W dniach 28-30 września 2018 r. w Zespole Szkół Centrum Kształcenia
Rolniczego im. Władysława Stanisława Reymonta w Sokołowie Podlaskim odbył się
34. Zlot ,,Dla Niepodległej- Wyjdź w Świat” Hufca ZHP im. Janusza Korczaka
w Sokołowie Podlaskim.

Celami zlotu było: Uczczenie 100. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę
oraz 100. Rocznicy powstania Związku Harcerstwa Polskiego, realizacja Programu
Wychowawczego Hufca „Śladami Niepodległości”, integracja z innymi środowiskami,
poznanie innych jednostek hufca, propagowanie służby bliźnim, rozwój umiejętności
zuchów, harcerzy, harcerzy starszych, wędrowników i instruktorów, inauguracja nowego roku
harcerskiego.
W piątek uczestnicy zlotu mogli rozwinąć swoje pasje dzięki wybranym przez siebie
warsztatom prowadzonym przez przez Specjalistów - Pasjonanów: gotowanie polowe Dh. Michał Moczulski, nukowe - Dh. Maria Skóra, strzeleckie - Pan Mieczysław Bogaj,
łucznictwo i proca - Dh Jan Kalinowski, decoupage - Dh. Aleksandra Gralik, teatralne - Pani
Urszula Kosieradzka, samoobrona - Dh Rafał Mikołajewski, gimnastyka Angelika
Andrzejczuk i Weronika Kur, taneczne - Dh. Justyna Marciniak, piłka nożna Dh Mateusz
Pasik, pierwsza pomoc Dh. Wioleta Dębiec i Dh. Adrianna Adamczuk, techniki walki ze
stresem - Pani Małgorzata Bartosiak, majsterka Dh Kamil Bieliński, ziołolecznictwo Dh. Zuzanna Mieczkowska.
Bardzo dziękujemy prowadzącym warsztaty za włożone serce i poświęcony czas.
Uczestnicy byli nimi zachwyceni, a pozyskane wiadomości i predyspozycje chętnie
wykorzystywali na sobotniej grze i na pewno wykorzystają w życiu.
Wszyscy, nawet najmłodsi uczestnicy, pokonali trasę siedmiu i pół kilometra poznając
w trakcie gry miejskiej historię naszego kraju od czasów pierwszej wojny światowej aż do
współczesności. Pierwszym zadaniem było wydostanie się z pokoju zagadek, gdzie każdy
patrol wykazał się sprytem i spostrzegawczością. W celu zdobycia jak największej ilości
punktów harcerze wspólnie wykonali maski przeciwgazowe i udzielili pierwszej pomocy.
Pożytecznym zadaniem była pomoc w sokołowskim schronisku dla zwierząt, gdzie
uczestnicy własnoręcznie wykonali maty i dostarczyli karmę dla podopiecznych schroniska.
Na zajęciach realizowanych przez firmę Attack uczestnicy sprawdzili swój spryt i sprawność
fizyczną wykonując zadania logiczne i strzelając do celu. Najciekawszym zadaniem była
misja podana przez budkę telefoniczną. Polegała ona na przeprowadzeniu wywiadu
z przechodniami na temat czasów PRL. Dziękujemy osobom, które z cierpliwością
i szczegółowością opisały w wywiadzie jak wyglądały te lata. Dzięki ich wypowiedziom
poznaliśmy bliżej historię naszego miasta, oraz specyfikę życia w tym okresie.
Najważniejszym elementem gry było uczczenie pamięci Bohaterów naszego kraju.
Z tej okazji zapalono znicze we wszystkich Miejscach Pamięci Narodowej. Symboliczne białe
i czerwone lampki zapłonęły m.in. przy Płycie Cichociemnych, Pomniku Czynu
Niepodległości, Płycie przy ulicy Kilińskiego, Pomniku Żołnierzy Armii Krajowej oraz
Dębie Pamięci porucznika Mieczysława Wyrozębskiego, który został posadzony przez
przedstawicieli hufca, w ramach programu „Katyń… ocalić od zapomnienia”. Fioletowy
znicz zapłonął przy pomniku księdza generała Stanisława Brzóski, ulubionego bohatera
„fioletowej Druhny Basi z Podlasia” -ś.p. harcmistrzyni Barbary Wachowicz.

