
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Ponad 20 harcerzy i harcerek spędziło 

pierwszy weekend listopada na warsztatach 

z zakresu edukacji globalnej. W programie 

znalazły się różnorodne wydarzenia. Były to m.in. 

przeprowadzone w Pałacu Pod Blachą (należącym 

do kompleksu Zamku Królewskiego 

w Warszawie) spotkanie z panią Karimą Kanjo, 

która opowiedziała nam o konflikcie w Syrii 

z perspektywy jej mieszkanki oraz warsztaty 

administracyjne z dh. phm. Weroniką Chrapońską-

Chmielewską. Idee edukacji globalnej przybliżyła 

uczestnikom Akademii pani Ela Kielak (Grupa 

Zagranica, Towarzystwo Edukacji 

Antydyskryminacyjnej), natomiast dh. hm. Anna 

Mazurczak (Biuro Rzecznika Praw 

Obywatelskich) opowiedziałao  tzw. “języku 

włączającym”.   

Instruktorzy oraz drużynowi biorący udział 

w wydarzeniu wracali do domów z silną deklaracją 

wykorzystania zdobytej w pracy harcerskiej. 

Pomimo tego, że było to ostatnie takie spotkanie 

w ramach projektu AOŚ, szkolenia z zakresu 

edukacji globalnej na pewno będą się jeszcze 

wielokrotnie odbywały.  

10 listopada o godzinie 18:45 

pod pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego 

odbył się capstrzyk harcerski, podczas 

którego harcerze oficjalnie przekazali Ogień 

Niepodległości na ręce szefa Urzędu 

ds. Kombatantów i  Osób Represjonowanych Pana 

Jana Józefa Kasprzyka. Ważnym elementem 

capstrzyku było również odczytanie odezwy 

do harcerzy i instruktorów o rozpoczęciu 

obchodów 100-lecia odzyskania niepodległości 

oraz 100-lecia utworzenia Związku Harcerstwa 

Polskiego. 

 

 

 

 

 

 

Spotkanie rozpoczęło się 10 listopada 

o godzinie 9:00 prezentacją przebiegu konferencji 

„Scouting for Europe”. Przedstawiali ją ze swojej 

perspektywy uczestnicy oraz organizatorzy. 

Podsumowane zostały projekty promujące 

wartości europejskie, realizowane 

przez uczestników przed konferencją, jak i sam 

przebieg wydarzeń z Brukseli, po czym omówiono 

plany kolejnych kroków, różnych dla każdego 

kraju. 

 

 

 

 

 

 

Następnie odbyły się warsztaty dla liderów 

berlińskich grup skautowych, przybliżające im 

Deklarację przyjętą w trakcie konferencji. 

Deklaracja, przyjęta przez skautowych 

przedstawicieli Francji, Niemiec i Polski, mówi 

o potrzebie budowania wspólnej otwartej Europy, 

opartej na szacunku i tolerancji. 



Europejska skautowa chusta konferencji 

oraz Deklaracja zostały przekazane papieżowi 

Franciszkowi przez sekretarza generalnego 

Komisji Episkopatów Wspólnoty Europejskiej o. 

Oliviera Poquillon, który otrzymał ją 

od uczestników podczas międzynarodowej mszy 

ostatniego dnia konferencji. Papież przyjął 

Deklarację z radością. 

 

Tegoroczne warsztaty instruktorskie HSR były 

wyjątkowe pod wieloma względami. 

Najważniejszym punktem były wybory nowego 

szefa HSR. Po wielogodzinnej dyskusji, w wyniku 

głosowania, instruktorzy HSR na nową szefową 

wybrali hm. Katarzynę Kopeć-Godlewską 

z Inspektoratu Ratowniczego Chorągwi 

Krakowskiej ZHP. 

 Podczas warsztatów wybrano nie tylko 

szefową HSR, ale również cały zarząd 

szkoły: 

 hm. Katarzyna Kopeć-Godlewska 

– Szefowa HSR 

 hm. Robert Latacz – zastępca szefowej 

HSR ds. doktryny i systemu szkoleń 

 pwd. Marta Rybak – sekretarz HSR 

 phm. Betina Fűllbier – członkini szefostwa 

HSR ds. promocji i wizerunku 

 phm. Krzysztof Cogiel – członek 

szefostwa HSR ds. finansów 

 pwd. Emilia Liwocha – członkini 

szefostwa HSR ds. programu 

 phm. Ewelina Moskal – członkini 

szefostwa HSR ds. inspektoratów 

 phm. Adam Kusiński – członek szefostwa 

HSR ds. jednostek ratowniczych 

Delegaci 40 zjazdu ZHP dnia 8 grudnia 

2017r. na nową naczelniczkę wybrali dh. Annę 

Nowosad.   

hm. Anna Nowosad wywodzi się z Hufca 

Warszawa-Ochota, w którym rozpoczęła swoją 

harcerską drogę w 1989 roku. Przez 5 lat była 

komendantką tego hufca. Jako zastępczyni 

komendantki Chorągwi Stołecznej, odpowiada 

za relacje i współpracę z 26 hufcami 

chorągwi.  Na poziomie krajowym, współtworzy 

kursy harcmistrzowskie “Cogito” oraz jest 

członkinią komend Zlotu ZHP Gdańsk 2018, gdzie 

odpowiada za pracę z komendami gniazd 

chorągwianych. W latach 2010-2013 była 

członkinią rady chorągwi, w latach 2005-2007 

w Głównej Kwaterze ZHP, gdzie odpowiadała 

za sprawy zagraniczne. 

