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KOMENDANT
Chorągwi Wielkopolskiej Związku Harcerstwa Polskiego
im. Powstańców Wielkopolskich 1918/1919

Rozkaz specjalny L.1/2010

Druhny i Druhowie!
Jak co roku w lutym spotykamy się w FORCIE VII. Miejscu szczególnym na
mapie Wielkopolski, miejscu zapisanym w tragiczne dzieje naszej Ojczyzny, miejscu
w którym 10 października 1939 roku niemieckie władze okupacyjne usytuowały
pierwszy na ziemiach polskich obóz koncentracyjny, a następnie obóz przejściowy
dla ludności. Więziono tu i tracono wielkopolską inteligencję podejrzewaną o
antyniemiecką działalność polityczną lub wojskową.
W tym szczególnym miejscu do Apelu Pamięci stają dziś harcerze i instruktorzy
wielu pokoleń, aby uczcić w ten sposób męczeńską śmierć harcmistrza Floriana
Marciniaka i grupy wielkopolskich instruktorów, którzy podczas II wojny światowej byli
tutaj więzieni i bestialsko zamordowani po przewiezieniu do obozu w Gross Rosen.
Dlatego my, kilka pokoleń harcerzy Chorągwi Wielkopolskiej ZHP, w wielkiej
zadumie i z honorem chylimy głowę przed tymi, którzy w ciężkich czasach
hitlerowskiej okupacji byli wierni Bogu, Ojczyźnie, ideałom i nie wahali się oddać dla
Polski tego, co mieli najcenniejsze, swojego młodego życia.
Stając w harcerskim szeregu do apelu, składamy wiązanki kwiatów pod tablicą
Floriana Marciniaka na Forcie VII, w Warszawie, w miejscu jego aresztowania oraz
pod ścianą śmierci Fortu VII. Obiecujemy, że pamiętać będziemy o bohaterach
tamtych czasów. Pamiętajmy, aby znicz pamięci w naszych sercach nigdy nie zgasł.
Druhny i Druhowie,
wypełniajmy testament naszych bohaterów na miarę współczesnego świata poprzez
oddanie w służbie i wierności harcerskim ideałom.

Druhny i Druhowie,
rok 2010 jest szczególnym rokiem dla harcerstwa. Mija właśnie 100 lat od chwili, gdy
Andrzej Małkowski założył pierwsze zastępy harcerskie. 100 lat harcerskiej służby i
wierności ideałom. 100 lat, w których harcerstwo było kuźnią charakterów młodych
ludzi. 100 lat funkcjonowania harcerstwa w różnych kontekstach i realiach
społecznych. 100 lat tradycji i nowoczesnej metody na miarę czasów i miarę
wyzwań…
Setne urodziny to wielkie wydarzenie, również w życiu organizacji. To czas
podsumowań, planów na przyszłość i stu życzeń pomyślanych przy zdmuchiwaniu
świec na urodzinowym torcie.
To wiele pokoleń tworzyło tę organizację, nadając jej kształt i zawsze
ponadczasowy charakter. Wiem, że każdy harcerz zostawił w tej organizacji cząstkę
siebie. Przecież harcerstwo odwołuje się do zasady nauki przez działanie, a także
przez dzielenie się doświadczeniem, tak jak nauka od starszego brata czy siostry.
Dlatego zwracam się z uprzejmą prośbą o przyjęcie zaproszenia do trzyletniego
programu obchodów jubileuszowych, rozpoczętych uroczystościami ogólnopolskimi,
a zakończonych w 2012 roku uroczystościami 100. lecia harcerstwa w Wielkopolsce.
Poprzez obchody stulecia pokazywać będziemy unikatową wartość i dorobek
harcerstwa. Realizować większe i mniejsze projekty. Starać się pokazać nasz
harcerski udział w budowaniu lepszego świata.
Głównym przedsięwzięciem programowym obchodów jest Jubileuszowy Zlot
100-lecia Harcerstwa Polskiego w Krakowie, na którym nie zabraknie Harcerzy z
Wielkopolski.
Czuwaj !

hm. Jarosław Rura

