Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej
Szczep 16 Warszawskich Drużyn Harcerskich i Gromad Zuchowych
Warszawa, 11.11.2018 r.
R L3/16/2018
Druhowie!
Spotykamy się tutaj, na Placu Narutowicza, przy kamieniu Szesnastki w 100. rocznicę
odzyskania przez Polskę Niepodległości.
Zdecydowana większość z nas tutaj stojących urodziła się w wolnej Polsce. Ciężko nie
cofnąć się w tej chwili myślami do 1918 roku, kiedy to nasi bracia z drużyny po raz pierwszy
w swoim życiu mogli tej wolności zasmakować.
„Pamiętaj żeś Polak. Pamiętaj, że Ojczyzna twa w niewoli, a hańbą jest być niewolnikiem.
Pamiętaj, żeś Polak, pamiętaj, że wszystko, co masz, powinieneś złożyć Ojczyźnie w
ofierze.”
Pisał do naszych harcerzy w 1915 roku pierwszy drużynowy wtedy jeszcze nie posiadającej
tego numeru Szesnastki - Jerzy Wądołkowski. Nasi harcerze aktywnie do tej wolności się
szykowali, a później o nią dbali i odbudowywali wolną Polskę. Jaką to radość musiała im
przynieść wiadomość o wyzwoleniu!
Dziś stoimy w zgoła innym miejscu. Polska jest wolna, niepodległa. Ale wierzę, że My
harcerze nadal mamy w niej wielką misję do spełnienia.
Dziękuję Wam wszystkim za udział w dzisiejszych uroczystościach. Zarówno tych
dzielnicowych jak i centralnych, Państwowych. Radość z odzyskania przez Polskę
Niepodległości to postawa, która cechuje wszystkich harcerzy. Nieśmy tę radość dalej! Do
swoich domów, szkolnych ławek, spotkań na boisku, uczelnianych auli czy miejsca
zatrudnienia. Niech radość ta przeradza się w służbę, umiejętność postawienia dobra
wspólnego wyżej niż własne potrzeby. Umiejętność godzenia się i współdziałania mimo
różnic. Umiejętność brania odpowiedzialności nie tylko za siebie samych, ale i za tych którzy
nas otaczają.
Widząc Was, Wasze zbiórki i zaangażowanie, Wasze zdobywanie stopni i podejmowanie
wyzwań wierzę, że jest to postawa, której od siebie wymagacie. W tę rocznicę podejmijmy
jednak wysiłek aby zrobić dla Polski więcej i lepiej. Kiedy my żyjemy!
Parafrazując naszego drużynowego:
Pamiętaj żeś Polak. Pamiętaj, że Ojczyzna twa jest Niepodległa, a chwała jest być wolnym.
Pamiętaj żeś Polak i wszystko co robisz, powinieneś robić, by Niepodległość tę pielęgnować.
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Kapituła Harcerza Rzeczypospolitej
1.1.
Na wniosek Kapituły Harcerza Rzeczypospolitej przy Szczepie 16
Warszawskich Drużyn Harcerskich i Gromad Zuchowych zamykam z
wynikiem pozytywnym próbę i przyznaję stopień Harcerza Rzeczypospolitej
druhom:
- pwd. Karolowi Walesiakowi (16WGZ Bractwo Zaginionego Oręża)
- pwd. Henrykowi Skrzyńskiemu (123WGZ Podróżnicy z Prastarego Lasu)
- pwd. Jakubowi Jabłońskiemu (1002WDH “Dęby”)
Czuwaj!
hm. Kajetan Kapuściński
Szczepowy 16WDHiGZ

