ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO

Monte Cassino 18 maja 2014 r.

MELDUNEK DO GENERAŁA WŁADYSŁAWA ANDERSA

Panie Generale!
W 1969 r. zjechaliśmy się z całego świata na Zlot Światowy
Związku
Harcerstwa
Polskiego.
Podczas
tego
zlotu
uczestniczyliśmy w uroczystości upamiętniającej dwudziestą piątą
rocznicę zdobycia wzgórza Monte Cassino. Przy każdym grobie na
tym cmentarzu na warcie stanął harcerz lub harcerka w mundurze i
Pan Generał skierował do nas następujące słowa:

„Przekazuję młodzieży polskiej objęcie opieki nad naszymi
sztandarami. Przekazuję opiekę nad naszymi cmentarzami. Wierzę,
że
młodzież
przejmie
kierownictwo
naszych
działań
niepodległościowych.”
Odpowiedzią na to wezwanie był Meldunek do Narodu Komendanta
Zlotu, ówczesnego Przewodniczącego Związku Harcerstwa
Polskiego, hm. Ryszarda Kaczorowskiego:

„W imieniu zebranej tu młodzieży harcerskiej oraz młodzieży
rozrzuconej po całym świecie wierzącej w te same ideały, przed
chwałą okrytymi sztandarami wojskowymi i grobami bohaterów,
składam meldunek Narodowi polskiemu, że młodzież polska na
obczyźnie jest gotowa do służby Bogu i Polsce.”

Panie Generale!
Melduję, iż przesłanie Pana Generała skierowane do nas na tym
cmentarzu czterdzieści pięć lat temu przeistoczyło się w czyn.
Związek Harcerstwa Polskiego, który trwa nieprzerwanie od ponad
stu lat, pamięta datę 18 maja 1944 r.; pamięta historię Drugiego
Korpusu: jego początki na nieludzkiej ziemi Związku Sowieckiego,
jego chwalebny szlak bojowy, jego nieustanną, wieloletnią walkę po
zakończeniu działań wojennych o Niepodległość i Suwerenność
Polski.
My, zebrani dziś wokół grobu Pana Generała, jesteśmy
spadkobiercami tych którzy na obcej ziemi, na obcym morzu i pod
obcym niebem dawali dowód, że „Jeszcze Polska nie zginęła!”
Jesteśmy dziećmi i wnukami Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie.
Wśród nas są uczestnicy Światowego Zlotu ZHP w 1969 r. Są z
nami nasi wychowankowie, którym przekazaliśmy wezwanie
zawarte w słowach Pana Generała. Oni z kolei przekazują swoim
podopiecznym.
Panie Generale!
W naszych programach wychowawczych pielęgnujemy prawdziwą
historię Polski – naszego Narodu – któremu służymy mieszkając
poza granicami Kraju. Jak sprzed czterdziestu pięciu lat, gotowość
do tej służby wyrażamy słowami roty Przyrzeczenia Harcerskiego:
„Mam szczerą wolę całym życiem pełnić służbę Bogu i Polsce,
nieść chętną pomoc bliźnim i być posłusznym Prawu Harcerskiemu”

Panie Generale!
Oddajemy hołd tym, którzy spoczywają snem wiecznym na Polskim
Cmentarzu na Monte Cassino.
Składanie wieńca
Idzie noc......