Sobota zakończyła się uroczystym ogniskiem i ogniobraniem poprowadzonym przez
druhnę Natalię Stalęgowską. Gawędę wygłosiła harcmistrzyni Marianna Popławska, w trakcie
której harcerze odczytali fragmenty kilku wierszy patriotycznych. Były pieśni harcerskie
i patriotyczne oraz piosenki współczesne. Zostały odczytane również okolicznościowe
przesłania – dobre, optymistyczne rady dla zuchów i harcerzy. Komendantka Zlotu
podsumowała je słowami: "Dla Niepodległej- wyjdź w świat". Wyjdź w świat, to znaczy
nie bądź bierny wobec otaczającej rzeczywistości, miej odwagę do marzeń, bądź otwarty
do niesienia pomocy i do ludzi, bądź ciekawy nowych przygód!
W niedzielę zlotowicze, na czele z pocztem sztandarowym Hufca, udali się do
Sanktuarium Miłosierdzia Bożego. Msza Święta odprawiona była przez Kapelana Hufca
ks. pwd. Mariusza Krolla, który w piękny sposób przybliżył wiernym etos harcerstwa i jego
służbę Bogu, Polsce i bliźnim. Na zakończenie eucharystii zlotowicze zaśpiewali Modlitwę
Harcerską.
Na apelu końcowym, prowadzonym przez pwd. Rafała Mikołajewskiego druhny
komendantki hm. Bożenna Hardej i pwd. Natalia Stelęgowska wręczyły zwycięskim patrolom
nagrody, a wszystkim patrolom okolicznościowe statuetki oraz upominki podarowane przez
Urząd Miasta Sokołów Podlaski i Starostwo Powiatowe w Sokołowie Podlaskim. Druhna
Komendantka Hufca podziękowała Wszystkim, którzy przyczynili się do uświetnienia tego
przedsięwzięcia, a w szczególności: Panu Bogusławowi Karakuli Burmistrzowi Miasta, Panu
Leszkowi Iwaniukowi Staroście Sokołowskiemu. Szczególne wyrazy wdzięczności
skierowała do Dyrekcji Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Władysława
Stanisława Reymonta Pana Sławomira Wróblewskiego i Pani Krystyny Sulikowskiej za
udostępnienie szkoły i życzliwe wsparcie podczas trwania zlotu. Podziękowała specjalistom
prowadzącym liczne warsztaty oraz Panu Krzysztofowi Tararujowi za usługę transportową
a za obecność na ognisku hufcowym Rodzicom i hufcowym Przyjaciołom: Dh. Krystynie
Matysiak, Pani Annie Rudaś, Dh. Stanisławowi Kowalczykowi, Dh. Sylwii Wierzbickiej,
Dh. Małgorzacie Stańskiej, Dh. Beacie Czapskiej- Gram Dh. Sławomirowi Gołębiewskiemu;
Kadrze hufca za udział w zlotowych przedsięwzięciach: hm. Marii Janiście, hm. Mariannie
Popławskiej, hm. Barbarze Kozłowskiej, hm. Sawomirowi Tomaszewskiemu,
hm. Jarosławowi Rabkowi, phm. Sławomirowi Pasikowi, pwd. Edycie Smolik,
pwd. Michałowi Wierzbickiemu, dh. Dominice Nasiłowskiej. Dh. Bożenna Hardej złożyła
gratulacje uczestnikom wszystkich patroli biorących udział w grze i we współzawodnictwie
zlotowym, w szczególności tegorocznym zwycięzcom i ich opiekunom,
w kategorii zuchowej:
- 1. miejsce –13 GZ ,,Mali Odkrywcy” –phm. Katarzyna Nawacka
- 2. miejsce – 87 WDH ,,Promienie” –hm. Barbara Żaboklicka
- 3. miejsce – 82 GZ ,,Dzielni Wojowie” i 82 SDH ,,Bastion” -dh. Julia Bąk
