VIII Biwak DMB ,,Hakuna matata”
W dniach 22 – 24 lutego 2019 roku w Skibniewie, dzięki życzliwości dh. Wiesławy Kapusty,
dyrektor Zespołu Oświatowego im. Marianny Frąckowiak odbywał się Hufca Sokołów Podlaski im.
Janusza Korczaka. W wydarzeniu wzięło udział prawie 170 uczestników – zuchów, harcerzy i instruktorów.
Komendę biwaku stanowili: pwd. Rafał Mikołajewski - Komendant, dh. Julia Jurczak – zastępczyni d.s
organizacyjnych, dh Jan Kalinowski - Zastępca ds. programowych, dh Kamil Woźniak - Oboźny. W
piątek wieczorem zlotowicze i goście uroczystym Kominkiem uczcili Dzień Myśli Braterskiej.
Komendantka Hufca Bożenna Hardej wygłosiła gawędę oraz zaprezentowała okolicznościowy plakat,
wykonany i podarowany jej kilka godzin wcześniej na spotkaniu zorganizowanym w Miejskim Przedszkolu
nr 4 Leśna Kraina w Sokołowie Podlaskim z okazji Dnia Myśli Braterskie przez druhny Katarzynę Nawacką
i Katarzynę Kruszewską. Odczytała też kilka z licznych kart, które z okazji DMB dotarły do Komendy
Hufca oraz list od Biskupa Seniora Antoniego Pacyfika Dydycza, w którym podkreślił, że zawsze nosi w
sercu wielki szacunek dla tych, którzy pamiętają o duchowości harcerskiej, misji i walorach
wychowawczych organizacji, gdyż współczesność szczególnie potrzebuje harcerskiego klimatu i harcerskiej
aury. „Niech więc nie braknie Harcerkom i Harcerzom radości, pogody ducha, przyjaźni i tęsknoty za
dobrem!" - apelował w liście przyjaciel harcerzy.
Komendantka hufca wręczyła kadrze hufca listy pochwalne z okazji Dnia Myśli Braterskiej od hm.
Cezarego Supła, Komendanta Chorągwi Mazowieckiej oraz listy hm. Anny Nowosad, Naczelniczki ZHP dla
drużynowych: phm. Anny Kożuchowskiej - Kurylak i pwd. Julii Bąk. Druhna hm. Bożenna Hardej wręczyła
też swoje podziękowania dla Komendanta i komendy biwaku. Skierowała również słowa wdzięczności i
podziękowań dla opiekunów patroli oraz reprezentacji gromad i drużyn za aktywną obecność na biwaku.
Dokonała promocji Programu wychowawczego hufca "RAZEM w służbie" z racji 100-lecia pierwszej
Komendy Hufca ZHP w Sokołowie Podlaskim. Skierowała do zebranych przesłanie patrona hufca Janusz
Korczaka „Wszyscy jesteśmy sobie potrzebni. RAZEM łatwiej, radośniej, mądrzej i bezpieczniej”. W
trakcie kominkowego spotkania nie zabrakło pląsów, piosenek harcerskich oraz obrzędowych elementów.
Pierwszy dzień biwaku zakończyła gra wieczorna w bajkowych strojach.
W sobotę harcerze uczestniczyli w zajęciach poświęconych Dniu Myśli Braterskiej, śpiewankach i
musztrze oraz grze terenowej. W jej trakcie patrole spotykały bajkowe postacie, wykonywały różne zadania,
nie zabrakło marszu wśród pól i lasów. Puchar Komendantki Hufca zdobyła 14. Drużyna Harcerska
"Sokoły" z Prostyni pod dowództwem dh. Wiolety Dębiec ( drużynowa phm. Ewa Roguska). Wieczorem
polową Mszę Świętą sprawował kapelan Hufca ks. pwd. Mariusz Kroll. Z racji na czas karnawału,
niestrudzeni pracowitym dniem biwakowicze, długo tańczyli na harcotece. Biwak zakończył się w niedzielę
podsumowującym apelem z wręczeniem dyplomów i nagród.
Obchodzony 22 lutego przez harcerzy i skautów Dzień Myśli Braterskiej to rocznica urodzin
Roberta Badena-Powella (1857), założyciela skautingu, Naczelnego Skauta Świata. i jego żony Olave BadenPowell (1889), Naczelnej Skautki Świata. Idea ustanowienia tego dnia zrodziła się na 4. Międzynarodowej
Konferencji Skautek i Przewodniczek w 1926 roku w Stanach Zjednoczonych.
DMB uświadamia skautom na całym świecie, jak jest ich wielu i że wszyscy są dla siebie braćmi,
niezależnie od koloru skóry, narodowości, czy wieku. W ten dzień harcerki i harcerze myślą o sobie
szczególnie, składają sobie życzenia, przesyłają kartki, organizują biwaki, gry terenowe, uroczyste zbiórki a
wieczorem spotykają się w kręgu ognia i przyjaźni.
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