„Sokołowskie Orlęta" – II turnus
W dniach 16 -28 lipca 2018 roku w Sztutowie, w nadmorskiej bazie obozowej Hufca Grójec na
II turnusie Zgrupowania Obozów „Sokołowskie Orlęta" wypoczywali harcerze Hufca ZHP Sokołów
Podlaski, goście z siedleckiego hufca oraz osoby niezrzeszone. Nazwa i fabuła Zgrupowania
nawiązywała do 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości i 100. rocznicy powstania
Związku Harcerstwa Polskiego oraz przypominała sokołowskich harcerzy, którzy w dniach
11-18 listopada 1918 roku uczestniczyli w akcji rozbrajania Niemców opuszczających Sokołów
Komendantką Zgrupowania była pwd. Edyta Smolik, kadrę stanowili: dh. Adrianna Adamczuk,
dh. Justyna Białobrzeska, dh. Natalia Stelęgowska, dh Wojciech Gil, dh. Anna Zielińska, dh. Sylwia
Zabuska, dh. Elwira Paprocka, dh Michał Moczulski.
W urokliwym zakątku Polski, na zalesionym, pagórkowatym terenie rozlokował się obóz 91. SDH
„Tanijas” im. Macieja Aleksego Dawidowskiego „Alka”, obóz „Duchy Lasu” i Obóz „Zorza".
Obozowicze korzystali korzystali z plenerowych obiektów, rozległego terenu wokół namiotów oraz
lasu i polany.
W rodzinnej i braterskiej atmosferze Leśnego domu wypoczywano bezpiecznie i aktywnie.
Placówka miała charakter integracyjny, realizowany był cykl działań edukacyjno-profilaktycznych, w
tym warszaty z programem profilaktyki uzależnień oraz elementami profilaktyki zdrowotnej.
Obozowicze poznawali historię Polski i historię harcerstwa, w tym „sokołowskich orląt”
rozbrajajacych Niemców, uczestniczyli w zajęciach z technik harcerskich, zajęciach rekreacyjnosportowych i obronnych, warsztatach edukacyjnych. Dni wypełniały też konkursy, gry terenowe,
imprezy na orientację, ogniska harcerskie, plażowanie i kąpiel w morzu i inne atrakcje. Nie zabrakło
wycieczek do Trójmiasta, gdzie obozowicze m.in. płynęli statkiem, zwiedzili muzeum interaktywne
Experyment w Gdyni i Westerplatte oaz po Mierzei Wiślanej, w tym do Muzeum Stutthof.
Dzięki dotacji Powiatu Sokołowskiego przyznanej na realizację zadania publicznego zleconego
przez Zarząd Powiatu Sokołowskiego W placówce uczestniczyli uczniowie Zespołu Szkół
Specjalnych im. Jana Pawła II w Sokołowie Podlaskim, w tym harcerze z drużyn działających w tej
szkole: 92 Żeńskiej Sokołowskiej Drużyny Harcerskiej Nieprzetartego Szlaku im. Janusza Korczaka
„Duchy Lasu” i 93 Męskiej Sokołowskiej Drużyny Harcerskiej Nieprzetartego Szlaku „Duchy Lasu”.
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