Pruszków, 26.09.2015 r.

Chorągiew Stołeczna ZHP
Hufiec Pruszków
Szczep Harcerskich Drużyn Sokolich
im. gen. Bolesława Wieniawy-Długoszowskiego

ROZKAZ L. 12/2015

WYJĄTKI Z ROKAZU KOMENDANTA HUFCA L. 11/2015 Z DNIA 17.09.2015:
„5.4.1. Informuję ze opiekunem 39 GZ „Wilczki Morskie działającej w Nowej Wsi w ramach SHDS
został pwd. Karol Niciński. (..)
8.1 Zaliczam służbę instruktorską za rok 2014/2015 następującym druhnom i druhom :
- pwd. Tomaszewskiemu Piotrowi (…).
12. Pochwały, wyróżnienia, nagrody Dziękuję i udzielam pochwały wszystkim którzy pojęli się służby
podczas otwarcia Muzeum Katyńskiego.
Pochwałę otrzymują: (…) pwd. Patrycja Pawlik SHDS Aleksandra Mąkosa SHDS (…) Julia Kołodziej
SHDS pwd. Kinga Mączyńska SHDS Anna Jeziorek SHDS pwd. Michał Białoszewski SHDS (…)
Dorota Sekular SHDS (…) Patryk Zając SHDS Martyna Trochymiak SHDS Jagoda Sikora SHDS Filip
Gładysz SHDS (…) pwd Klaudia Sadowska SHDS (…) Jagoda Sikora SHDS (…) pwd. Artur
Pawełczyński SHDS”

1. Uchwały, zarządzenia, informacje.
1.1. Podaję do wiadomości, że dnia 07 września 2015 roku Rada Szczepu wprowadziła
poprawki do Konstytucji Szczepu. Aktualna wersja jest dostępna na naszej stronie
internetowej www.shds.pruszkow.zhp.pl .
1.2. Podaję do wiadomości, że bieżący rok harcerski 2015/2016 przebiegnie pod hasłem
„kultura Japonii”. W tym roku zapoznamy się z największymi ciekawostkami związanymi z
kulturą japońską, a podsumowaniem zebranej przez nas wiedzy i umiejętności z całego roku,
będzie Harcerska Akcja Letnia z obrzędowością japońską.

10. Inne
10.1. Kochane Zuchy, Harcerki i Harcerze. Pozwólcie, że z okazji rozpoczęcia roku
harcerskiego zacytuję słowa druhny komendant Hufca Pruszków:
„Z okazji rozpoczęcia roku szkolnego 2015/2016 życzę Wam wytrwałości, zadowolenia i satysfakcji z
wykonywanych obowiązków oraz spełnienia wszelkich marzeń. Wszystkim uczniom życzę przede
wszystkim sukcesów w nauce oraz prawdziwej radości ze zdobywanej wiedzy! Pamiętajmy, że szkoła to
nie tylko lekcje, to także inne formy działań, dzięki którym młodzi ludzie mogą uczyć się współpracy,
zaangażowania, aktywności obywatelskiej, wrażliwości na potrzeby innych ludzi. Tego uczy Związek
Harcerstwa Polskiego, który stanowi doskonałe uzupełnienie szkolnej nauki. Nowy rok szkolny, to
również nowy Rok Harcerski, a wraz z nim wiele pracy wychowawczej nas instruktorów ZHP. Dlatego
te życzenia kieruje również do Was – instruktorów wychowawców. Mamy nadzieję, że nasza harcerska
działalność będzie doskonałym uzupełnieniem szkolnego programu edukacji i nauczania dzieci i
młodzieży na terenie działania naszego hufca.
ŻYCZYMY WSZYSTKIM DRUHOM I DRUHNOM WIELU WSPANIAŁYCH CHWIL W GRONIE
PRZYJACIÓŁ, RADOŚCI I ZADOWOLENIA Z PEŁNIONEJ SŁUŻBY ORAZ NIEZAPOMNIANYCH
WRAŻEŃ Z HARCERSKICH SZLAKÓW
Życzę też aby na tych szlakach Waszym drogowskazem były słowa Alberta Camusa „Nie idź za mną,
bo nie umiem prowadzić. Nie idź przede mną, bo mogę za Tobą nie nadążyć. Idź po prostu obok mnie i
bądź moim przyjacielem.”

CZUJ! CZUWAJ!
(-) hm. Monika Pawełczyńska-Ślusarczyk HR

