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Druhny i Druhowie.
Dokładnie 70 lat temu – 10 października 1945 roku – na zebraniu starszyzny
harcerskiej powołano Warmińsko – Mazurską Komendę Harcerzy. Miało to miejsce
w budynku znajdującym się (do dziś) u zbiegu ulic Niepodległości i Kościuszki.
Harcerstwo jest jedną z tych organizacji, które na trwałe wpisały się w polską
tradycję. Wychowanie młodzieży według określonych wartości i metod harcerskich
trwa już, w naszym Regionie, 70 lat. W tym 70-letnim okresie „bycie harcerzem”
nie zawsze było łatwe, a mimo to model pedagogiki harcerskiej był stale żywy
i atrakcyjny dla każdego kolejnego pokolenia młodzieży.
Być harcerzem – to być aktywnym. Działanie, czyn deklaruje każda harcerka i każdy
harcerz, składając Przyrzeczenie u progu swej organizacyjnej drogi. Niezmiennie
przez 70 lat kierunki tej aktywności obejmowały: Służbę Ojczyźnie („Przyrzekam
całym życiem służyć Tobie, Ojczyzno”); niesienie pomocy innym, aktywność
samowychowawczą, wynikającą z nakazów Prawa Harcerskiego. Wymienione kierunki
aktywności kształtowały harcerzy na gorących patriotów, ludzi uspołecznionych,
przedkładających

dobro

wspólne

nad

prywatę,

uczynnych,

odpowiedzialnych

za siebie, ustawicznie się doskonalących.
Istotą harcerskiego działania była zawsze służba dla innych, dla Regionu i dla
Polski. Ten nakaz służby zapisał się w świadomości wielu pokoleń harcerzy jako sens
bycia harcerzem. Bowiem jak pisał Aleksander Kamiński – twórca ruchu zuchowego –
„Życie jest tylko wtedy coś warte i tylko wtedy daje radość, jeśli jest służbą”.
Szczególnie ważna jest Harcerska Służba Warmii i Mazurom, której efekty
minionych 70 lat długo by wymieniać.
Z okazji Jubileuszu Chorągwi życzę Wam, Druhny i Druhowie jeszcze wielu
sukcesów w realizacji zadań harcerskiej służby, w kształtowaniu czasów nam
współczesnych oraz przyszłości. Niech wykonywane w drużynach zadania pozwolą
jeszcze lepiej zrozumieć siebie i innych oraz pomogą odnaleźć wam własne miejsce
w Regionie, Kraju i na świecie.

Oby przyszłość przyniosła nam jak najwięcej

przyjemności, a jak najmniej przykrości!
Czuwaj!
/-/ hm. Jakub Zięty

