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Bolesławiec, dnia 1 wrze nia 2015 roku

Rozkaz L. 13/ 2015
DRUHNY I DRUHOWIE !
Pierwszy dzień wrze nia 1939 roku przyniósł Polsce tragiczny
kres pokojowego, niespełna dwudziestoletniego tworzenia zrębów Drugiej
Rzeczypospolitej. Ponad miesiąc Wojsko Polskie toczyło nierówną walkę z
najeźdźcami spod znaku swastyki i czerwonej gwiazdy, Ojczyzny bronili także
harcerze. Ale osamotniona, zdradzona przez sojuszników Polska nie mogła
sprostać potężnej, zbrojnej nawale, zalewającej kraj z zachodu i wschodu …
Faszystowska próba zawładnięcia wiatem zakończyła się sromotną klęską
w maju 1945 roku. Niestety, zwycięstwo miało dla naszego kraju gorzki smak –
zaczęły się lata tragicznych zmagań z narzuconym przez sowiecką Moskwę
komunistycznym totalitaryzmem. Również wtedy – obok wielu innych
patriotów - za niezawisło ć Polski życie oddawali harcerze.
Musimy zawsze o tym pamiętać, że wolno ć, pomy lno ć Ojczyzny nie jest
warto cią, wywalczoną raz na zawsze. Od nas wszystkich zależy, czy my i nasi
następcy będziemy mogli żyć spokojnie i bezpiecznie w państwie niezależnym,
pielęgnującym narodowe tradycje, dbającym o swoich obywateli.
My, harcerze, powinni my dzisiaj służyć Polsce swoją nauką i pracą - a gdy
będzie taka potrzeba - także gotowo cią do wszelkich po więceń dla Jej dobra.

1. Zarządzenia i informacje
1.2. Informacje
1.2.1. Podaję do wiadomo ci, że tegoroczne więto Hufca odbędzie się
dnia 26 wrze nia 2015 roku (sobota). Szczegóły uroczysto ci zostaną
przedstawione na spotkaniu instruktorskim w dniu 7 wrze nia 2015 roku o
godzinie 18.oo.

6. Harcerska Akcja Letnia i Zimowa
6.1. Zwolnienia i mianowania komendantów
6.1.1. Zwalniam z funkcji komendantki obozu „Lawina”,
organizowanego w dniach 7 – 28 lipca 2015 roku w Sporym hm.
Barbarę Chro ciak
6.1.2. Zwalniam z funkcji komendanta obozu „Hubal”,
organizowanego w dniach od 5 do 25 lipca 2015 roku w Gorzycku
phm Henryka Widłaka
6.1.3. Zwalniam z funkcji komendanta obozu żeglarskiego,
organizowanego w dniach od 5 do 26 lipca 2015 roku w Lubikowie
phm Dariusza Rataja
Wszystkim wyżej wymienionym oraz całej kadrze obozów
serdecznie dziękuję za rzetelna służbę na tegorocznych placówkach Harcerskiej
Akcji Letniej 2015.
W związku z rozpoczynającym się nowym rokiem szkolnym i harcerskim
2015/2016 życzę wszystkim harcerkom i harcerzom wielu sukcesów w nauce - a
także satysfakcji ze społecznej służby w naszej Organizacji.
Czuwaj!

hm. Joanna Sawicka

