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Londyn, 3 luty 2016

W dniach od 30 stycznia do 3 lutego 1946 r. w Enghien pod Paryżem, odbyła się
Naczelna Rada Harcerska z udziałem Przewodniczącego ZHP Michała
Grażyńskiego (ponownie wybrany Przewodniczącym Związku na XVII Zjeździe
Walnym w Lublinie, 20-21 maja 1939 r.), która zgromadziła przedstawicieli
organizacji harcerskich działających na uchodźctwie w okresie IIgiej Wojny
Światowej. W Zjeździe wzięło udział 60 delegatów przybyłych z Wielkiej Brytanii,
Francji, Belgii, okupowanych Niemiec i Bliskiego Wschodu. Zjazd, powołany na tle
wyłaniającego się nowego układu politycznego powojennej Polski, miał za zadanie
dokonać zmian strukturalno-organizacyjnych, które umożliwiłyby kontynuajcę
działalności harcerskiej poza Polską.
Już 1 lipca 1945r. Komitet Naczelny ZHP w Londynie ogłosił swoje stanowisko w
walce o suwerenną niepodległość Polski i wezwał swoich członków do udziału w tej
pracy:
„W obliczu tej sytuacji stanowisko nasze musi być jasne i zgodne z wielką
tradycją Związku Harcerstwa Polskiego.
Będziemy walczyć aż do
zwycięskiego końca o całość, wolność i niepodległość naszej Ojczyzny, o
zachowanie kultury narodowej oraz o takie same prawa do życia i
swobodnego rozwoju wszystkich narodów zagrożonych przemocą.”
Zjazd w Enghien dał początek strukturze i programowi, które miały zrealizować to
wezwanie. Jednostki polskiego harcerstwa działające poza granicami Kraju przyjęły
nowe formy pracy a jednocześnie zerwały formalne więzi z Polską która teraz była
pod kontrolą sowiecką. Deklaracja ideowa ze Zjazdu nadała kierunek:
„Rada Naczelna ZHP poza granicami Kraju deklaruje, że Harcerstwo
Polskie poza granicami Kraju, zgodnie ze swą tradycją i ideologią trwa
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na stanowisku dalszej bezkompromisowej walki o całość, wolność i
niepodległość Rzeczypospolitej, znajdującej się obecnie pod okupacją,
oraz o włączenie do Polski zachodnich ziem macierzystych.”
W 70 rocznicę historycznego spotkania Naczelnej Rady Harcerskiej w Enghien,
uczcijmy pamięć instruktorów i instruktorek którzy zabezpieczyli kontynuację
naszego Związku.
Były to osoby które budowały harcerstwo w Polsce
przedwojennej i przeżywszy gehennę wojny, znaleźli się na obczyźnie bez
możliwości bezpiecznego powrotu do Polski.
Nowy układ polityczny w Polsce nie pozwolił na powrót do form pracy
przedwojennej. A przejścia instruktorów i instruktorek podczas wojny świadczyły o
dynamiczności ducha harcerskiego: gdziekolwiek się znajdywali – w najtrudniejszych
warunkach – potrafili wykazać gotowość do pracy metodą harcerską dla dobra
Polski. Tworząc nowe jednostki poza granicami Kraju, wiedzieli, że muszą
kontynuować tą pracę na rzecz Polski, a nowopowołane władze ZHP teraz
reprezentowały ciągłość ruchu rozpoczętego przez Małkowskiego w 1910r.
Nasz Związek odrodził i rozwija się wciąż w nowych, zmieniających się
rzeczywistościach.
Utrzymujemy jedność pomimo rozrzucenia na różnych
kontynentach. Zakończyła się walka o suwerenność Polski, ale nadal pielęgnujemy
utrzymanie kultury i dobrego imienia Polski i Polaków w naszych środowiskach.
Jako obywatele naszych krajów zamieszkania musimy też pracować ku ulepszeniu
wspólnot w których żyjemy. W Polsce również odrodziło się Harcerstwo z którym
utrzymujemy kontakt, i wspólnie tworzymy ruch który wychowuje i kształci młodych
ludzi w duchu harcerskim. Ciągle czekają nas nowe wezwania które należy przyjąć
z tą samą odwagą jaką wykazali zebrani w Enghien, i wykonać je zgodnie z
założeniami naszego Przyrzeczenia i Prawa.
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