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im. Janusza Korczaka

Sokołów Podlaski, dnia 11.11.2013 r.

Rozkaz L 13/13
Dziś świętujemy 95.rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości po 123 latach niewoli.
Dziś możemy uczestniczyć w obchodach Narodowego Święta Niepodległości dzięki ogromnemu
wysiłkowi i determinacji Polaków, którzy nigdy nie pogodzili się z utratą państwowości.
Wraz z odrodzeniem się II Rzeczpospolitej, na jej ziemiach wykształcił się nowy system
wychowania dzieci i młodzieży, oparty na służbie, samodoskonaleniu się oraz braterstwie.
Harcerstwo, powstało na skutek dostosowania do polskich potrzeb angielskiego skautingu,
założonego przez generała Roberta Baden-Powella . Różnica pomiędzy klasycznym skautingiem
a harcerstwem, najlepiej została ujęta w słowach Andrzeja Małkowskiego: „Harcerstwo to skauting
plus niepodległość”, bo nasz ruch od zawsze pełni misję wychowawczą oraz służbę Bogu, Polsce i
bliźnim. Zgodnie z naszymi ideałami, to nasz hufiec zorganizował pierwsze po II wojnie światowej
oficjalne obchody rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości 11.11. w 1989 r. w naszym
mieście. Zorganizowaliśmy uroczystość w Sokołowskim Domu Harcerza przy ul. Ks. Bosko i wraz
z zaproszonymi gośćmi – władzami lokalnymi oraz kręgiem przyjaciół harcerstwa udaliśmy się do
Kościoła Salezjanów na uroczystą harcerską Mszę Świętą, podczas której nasz nowy kapelan
otrzymał specjalną stułę z lilijką i krzyżem harcerskim. W ten sposób nasze dotychczasowe
działania związane z rozwojem duchowo-religijnym zostały uwieńczone oficjalnym
reaktywowaniem duszpasterstwa harcerskiego sokołowskiego hufca.
Od tamtej chwili corocznie organizowaliśmy obchody tego święta z udziałem środowisk
harcerskich i władz lokalnych. Od roku 1998 dzień ten znowu nosi nazwę „Narodowe Święto
Niepodległości”. Tak jak wtedy, tak i teraz uczestniczymy w tym święcie wolności, radości
i wdzięczności z potrzeby serca, z patriotyzmu i umiłowania Ojczyzny, z szacunku do Tych,
którzy oddali krew za naszą wolność.
Oddawajmy zawsze należny hołd wszystkim bohaterom!
3.
3.2.
3.2.1.
3.2.2.
3.3.
3.3.1.

Drużyny
Zmiany organizacyjne:
Zmieniam nazwę 44 SDW ”sokolow.pl” z dn. 22.10.1013 r. na 44 SDH „sokolow.pl”
Powołuję 4 GZ „Leśna Rodzina” z dn. 22.10.2013 r.
Zwolnienia i mianowania drużynowych
Zwalniam phm. Agnieszkę Karakulę z pełnienia funkcji drużynowej 44 SDW
”sokolow.pl” z dn. 22.10.2013r.
3.3.2. Mianuję pwd. Damiana Kosinę drużynowym 44 SDH ”sokolow.pl” z dn.22.10.2013 r.
3.3.3 Mianuję phm. Agnieszkę Karakulę drużynową 4 GZ „Leśna Rodzina” z dn. 22.10.2013 r.
7.1 Mianowania instruktorów
7.3. Zamknięcie próby na stopień podharcmistrzyni/podharcmistrza
7.3.1. Na wniosek Hufcowej Komisji Stopni Instruktorskich i Kształcenia z dnia 08.11.2013 r.
zamykam próbę i przyznaję stopień podharcmistrza pwd. Karolowi Zalewskiemu
7.1.1 Otwarcie próby na stopień przewodniczki/ przewodnika
7.1.2 Na wniosek Hufcowej Komisji Stopni Instruktorskich i Kształcenia z dnia 08.11.2013r.
otwieram próbę na stopień przewodnika dh. Tomaszowi Szmurło
12. Pochwały
12.1. Udzielam pochwały pocztom sztandarowym: pocztowi ze sztandarem Hufca- 9 SDH „Orlęta”
im. Szarych Szeregów, pocztowi ze sztandarem VII OSH im. Polskich Sił Zbrojnych na
Zachodzie, pocztowi ze sztandarem 9 SDH „Orlęta” im. Szarych Szeregów oraz
instruktorom, zuchom i harcerzom uczestniczącym w uroczystościach patriotycznoreligijnych na forum miast i gmin Powiatu Sokołowskiego.
12.2. Udzielam pochwały współorganizatorom miejskiego IV Biegu Niepodległości:
pwd. Pawłowi Antolikowi koordynatorowi miejskiego biegu i 17 SDW „Luna”, pwd.
Damianowi Kosinie i 44 SDH ”sokolow.pl”, 33 SDH „Avanti” oraz uczestnikom biegu.
CZUWAJ!
hm. Bożenna Hardej

