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Rozkaz L. 6 / 2013
DRUHNY I DRUHOWIE !
Dzień 22 lutego każdego roku jest tradycyjnym świętem wszystkich
skautów całego świata – traktowanym jako okazja do przypomnienia
pięknej idei braterstwa, które powinno nas charakteryzować i łączyć z
innymi ludźmi – nie tylko w ramach naszej organizacji.
Przed wielu laty – 22 lutego 1857 roku na świat przyszedł późniejszy
generał i twórca skautingu – Robert Baden Powell.
Niewątpliwie
wymownym zbiegiem okoliczności można nazwać to, że także 22 lutego –
ale roku 1889 – urodziła się żona sir Roberta - Olawe Baden Powell.
Zamysł utworzenia tego szczególnego święta został podjęty na Czwartej
Międzynarodowej Konferencji Skautek i Przewodniczek, odbytej w
Stanach Zjednoczonych w roku 1926. Od tego czasu 22 lutego w ruchu
skautowym postanowiono obchodzić na całym świecie jako Dzień Myśli
Braterskiej.
Niechaj więc i nam, harcerkom i harcerzom ta data nie tylko
przypomina szlachetny zamysł twórców skautingu, ale przede wszystkim
rzeczywiście uświadamia niezbywalną wartość szczerej ludzkiej przyjaźni,
gotowości do wzajemnego, bezinteresownego wspierania siebie w
rozwiązywaniu codziennych problemów, otworzy na potrzeby i oczekiwania
drugiego człowieka.
Bez tego samo hasło „Dzień Myśli Braterskiej - pozostanie pięknie co
prawda brzmiącym, ale w istocie pustym, niewiele znaczącym pojęciem.
1. Zarządzenia i informacje
1.2. Informacje
1.2.1. Z ogromną przyjemnością i satysfakcją podaję do wiadomości, że
Naczelniczka Związku Harcerstwa Polskiego, Druhna harcmistrzyni Małgorzata
Sinica uhonorowała Listem Pochwalnym następujących instruktorów naszego
hufca :
- Druha podharcmistrza Jarosława Reuta i Druha podharcmistrza
Dariusza Rataja
Wyróżnionym serdecznie gratuluję i życzę dalszych sukcesów w pełnieniu
zaszczytnej służby instruktorskiej

7.5. Przyjęcie w poczet instruktorów
7.5.1. Z dniem 3 lutego 2013 roku, po złożeniu Zobowiązania Instruktorskiego
przyjmuję w poczet instruktorów ZHP następujące druhny i druhów :
- pwd Aleksandrę Reut
- pwd Annę Adamowską
- pwd Kamila Szymańskiego
- pwd Jerzeego Stankiewicza
- pwd Pawła Sznajdera
Czuwaj!
hm. Joanna Sawicka

