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Bolesławiec, dnia 30 sierpnia 2016 roku

Rozkaz specjalny l.1
DRUHNY I DRUHOWIE !
Wrzesień i październik 1939 roku przyniósł Polsce tragiczny kres
pokojowego, niespełna dwudziestoletniego tworzenia zrębów nowej, Drugiej
Rzeczypospolitej. Uzyskana z takim trudem po latach rozdarcia zaborami
niepodległo ć naszej Ojczyzny na długi czas została zawłaszczona przez
hitlerowskie Niemcy i Związek Sowiecki.
Trzeba było milionów istnień ludzkich, pochłoniętych przez molocha II
wojny wiatowej, by skończyła się klęską faszystowska próba zawładnięcia
wiatem. A potem nadeszły dla naszego kraju lata tragicznych zmagań z
narzuconym przez sowiecką Moskwę komunistycznym totalitaryzmem.
Również wtedy – obok wielu innych patriotów - za niezawisło ć Polski życie
oddawali harcerze.
Musimy i dzisiaj mieć wiadomo ć, że wolno ć nie jest warto cią,
wywalczoną raz na zawsze, darem, który bez starań kolejnych pokoleń Polek i
Polaków będzie samoistnie trwać, by my my i nasi następcy mogli żyć
spokojnie i bezpiecznie w państwie niezależnym, pielęgnującym narodowe
tradycje, prawdziwej Ojczyźnie wszystkich Polek i Polaków.
Takiej niezawisłej, wolnej i dumnej Polsce powinni my umieć jako
harcerze godnie, ze wszystkich sił służyć swoją nauką, pracą - a nawet
gotowo cią do wszelkich po więceń dla wspólnego dobra.
Proszę wszystkie drużyny hufca o uczczenie rocznicy wybuchu drugiej
wojny wiatowej na specjalnych zbiórkach oraz poprzez udział w oficjalnych
uroczysto ciach.
1. Zarządzenia i informacje
1.2. Informacje
1.2.1. Podaję do wiadomo ci, że tegoroczne więto Hufca odbędzie się
dnia 24 wrze nia. Szczegóły uroczysto ci zostaną ogłoszone w
terminie późniejszym.
6. Harcerska Akcja Letnia i Zimowa
6.1. Zwolnienia i mianowania komendantów

6.1.1. Zwalniam z funkcji komendantki obozu „Lawina”,
organizowanego w dniach 5 – 27 lipca 2016 roku w Sporem nad
jeziorem Spore hm. Barbarę Chro ciak
6.1.2. Zwalniam z funkcji komendanta obozu „Hubal”,
organizowanego w dniach od 3 do 24 lipca 2016 roku w Zatomie
Nowym nad jeziorem Barlin phm Henryka Widłaka
6.1.3. Zwalniam z funkcji komendanta obozu żeglarskiego,
organizowanego w dniach od 3 do 24 lipca 2016 roku w Lubikowie
nad jeziorem L:ubikowskim phm Dariusza Rataja
6.1.4. Zwalniam z funkcji komendanta obozu Lawina,
organizowanego w dniach od 28 lipca do 17 sierpnia 2016 roku w
Sporem nad jeziorem Spore phm. Krzysztofa Makaro
Wszystkim wyżej wymienionym oraz całej kadrze obozów
serdecznie dziękuję za rzetelna służbę na tegorocznych placówkach Harcerskiej
Akcji Letniej 2016.

Czuwaj!

hm. Joanna Sawicka

