Fot. 9 SDH
XXV lat 9 Sokołowskiej Drużyny Harcerskiej „Orlęta” im. Szarych Szeregów
Harcerska drużyna jest swojego rodzaju rodziną, nie ma więc większej radości niż
świętowanie jej 25. urodzin, a na dodatek w niezwykłym miejscu i okolicznościach.
W dniach 8 – 10 czerwca 2018 roku w okolicach zbiornika „Niewiadoma” odbył się
rajd harcerski ,,Wehikuł czasu”, zorganizowany przez obecnych członków 9 Sokołowskiej
Drużyny Harcerskiej „Orlęta” im. Szarych Szeregów z hufca ZHP Sokołów Podlaski - piękna
demonstracja siły ,,dziewiątki”. Komendantem rajdu został doświadczony instruktor pwd.
Bartłomiej Celiński, jego zastępcami samarytanka Karolina Bagłaj oraz sam. Natalia
Adamczuk, oboźną – sam. Dominika Strzała, kwatermistrzem sam. Dagmara Iwaniuk,
instruktorem ds. promocji rajdu sam. Julia Jurczak.
Jubileusz ,,dziewiątki” w czasie rajdu świętowały też 91 SDH ,,Tanijas”, 14 SDH
,,Sokoły” i 12 DH ,,Ignis” z Hufca Sokołów Podlaski oraz dwa patrole z Hufca Ostrołęka i
patrol z Hufca Doliny Liwca z Węgrowa.
Po zakwaterowaniu w namiotach, apelu i ognisku powitalnym, piątkowy wieczór oraz
sobotni dzień upłynął uczestnikom rajdu na grach sprawdzających umiejętności z różnych
dziedzin harcerskich. Sobotnia gra terenowa wokół zalewu zahaczała o znajdujące się w
pobliżu tzw. „Wały Jaćwingowskie”. W trakcie gry uczestnicy rajdu zjedli również pyszną
pomidorówkę oraz naleśniki przygotowane przez panią Monikę Tymińską. Rajdowym
zmaganiom sprzyjał piękny teren i słoneczna pogoda.
W sobotni wieczór zapłonęło harcerskie ognisko, na którym pojawili się goście:
Komendantka Hufca hm. Bożenna Hardej, ,,dziewiątkowicze” z różnych okresów istnienia
drużyny, delegacja z zaprzyjaźnionej 77 Mazowieckiej Drużyny Harcerskiej z hufca Jaktorów
oraz przyjaciele z innych środowisk harcerskich. W czasie oficjalnego świętowania było
wiele ciepłych słów i wspaniałych wspomnień. Głos zabrał przede wszystkim drużynowy i
założyciel 9 SDH „Orlęta” hm. Jarosław Rabek, który opowiedział o początkach i historii
drużyny. Wiele życzliwości w swojej wypowiedzi zawarła także hm. Bożenna Hardej. Były
ciepłe słowa od gości z 77 MDH, a także wspomnienia tych, którzy pamiętają początki
drużyny. Gdy już wszyscy chętni zabrali głos, przyszedł czas na piękny, ogromny urodzinowy
tort, ufundowany przez panią Ewę Wrzosek. Dla każdego patrolu na terenie obozowiska
przygotowana była piniata. Była też możliwość upieczenia kiełbasek. Nie zabrakło śpiewów i
zabawy.
W niedzielę, na pożegnalnym apelu ogłoszono wyniki zmagań. I miejsce zajął patrol
„Konfitura” z 91 SDH „Tanijas”, II - patrol „Bolek i Lolek” z Hufca ZHP Ostrołęka, III patrol „Myszołęka” z Hufca ZHP Ostrołęka.
Jak podkreśliła Julia Jurczak, niezwykła mobilizacja grupy młodych ludzi może
owocować pięknymi wydarzeniami i niesamowitymi chwilami spędzonymi w gronie
przyjaciół i rodziny. Właśnie atmosfera bliskości i wspólnoty panowała nad wodami zalewu
„Niewiadoma”. Atmosfera tworzona przez ludzi, których przyciągnął jeden cel, jedna
organizacja i jedna drużyna. Aż żal było wracać do domu…
Organizatorzy przedsięwzięcia serdecznie dziękują za wsparcie firmie Sokołów S.A.
oraz Panu Zbigniewowi Paczóskiemu, właścicielowi PPHU TOPAZ.
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