Związek Harcerstwa Polskiego
Komendantka Hufca Sokołów Podlaski
im. Janusza Korczaka

Sokołów Podlaski, 22.04.2017 r.

Rozkaz L. 6 /17
Druhny i Druhowie!
Dziś świętujemy Światowy Dzień Ziemi. Dzień Ziemi, to doskonała okazja do organizowania
różnego rodzaju wydarzeń promujących ekologię, w tym akcji sprzątania lasów, parków,
skwerów, ogródków oraz sadzenia kwiatów, krzewów i drzew; to również doskonała okazja
do poprawy świadomości dotyczącej skutków niszczenia przyrody. Piękno ziemi skłania
mnie do wołania o jej zachowanie dla przyszłych pokoleń. Jeśli kochacie tę ojczystą ziemię,
nie to wołanie nie pozostanie bez odpowiedzi – apelował Jan Paweł II.
Ja również proszę Was o dobre uczynki dla naszej Ziemi, i nie tylko z okazji 22 kwietnia.
Dbajcie systematycznie o jej piękno, a pielęgnujcie zieleń przy Waszych szkołach,
harcówkach, domach rodzinnych i naszym wspólnym domu – Sokołowskim Domu Harcerza.
Jutro, 23 kwietnia przypada Dzień św. Jerzego. Jako patrona wybrali sobie rycerze świętego
Jerzego, on jeden bowiem spośród świętych był jeźdźcem. On też jest patronem kawalerii
oraz skautów całej Europy. [...] Dniem świętego Jerzego jest 23 kwietnia i wszyscy
prawdziwi skauci noszą w tym dniu na jego cześć różę i rozwijają swoje sztandary.
Nie zapomnijcie tego na najbliższy dzień 23 kwietnia - tak pisał Robert Baden-Powell
do skautów świata, w tym do polskich harcerzy.
My pamiętamy o tym patronie oddając należną cześć w różny sposób. Od 10-ciu lat
organizujemy naszą hufcową pielgrzymkę z okazji Dnia Św. Jerzego. Wczoraj, 21.04.
przedstawiciele hufcowej wspólnoty uczestniczyli w 10. Harcerskiej Pielgrzymce
do Sanktuarium w Miedznie. Podczas wędrówki podziwiali też piękno naszej ziemi.
Dołóżmy wspólnie wszelkich starań, by Nasza Ziemia i Nasz Dom długo służyły nam
i kolejnym pokoleniom!
1. Zarządzenia i informacje

1.2 Informacje
1.2.1. Informuję, że Zbiórka Kadry Hufca odbędzie się dnia 27.04. br. o godz. 16:00
1.2.2. Informuję, że Zbiórka Komendy Hufca odbędzie się dnia 27.04. br. o godz. 17:30
1.2.3. Przypominam, że Festiwal Kultury Harcerskiej odbędzie się 10.05. od godz. 10:00
w Sokołowskim Ośrodku Kultury ( w zał. regulamin).
3. Drużyny
3.1. Nadanie imion, nazw, sztandarów
3.2.1. Z dniem 11.04.2017 r. otwieram okres próbny 22 Drużynie Harcerskiej „Pędziwiatry”
działającej przy Zespole Szkół w Jabłonnie Lackiej.
3.3. Zwolnienia i mianowania drużynowych
3.3.1. Mianuję dh. Annę Zielińską drużynową 22 DH „Pędziwiatry” z dniem 11.04.2017 r.

CZUWAJ!
hm. Bożenna Hardej

