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Pierwsza w ZHP Odznaka Skautów
Świata

Odznaka
Skautów  Świata
powstała
w 2006 roku
w ramach
podpisanej
współpracy
pomiędzy  ONZ
a WOSM,

by aktywnie włączyć się w kampanię Deklaracji
Milenijnej Narodów Zjednoczonych. Stworzono
ją,  aby  zachęcić  tysiące  skautów,  skautek
i młodzież niezrzeszoną do stania się lepszymi
obywatelami  świata.  Oferuje  ona  ramy
edukacyjne  dla  zrozumienia  globalnych
wyzwań  i podjęcia  ich  w długoterminowych
wolontariackich  projektach,  realizowanych
na poziomie lokalnym. Edukacyjny cel odznaki
współgra z  poszukiwaniem  metod  wywierania
dobrego wpływu na społeczeństwo.

Uczestnik realizując program ma za zadanie:

 Odbyć  21-godzinne  szkolenie,  podczas
którego zapozna  się  z problemem
związanym  przynajmniej  z jednym
z wyżej  wymienionych  obszarów
tematycznych (Odkrycie SWA).

 Zrealizować długoterminowy (co najmniej
80-godzinny)  projekt  społeczny,  czyli
dobrowolne  zobowiązanie,  by przyczynić
się  do rozwiązania  problemów
związanych  z rozwojem,  pokojem lub
środowiskiem naturalnym (Służba SWA).

 Dołączyć  do Społeczności  SWA,  czyli
ogólnoświatowej  sieci  zdobywców
Odznaki,  by wspomagać  i doradzać
innym w ich drodze do nagrody.

Druhna  Małgorzata  Leszczyńska  z Hufca  Ziemi
Sanockiej  będzie  pierwszą  osobą  w Polsce
uhonorowaną  Odznaką  Skautów  Świata,  czyli
najwyższym  odznaczeniem  przyznawanym
młodzieży  w wieku  15-26 lat  przez Światową
Organizację Ruchu Skautowego (WOSM).

Aby pełnić swoją Służbę SWA druhna Małgorzata
regularnie  pomagała  dzieciom  w zadaniach
domowych, nauce do sprawdzianów i egzaminów
w Świetlicy  Środowiskowej  Caritas  przy  Parafii
pw. Przemienienia Pańskiego w Sanoku.

„W ciągu 40 tygodni roku szkolnego pracowałam
w świetlicy  przez 93 godziny.  Nawiązałam
dobre  relacje z  dziećmi,  które  bywają
regularnie  w świetlicy.  Zżyłam  się  z nimi,

a także z paniami, które tam pracują. Pomoc
w świetlicy  po pewnym czasie  przestała  być
dla mnie obowiązkiem, a się stała nawykiem,
który wykonuję z  uśmiechem  na twarzy.”  –
opowiada uhonorowana.

Ponad 59 litrów oddanej krwi
podczas Zlotu

“Akcja  pierwszego  dnia  przerosła  nasze
oczekiwania,  dlatego  w sobotę  11 sierpnia
Regionalne  Centrum  Krwiodawstwa
i Krwiolecznictwa zapewniło dodatkowy autobus.
Samą ideą zainteresowanych  było  wiele  osób,
udzielaliśmy  informacji,  pomagaliśmy  wypełnić
formularz.  Mieliśmy  osoby,  które  po raz
pierwszy  oddawały  krew,  Honorowych
Krwiodawców  oraz osoby,  które  chciały  oddać
krew  specjalnie  na zlocie.  Jedni  zapraszali
drugich do włączenia się w akcję, przydałyby się
nam  i trzy  krwiobusy.”  – mówi  Maja  Kunka
z Klubu  HHDK  Stołeczna  Kropla  Braterstwa.

