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Londyn, 2 listopada 2018r. 
 

Gawęda Przewodniczącego ZHP do członków i uczestników ZHP 
w setna rocznicę Zjazdu połączeniowego  

Związku Harcerstwa Polskiego w Lublinie, 1-2 listopada 1918r. 
 

Druhny i Druhowie! 
 
Dzisiaj obchodzimy setną rocznicę powstania naszego Związku w wyniku połączenia polskich organizacji 
skautowych i harcerskich z trzech zaborów: austryjackiego, pruskiego i rosyjskiego.  
 
Zapewno wiecie, że sto lat temu Polski nie było na mapie świata bo nasza Ojczyzna była jeszcze ciągle 
pod okupacją trzech sąsiadów. Ale Polska żyła w sercach, duszach i w mowie Polaków.  Ruch skautowy 
rozwijał się na okupowanych ziemiach polskich od 1910r., początkowo tajnie, a z czasem coraz bardziej 
jawnie. I wojna światowa zmieniła układ sił w Europie: po 123 latach niewoli Polacy zrzucili więzy obcej 
władzy i wywalczyli Niepodległość. Harcerki i harcerze byli w pierwszym szeregu walk o niepodległość. 
 
Zjednoczenie wszystkich organizacji harcerskich stało się możliwe dopiero po odzyskaniu niepodległej 
Ojczyzny. W rzeczywistości zjazd w Lublinie wyprzedził o kilka dni formalne zawieszenie broni i ogłoszenie 
Niepodległości. Bez niepodległej Polski nie byłoby zjednoczonego harcerstwa polskiego. Nazwa „Związek 
Harcerstwa Polskiego” po raz pierwszy pojawiła się w 1914r. w Królestwie Kongresowym, a 2 listopada 
1918r. została przyjęta jako nazwa całego ruchu harcerskiego w niepodległej Rzeczypospolitej Polskiej. 
 
W wolnej Polsce ZHP rozwijał się żywiołowo, zdobył status organizacji wyższej użyteczności publicznej i 
cieszył się powszechnym szacunkiem i poparciem. Wychował kolejne pokolenia w duchu służby Bogu, 
Polsce i bliźnim. Po agresji niemiecko-sowieckiej w 1939r. ZHP nadal pełnił służbę w strukturach 
konspiracyjnych w Kraju, wśród wywiezionych w głąb Rosji, a następnie wśród uchodźców na Wschodzie, 
którzy wyjechali z Armią Andersa, oraz w jednostkach wojskowych we Francji. Trwali w służbie harcerskiej 
wszędzie tam, gdzie przebywali. Po zakończeniu wojny Polska na mocy umowy jałtańskiej znalazła się w 
obozie sowieckim. Związek Harcerstwa Polskiego został zlikwidowany przez nowe komunistyczne władze 
państwa. Członkowie ostatniej przedwojennej Naczelnej Rady Harcerskiej, którzy znaleźli się poza Krajem 
zebrali się na zjeździe w Enghien koło Paryża i postanowili kontynuować pracę Związku w oparciu o ostatni 
statut z 1936r. z ostatnim wybranym Przewodniczącym dr. Michałem Grażyńskim na czele.  
 
Druhny i Druhowie! 
 
My pełnimy nieprzerwanie tę służbę. My zachowaliśmy „depozyt Niepodległości”. Świętujmy wspólnie setną 
rocznicę zjednoczenia harcerstwa polskiego w jeden Związek uczestnicząc w proponowanych przez 
Naczelników obrzędach. Niech ten duch jedności w potrójnej służbie Bogu, Polsce i bliźnim żyje w nas!  
 
Czuwaj! 

   
hm Robert Rospędzihowski 
Przewodniczący ZHP 
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