- 4. miejsce – 3 GZ „Dzielne Plastusie” -phm. Marzena Paik
- 5. miejsce – 21 GZ „Słoneczka” -pwd. Beata Wąż
- 6. miejsce – 75 GZ „Wiewiórki z Dwójki”- pwd. Małgorzata Matusik
w kategorii harcerskiej:
- 1. miejsce –14 DH „Sokoły” –dh. Maciej Rybak
- 2. miejsce – 23 DH ,,Wataha” im. Wandy Rutkiewicz - dh. Beata Żaboklicka
- 3. miejsce – 22 DH ,,Pędziwiatry”- pwd. Adam Mazurek
- 4. miejsce –13 SDH ,,Cichociemni” im. gen. bryg. Elżbiety Zawadzkiej ,,Zo”
-pwd. Kamil Bieliński

- 5. miejsce – 9 SDH ,,Orlęta” im. Szarych Szeregów- dh. Julia Jurczak i dh Łukasz Łukasiuk
- 6. miejsce –44 SDW ,,Horyzont”- phm. Agnieszka Karakula, dh. Aleksandra Karakula
- 7. miejsce – 12 DH ,,Ignis”- pwd. Damian Kosina
- 8. miejsce – 45 DH ,,Cienie”- hm. Anna Chmiel
- 9. miejsce – 43 DH ,,Leśni Ludzie”- dh. Julia Smolik
- 10. miejsce –25 DH ,,Łazy”im. Tadeusza Kościuszki – hm. Elżbieta Osipiak
- 11. miejsce – 91 SDH ,,Tanijas” im. Macieja Aleksego Dawidowskiego „Alka”
- dh. Aleksandra Szafraniec i dh Jan Bołbotowski
- 12. miejsce –33 SDH ,,Avanti” im. Danuty Siedzikówny ,,Inki” – dh Mateusz Pasik.
Komendantka hufca udzieliła licznych pochwał, za wielki wkład pracy włożony
w organizację i przebieg zlotu oraz wzorowe wypełnienie zadań na powierzonych funkcjach:
dh. Natalii Stelęgowskiej Komendantce zlotu, dh. Marcie Chmiel – Zastępczyni komendantki
ds. programowych, dh. Marcinowi Cichowskiemu – Zastępcy komendantki
ds. organizacyjnych, dh. Marii Skóra –Zastępczyni komendantki ds. promocji, dh. Cezaremu
Protasiewiczowi – Oboźnemu, dh. Julii Bąk – Szefowej Zastępu służbowego, a także za
wsparcie działań fotografowi zlotowemu Maciejowi Sadokierskiemu oraz Dh. Paulinie
Krystoszyk, Dh. Wojtkowi Gilowi, Dh. Janowi Kalinowskiemu, Dh. Karolinie Bagłaj,
Dh. Adriannie Adamczuk, Dh. Mateuszowi Gajowniczkowi oraz Kadrze patroli zlotowych za
wzorowe przygotowanie uczestników patroli do zlotu i za wzorową opiekę.
Udzieliła pochwały uczestnikom zlotu, reprezentującym gromady i drużyny, za
sumienne wykonanie zadań przedzlotowych, wzorowe postawy i wspaniałą atmosferę na
zlocie a przede wszystkim za oddanie należnego hołdu Bohaterom tego jubileuszowego roku.
Życzyła wszystkim zdrowia i radości z wolności oraz dumy z przynależności do Związku
Harcerstwa Polskiego.
Na zakończenie były ostanie gesty przyjaźni, wspólne zdjęcia a następnie
zadowoleni, pełni wyjątkowych przeżyć i wielu wrażeń zlotowicze opuścili gościnną
placówkę, a Komenda Hufca i Komenda Zlotu otrzymały kolejne zaproszenie Dyrekcji
Szkoły, już na przyszły zlot, w uznaniu… profesjonalizmu, dyscypliny, porządku,
pomysłowości i dobrej organizacji.
Komendantka hufca zaprasza na następne hufcowe przedsięwzięcie, które odbędzie się
24.10. br. w Sokołowskim Ośrodka Kultury, na 25. Muzyczne Spotkania z Poezją Skarabeusz
„Dla Niepodległej”. Do zobaczenia!
Opracowanie druhna Maria Skóra

