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List Naczelnika Harcerzy w stuletnią rocznicę powstania
Związku Harcerstwa Polskiego.
Drodzy Druhowie,
„Polskie organizacje harcerskie byłego zaboru pruskiego, Małopolski, Rusi
i Rosji, Królestwa Kongresowego i Litwy łączą się w jeden samoistny,
niezależny od żadnej innej instytucji Związek Harcerstwa Polskiego”
Lublin 2.11.1918
W dniach pierwszego i drugiego listopada 1918 roku w gmachu Lubelskiego Teatru
Dramatycznego przy ówczesnej ul. Namiestnikowskiej odbył się Zjazd
Zjednoczeniowy Związku Harcerstwa Polskiego. Zebrali się w Lublinie przedstawiciele
kierowników organizacji harcerskich ze wszystkich organizacji harcerskich
działających na terenach trzech zaborów z celem połączenia całego ruchu w jeden
Związek Harcerstwa Polskiego.
Najważniejsze uchwały powołały ZHP (powyżej) i stworzyły Naczelną Radę
Harcerską.
Zjazd został zakończony przedwcześnie,
niebezpieczeństwie dla Lwowa i innych miast.
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Opisuje ten dzień harcerka z Lublina, Zofia Gołębiowska.
„Jak grom spadła na wszystkich harcerzy i harcerki wiadomość, że Przemyśl, Kowel
i Lwów zostały zajęte przez wojska ukraińskie. Wobec tego zjazd został dziś nad
wieczorem zakończony. Postanowiliśmy wśród gromkich oklasków odebrać
Ukraińcom wydarte nam nasze miasta (...).
O trzeciej odbyła się uroczysta przysięga byłych żołnierzy armii austriackiej na
wierność rządowi polskiemu - była to bardzo uroczysta chwila - wzniesiono okrzyki na
cześć Wolnej Polski i Piłsudskiego. Na mieście nastrój panował uroczysty - w wielu
miejscach powywieszano flagi. Czesi przyłączyli się do tłumu i brali udział
w manifestacji narodowej.
Teraz wszystko przechodzi w ręce polskie (...)".
Na zakończenie Zjazdu odśpiewano „Rotę” i złożono pod pomnikiem Unii Lubelskiej
wieniec z napisem:
„Zjednoczone Harcerstwo - Zjednoczonej Polsce".

Zjednoczonej Polski jeszcze nie było, ale Zjednoczone Harcerstwo już ślubowało jej
swoją służbę. Staliśmy w pierwszym szeregu!
W tym szczególnym dniu, pamiętajmy o tych, którzy tworzyli nasz Związek i Polskie
Harcerstwo. O Andrzeju Małkowskim, który nie doczekał się Niepodległej Polski. O
tych, którzy oddali swoje życie w służbie harcerskiej dla Ojczyzny podczas II Wojny i
o tych, którzy nas wychowali w duchu służby Bogu, Polsce i Bliźnim.
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W tą setną rocznicę naszego Związku upamiętnijmy ich wszystkich 100
sekundową ciszą i modlitwą.
Zaśpiewajmy Hymn Harcerski - szczególnie zastanawiając się co te słowa
znaczą dla mnie dziś.
Stojąc dookoła ogniska lub zapalonej świeczki lub znicza powtórzmy słowa
Przyrzeczenia Harcerskiego i zastanówmy się -

Do czego obowiązuje nas dziś nasze Przyrzeczenie? Może składaliśmy je dawno
temu, może dopiero w tym roku na obozie?
Nie tworzymy Związku na terenie nowo niepodległej Polski, ale wszędzie w
świecie, gdzie się znajdujemy.
Mamy przed sobą nowe wyzwania i nowe zadania, wiele z nich nieznanych sto lat
temu.
Budujemy nasz Związek na następne sto lat i dalej w przyszłość dla tych, którzy
przyjdą za nami.
Budujemy naszą przyszłość na solidnych fundamentach rozpoczętych w Lublinie
sto lat temu.
Naprzód - Marsz!

Marek Szablewski hm
Naczelnik Harcerzy

Londyn 2.11.2018.
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