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Druhny i druhowie!
Szanowni goście!
Mamy przed sobą kolejny sezon żeglarski, a należy wspomnieć, że z roku na rok
przyspieszamy jego rozpoczęcie. Świadczy to bardzo dobrze o Was wszystkich.
Rozpoczynając sezon to znaczy być przygotowanym do zajęć na wodzie, to również znaczy
Waszą mobilność w zakresie prac remontowych przy sprzęcie. Pozwólcie, że w tym miejscu
podziękuję tym, którzy poświęcili maksimum czasu i zaangażowania w prace bosmańskie.
Mocno wierzę, że pozostali nadgonią do najlepszych.
Zanim wyjedziecie na zasłużone wakacje, będzie jeszcze sporo imprez, w których będziemy
uczestniczyć. Dlatego też nakazuję drużynom wzmożone prace przy sprzęcie pływającym.
Jestem przekonana, że jak co roku będziemy dumni z naszej flotylli,
Po raz kolejny przypominam o merytorycznej pracy drużyn, a szczególnie o zdobywaniu
stopni i sprawności harcerskich. Kadrę instruktorską zachęcam do podnoszenia kwalifikacji
instruktorskich i żeglarskich.
Druhny i druhowie!
Rozejrzyjcie się dookoła – to co nas tu otacza to nasze wspólne miejsce do realizacji naszych
marzeń i pasji. Gołym okiem widać, że otaczająca nas przestrzeń jest coraz piękniejsza.
A to zasługa wielu osób, które nas wspierają i nam pomagają.

Oczekuję od Was wszystkich ogromnej dbałości o Ośrodek, włączanie się w sprawy
porządkowe i gospodarcze. Ośrodek Rancho jest wizytówką naszej działalności. Korzystajmy
z tego terenu i sprzętu, ale jednocześnie swoją postawą zabiegajcie o dobre imię Ośrodka.
Mija właśnie 46 lat istnienia Ośrodka i zrodziła się potrzeba powołania zespołów,
które będą działały na rzecz harcerzy, dlatego też z dniem dzisiejszym powołuję Kapitułę
Stopni Wędrowniczych w składzie:
Przewodnicząca: pwd Katarzyna Rodzeń
Zastępca przewodniczącej: ho Joanna Żurowska
Sekretarz: pwd Michał Mitkowski
Zachęcam członków drużyn do zapoznania się z regulaminem Kapituły Stopni
Wędrowniczych i rozważenia możliwości ich zdobywania.
Tylko doskonalenie własnej osobowości i podnoszenie kwalifikacji czyni nas lepszymi.
Z okazji nowego sezonu żeglarskiego życzę wszystkim wielu wrażeń i satysfakcji z
przynależności do naszej wspólnej rodziny. Wierzę, że kolejny sezon żeglarski będzie dla
naszego Ośrodka bezpieczny.
Sezon żeglarski 2012 uważam za otwarty!

Czuwaj!
hm Izabela Żurowska

