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Rozkaz L 3/14
Druhny i Druhowie!
Przyjmijcie serdeczne życzenia z okazji Dnia Myśli Braterskiej, by harcerska
służba umacniała i doskonaliła naszą hufcową rodzinę, by każdemu dawała radość,
szczęście, satysfakcję, poczucie dobrze spełnionego obowiązku, by nasza przyjaźń
promieniowała na innych i sprawiała, że życie staje się łatwiejsze i piękniejsze.
1.2. 2. Hufiec
2.3
Powołania i rozwiązania sztabów, komisji, komend kursów.
2.3.1 Rozwiązuję Komendę Biwaku Młodej Kadry „Braterstwo” w składzie:
- hm. Anna Chmiel - Komendantka,
- hm. Barbara Kozłowska - Zastępczyni d.s. kształcenia,
- phm. Agnieszka Karakula - Zastępczyni d.s. organizacyjnych,
- pwd. Damian Kosina – Oboźny.
Dziękuję Komendzie i Kadrze za wielki wkład pracy w przygotowanie i przeprowadzenie
przedsięwzięcia. Uczestnikom biwaku i kursu dziękuję za aktywny udział, solidne wykonanie
zadań, za czas poświęcony doskonaleniu siebie i swoich drużyn. Zdobyta wiedza, nowe
umiejętności i wymiana doświadczeń na pewno przyczynią się do lepszej działalności
gromad, drużyn, hufca, a tym samym naszej chorągwi i Związku Harcerstwa Polskiego.
Druhny i Druhowie!
Życzę Wam miłych i niezapomnianych wspomnień z biwaku oraz przeniesienia braterskiej,
radosnej, twórczej atmosfery do Waszych domów, szkół i środowisk harcerskich.
Niech nazwa „Dwa Pe” kojarzy się Wam nie tylko z zaszyfrowaną nazwą biwaku, ale niech
przypomina Wam o ważnych przesłaniach zawartych w Prawie i Przyrzeczeniu.
Niech te dwa P będą dla Was kompasami na kolejnych harcerskich szlakach, pełnych słońca,
atrakcyjnych zadań, nowych wyzwań, pięknych przygód i niezawodnych przyjaciół.
Niech realizacja zadań Programu Wychowawczego Hufca W Harcerskiej Rodzinie
z okazji Międzynarodowego Roku Rodziny umocni Wasze postawy prorodzinne
i prospołeczne, uwrażliwi Was na takie wartości jak: miłość, przyjaźń, wiara, rodzina,
wspólnota hufca, dom rodzinny, Nasz Dom - Sokołowski Dom Harcerza, wspólnota pokoleń,
więź z Seniorami, odpowiedzialność, solidarność, patriotyzm, tradycje, obrzędy, zwyczaje,
braterstwo, bezpieczeństwo, uczciwość, sprawiedliwość, szacunek i wzajemne wsparcie.

CZUWAJ !
/-/ hm. Bożenna Hardej

