia sztandaru 32 DH im. Henryka Oleksiaka „Wichury”; Roku
Henryka Sienkiewicza; Roku Feliksa Nowowiejskiego; Roku Cichociemnych.
Będziemy również uczestniczyć w Światowych Dniach Młodzieży, w jubileuszowych uroczystościach
z okazji 1050-lecia Chrztu Polski.
Druhny i Druhowie!
U progu nowego 100-lecia naszego harcerstwa zadajemy sobie pytanie: Dokąd idziemy...?
To my sami decydujemy jaką drogę wybrać, dokąd podążać? Sami kształtujemy własne poglądy,
własne wybory, własną przyszłość. Ale żyjemy wśród innych ludzi i w swoich poczynaniach musimy
pamiętać też o innych. Jeśli w naszej wędrówce kierujemy się też dobrem innych, kierujemy się
sercem, to my nadajemy swojemu życiu „kształty i kolory”'. Nie możemy przyjmować rzeczywistości
jaką jest, ale mamy ją sami kształtować. Aby zdarzyło się coś pozytywnego musimy słuchać głosu
serca i za nim podążać. Przekazuję Wam motto programu: „Nie rzeczywistość sama, ale serce,
z jakim ku niej przystępujemy, daje rzeczom kształty i kolory". Niech myśl Henryka Sienkiewicza
i myśli innych patriotów zawarte w programie będą dla Was inspiracją Waszego działania,
i wsparciem w wypełnianiu zadań, podejmowaniu się nowych wyzwań zgodnie z Waszymi
pomysłami, inicjatywami, predyspozycjami, umiejętnościami. Podążajcie wybranym szlakiem,
wędrujcie z przyjaciółmi, realizujcie z zapałem i radością Program Wychowawczy Hufca o nazwie
Dokąd idziemy...?
1.
Zarządzenia i informacje
1.2. Informacje
1.2.1. Zapraszam Kadrę Hufca na kominek podczas Kursu Młodej Kadry „Nasze wędrowanie” , który
odbędzie się dn. 03.02.2016 r. godz. 17:00 w Zespole Szkół Gminnych w Prostyni.
2.
Hufiec
2.3 Powołania i rozwiązania sztabów, komisji, komend kursów.
2.3.1. Powołuję Komendę Kursu Młodej Kadry „ Nasze wędrowanie” w składzie:
- phm. Ewa Roguska - Komendantka,
- hm. Marianna Popławska - Zastępczyni d.s. kształcenia,
- hm. Barbara Żaboklicka – Zastępczyni d.s. programu,
- phm. Karol Zalewski - Zastępca d. s. organizacyjnych,
- dh Adam Szymański - Oboźny
- dh. Wioletta Dębiec - Instruktorka d.s. programowych
- dh. Paulina Kądziela - Instruktorka d.s. programowych,
7.
Mianowania instruktorów
7.2. Otwarcie próby na stopień przewodniczki/przewodnika
7.2.1. Na wniosek Hufcowej Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 16.01.2016 r. otwieram próby na
stopnie przewodniczek:
dh. Wioletcie Dębiec, dh. Paulinie Kądzieli.
CZUWAJ !
/-/ hm. Bożenna Hardej

