Pomiechówek 21.10.2011
Związek Harcerstwa Polskiego
Komendant Hufca
Nowy Dwór Mazowiecki

ROZKAZ L10/2011
Druhny i Druhowie

22 maja 1911 roku dh Andrzej Małkowski we Lwowie wydał pierwszy skautowy rozkaz
przekształcając Drużyny Młodzieży Sokolej w pierwszą „Komendę Scoutową” w której skład
wchodziły cztery drużyny. Jest to najważniejszy dzień w historii harcerstwa, nadano kształt
ruchowi, który przez kolejne miesiące zdobywał ogromne uznanie wśród wychowawców jaki
dużej rzeszy dzieci i młodzieży. Dziś możemy śmiało nazwać tamten czas, symbolicznym
rozpaleniem watry harcerskiej, której płomienie, płoną w nas do dnia dzisiejszego
W tym szczególnie ważnym dniu dla nas, życzę wszystkim zuchom, harcerzom,

instruktorom oraz seniorom, aby kolejne dni spędzone w kręgu harcerskiej braci, były
powodem do przeżycia kolejnych wielu spotkań, organizowania coraz to ciekawszych
przedsięwzięć i uroczystości. By na następnych rocznicach związania się naszej organizacji
można było tak jak dziś świętować i wspominać czas Przygody i Służby !

„ Bądźcie zawsze wierni wielkiemu dziedzictwu harcerstwa.
Dzielcie się swoją radością i entuzjazmem z waszymi rówieśnikami,
bądźcie świadkami pozytywnego stosunku do życia, który bierze się
z umiłowania przyrody i dzieł stworzenia, a zwłaszcza z wewnętrznej
czystości i szlachetności intencji.
Wasze świadectwo potrzebne jest dzisiejszemu światu.”
bł. Jan Paweł II

1. Zarządzenia i Informacje
1.2 Informacje
1.2.1 Podaję do informacji iż w dniu 20.10.2011 zostanie posadzony Dąb z okazji 100-lecia Związku
Harcerstwa Polskiego w Gminie Pomiechówek. Dbać o niego będą Harcerze i Instruktorzy działający
w ramach środowisk Harcerskich w tejże Gminie.
12. Pochwały, Wyróżnienia, Nagrody
12.1 W imieniu własnym oraz całego Hufca ZHP w Nowym Dworze Mazowieckim składam serdeczne
podziękowanie za wieloletnią współpracę, oraz za ogromne zaangażowanie się, przy organizacji
naszych przedsięwzięci.
Radzie Gminy Pomiechówek z Przewodniczącą Anną Malesza, oraz Wójtowi Gminy Pomiechówek
Panu Dariuszowi Bieleckiemu, jak i Dyrektorowi Szkoły Podstawowej im Gen. Wiktora Thomme`e
Panu Adamowi Szatkowskiemu.
Nie sposób ocenić, jak cenne jest dla nas Państwa wsparcie. Jesteśmy dumni, że wokół nas jest tyle
wrażliwych osób, rozumiejących naszą ideę.
12.2 Udzielam pochwały za trud włożony w rozwój Związku Harcerstwa Polskiego w Gminie
Pomiechówek niżej wymienionym druhnom i druhom
phm. Agnieszce Semeniuk-Czepczyńskiej
dh. Monice Składanek
dh. Grzegorzowi Strzelczak
dh. Maciejowi Gregorczykowi
Niech wasze zaangażowanie, oraz postawa harcerska będzie wzorem do naśladowania kolejnym
pokoleniom harcerskim.
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