Związek Harcerstwa Polskiego
Komendantka Hufca Sokołów Podlaski
im. Janusza Korczaka

Sokołów Podlaski, 08.04.2016 r.

Rozkaz L. 9 /16
Druhny i Druhowie!
Kwiecień jako szczególny miesiąc - Miesiąc Pamięci Narodowej - jest okazją do
przypomnienia znaczących wydarzeń w historii naszego narodu, a także oddania hołdu
bohaterom, którzy walczyli i zwyciężali, cierpieli i ginęli za wolność i niepodległość Polski.
W kwietniu mamy szczególny obowiązek pamiętania o Tych bohaterach, bo dzięki nim dziś
cieszymy się wolnością.
Druhny i Druhowie!
W kwietniu zorganizujcie imprezy z okazji Dnia Ziemi, podziwiajcie budzącą się do życia
przyrodę i róbcie dobre uczynki dla naszej Ziemi. Zadbajcie o jej piękno, pielęgnujcie zieleń
przy naszym wspólnym domu – Sokołowskim Domu Harcerza.
W kwietniu będziecie wędrować szlakiem 9. Harcerskiej Pielgrzymki do Miedzny z okazji
Dnia Św. Jerzego patrona skautów i harcerzy. Pod drodze wstąpicie do Sanktuarium
Miłosierdzia Bożego w ramach przeżywania Roku Miłosierdzia.
W kwietniu będziemy uczestniczyć w Sokołowskich Obchodach 1050. Rocznicy Chrztu
Polski. W naszym wędrowaniu ścieżkami programu wychowawczego hufca „Dokąd
idziemy...?” korzystajmy z drogowskazów, które Wielki Polak Jan Paweł II, zmarły w
kwietniu, pozostawił na całej Ziemi. Te drogowskazy wskażą nam odpowiedni kierunek i nie
pozwolą nam zabłądzić, jeśli będziemy angażować się w dobro i pomnażać je wokół siebie,
a także nie godzić się nigdy na zło.
1. Zarządzenia i informacje
1.2 Informacje
1.2.1. Informuję, że Zbiórka Kadry Hufca odbędzie się dnia 12.04. br. o godz. 16:00
1.2.2. Informuję, że Zbiórka Komendy Hufca odbędzie się dnia 12.04. br. o godz. 17:30
1.2.3. Przekazuję zaproszenie Burmistrza Miasta Sokołów Podlaski do udziału w
uroczystościach upamiętniających 1050. rocznicę Chrztu Polski, które odbędą się 14.04..
godz. 10:00 Msza Św. w Konkatedrze, godz. 11:00 sesja historyczna w SOK, wystawa
„Kronikarze piszą…Chrzest Polski”
1.2.4. Informuję, że wyjście na 9. Harcerską Pielgrzymkę do Miedzny z okazji Dnia Św.
Jerzego nastąpi 22.04. o godz. 14:30 sprzed Konkatedry.
1.2.5. Informuję, że Namiestniczka Zuchowa organizuje obchody Święta Flagi - 2 maja
o godz. 14.00 przy Sokołowskim Domu Harcerza.
1.2.6. Informuję, że uczestniczymy w obchodach Święta 3 Maja w środowiskach działania
drużyn oraz w Sokołowie Podlaskim: Msza Św. w intencji Ojczyzny odbędzie się w
Konkatedrze o godz. 12:30, następnie nastąpi złożenie kwiatów w Miejscach Pamięci
Narodowej.
1.2.7. Przypominam, że Festiwal Kultury Harcerskiej odbędzie się 11.05. od godz. 10:00.
Zgodnie z otrzymanym regulaminem zgłoszenia są przyjmowane do dn. 05.05. br.
CZUWAJ !
hm. Bożenna Hardej

