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Rozkaz Specjalny L. 2/ 2018
Dziś, w Międzynarodowym Dniu Osób Niepełnosprawnych i w roku obchodów 60. rocznicy
powstania Nieprzetartego Szlaku wyrażam wielką wdzięczność dla WAS Instruktorek i Instruktorów ZHP,
Opiekunów i Wychowawców, poświęcających się dla dobra harcerek i harcerzy Specjalnej Troski.
To dzięki WAM drodzy Przyjaciele, młodzi ludzie pokrzywdzeni przez los, skupieni w Waszych
drużynach NS, mają możliwość rozwijania wiedzy, umiejętności i zainteresowań, zdobywania nowych
doświadczeń, kształtowania talentów i osobowości, usprawniania i wyrównywać deficytów rozwojowych.
To Wy, Druhny i Druhowie, dajecie Tym Dzieciom nadzieję na lepsze życie, na pokonywanie lęków
i słabości. To WY stwarzacie Im szanse na podniesienie sprawności fizycznej i intelektualnej, na
doskonalenie umiejętności niezbędnych w codziennym życiu, na rozwijanie uzdolnień, zainteresowań,
i odnoszenie sukcesów.
Nieprzetarty Szlak to integracja, pokonywanie barier, przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu,
to radość i przygoda, to nowe wyzwania, aktywna współpraca, to braterstwo i przyjaźń.
W naszym hufcu Nieprzetarty Szlak rozpoczął swoją działalność 45 lat temu. W 1973 r. w Szkole
Specjalnej, późniejszej Szkole Podstawowej Nr 5, powstała pierwsza drużyna utworzona przez druha
Jerzego Marchela. W 1974 r. w szkole pracowały już trzy drużyny harcerskie i jedna starszoharcerska.
Komendantem utworzonego szczepu został dh Jerzy Marchel, a instruktorami drużynowymi nauczyciele
szkoły. Dzięki nim szczep się rozwijał, rozbudowywał formy pracy. Drużyny NS uczestniczyły w obozach
i różnych akcjach organizowanych przez komendę hufca. Ich działalność inspirowała inne ośrodki
specjalne działające na terenie województwa do włączenia metody harcerskiej do programu opieki nad
dziećmi specjalnej troski. W 1979 r. Komenda Chorągwi Siedleckiej ZHP utworzyła w Sokołowie
Podlaskim Wydział Drużyn ZHP Nieprzetartego Szlaku. Kierownikiem wydziału został ówczesny
dyrektor szkoły dh Adam Talacha. W tamtym czasie szczep NS zrzeszał 145 harcerzy, w pięciu
drużynach. W 1986 r. harcerze zdobyli Odznakę Chorągwianą.
Działalność tamtego Szczepu NS kontynuują jednostki działające w Zespole Szkół Specjalnych im. Jana
Pawła II: 92 SDH NS Żeńska „Duchy Lasu” im. Janusza Korczaka i 93 SDH NS Męska „Duchy Lasu”.
Działalność tamtego Szczepu NS kontynuował Druh Krzysztof Woźniak pracując w Domu Opieki
Społecznej ”Pomocna Dłoń” w Wirowie. Jak niegdyś harcerze ze Szkoły Podstawowej Nr 5, drużyna
druha Krzysztofa - 20 DH NS „Bużanie" wyjeżdżała na obozy, uczestniczyła w akcjach hufca
i systematycznie prowadzi codzienną, harcerską pracę. Druh Krzysztof jest już Seniorem, ale czynnie
uczestniczy w działaniach w drużyny i przez wszystkie lata wspiera w pracy drużynową druhnę pwd.
Małgorzatę Klepacką –Strzałę, wspierana przez druhnę Dorotę Łukijańczuk, druhnę Barbarę Skibniewska,
druhnę Barbarę Woźniak.
12. Pochwały, wyróżnienia, nagrody
12.1. Pochwały
12.1.1.Udzielam pochwały phm. Anetcie Nowotniak i hm. Grzegorzowi Nowotniakowi oraz 92 SDH
Żeńskiej NS im. Janusza Korczaka i 92 SDH Męskiej NS za reprezentowaniu hufca na Ogólnopolskich
Zlotach Drużyn Nieprzetartego Szlaku w Łosicach, Stoku Lackim, Radzyniu Podlaskim, Stemplewie
oraz za organizowanie cyklicznych Ogólnopolskich Zlotów Drużyn Nieprzetartego Szlaku w Sokołowie
Podlaskim oraz za udział Zgrupowaniach Obozów i Zlotach Hufca oraz Festiwalach Kultury Harcerskiej.
12.1.1.Udzielam pochwały pwd. Małgorzacie Klepackiej –Strzale za aktywny udział 20 DH NS „Bużanie”
w Ogólnopolskich Zlotach NS w Sokołowie Podlaskim, Zlotach Hufca, Festiwalach Kultury Harcerskiej
i w regionalnych festiwalach teatrów oraz za organizację obozów drużyny w ramach zgrupowań obozów
hufca i biwaków drużyny.
12.1.1.Udzielam pochwały Tym Druhnom i Druhom, którzy są wrażliwi na los Ludzi Niepełnosprawnych
i ulepszają Ich życie okazując IM swoje serce, poświęcając swój czas, dzieląc się wszelkim dobrem!
Wszystkie sokołowskie drużyny NS szczególnie aktywnie reprezentują nasz hufiec na forum
ZHP uczestnicząc w rajdach ogólnopolskich i regionalnych oraz uczestniczą w przedsięwzięciach
hufcowych, co świadczy o dobrej działalności Drużynowych i Ich drużyn Nieprzetartego Szlaku.
CZUWAJ !
hm. Bożenna Hardej

