Naczelnik
Zwia^zku Harcerstwa Polskiego

Lwow, 22 maja 2011 r.

Zuchy,
Harcerki i Harcerze,
Instruktorki i Instruktorzy
Zwiqzku Harcerstwa Poiskiego

Rozkaz Specjalny L. 1/2011
Druhny i Druhowie,
Sto iat temu Andrzej Matkowski wydai pierwszy skautowy rozkaz na ziemiach
polskich. 22 maja 1911 r., w najwazniejszym dniu w historii harcerstwa, nadano
ksztait ruchowi, ktory przez kitka miesi^cy zdobywat uznanie wsrod wychowawcow
i popuiarnosc wsrod dzieci i mtodziezy. Przeksztatcenie Druzyn Mtodziezy Sokoiej
w pierwszq ,,Komend$ Scoutowq" sktadajqcq sie. z czterech druzyn, mozemy dzisiaj
nazwac symbolicznym rozpaleniem skautowej watry, ktora ptonie nieprzerwanie
do dnia dzisiejszego.
Barw$ ognia miaty uroczyste przyrzeczenia harcerskie, kiedy wypowiadaiismy
stowa ,,Mam szczerq wot$, catym zyciem petnic stuzb?...", a serca w nas pataiy
ciqsle tym samym ogn/em roznieconym przez pierwszego poiskiego skautmistrza.
W blasku iskier jawi sie. stuletnia harcerska siuzba - ciqg wielkich wydarzeh
/ heroicznych czynow, a takze wieiu tysi^cy pomocnych dtoni, wyciqganych kazdego
dnia w kierunku tych, ktorzy pomocy potrzebujq. Przy ogniu zasiadty wspomnienia
niezwyktych przygod, u zarania kazdej z nich legt osobisty zachwyt nad harcerskq
przyjazniq - wigziq, ktora potrafi przetrwac probe czasu i stawic czota wszystkim
wyzwaniom, ktore przynosi zycie i historic.
Dzisiaj, 22 maja 2011 r. zarowno we Lwowie podczas Ziotu ,,Lwow 100" jak i w
wieiu miejscach Polski harcerze spotykajq sf?, odwiedzajq miejsca, w ktorych bije
zrodto harcerstwa - place, uiice, podworka i szkoine boiska, wspominajq chwiie
gdy kiikudziesi^ciu mtodych iudzi podj^to decyzj? o zaangazowaniu sie. w nowy
ruch wychowawczy, do ktorego w ciqgu stu lot dotqczyfy setki tysi^cy innych.
Dzisiejszy dzien stanowi ktamre. tqczqcq wydarzenia z ostatnich 100 iat, ale jest
rownoczesnie otwarciem ku odpowiedziainej przysztosci. Dzis czerpiqc z historii i
tradycji mamy zadanie prostsze od pierwszych harcerzy, bo bogatsi jestesmy o ich
wiedze. i doswiadczenia, ale mamy rowniez zadanie trudniejsze, bo dzisiejszy swiat
zmienia si? niezwykle szybko, a my musimy jak 100 lot temu wciqz bye ruchem
mtodym, dynamicznym, odpowiadajqcym na reaine potrzeby otaczajqcego nas
swiata. Naszym wyzwaniem jest przysziosc i z wiarq w harcerskie ideaiy, tak jak
nasi poprzednicy, stajemy gotowi do ksztattowania swoich charakterow w duchu
prawosci, wspoipracy i dziatania na rzecz innych.
Pozdrawiam wszystkich harcerzy - stojqcych w apelowym szyku we Lwowie, w
Polsce i na catym swiecie oraz tych ktorzy spe_dzajq dzisiejszy dzien z rodzinq,

przyjaciotmi, na w^drowkach i przy harcerskim ognisku. Wszystkich zach^cam do
krotkiej refleksji nad stuletniq histonq harcerstwa, wszystkim zycze., aby nigdy nie
osiabi ogferi, ktory piei$$nujemy w sercu, wszystkich zapraszam do braterskiego
kre.$u.

Czuwaj!
hm. Matgorzata Sinica

