Związek Harcerstwa Polskiego
Komendant Hufca
im. Antoniny Gębicowej w Mielcu

Mielec 22 lutego 2016r.

Rozkaz L. 2/2016

Wyjątek z Rozkazu Specjalnego Ls. 1/2016 Naczelniczki Związku Harcerstwa Polskiego
z dnia 22 lutego 2016

Druhny i Druhowie,
Ju po raz dziewięćdziesiąty obchodzimy Dzień Myśli Braterskiej. Od tylu lat rocznica urodzin
zało ycieli Ruchu Skautowego jest dla nas świętem przyja ni i wzajemnej bliskości. Jest to okazja do
spotkań z innymi harcerzami i przesyłania yczeń skautom na całym świecie. Chcę zachęcić Was, by
w tym dniu na nowo przyjrzeć się swojemu otoczeniu, naszym przyjaciołom i znajomym. Sprawd my,
czy ktoś z naszych bliskich nie potrzebuje zainteresowania i troski. Mo e nie było dawno czasu, by
komuś przypomnieć, jak jest dla nas wa ny? A mo e jest niedaleko nas ktoś, z kim dotąd nie
poznaliśmy się bli ej i Dzień Myśli Braterskiej mo e być sposobnością, by to nadrobić? Pielęgnujmy
stare przyja nie i szukajmy nowych.
yczę Wam, aby to święto harcerskiego braterstwa było okazją do wielu serdecznych
i bliskich spotkań z wa nymi dla Was osobami. Przecie na tym właśnie opiera się nasz Ruch!
Czuwaj!

hm. Małgorzata Sinica

Jako Komendant Hufca dołączam się do yczeń Druhny Naczelniczki, pamiętajcie zawsze e
“Harcerz w ka dym widzi bli niego, a za brata uwa a ka dego innego harcerza”. Dziękuję Wam za to
e jesteśmy, e jesteście Wy zuchy, harcerze i instruktorzy.
W tym szczególnym dniu największe podziękowania nale ą się dru ynowym, na których to spoczywa
chyba największy cię ar jakim jest odpowiedzialność za zucha i harcerza.

3. Drużyny
3.3. Zwolnienia i mianowania drużynowych
3.3.1 W związku z przygotowaniami do matury zwalniam na własną prośbę z dniem 20 lutego 2016
z funkcji dru ynowej 6 GZ „Przyjaciele Kubusia Puchatka” druhnę Marcelinę Wróbel. Dziękuję
dh Marcelinie za dotychczasową pracę w gromadzie i yczę jej wiele sukcesów w szkole oraz
satysfakcji w dalszej pracy instruktorskiej.
3.3.2 Mianuję z dniem 20 lutego 2016r.na funkcję dru ynowej 6 GZ „Przyjaciele Kubusia Puchatka”
dh Wiktorie Solarską i yczę jej wiele wytrwałości i sukcesów w pracy wychowawczej w gromadzie.
.
Czuwaj!
Komendant Hufca
/-/ hm. Bartłomiej Maryniak

