Związek Harcerstwa Polskiego
Komendantka Hufca Sokołów Podlaski
im. Janusza Korczaka

Sokołów Podlaski, dnia 22 czerwca 2013 roku.

ROZKAZ SPECJALNY L.1/2013
3. Szczepy, związki drużyn
3.1. Nadanie imion, nazw, sztandarów
3.1.1. Po zakończeniu działań wychowawczych i programowo-organizacyjnych mających na celu
przybliżenie wartości ideowych, których symbolem jest sztandar nadaję i przyznaję prawo posiadania
Sztandaru, potwierdzone aktem Nadania Sztandaru 9 Sokołowskiej Drużynie Harcerskiej „Orlęta”
im. Szarych Szeregów, działającej przy Sokołowskim Domu Harcerza.

Druhu Drużynowy, Druhny i Druhowie Instruktorzy, Zuchy, Harcerze, Harcerze Starsi
i Wędrownicy Sokołowskiej Drużyny Harcerskiej „Orlęta” im. Szarych Szeregów!
W tradycji polskiej i w kulturze europejskiej sztandar zawsze kojarzył się z walką o wolność,
z obroną najszczytniejszych ideałów i wartości, jak bohaterstwo i miłość Ojczyzny. Sztandar to
symbol tożsamości narodowej, nieodłącznie związany z patriotyzmem. Na ważność symboliki
sztandaru wskazują w swoich utworach poeci i pisarze, jej doniosłość podkreślają nasze pieśni.
Umrzeć za Ojczyznę w imię szczytnych ideałów i wartości, godnie prezentować się pod sztandarami
to największy cel walczących od początku państwowości polskiej, po czasy współczesne.
Sztandar był przez stulecia symbolem Polski oraz oznaką pielęgnowania wartości najważniejszych
w życiu każdego człowieka. Uchodził za synonim nie tylko postaw patriotycznych, ale i dążeń
do realizacji wielkich ideałów życiowych.
Sztandar Drużyny zobowiązuje do Harcerskiego Stylu Życia, przybliżającego WAS do wspaniałych
Poprzedników Harcerzy-Żołnierzy Szarych Szeregów. Dziś nie musicie tak pięknie umierać, jak Wasi
bohaterowie, ale starajcie się pięknie żyć! Wasz Sztandar jest symbolem wartości, którymi kierujecie się
przez 20-lecie działalności drużyny i którymi będziecie kierować się nadal w swoim harcerskim życiu.
Druhny i Druhowie! Niech ten Dzień Jubileuszu, dzień nadania i poświęcenia sztandaru będzie dla Was
i każdego z WAS dniem pięknym i szczególnym, dniem pełnym zadowolenia z wykonanych zadań
i nowych wyzwań, dniem radości i zabawy, a także chwilą zadumy nad jakością harcerskiej
i instruktorskiej służby i nad tym, czy umiemy w codziennym życiu, w nauce i pracy oraz w życiu
osobistym realizować szczytne ideały w sposób uczciwy i godny. Niech ten dzień 22 Czerwca będzie dla
WAS corocznym świętem, okazją do spotkań Waszej „9-tkowej Rodziny” w składzie „od zuchów aż do
szarż”, spotkań przepełnionych wspomnieniami wszystkich zbiórek w Sokołowskim Domu Harcerza
przy ul. Ks. Bosko 3 i przy ul. Kościuszki 11;wspomnień z biwaków w Domu Harcerza i w wielu
szkołach; kursów „Młodej Kadry”, zlotów hufca; Światowego Zlotu Harcerstwa Polskiego w Zegrzu;
wspomnień z obozów harcerskich w Czarnusze, Lubiatowie, Sztutowie, Bałdach, Jaśkowie; wspomnień z
hufcowego Rajdu Podlaskiego, oraz rajdów ogólnopolskich: Rajdów Arsenał, Rajdów Sieczychy, Rajdów
Świetokrzyskich, Rajdu Wisła i Rajdu Radziejewskiego.
Druhny i Druhowie! Wasza 20-letnia historia, to właśnie te wszystkie spotkania, zbiórki codzienne
i świąteczne, jak ta dzisiejsza. Wasza 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 naszej Małej Ojczyzny Sokołowskiej Ziemi.
CZUWAJ! hm. Bożenna Hardej

