Związek Harcerstwa Polskiego
Komendantka Hufca
ZHP Sokołów Podlaski
im. Janusza Korczaka

Sokołów Podlaski, 22.07.2017 r.

Rozkaz L. 11 / 17
Druhny i Druhowie, dziś wyjątkowy dzień dla Sokołowskiego Harcerstwa,
dziś świętujemy Dzień Urodzin Janusza Korczaka, Patrona naszego Hufca.
Przypomnijcie dziś swoim Wychowankom, że nasz Patron uczył dzieci życia
mówiąc, że wcale nie jest ono łatwe. Nie ukrywał, jak trudno się jest przyznać, wyrzekać,
przebaczać, przepraszać, rezygnować, gdy trzeba. Uczył, jak być dobrym, koleżeńskim,
serdecznym, czułym, wiernym, słownym, systematycznym, pracowitym, ofiarnym,
wrażliwym, spostrzegawczym; jak szanować siebie, swoich opiekunów i wychowawców.
Druhny i Druhowie, mówcie zuchom i harcerzom, że słowa naszego Patrona
są aktualne i dziś, więc dziś i zawsze przypominajcie wychowankom o tych i innych
"korczakowskich radach”. Pamiętajcie Wszyscy, dziś i zawsze, jak ważne jest wzajemne
wsparcie, bo jak mawiał Janusz Korczak „Wszyscy jesteśmy sobie potrzebni, razem
łatwiej, radośniej, mądrzej i bezpieczniej”.
Zapraszam Kadrę i Uczestników wszystkich placówek HAL oraz Waszych
Rodziców i Przyjaciół na Ognisko „Wspomnienie wakacji”, które odbędzie się dnia
25.08.2017 r. (piątek) o godz. 18:00 przy Sokołowskim Domu Harcerza.
Wszyscy jesteście tam potrzebni, dzięki Wam będzie radośniej, doskonalej
i atrakcyjniej, a dzięki Waszym Wychowawcom, będzie mądrzej i bezpieczniej.
7.
Mianowania instruktorów
7.2. Otwarcie próby na stopień przewodniczki/przewodnika
7.2.1. Na wniosek Hufcowej Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 20.07.2017 r. otwieram próby
- na stopień przewodniczki: dh. Agnieszce Ołtarzewskiej- opiekun próby phm. Anna
Kożuchowska- Kurylak i dh. Marcie Pasik - opiekun próby phm. Katarzyna Nawacka;
- na stopień przewodnika: dh. Sławomirowi Ołtarzewskiemu- opiekun próby phm. Anna
Kożuchowska- Kurylak, ks. Łukaszowi Skarżyńskiemu - opiekun próby phm. Anna
Kożuchowska- Kurylak , dh. Mateuszowi Pasikowi - opiekun próby phm. Agnieszka Karakula,
dh. Marcinowi Cichowskiemu - opiekun próby phm. Sławomir Pasik.
13. Inne
13.1. Druhnom Kandydatkom na Instruktorki ZHP i Druhom Kandydatom na Instruktorów ZHP
życzę satysfakcji z realizacji zadań prób przewodnikowskich.
Niech we wszystkich działaniach przyświecają Wam słowa i czyny wielkiego przyjaciela dzieci,
patrona naszego hufca Janusza Korczaka.
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