Związek Harcerstwa Polskiego
Komendant
Chorągwi Stołecznej ZHP im. Bohaterów Warszawy

Warszawa, dnia 1 października 2013

Rozkaz LS.3/2013
Druhny i Druhowie!
30 lat temu odsłonięto Pomnik Małego Powstańca. 1 października 1983 roku, ówczesny
Komendant Chorągwi Stołecznej hm. Michał Fijałkowski złożył meldunek o zakończeniu
kampanii poświęconej przygotowaniom do odsłonięcia pomnika, w którym to meldunku
zawarł także raport o zebranych na pomnik funduszach.
Podczas dwuletniej kampanii Hufce organizowały rajdy szlakami miejsc związanych z
bohaterami Powstania Warszawskiego, pozyskiwano środki na budowę Pomnika,
organizując szereg przedsięwzięć angażujących zarówno zuchy jak i instruktorów.
Przygotowania stanowiły czas pracy programowej całej Chorągwi a w przeddzień
uroczystości, na Zamku Królewskim odbyło się uroczyste posiedzenie Rady Chorągwi.
Trudno jest dziś powiedzieć, kto był duchowym ojcem przedsięwzięcia, ale zarówno
środowisku harcerskiemu Warszawy jak i jej mieszkańcom brakowało miejsca
symbolicznego, oddającego hołd najmłodszym uczestnikom Powstania Warszawskiego.
Aktu odsłonięcia Pomnika dokonał żołnierz Batalionu „Wigry” - Druh Jerzy Świderski –
lekarz kardiolog dziecięcy, w towarzystwie Druhny Katarzyny Wilczyńskiej z ówczesnego
Hufca Jabłonna i Druha Krzysztofa Rudzińskiego z Hufca Warszawa-Praga Południe.
Wkrótce po odsłonięciu Pomnika, stał się on miejscem, gdzie odbywały się ważne
wydarzenia z życia drużyn i gdzie harcerze z całej Polski składali przyrzeczenia
harcerskie.
Nie sposób wychowywać w harcerstwie bez pamięci o naszej historii. Dziś, żyjemy w
czasach, kiedy wychowując musimy umieć wyciągać wnioski z historii i opierać się nie
tylko na poszanowaniu jej, ale i na potrzebach naszych czasów.
Harcerz ma być osobą, która potrafi odnaleźć się w dzisiejszym świecie, być dojrzałym,
odpowiedzialnym i wzorowym uczniem czy studentem, dobrym pracownikiem i
niezawodnym przyjacielem, a jako instruktor, także mądrym wychowawcą, rodzicem,
współmałżonkiem.
Zastanawiamy się jak w czasach pokoju być patriotą. Umiejętność rozpoznawania
zagrożeń kształtuje również dobre harcerstwo. Dziś wrogiem są uzależnienia, przemoc w
rodzinie, bezrobocie i jak zawsze ludzka zawiść.
Być częścią Polski Myślącej, żyjąc w poczuciu odpowiedzialności za „pojutrze” polskiego
pokolenia, należy przede wszystkim do naszych harcerskich obowiązków. Mały
Powstaniec zawsze będzie symbolizował okrutne czasy, w których wojna odebrała
dzieciństwo.

Lecz i dziś jesteśmy świadkami straszliwych zbrodni wobec najsłabszych, codziennie
prasa czy telewizja epatują okrutnymi historiami, które ukazują dziecko jako ofiarę. To
wstyd naszych czasów. Powinnością instruktorską jest w tej sytuacji prewencja i
propagowanie poszanowania Praw Dziecka, zwłaszcza własną postawą.
Bądźcie więc zawsze, na każdym kroku ambasadorami najmłodszych!
Niech Mały Powstaniec będzie dla nas symbolem prawa do pięknego dzieciństwa.

Czuwaj!
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