Związek Harcerstwa Polskiego
Komendantka Hufca Sokołów Podlaski
im. Janusza Korczaka

Sokołów Podlaski, 3 października 2015 roku.

Rozkaz Specjalny L. 1/2015
Sztandar to symbol patriotyzmu, tradycji, pamięci, wierności Ojczyźnie i ideałom. Sztandar
bierze udział we wszystkich świętach państwowych i narodowych, uświetnia wszystkie
uroczystości. Dla nas zuchów, harcerzy, instruktorów i seniorów jest bardzo ważnym
symbolem. Wielu z nas ma w pamięci podniosły fakt złożenia na niego obietnicy zuchowej,
przyrzeczenia harcerskiego i zobowiązania instruktorskiego.
Druhny i Druhowie!
To Wy każdego dnia, dzięki dobrym przykładom swej służby pełnej patriotyzmu
i działalności na rzecz społeczeństwa oraz wrażliwości i otwartości na potrzeby innych ludzi
udowadniacie, że jesteście godni tego sztandaru.
Żegnamy dziś stary sztandar naszego hufca. Pamięta on wiele. Wraz z harcerskimi
pokoleniami uczestniczył we wszystkich uroczystych wydarzeniach, a dziś po 53 latach
wytrwałej służby przechodzi na zasłużoną emeryturę, zajmie godne miejsce w Izbie
Tradycji i Historii w Sokołowskim Domu Harcerza.
Stary sztandar zastępujemy dziś nowym sztandarem.
Druhny i Druhowie!
Niech ten nowy sztandar będzie dla Was drogowskazem na ścieżkach zuchowej,
harcerskiej, starszoharcerskiej, wędrowniczej i instruktorskiej służby.
Niech będzie symbolem służby Bogu, Polsce i bliźnim.
Niech będzie z Wami jak najdłużej ! Noście go z dumą!
Zuchy, harcerze, harcerze starsi, wędrownicy, instruktorzy i seniorzy!
Bądźcie dziś szczególnie dumni z naszej 100-letniej historii i tradycji.
Bądźcie dumni z naszych poprzedników, którzy przez 10 dekad tworzyli Sokołowskie
Harcerstwo! Wielu z Nich zaszczyca nas dziś swoją obecnością. Jesteśmy Im bardzo
wdzięczni i zobowiązani kontynuować to niezwykłe dzieło. Nie wszystkim jednak dane jest
przeżywać te uroczyste jubileuszowe chwile, bo nie wszystkim pozwala zdrowie, dlatego
łączymy się z nimi duchem. Przez te kolejne pokolenia wielu odeszło z naszych szeregów na
Wieczna Wartę, dziś oddajmy Im zasłużony hołd! Zapalmy Znicze Pamięci!
Uczcijmy minutą ciszy ICH pamięć!
Druhny i Druhowie!
Nasza 100-letnia historia, to harcerska i instruktorska służba, to wkład w wychowanie
obywatelskie, w styl życia naszej hufcowej wspólnoty i wspólnoty miast i gmin Powiatu
Sokołowskiego, dla dobra i rozwoju Ziemi Sokołowskiej, Chorągwi Mazowieckiej, naszego
województwa, Związku Harcerstwa Polskiego i kraju.
CZUWAJ! hm. Bożenna Hardej

