Związek Harcerstwa Polskiego
Komendantka Hufca Sokołów Podlaski
im. Janusza Korczaka

Sokołów Podlaski, 22.02.2017 r.

Rozkaz L. 3/17
Druhny i Druhowie, dziś świętujemy szczególny dzień -Dzień Myśli Braterskiej.
Od rana wyjątkowo serdecznie myślimy o bliskich z naszej hufcowej wspólnoty, ale też o
wspólnocie naszego związku i skautingu! Wspominamy Roberta Baden - Powella i jego żonę
Olave, na których cześć ten dzień został ustanowiony skautowym świętem - na pamiątkę ich
wspólnych urodzin. Co roku 22 lutego wysyłamy życzenia do Przyjaciół, a wieczorem spotykamy
się w kręgach przyjaźni, by spędzić radosne chwile w blasku świec, by widzieć błyski radości
w oczach innych, by stojąc w bratnim kręgu, śpiewać wspólnie Bratnie słowo sobie dajem, że
pomagać będziem wzajem..., by przekazywać iskrę przyjaźni i czuć ciepło bratnich rąk.
Składam Wam serdeczne życzenia radości z przynależności do harcerstwa i by nikt nigdy nie
czuł się smutny ani samotny, by każdy z Was zawsze czuł silną więź z rodziną i przyjaciółmi.
Przekazuję Wam okolicznościowe przesłanie: Splatamy dłonie, myśli, słowa, aby z dnia na dzień
godniej, żeby sens życia nam nie spłowiał, patrząc w twarz innym - sobą być!
1.
Zarządzenia i informacje
1.2. Informacje
1.2.1. Przypominam o spotkaniu na Kominku Harcerskim o godz. 18:00 w Harcówce VII
Osiedlowego Szczepu Harcerskiego im. Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie, ul. Wyspiańskiego 3.
1.2.2. Zapraszam na Biwak Harcerski „Zawsze jest Dzień Myśli Braterskiej”, który odbędzie się
w Zespole Szkół w Jabłonnie Lackiej w dniach 17-19.03.2017 r.
1.2.3. Zapraszam na Kominek Harcerski podczas Biwaku „ Zawsze jest Dzień Myśli Braterskiej”
który odbędzie się w dn.18.03.2017 r. o godz. 18:00 w Zespole Szkół w Jabłonnie Lackiej.
2.
Hufiec
2.3. Powołania i rozwiązania sztabów, komisji, komend kursów.
2.3.1. Powołuję Komendę Biwaku „ Zawsze jest Dzień Myśli Braterskiej” w składzie:
- pwd. Rafał Mikołajewski - Komendant,
- HO Paulina Krystoszyk - Zastępczyni Komendanta ds. organizacyjnych,
- pwd. Michał Wierzbicki - Zastępca Komendanta ds. programowych.
- dh Mateusz Pasik - Oboźny.

CZUWAJ !
/-/ hm. Bożenna Hardej

