Związek Harcerstwa Polskiego
Komendantka Hufca Sokołów Podlaski
im. Janusza Korczaka

Sokołów Podlaski, 22 lutego 2019 r.

Rozkaz Ls. 2/2019
Wyjątki z Rozkazu Ls. 2/2019 hm. Anny Nowosad Naczelniczki Związku Harcerstwa Polskiego:
Gratuluję tym, którzy dziś otrzymują List pochwalny - drużynowym, których służba wyróżnia się na
tle innych oraz Niezawodnym Przyjaciołom, którzy tak aktywnie i z oddaniem wspierają ruch
harcerski. Jestem dumna, że wspólnie tworzymy harcerską rodzinę!
11. Odznaczenia, pochwały i wyróżnienia
11.3. Pochwały
11.3.1. Listy Pochwalne Naczelnika ZHP
Wyróżniam Listem Pochwalnym następujące Druhny i Druhów:
lp. chorągiew
161 Mazowiecka
171 Mazowiecka

hufiec
Sokołów Podlaski
Sokołów Podlaski

stopień imię
pwd.
Julia
phm. Anna

nazwisko
BĄK
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Serdecznie gratuluję naszym Druhnom, których postawa jest godnym naśladowania przykładem
zaangażowania drużynowych w pracę na rzecz zuchów i harcerzy.
Druhny i Druhowie, przyjmijcie serdeczne życzenia miłego, wyjątkowego Dnia Myśli Braterskiej!
Dzisiejsze święto jest okazją do udziału w naszym corocznym biwaku DMB i uroczystych zbiórek
w kręgu przyjaźni, jedności i braterstwa, spotkań z ludźmi, którym dajemy …bratnie słowo.
Może tez być impulsem do nawiązania albo polepszenia współpracy ze szkołą, w której działa
Wasza gromada lub drużyna a także do zachęcenia dzieci i młodzieży do wstąpienia w nasze szeregi.
Zadbajcie o dobre kontakty z dyrekcją szkoły i nauczycielami, pokażcie im, co robicie na co dzień
i od święta, zaproponujcie współpracę przy realizacji różnych szkolnych i lokalnych przedsięwzięć.
Pamiętajcie o naturalnych sojusznikach, o rodzicach zuchów i harcerzy. Zaproście ich na zbiórki,
na chwile ważne dla drużyny, wtajemniczcie ich w Wasze zamierzenia wychowawcze.
W tym jubileuszowym dla nas roku, 100-lecia powołania pierwszego Komendanta Hufca ZHP
w Sokołowie Podlaskim, naszym celem jest wzmocnienie wspólnoty w zastępach, drużynach
i hufcu. Naszym celem jest również wyjście na zewnątrz – do rodzin, szkół, środowisk lokalnych,
tak, byśmy w listopadzie 2019 rok, jako wspólnota wspólnot – kadry i członków jednostek Hufca, na
czele z nowym Komendantem Hufca weszli w nowe 100-lecie naszej Komendy Hufca. Postarajmy
się wszyscy, by z zewnątrz było widać, że harcerki i harcerze są pracowici, radośni, życzliwi,
uczciwi, otwarci, uczynni, współczujący i chętnie podają pomocną dłoń! Dziś szczególnie
zastanówcie się nad istotą braterstwa, która jest jedną z zasad harcerskiego wychowania i obok pracy
nad sobą i służby, jest dobrym przepisem na doskonałe harcerstwo! Pamiętajcie, że braterstwo
powinno być widoczne nie tylko dziś, ale każdego dnia, że braterstwo, to wyciągnięcie ręki do
każdego człowieka, że harcerz w każdym widzi bliźniego… Dziś zastanówcie się, czy tak jest
rzeczywiście? Czy z braterstwem spotykamy się zawsze w każdej gromadzie, drużynie, w każdym
zespole instruktorskim? Czy zawsze jesteśmy zgodni, tolerancyjni, czy potrafimy współpracować?
Niech dzisiejsze święto będzie okazją do rozmów, wyjaśnień, wybaczeń i wspólnych planów!
Czuwaj!
hm. Bożenna Hardej