Prywatnie pracuje jako dyrektor prawny 

w firmie zajmującej się dostarczaniem rozwiązań 

samoobsługowych służących usprawnieniu 

procesów sprzedaży i obsługi klientów. 

 

Ponad 2500 harcerek i harcerzy z całej 

Polski przyjechało do zimowej stolicy Polski – 

Zakopanego. To niezwykłe spotkanie jest 

wspólnym czasem oczekiwania i refleksji, 

możliwością do rozwoju duchowego, a także 

okazją do nawiązania nowych harcerskich 

przyjaźni. 

Harcerki i harcerze ZHP przyjechali 

do Zakopanego po Światło, aby zaraz po ceremonii 

przekazania zawieźć je w rodzinne strony. W ten 

sposób Betlejemskie Światło Pokoju rozpocznie 

swoją drogę, by znaleźć się na wigilijnych stołach 

tych, którzy chcą przyjąć je do swoich domów. 

 

 

 

Betlejemskie Światło Pokoju to znak 

braterstwa, jedności i pokoju, nieodłączny element 



adwentowego przygotowania do Bożego 

Narodzenia w Polsce. Sztafeta Światła ukazuje 

to szczególne światło, które idzie od Boga. 

Pokazuje, że każdy może stać się człowiekiem 

niosącym światło. Zmotywowani słowami papieża 

Franciszka „Idź i głoś” harcerze podejmują 

wyzwanie zaniesienia Betlejemskiego Światła 

do wszystkich, którzy pragną przeżyć 

bożonarodzeniową radość. 

W tym roku Betlejemskie Światło Pokoju 

odebraliśmy po polskiej stronie Tatr – uroczysta 

msza święta odbyła się w sobotę, 16 grudnia 

o 23.00 w Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej 

na Krzeptówkach w Zakopanem. 

 

20 grudnia Senat Rzeczypospolitej Polskiej 

na swoim posiedzeniu przyjął uchwałę 

ustanawiającą rok 2018 Rokiem Harcerstwa, 

podkreślając tym samym uznanie zasług polskiego 

harcerstwa oraz przyszłej jego roli w wychowaniu 

młodego pokolenia.  

W dniach 1-2 listopada 1918 roku 

przedstawiciele wszystkich ośrodków harcerskich 

powstałych na ziemiach polskich spotkali się 

na Zjeździe, podczas którego uchwalili 

zjednoczenie organizacji harcerskich w jeden 

Związek Harcerstwa Polskiego. W przyszłym roku 

ZHP obchodzić będzie swoje 100-lecie. 

Kluczowym wydarzeniem będzie Zlot ZHP 

Gdańsk 2018, w którym udział weźmie ponad 

15 000 osób. Obchody 100-lecia powstania 

Związku Harcerstwa Polskiego to nie tylko Zlot, 

ale również wiele innych wydarzeń 

organizowanych przez drużyny w całej Polsce. 

To dla nas olbrzymi zaszczyt, że Senat 

postanowił ustanowić rok 2018 rokiem harcerstwa. 

To dla nas naprawdę wielkie wyróżnienie. 

Nadchodzący rok to dwie bardzo ważne rocznice – 

100-lecie powstania Związku Harcerstwa 

Polskiego oraz 100-lecie odzyskania przez Polskę 

Niepodległości, mam nadzieję, że uda nam się 

spotkać wspólnie na harcerskim szlaku. – hm. Anna 

Nowosad Naczelniczka ZHP. 

Harcerstwo obejmuje także swym 

oddziaływaniem dzieci i młodzież wyłączoną 

z normalnego życia w społeczeństwie, izolowaną 

przez swoją niepełnosprawność lub trudności 

z dostosowaniem się do norm społecznych. 

Wychowanków z niepełnosprawnościami skupiają 

gromady zuchowe i drużyny harcerskie 

Nieprzetartego Szlaku. Rok 2018 będzie dla nas 

szczególny również dlatego, że obchodzić 

będziemy 60-lecie Nieprzetartego Szlaku. 

Związek Harcerstwa Polskiego jest 

ogólnopolskim, patriotycznym stowarzyszeniem, 

który od 1918 roku wychowuje kolejne pokolenia 

młodych Polaków. Dba o ich wszechstronny 

rozwój, rozwija ich i wychowuje na prawych, 

aktywnych i odpowiedzialnych obywateli w duchu 

wartości zawartych w Prawie Harcerskim. 

