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Bolesławiec, dnia 11 listopada 2013 roku

Rozkaz L.29/2013
DRUHNY I DRUHOWIE !
Dzisiejsze więto nawiązuje do wydarzeń sprzed dziewięćdziesięciu pięciu
lat, które to po długim okresie rozdarcia zaborami przywróciły naszej Ojczy nie
wolno ć i niezawisło ć. Te podstawowe dla ka dego człowieka, a tak e państwa
warto ci nie są jednak dane kolejnym pokoleniom Polek i Polaków raz na
zawsze. Nie stanowią bowiem samoistnego daru, który mógłby bez naszych
wspólnych starań trwać przez kolejne wieki. To od rzetelnego patriotyzmu
całego społeczeństwa zale y, czy my i nasi następcy będziemy mogli yć
spokojnie i bezpiecznie w Polsce niezale nej, szanującej i pielęgnującej przede
wszystkim narodowe tradycje.
Dzisiaj w szczególny sposób odczuwamy wielką dumę z osiągnięć naszych
przodków. Teraz tak e my - jako harcerze – mamy obowiązek słu yć Polsce
swoją nauką, pracą, a nawet gotowo cią do po więceń dla wspólnego dobra.
Pamiętajmy, e dzień 11 listopada ustanowiono więtem państwowym w
1937 roku. Podczas czarnej nocy okupacji hitlerowskiej, a tak e w czasie PRL-u
jego obchodzenie było zakazane. Dopiero od roku 1989 więto Niepodległo ci
powróciło jako najwa niejsze więto państwowe.
Od dnia 11 listopada roku 1918 mija niemal cały wiek – blisko sto lat od
czasu, gdy w Warszawie powstał Dekret Rady Regencyjnej do Narodu
Polskiego. Jego tre ć w głównej czę ci głosiła :
Wobec grożącego niebezpieczeństwa zewnętrznego i wewnętrznego, dla
ujednostajnienia wszelkich zarządzeń wojskowych i utrzymania porządku w
kraju, Rada Regencyjna przekazuje władzę wojskową i naczelne dowództwo
wojsk polskich, jej podległych, Brygadierowi Józefowi Piłsudskiemu. Po
utworzeniu Rządu Narodowego, w którego ręce Rada Regencyjna, zgodnie ze
swymi poprzednimi oświadczeniami, zwierzchnią władzę państwową złoży,
Brygadier Józef Piłsudski władzę wojskową, będącą częścią zwierzchniej
władzy państwowej, temuż Rządowi Narodowemu zobowiązuje się złożyć, co
stwierdza podpisaniem tej odezwy.

Nasza dumna Ojczyzna odradzała się po ponad stuletniej niewoli… Chwała
wielkim Patriotom, Bohaterom Polski, których to było zasługą !
14. Sprostowania
14.1. Informuję, e w rozkazie L. 21/ 2013 z dnia 1 pa dziernika 2013 roku w
punkcie 1. Zarządzenia i informacje – 1.2. informacje – 1.2.1. - błędnie podano
numer 18 Dru yny Harcerskiej „Hubal” w Bolesławcu, prawidłowo powinno
być 11 Drużyna Harcerska „Hubal” w Bolesławcu. Ten sam błąd wystąpił w
sprawozdaniu na Zjazd Sprawozdawczy. Za pomyłkę przepraszam.
14.2. Informuję, e w wykazie osób uprawnionych do uczestniczenia w Zje dzie
Sprawozdawczym Hufca Bolesławiec został omyłkowo pominięty Druh Kacper
Burdosz, dru ynowy 3 Zgorzeleckiej Gromady Zuchowej „Radosne ywioły”.
Za pomyłkę przepraszam.
Czuwaj !
hm. Joanna Sawicka

