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Londyn, 11 listopada 2018 

 

 

Rozkaz Specjalny 

 w setną rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę,  

11 listopada 1918r. 

 

„Jestem Polakiem - .... nie dlatego tylko, że mówię po polsku, że inni mówiący tym samym 

językiem są mi duchowo bliżsi i bardziej dla mnie zrozumiali (...), ale także dlatego, że obok 

sfery życia osobistego, indywidualnego, znam zbiorowe życie narodu którego jestem cząstką, 

że obok swoich spraw i interesów osobistych znam sprawy narodowe , interesy Polski, dla 

których należy poświęcić to, czego dla osobistych spraw poświęcać nie wolno. 

 

Jestem Polakiem – to znaczy, że należę do narodu polskiego na całym jego obszarze i przez 

cały czas jego istnienia, zarówno dziś, jak i w wiekach ubiegłych i w przyszłości; to znaczy, że 

czuję swą ścisłą łączność z całą Polską.  (..) Wszystko co polskie jest moje: niczego się wyrzec 

nie mogę.  Wolno mi być dumnym z tego,  co w Polsce jest wielkie, ale muszę przyjąć i 

upokorzenie, które spada na naród za to, co jest marne. 

 

Jestem Polakiem – więc całą rozległą stroną swego ducha żyję życiem Polski, jej uczuciami 

i myślami, jej potrzebami i aspiracjami.  Im więcej nim jestem, tym mniej z jej życia jest mi 

obce i tem silniej chcę, żeby to co w mem przekonaniu uważam za najwyższy wyraz życia 

stało się własnością całego narodu.” 

 

Wyjątek z „Credo Polaka” 

(z pisma W Kręgu Rady  

sierpień-wrzesień 1947) 

 

 

 

Dzień 11 listopada 1918r. jest wielkim świętem w historii narodu Polskiego – jest to Święto 

Niepodległości Polski.  W rzeczywistości dzień 11 listopada zapoczątkował odbudowę 

suwerennego państwa polskiego po 123 latach zaborów: austriackiego, niemieckiego i 

rosyjskiego. Dwadzieścia lat niepodległej Polski przerwał we wrześniu 1939 roku niemiecki 

najazd i sowiecka agresja na Polskę. 
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Od pierwszych lat istnienia, Harcerstwo odgrywało wielką rolę w życiu narodowym. Harcerki i 

harcerze biorą udział w walkach na różnych frontach, wychowują młodych w duchu służby 

Bogu, Polsce i bliźnim, udzielają się w życiu społecznym oraz rozwijają działalność kulturalną 

i gospodarczą. 

 

Dziś harcerska służba Polsce i wychowanie narodowe jest niemniej ważne jak sto lat temu.  

 

Oto nasze zadania na najbliższe lata: 

 

1. Zachęcać młodzież i grono instruktorskie do poznawania historii Polski, aby 

zrozumieć  jak kształtował się polski charakter. 

 

2. W programach pracy harcerskiej, zachowywać pamięć o wydarzeniach i 

czerpać wzór z bohaterów naszej narodowej historii. 

      

3. Przypominać że codziennie służymy Polsce w rodzinach, szkołach i pracy 

zawodowej jako uczciwi i prawi obywatele, wrażliwi na potrzeby drugiego 

człowieka bo w tych codziennych sytuacjach, reprezentujemy nie tylko 

siebie ale i naszą Ojczyznę - Polskę. 

 

W ten uroczysty dzień odnówmy nasze postanowienia aby coraz lepiej służyć Polsce!   

 

 

Czuwaj! 

 

 

 

 

 

 

 

Anna Świdlicka hm  Robert Rospędzihowski hm 

Sekretarz Generalny  Przewodniczący ZHP 

   

   

 

  

 
Marek Szablewski hm Aleksandra Mańkowska hm Andrzej Mahut hm 

Naczelnik Harczrzy Naczelniczka Harcerek Naczelny Kierownik 
Organizacji Starszego 

Harcerstwa 
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