Każdego dnia ponad 12 000 instruktorów – 

wolontariuszy pełni służbę. Pracuje, aby ZHP 

stawało się coraz prężniej działającą organizacją, 

która zmienia otaczający nas świat. Ponad 110 

tysięcy dzieci i młodzieży zrzeszonych w ZHP 

rozwija swoje umiejętności, zdobywa nową 

wiedzę, aby móc czerpać z nich w dorosłym życiu. 

Rozpoczął się czas ferii, podczas 

których większość harcerzy i harcerek wyjedzie 

na #harcerskieferie. Zimowisko to świetna okazja, 

aby zdobyć nowe sprawności! Specjalnie dla Was 

nasza związkowa składnica obniżyła ich cenę — 

do końca lutego wszystkie sprawności zuchowe 

i harcerskie możecie kupić za złotówkę.  

Pamiętajcie też, że robiąc zakupy w związkowej 

składnicy 4 Żywioły, wspieracie Związek 

Harcerstwa Polskiego. 

http://skladnica.4zywioly.pl/skladnica-harcerska


Pani Prezydentowa objęła honorowym patronatem 

obchody 60-lecia Nieprzetartego Szlaku, które 

będą trwały od 15 marca do 26 września 2018 r. 

 

Harcerstwo obejmuje swym oddziaływaniem 

dzieci i młodzież wyłączoną z normalnego życia 

w społeczeństwie, izolowaną przez swoją 

niepełnosprawność lub trudności z dostosowaniem 

się do norm społecznych. Wychowanków 

z niepełnosprawnościami skupiają gromady 

zuchowe i drużyny harcerskie Nieprzetartego 

Szlaku. Metoda harcerska zastosowana 

w rehabilitacji dzieci i młodzieży przynosi wyniki 

przewyższające oczekiwania, dając im nadzieję 

oraz stwarzając realną szansę na podniesienie 

sprawności fizycznej i intelektualnej, doskonalenie 

umiejętności niezbędnych w codziennym życiu, 

rozwijanie uzdolnień i zainteresowań, 

pokonywanie słabości i odnoszenie sukcesów. 

Nieprzetarty Szlak to m.in. rozmaite rajdy, zloty, 

biwaki, obozy. Dzięki tym formom pracy 

niepełnosprawne zuchy i harcerze mają możliwość 

spędzania w sposób aktywny wolnego czasu, 

odkrywają obszary działania dotychczas zupełnie 

sobie nieznane oraz zdobywają nowe umiejętności. 

Dzięki realizacji zadań wspólnie ze sprawnymi 

rówieśnikami uczą się tolerancji, wzajemnego 

szacunku, podejmują działania służące integracji 

środowiskowej, a wypracowywane podczas zajęć 

harcerskich nawyki stają się elementem 

wieloprofilowej rewalidacji. 

W dniach 19-21 stycznia 2018 odbyło się 

I posiedzenie Rady Naczelnej ZHP w nowej 

kadencji. 

Rada Naczelna podjęła decyzję o podziale 

organizacyjnym na cztery komisje: Komisji 

ds. wsparcia programowo-metodycznego, Komisji 

ds. pracy z kadrą, Komisji ds. zarządzania 

organizacją, Komisji ds. społecznych. 

Na pierwszym posiedzeniu Komisja 

ds. społecznych Rady Naczelnej ZHP spotkała się 

z Przewodniczącym ZHP hm. Dariuszem Supłem 

oraz Naczelniczką ZHP hm. Anną Nowosad w celu 

omówienia priorytetowych zadań na początku 

nowej kadencji władz Związku. Komisja 

podkreśliła rolę Związku w rocznicowych 

obchodach 100-lecia odzyskania Niepodległości 

przez Polskę oraz 100-lecia Związku Harcerstwa 

Polskiego, a jednocześnie szczególną rolę 

Prezydenta RP jako protektora ZHP. Członkowie 

Komisji poruszyli kwestie związane z nową ustawą 

o usługach turystycznych oraz aktami 

wykonawczymi, w tym opodatkowania obozów 

i zimowisk. Zwrócono uwagę na konieczność 

podjęcia rozmów z Dyrekcją Generalną Lasów 

Państwowych na temat baz obozowych 

oraz nasadzenia 100 ha drzew w zakresie realizacji 

uchwały 40. Zjazdu ZHP. Tożsamość ZHP należy 

wzmacniać m.in. poprzez działania związane 

z prowadzeniem i promowaniem Akcji Letniej 

i Zimowej, a jednocześnie bieżącej pracy 

instruktorów harcerskich. Komisja zaznaczyła, 

że Zlot ZHP w Gdańsku jest dobrym miejscem 

do wymiany doświadczeń, w tym zorganizowania 

konferencji nt. patriotyzmu. 

 


