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Druhny i Druhowie! 
W przededniu wielkiego skautowego święta- Dnia Myśli Braterskiej- przyjmijcie serdeczne 
pozdrowienia i najlepsze życzenia. 
Niech otaczają nas wszystkich ludzie życzliwi i pomocni. Niech sprzyja nam zdrowie, niech 
rodzą się nowe pomysły, a chęć robienia rzeczy małych, ale niezwykłych, towarzyszy naszej 
codziennej harcerskiej służbie. Czuwajmy Druhny i Druhowie! 
 
Zuchy, Harcerki i Harcerze, Instruktorki i Instruktorzy. 
 
Na pewno wszystkim Wam wiadomo, że rok 2012 jest Rokiem Janusza Korczaka- Patrona 
Sierpeckiego Hufca i Rokiem Władysława Broniewskiego- Patrona Chorągwi Mazowieckiej. 
Jest to więc niepowtarzalna okazja do przypomnienia chlubnych kart Mazowieckiego 
Harcerstwa i ludzi, którzy tę historię tworzyli. 
Połączenie tych dwóch wydarzeń jest wspaniałą okazją do aktywniejszej pracy 
wychowawczej w gromadach zuchowych, drużynach harcerskich i starszoharcerskich. To 
okazja do różnych spotkań, dyskusji, kominków, wieczornic tematycznych, wędrówek, 
rajdów, złazów i konkursów. To okazja do przypomnienia sobie naszego dorobku i 
doświadczeń organizacji, jej wkładu pracy oraz wpływu na życie każdego z nas i życie 
społeczne. 
Rok Janusza Korczaka niech będzie w naszym Hufcu impulsem do głębokiej refleksji 
związanej z naszym Bohaterem przez pryzmat Jego doświadczeń i zasad jakimi się kierował 
w pracy z dziećmi. 
 
Druhny i Druhowie Drużynowi! Wszystkim Wam polecam: 

 Zapoznanie się z pozycjami programowymi Hufca dotyczącymi Roku 
Korczakowskiego w celu dokonania wyboru tych zadań, które będziecie w stanie sami 
zrealizować, 

 Przeprowadzenie uroczystego apelu bądź wieczornicy dla całej społeczności szkolnej, 
 Uczestniczenie w zadaniach programowych zaproponowanych przez Komendę Hufca, 

a więc w złazie „Pamięci Janusza Korczaka”, jesiennym rajdzie „My  Korczak”, 
konkursie recytatorskim i wycieczce „Śladami Korczaka”, 

 Gromadom zuchowym polecam wspólną wyprawę do Słupi podczas której w 
programie znajdą się zadania związane z naszym Bohaterem, 

 Polecam również obejrzenie w Płocku pięknej wystawy o Władysławie Broniewskim 
(Płock, Książnica, ul. Kościuszki 6). 

Realizując powyższe zadania pamiętajmy o występowaniu w regulaminowym 
umundurowaniu. 
Całej społeczności Hufca ZHP Sierpc im. Janusza Korczaka życzę wzorowej realizacji zadań 
związanych z Januszem Korczakiem i Władysławem Broniewskim oraz wielu 
niezapomnianych przeżyć na szlaku harcerskiej przygody. 
 

CZUWAJ! 
phm. Katarzyna Kordulasińska 
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