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Rozkaz Specjalny L. 2/13
Druhny i Druhowie!
Witam Was na 5. Ogólnopolskim Zlocie Drużyn Nieprzetartego Szlaku
„Kto Ty jesteś?”, który odbywa się w dniach 29.11. - 1.12.br. w Sokołowie Podlaskim.
55 lat temu „…w mroźny i śnieżny dzień marca 1958r wyruszyła ze schroniska
na Turbaczu grupa turystów... Szlak był pokryty głębokim śniegiem, a droga do
szczytu daleka. Po uciążliwej wędrówce zdobyli szczyt, nocą ruszając w drogę
powrotną. Trudności piętrzyły się, noc była ciemna, szlak gdzieś się gubił w
świerkach… Idący torowali sobie drogę w zaspach. Do schroniska wrócili wszyscy
szczęśliwie, choć bardzo utrudzeni. Czekała na nich pełna niepokoju komendantka
kursu druhna Maria Łyczko. Wspólny wysiłek, pokonywanie zmęczenia i wykonanie
zadania scaliło bardzo grupę wychowawców, którzy w Rabce kończyli kurs
instruktorów. Trudy wyprawy skojarzyły się kursantom z ciężką pracą, jaką wykonują
codziennie torując dzieciom drogę do pełnowartościowego życia. Nazwa kursu
narzuciła się sama - Nieprzetarty Szlak”. Do pracy z dziećmi wyłączonymi
z normalnego życia w społeczeństwie wyrusza pierwsza grupa wychowawców
przygotowanych do pracy metodą harcerską. Rodzi się „Nieprzetarty Szlak”.
Harcerstwo znalazło nowy obszar działalności, objęło oddziaływaniem dzieci
i młodzież wyłączoną z normalnego życia w społeczeństwie. Okazało się, że metoda
harcerska stosowana w rehabilitacji dzieci daje wspaniałe wyniki.
55 lat istnienia „Nieprzetartego Szlaku" w Polsce, to lata trudnej pracy,
przeżywania zmagań z przeciwnościami losu i zdobywanie doświadczeń wielkiego
grona instruktorów harcerskich, ale też lata pięknej pracy tych, którzy uwierzyli w ideę
pracy z harcerzami specjalnej troski.
40 lat temu w słoneczny i ciepły dzień września 1973r. hm. Jerzy Marchel
zorganizował w Szkole Specjalnej w Sokołowie Podlaskim pierwszą drużynę
Nieprzetartego Szlaku. Przetarł szlaki w naszym środowisku, by zapewnić dzieciom
specjalnej troski dodatkowy rozwój poprzez harcerstwo. Zachęcił grono nauczycieli,
którzy doskonaląc się poprzez harcerstwo doskonalili swoich wychowanków a dzięki
wspólnym staraniom w rok później w tej szkole działały już cztery drużyny.
Komendantem utworzonego szczepu NS został dh Marchel a drużynowymi
nauczyciele szkoły. Dzięki tym zaangażowanym ludziom szczep się rozwijał, tworzył
własne programy i nowe formy pracy. Ich działalność inspirowała inne ośrodki
specjalne działające na terenie województwa do włączenia Harcerskiej Metody
Wychowawczej do programów opiekuńczo-wychowawczych placówek.
W 1979r.Komenda Chorągwi Siedleckiej utworzyła Chorągwiany Wydział
Nieprzetartego Szlaku z siedzibą w Sokołowie Podlaskim, a Kierownikiem Wydziału
mianowała hm. Adama Talachę ówczesnego dyrektora szkoły. W tamtym czasie
V Szczep Harcerski zrzeszał 145 harcerzy w pięciu drużynach.

