Związek Harcerstwa Polskiego
Komendant Hufca Sokołów Podlaski
im. Janusza Korczaka

Sokołów Podlaski, dnia 11.06.2008 r.

Rozkaz L 6/08
Druhny i Druhowie!
Zachęcam Was do realizacji zadania programowego „Być jak Olga...być jak Andrzej...”,
proponowanego przez GK ZHP w Roku Olgi i Andrzeja Małkowskich, oraz
podejmowania innych przedsięwzięć przybliżających harcerkom i harcerzom postacie
twórców harcerstwa Polskiego. Powyższe zadanie skierowane jest do wszystkich
instruktorów i składa się z trzech części:
1. Andrzej i Olga wśród nas – Stańcie chociaż na chwilę (wirtualnie) obok Olgi lub
Andrzeja. Wykorzystajcie dostępne (np. w Internecie) zdjęcia Olgi i Andrzeja oraz jedno
z waszych zdjęć, na którym widać was lub wasze środowisko w harcerskim działaniu i
wykonajcie fotomontaż. Niech to na przykład będzie trasa rajdu, na której wędrujecie z
Olgą i Andrzejem, albo ognisko przy którym siedzicie z nimi. Pomysł należy do Was.
Zdjęcia przygotujcie jak najlepszej rozdzielczości, aby móc później je wywołać i zrobić z
nich galerię.
2. Co nas łączy? – Przypomnijcie sobie kim byli, co w życiu zrobili, o czym marzyli, co
osiągnęli. Może któryś z epizodów życiowych, zachowań, wydarzeń czy ich myśli,
marzeń przypomina Wasze życie. W dowolnej formie (graficznej, słownej, filmowej)
przedstawcie, co łączy Was z Olgą lub z Andrzejem.
3. Gawęda o Oldze lub o Andrzeju – wybierzcie jedno wydarzenie z życia Olgi lub
Andrzeja, które Was interesuje, fascynuje, bądź przeciwnie przeraża lub zaskakuje i
napiszcie krótką gawędę, którą moglibyście wygłosić podczas ogniska, zbiórki lub
wieczornicy.
Wykonane trzy części zadania wyślijcie w formie elektronicznej do końca 2008 roku
w formie elektronicznej. Nagrajcie wszystko na płytę, podpiszcie ją (stopień, imię i
nazwisko, hufiec, chorągiew) i prześlijcie na adres: Główna Kwatera ZHP
ul. Konopnickiej 6, 00-491 Warszawa z dopiskiem „Być jak Olga, być jak Andrzej”
Każda osoba biorąca udział w tym zadaniu otrzyma zaświadczenie (tu mamy dla was
małą niespodziankę), oraz płytę z zebranymi gawędami, które przydać się mogą Wam na
dalszej drodze instruktorskiej. Z nadesłanych zdjęć przygotowana zostanie wystawa
„Andrzej i Olga wśród nas”, 3 osoby, które prześlą najciekawsze zdjęcia zostaną
nagrodzone.
1. Zarządzenia i informacje
1.2.1. Informacje
1.2.1. Informuję, iż Zgrupowanie Obozów Harcerskich w Jaśkowie nosi nazwę „Orle
Gniazdo” dzięki pomysłowi 92 DH NS „Duchy Lasu”
2. Hufiec
2.2. Mianowania w Komendzie Hufca
2.2.1. Mianuję pwd. Marzenę Pasik Pełnomocnikiem Komendanta Hufca ds. HAL
7. Mianowania instruktorów
7.2. Otwarcie próby na stopień przewodniczki/przewodnika
7.2.1. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich i Kształcenia z dnia 26.05.08 r.
otwieram próbę na stopień przewodnika dh. Rafałowi Mikołajewskiemu.
CZUWAJ !
phm. Grzegorz Nowotniak

