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Druhny i Druhowie !
Kończący się rok harcerski był czasem dobrze wykorzystanym przez
drużyny i pozostałe jednostki podstawowe naszego bolesławieckiego hufca. Z
zaangażowaniem i powodzeniem podejmowaliście w nich rozliczne zadania,
wynikające z idei harcerskiej służby. Nie zabrakło także troski o osoby
szczególnie potrzebujące pomocy, oczekujące naszego wsparcia.
Dzięki działalności instruktorów i funkcyjnych harcerstwo działa i rozwija
się nie tylko w Bolesławcu, ale i w miejscowościach sąsiednich gmin –
Osiecznica i Nowogrodziec. Od kilku lat są wśród nas również harcerze
powiatu zgorzeleckiego i drużyna lwówecka
Jesteście instruktorami lub pełnicie funkcje instruktorskie, bez których
harcerstwo nie mogłoby istnieć. Poświęcacie dzieciom i młodzieży - często
osobom niewiele od Was młodszym lub wręcz Waszym rówieśnikom - swój
wolny czas, zapał.
Na wędrówkach, rajdach i biwakach pogłębialiście wiedzę o pięknej ziemi
bolesławieckiej, w dalszych wyprawach poznaliście również wiele zakątków
naszego kraju.
Dzisiaj, podsumowując mijający rok harcerski i w przede dniu obozów
wieńczących całoroczną pracę pragnę dzisiaj jak najserdeczniej Wam za to
podziękować.
Za całoroczną, rzetelną służbę na rzecz dzieci i młodzieży, zrzeszonej w
Hufcu ZHP im. Szarych szeregów w Bolesławcu udzielam pochwały
następującym Druhnom i Druhom :
- przewodniczce Annie Adamowskiej
- przewodnikowi Kamilowi Szymańskiemu
- przewodnikowi Pawłowi Sznajderowi
- Natalii Skibińskiej
- Angelice Ławrynowicz
- przewodniczce Aleksandrze Szafirskiej
- podharcmistrzowi Jarosławowi Reutowi
- podharcmistrzowi Dariuszowi Ratajowi
- podharcmistrzyni Alinie Rataj
- Sebastianowi Pilarczykowi
- Tomaszowi Różnickiemu
- Adrianowi Rymarzowi
- Dagmarze Rymarz

- przewodnikowi Łukaszowi Łuckiemu
- przewodniczce Renacie Gałka
- Filipowi Przyłuckiemu
- przewodnikowi Pawłowi Pukowi
- przewodnikowi Michałowi Bortnikowi
- podharcmistrzowi Henrykowi Widłakowi
- Podharcmistrzowi Krzysztofowi Rajczakowskiemu
- przewodniczce Katarzynie Kraśnickiej
- Magdzie Lisiewskiej
- przewodniczce Magdalenie Filip
- przewodnikowi Krzysztofowi Wojdzie
- Mai Sadczuk
- Ewie Olszowej
- Magdalenie Jadwińskiej
- Adriannie Kaniszczak
- Jagodzie Karwat
Raz jeszcze dziękuję za Waszą harcerską postawę i pełnioną służbę,
serdecznie gratuluję wszystkim wyróżnionym.
Czuwaj !
hm. Joanna Sawicka

