Związek Harcerstwa Polskiego
Komendantka Hufca Sokołów Podlaski
im. Janusza Korczaka

Sokołów Podlaski, 04.05. 2019 r.

Rozkaz L. 6/2019
Przed nami pierwsza edycja Kursu Młodej Kadry „Harcerstwo dawniej i dziś” w Jabłonnie Lackiej.
Przedsięwzięcie jest jednym z zadań Programu Wychowawczego Hufca „RAZEM w służbie” , podczas którego
zostaną zrealizowane takie cele programu, jak: doskonalenie liderów, pogłębianie współpracy programowometodycznej między środowiskami, inspirowanie do ciągłego doskonalenia i samodoskonalenia się.
Uczestnikom kursu: harcerkom i harcerzom sprawującym funkcje zastępowych i przybocznych oraz kandydatom
na te funkcje, stawiam na wzór do naśladowania harcmistrza Aleksandra Kamińskiego pseudonim „Kamyk”, który
był żołnierzem Armii Krajowej, pedagogiem, historykiem, pisarzem. W czasie okupacji powstała jego najbardziej
znana powieść „Kamienie na szaniec”. Dwie nasze drużyny są w trakcie realizacji Kampanii Bohater i zdobywają
imiona bohaterów tej książki. Podczas kursu przybliżą Te Postacie, 22 DH „Pędziwiatry” Tadeusza Zawadzkiego
pseudonim „Zośka” a 45 DH „Cienie” Jana Bytnara pseudonim „Rudy”.
Komendzie i Kadrze kursu życzę, by jego uczestnicy, zgodnie z fabułą kursu, byli zdyscyplinowani,
odważni, solidarni, lojalni; cenili pokój, wolność i braterstwo; chłonęli wiedzę, posiadali liczne talenty, m.in.:
przywódcze, organizacyjne, manualne, techniczne i kulinarne.
Uczestnikom kursu przekazuję myśli Druha Kamyka, na drogowskazy w służbie harcerskiej:
Współczesna dzielność musi być przeniknięta panowaniem nad sobą i męstwem, rozwagą i sprawiedliwością.
Staraj się być odważnym, silnym, prawdomównym, sprytnym, zręcznym – jednym słowem staraj się być
dzielnym. Po to – żeby być dla wszystkich pożytecznym. Żeby z tobą było wszystkim dobrze.
Wolę swoją wykuję, zmuszę się do bezwzględnej pracowitości i karności! Zduszę ambicję, przerobię siebie
na ideał harcerza!
1. Zarządzenia i informacje
1.2 Informacje
1.2.1. Przypominam, że Festiwal Kultury Harcerskiej „Z piosenką harcerską przez 100-lecie” odbędzie się 22.05.
o godz. 10:00 w Sokołowskim Ośrodku Kultury (regulamin w zał.). Zgłoszenia do występu do 15 maja!
1.2.2. Przypominam, że obchody 154. rocznicy stracenia ks. gen. Stanisława Brzóski, odbędą się 23.05.w Sokołowie
Podlaskim. Proszę o zaciągnięcie wart honorowych oraz o odbiór kwiatów od delegacji i złożenie ich przy pomniku.
1.2.3. Przypominam o rekrutacji na Zgrupowanie Obozów Hufca w Szklanej Hucie nad morzem:
I turnus w dniach 12-23.07., II turnus w dniach 23.07.-03.08.
1.2.4. Informuję, że Zbiórka Kadry Hufca odbędzie się 30.05. o godz. 16:00
1.2.5. Informuję, że Zbiórka Komendy Hufca odbędzie się 30.05. o godz. 17:00
2.
Hufiec
2.3. Powołania i rozwiązania sztabów, komisji, komend kursów.
2.3.1. Powołuję Komendę Kursu Młodej Kadry „Harcerstwo dawniej i dziś” w Jabłonnie Lackiej w dniach 10-12 maja
oraz 8-9 czerwca br., w składzie:
- phm. Anna Kożuchowska - Kurylak – Komendantka Kursu,
- pwd. Adam Mazurek – Zastępca Komendantki Kursu
12.
Pochwały, wyróżnienia, nagrody
12.1. Pochwały
12.1.1. Udzielam pochwały ks. Mariuszowi Krollowi Kapelanowi Hufca za zorganizowanie
12. Harcerskiej Pielgrzymki do Miedzny z okazji Dnia Świętego Jerzego.
12.1.2. Udzielam pochwały uczestnikom i kadrze 12. Harcerskiej Pielgrzymki do Miedzny:
87 DW „Promienie” i hm. Barbarze Żaboklickiej, 25 DH Łazy i hm. Elżbiecie Osipiak, 12 DH „Ignis”,
3 GZ „Dzielne Plastusie” i phm. Marzenie Pasik, 33 SDH „Avanti” im. Danuty Siedzikówny Inki i dh. Mateuszowi
Pasikowi, 43 DH „Leśni Ludzie” i dh. Julii Smolik, 44 SDW „Horyzont” i phm. Agnieszce Karakuli”,
91 SDH „Tanijas” im. Macieja Aleksego Dawidowskiego Alka oraz hm. Barbarze Kozłowskiej, pwd. Jolancie Grzyb
i pwd. Edycie Smolik.
12.1.3. Udzielam pochwały instruktorom oraz zuchom, harcerzom i wędrownikom, którzy podjęli się patriotycznych
działań w Miesiącu Pamięci Narodowej, w Dniu Flagi RP oraz uczestniczyli w miejskich i gminnych obchodach
Święta 3 Maja.
12.1.1. Udzielam pochwały phm. Annie Kożuchowskiej- Kurylak i pwd. Adamowi Mazurkowi za zorganizowanie
Kursu Młodej Kadry „Harcerstwo dawniej i dziś” w Jabłonnie Lackiej.
CZUWAJ !
hm. Bożenna Hardej