Dziś tradycje tamtego wyjątkowego harcerstwa NS kontynuują trzy jednostki:
20 Drużyna Harcerska "Bużanie" prowadzona kiedyś przez hm. Krzysztofa Woźniaka
i przyboczną dh. Alicję Protaziuk a następnie przez pwd. Małgorzatę Klepacką Strzałę i przyboczne pwd. Dorotę Lukijańczuk i dh. Barbarę Skibniewską działająca
w Domu Pomocy Społecznej "Pomocna Dłoń" w Wirowie oraz 92 Żeńska
Sokołowska Drużyna Harcerska NS "Duchy Lasu" im. Janusza Korczaka prowadzona
przez drużynową phm. Anetę Nowotniak i przyboczną pwd. Elwirę Szewczyk i 93
Męska Sokołowska Drużyna Harcerska NS "Duchy Lasu" prowadzona przez
drużynowego hm. Grzegorza Nowotniaka i przyboczną phm. Aldonę Wantusiak
działające w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Sokołowie Podlaskim.
Tak jak tamci Instruktorzy NS sprzed lat, tak i Ich następcy działający teraz,
poświęcają się bezgranicznie swoim wychowankom. Podczas zbiórek, zlotów
i obozów starają się stworzyć im symboliczny dom, dom pełen miłości, przyjaźni,
radości, zabawy, nauki, pracy, rozwoju zainteresowań, kształtowania talentów
i osobowości, a także zaufania i bezpieczeństwa.
Druhny i Druhowie! Pragnę podzielić się z Wami radością z faktu, iż
Druhna Aneta Nowotniak, komendantka tego zlotu, została doceniona w
Ogólnopolskim Plebiscycie ZHP „Niezwyczajni jakich wielu”, organizowanym z
okazji Dnia Myśli Braterskiej w 2012r. Nasze głosy były symbolicznymi dowodami
uznania i wdzięczności za Jej wzorową służbę. Ta nominacja, to dla nas wielki sukces
i powód do dumy, że ta Niezwyczajna Drużynowa Nieprzetartego Szlaku jest
nadzwyczajną Instruktorką Sokołowskiego Hufca.
Zaś harcmistrz Grzegorz Nowotniak, zastępca komendantki tego zlotu,
komendant naszego hufca w latach 2007-2011 oraz założyciel i drużynowy drużyn NS
został odznaczony Medalem Komisji Edukacji Narodowej w 2010 r. za szczególne
zasługi dla Nieprzetartego Szlaku, hufca, chorągwi i Ziązku Harcerstwa Polskiego.
Druhny i Druhowie! Ten jubileuszowy zlot jest szczególnie uroczysty, bo
zorganizowany w roku obchodów 100-lecia Krzyża Harcerskiego, który jest
symbolem największych wartości harcerstwa - gotowości pełnienia służby Bogu,
Polsce i bliźnim oraz braterstwa, dzielności i nieustannej pracy nad sobą.
Przyjmijcie serdeczne gratulacje i życzenia z okazji tych wyjątkowych rocznic.
Wychowawcom życzę, by Wasza piękna służba pełna wiary w potrzebę tej misji,
była dla WAS źródłem siły, satysfakcji, radości oraz zasłużonej wdzięczności
wychowanków. Wychowankom gratuluję wspaniałych wychowawców – dobrych,
mądrych, troskliwych, cierpliwych i opiekuńczych.
Wszystkim Wam życzę pięknego wspólnego czasu pełnego patriotyzmu, dumy
z naszej historii i tradycji oraz twórczej nauki i zabawy a także radosnej integracji
z rówieśnikami z wielu środowisk Nieprzetartego Szlaku z terenu kraju oraz
z harcerzami działającymi w Sokołowskim Domu Harcerza.
Tak jak przed 55. laty w Rabce tak i przez 5. lecie w Sokołowie Podlaskim
wspólny wysiłek, pokonywanie zmęczenia, wykonanie zadań oraz wspólna
zabawa łączy Was i jednoczy pod wschodzącym dla Was słońcem, które jest
symbolem „Nieprzetartego Szlaku”.

CZUWAJ !
hm. Bożenna Hardej

