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Druhny i Druhowie!
Dziś wszyscy wyjątkowo przeżywaliśmy Narodowe Święto Niepodległości, które świętowaliśmy bardzo
szczególnie, bo w roku obchodów 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości i 100-lecia istnienia
Związku Harcerstwa Polskiego. Dziś złożyliśmy Polsce dary serc, nasze biało-czerwone kwiaty
wdzięczności, uśmiechy i łzy wzruszenia. Szliśmy z naszymi sztandarami w Marszach Niepodległości,
zaciągnęliśmy warty honorowe w Miejscach Pamięci Narodowej, odśpiewaliśmy Hymn Polski,
uczestniczyliśmy w Mszach Św. za Ojczyznę, w uroczystości przy pomnikach i w Biegu Niepodległości.
W ten radosny dzień oddaliśmy należny hołd Marszałkowi Józefowi Piłsudskiemu, ojcu polskiej
niepodległości, dzięki któremu 11 listopada 1918 roku, jest symbolem niezłomności narodu polskiego,
który po 123 latach niewoli odzyskał wyśnioną i wymarzoną niepodległość.
W tym ważnym dla nas, harcerek i harcerzy roku, ogłoszonym przez Senat RP Rokiem Harcerstwa,
w sposób szczególny pełniliśmy naszą służbę. Wspominaliśmy historię Polski, uczestniczyliśmy aktywnie
w przedsięwzięciach z cyklu „Niepodległa”. Za nami i przed nami wiele pięknych lekcji patriotyzmu,
które uczą umiłowania Ojczyzny, dzielności, solidarności, ofiarności, których nigdy nie zapomnimy,
i które na pewno przekażemy naszym wychowankom, kolejnym pokoleniom sokołowskich harcerzy.
Naszym działaniom przyświecały ważne daty: 1 i 2.11.1918 r., i ważne fakty: Zjazd Zjednoczeniowy w
Lublinie zdecydował wtedy o połączeniu wszystkich organizacji harcerskich w jeden – Związek
Harcerstwa Polskiego. Pod Pomnikiem Unii Lubelskiej uczestnicy zjazdu złożyli wieniec z symbolicznym
napisem: Zjednoczone Harcerstwo–Zjednoczonej Polsce. Bądźmy wdzięczni pierwszym wychowawcom
harcerskim za to, że pomimo zagrożenia ze strony zaborców krzewili ruch harcerski na polskich ziemiach,
i za to, że rozpalili w sercach młodych Polaków tęsknotę za niepodległą Ojczyzną i siły do walki o wolność
oraz do pracy przy odbudowie niepodległej Polski.
Bądźmy wdzięczni naszym dzielnym Poprzednikom, Sokołowskim Harcerzom z pierwszej Drużyny
im. Tadeusza Kościuszki, którzy 100 lat temu, w dniach 11-18 listopada 1918 roku również walczyli
o niepodległość, uczestnicząc w akcji rozbrajania Niemców opuszczających Sokołów. Władze wojskowe
podziękowały harcerzom za pomoc i ofiarowały drużynowemu Janowi Ryciakowi honorową szpadę.
Bądźmy wdzięczni ks. kapelanowi Antoniemu Święcickiemu i 56 sokołowskim harcerzom,
którzy walczyli w wojnie polsko-bolszewickiej w 1920 r., poległo 7 harcerzy, rannych było 19.
Druhny i Druhowie! Bądźmy wdzięczni Marszałkowi Józefowi Piłsudskiemu, który w 1920 r., jako
Naczelnik Państwa Polskiego przyjął protektorat nad Harcerstwem Polskim. Był to wyraz wdzięczności
za udział harcerzy w działaniach niepodległościowych. Powiedział wtedy, że marzy, że chce,
że przywiduje, iż duch harcerski będzie się szerzył wśród młodzieży polskiej.
Bądźmy wdzięczni innym, bliskim naszym sercom, polskim Patriotom: Tadeuszowi Kościuszce,
Andrzejowi i Oldze Małkowskim; Orlętom Lwowskim, Januszowi Korczakowi; Bohaterom Szarych
Szeregów: Aleksandrowi Kamińskiemu, Maciejowi Aleksemu Dawidowskiemu „Alkowi”, Tadeuszowi
Zawadzkiemu ps.„Zośka”, Andrzejowi Romockiemu „Morro”, Janowi Bytnarowi ps.„Rudy”; gen. bryg.
Elżbiecie Zawackiej ZO; Danucie Siedzikównej „Ince”; Żołnierzom Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie;
Św. Janowi Pawłowi II; Bł. Wincentemu Frelichowskiemu.
Druhny i Druhowie, niepodległość, to dla nas dar, ale i wyzwanie!
Mamy wielkie zobowiązanie wobec Bohaterów! Niech nasza pamięć o NICH, będzie świadectwem
wdzięczności, odwagi i braterstwa! Teraz wspólnie budujmy nasz kraj, nasze miasta i wsie, nasze gromady
i drużyny, nasz hufiec, naszą chorągiew i nasz związek! Pamiętajmy, że podziały nie budują!
Bądźmy silni jednością, solidarnością, mądrością, braterstwem, służbą, bo los Polski, to nasz los!
Nasza Ojczyzna, to my, to nasze czyny, myśli, słowa! Bądźmy pogodni, ufni, pracowici, przyjaźni!
Bądźmy dla siebie dobrzy, życzliwi, tolerancyjni, pomocni! Bądźmy RAZEM!
Drodzy Przyjaciele, bądźcie zdrowi i szczęśliwi!
Niech miłość do kraju i wierność harcerskim ideałom pomaga Wam godnie żyć!
Cieszcie się wolnością i niepodległością!
Bądźcie dumnymi Polakami i członkami Związku Harcerstwa Polskiego!
CZUWAJ ! hm. Bożenna Hardej

