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Druhny i Druhowie
Już od pewnego czasu świętujemy kolejne 100 rocznice działalności skautingu i
harcerstwa.
W sierpniu 2007 roku, wraz ze skautami z całego świata obchodziliśmy setną
rocznicę powstania skautingu w Wielkiej Brytanii, w sierpniu 2010 roku uczestniczyliśmy
w Jubileuszowym Zlocie Związku Harcerstwa Polskiego z okazji setnej rocznicy
powstania pierwszych drużyn na terenie Polski.
Dzisiaj przyszedł czas na Wielkopolskę.
Dokładnie sto lat temu odbył się w Wielkopolsce pierwszy kurs skautowy, który
zapoczątkował powstawanie zastępów, a następnie drużyn i hufców.
Harcerstwo w Wielkopolsce w całej swej historii stanowiło odbicie stosunków i
obyczajów, w których żyło społeczeństwo wielkopolskie. Wraz z nim przeżywało wszelkie
podziały, niepowodzenia, pomyłki jak również sukcesy.
Przez te 100 lat wielkopolskie harcerstwo niejednokrotnie udowodniło, że
wypracowane zasady działania, które zapisane zostały w Prawie i Przyrzeczeniu, nie
straciły na swej aktualności ani wtedy, ani dzisiaj. Harcerska służba pełniona była na
przestrzeni tych lat w każdych warunkach, latach zaboru, wojny i pokoju.
Dzisiaj spotykamy się na Jubileuszowym Zlocie w Ostrowie Wielkopolskim, aby
przeżyć kolejną harcerską przygodę. Mam nadzieję, że Zlot będzie dla Was
niezapomnianym przeżyciem, czemu mają służyć przygotowane zajęcia programowe.

Podczas tego świętowania nie zapominajmy o naszych poprzednikach, bo to
dzięki ich zaangażowaniu Związek nasz przetrwał do dnia dzisiejszego. Oddajmy również
hołd:
Harcerzom – Powstańcom Wielkopolskim
Harcerzom Podziemia – Szarym Szeregom
którzy niejednokrotnie w służbie Bogu i Polsce oddali swoje młode życie.
Druhny i druhowie
W czasie świętowania stulecia harcerstwa w Wielkopolsce wszystkim zuchom,
harcerzom, instruktorom i seniorom życzę wspaniałej i pożytecznej zabawy, kształcącej i
poznawczej gry, efektywnej służby oraz pełnej satysfakcji i zadowolenia z pracy
wychowawczej.
Chciałbym, żebyście w trakcie tego świętowania odnaleźli wiele radości, siły i
optymizmu do pełnienia harcerskiej służby w drugim stuleciu.
Wierzę, że Jubileuszowy Zlot naszej Chorągwi zapoczątkuje jubileusze
poszczególnych środowisk i jednostek harcerskich, że podczas tego świętowania,
pokarzecie, czym harcerstwo jest dzisiaj i w jakim kierunku zmierza.
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