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Druhny i Druhowie!
Przed nami Zlot „Śladami ks. gen. Stanisława Brzóski”z okazji 150.rocznicy
wybuchu Powstania Styczniowego. Będziecie uczestniczyć w wielu zajęciach programowych,
w harcerskiej grze terenowej w ramach realizacji kolejnych zadań Programu
Wychowawczego Hufca”Śladami Historii i Tradycji”.
Historyk Stanisław Góra pisze o ks. Brzósce: „Był on ostatnim dowódcą, który
w szeregach Powstania walczył z bronią w ręku przez dwadzieścia siedem miesięcy.
Miał dar zjednywania dla Powstania nie tylko chłopów i mieszczan, ale też drobnej szlachty.
W krytycznych okresach, kiedy oddziały były rozbite, potrafił zawsze zebrać ochotników
i z nimi dołączał do większego oddziału. (…) Walcząc, zawsze dawał przykład odwagi
i męstwa (był ciężko ranny), przez co zdobył sobie uznanie dowódców oraz autorytet
i zaufanie szeregowych. Nazwisko jego było znane prawie we wszystkich wsiach, dworach
i miasteczkach. Gdzie się pojawił, otrzymywał pomoc i schronienie, co szczególnie
uwidoczniło się w ostatnim okresie Powstania”. Natomiast historyk Eugeniusz Niebelski tak
opisuje naszego Bohatera: „Ostatni to żołnierz Powstania, któremu z zapałem, wiarą,
poświęceniem służył od początku do końca życia. Energiczny, niezmordowany, dzielił
wszystkie trudy obozowe, nie zrażony żadną klęską, ogniem swej duszy i wiarą w żywotność
sprawy zagrzewał do wytrwałości innych. Nigdy nie spoczął, był pierwszy w opatrzeniu
rannych i pocieszaniu umierających. (…) Wychodząc z łona ludu, posiadał nieograniczone
zaufanie i miłość, które do ostatnich chwil go otaczały i przed Moskwą zasłaniały”.
2.Hufiec
2.1Powołanie i rozwiązanie sztabów, komisji, komend kursów
2.1.1 Powołuję Komendę Zlotu „Śladami ks.gen.Stanisława Brzóski”z okazji 150.rocznicy
wybuchu Powstania Styczniowego:
- phm. Marzena Pasik - Komendantka Zlotu
- phm. Katarzyna Nawacka - Zastępczyni Komendantki Zlotu d.s. Programowych,
Szefowa V Harcerskiej Gry Miejskiej
- phm. Agnieszka Karakula - Zastępczyni Komendantki zlotu d.s.organizacyjnych
- phm. Sławomir Pasik - Oboźny Zlotu
3. Drużyny
3.2. Zmiany organizacyjne
3.2.1. Zmieniam nazwę 33 SDH „Wędrowne Sokoły”na 33 SDH „Avanti”
3.2.2. Powołuję na okres próbny 17 Sokołowską Drużynę Wędrowniczą „Luna”
3.3. Zwolnienia i mianowania drużynowych
3.3.1. Mianuję pwd. Pawła Antolika drużynowym 17 Sokołowskiej Drużyny Wędrowniczej
„Luna”
CZUWAJ !
hm. Bożenna Hardej