W ramach  100-lecia  ZHP  harcerze  i harcerki
mogą  zdobywać  odznakę  Harcerska  Kropla
Braterstwa.  Adresowana  jest  do pełnoletnich
wędrowników,  starszyzny  i instruktorów  i może
ją  otrzymać  osoba,  która zna  znaczenie
honorowego  krwiodawstwa  dla  ratowania
zdrowia  i życia  ludzi,  co  najmniej  dwukrotnie
oddała  honorowo  krew  dla  celów leczniczych,
namówiła minimum dwie osoby do honorowego
oddania  krwi  oraz zorganizowała  w swoim
środowisku  akcję  promującą  honorowe
krwiodawstwo.

Dwa  dni,  od 10 do 11 sierpnia,  trwała  akcja
krwiodawstwa,  podczas  której uczestnicy
i uczestniczki  Zlotu  ZHP Gdańsk  2018 oddali
dokładnie  59,4 litrów  tego  bezcennego  leku.
Było  to wspólne  wydarzenie  Inspektoratu
Krwiodawstwa  Wydziału  Wsparcia
Specjalnościowego  GK  ZHP,  Klubu  HHDK
Stołeczna  Kropla  Braterstwa  oraz Fundacji
Kropelka  Energii.  W ciągu  dwóch  dni  jako
krwiodawcy  zarejestrowało  się  198 osób,
a krew oddały 132 z nich



Medal Rzecznika Praw Dziecka dla
ZHP

Rzecznik  Praw  Dziecka  Marek  Michalak
po spotkaniu z harcerzami,  które odbyło się
w ramach  Kuźni  Idei,  w obecności
Naczelniczki  ZHP  hm.  Anny  Nowosad
przypiął  na sztandar  ZHP  specjalne
odznaczenie  –  Odznakę  Honorową
za Zasługi  dla  Ochrony  Praw  Dziecka
Infantis Dignitatis Defensori.

„Korzystając  z uprawnień  przysługujących
Rzecznikowi Praw Dziecka i też podkreślając
jak  ważne  jest  harcerstwo  z perspektywy
praw  dziecka  oraz dla  mnie  osobiście  i dla
wszystkich  obrońców  praw  dziecka  –
postanowiłem  nadać  ZHP  ten  szczególny
medal.”

Jest  to odznaczenie,  ustanowione  w 2012 roku
przez Prezydenta  RP  Bronisława
Komorowskiego.  Rok  ten  został  określony
mianem roku Janusza Korczaka. Na medalu
znajduje  się  również  jego  wizerunek.
Odznaczenie  zostało  wręczone  z okazji
stulecia  ZHP.  Jest  to ogromne  wyróżnienie
dla całej organizacji.

„Tak  naprawdę  to kto,  jak  nie wy?”-  powiedział
Marek  Michalak,  podczas  ceremonii
wręczania odznaczenia.

Zostańcie “Drużyną
Niepodległości”!

11 listopada  1918 roku  po 123 latach  niewoli  Polska
odzyskała  niepodległość.  Dzień  ten  należy
do najradośniejszych  w dziejach  narodu
polskiego.  Na placach  i ulicach  gromadziły  się
tłumy  ludzi,  śpiewając  pieśni  patriotyczne,
wiwatując  na widok  polskich  flag  i pierwszych
polskich żołnierzy. Spontanicznie usuwano obce
symbole,  a młodzi  ludzie  masowo  wstępowali
do tworzącego się Wojska Polskiego.

Zapraszamy  Cię  do szczególnego  uczczenia  obu
setnych  rocznic,  tj. odzyskania  niepodległości
przez Polskę  oraz stulecia  Związku  Harcerstwa
Polskiego,  które  przypadają  na rok  2018,  czyli

ustanowiony  przez Senat  Rzeczpospolitej

Polskiej Rok Harcerstwa. 
Związek  Harcerstwa  Polskiego  przygotował  z 

tej okazji  wiele  różnych  przedsięwzięć,  a 
jednym  z nich  jest  propozycja  „Drużyna
Niepodległości”.  Zainspiruje  Cię  ona
do realizacji  w drużynie/gromadzie  programu,
który rozbudzi  ciekawość  otaczającego świata,
umocni  postawy  patriotyczne,  podniesie
świadomość  obywatelską  oraz uświadomi
potrzebę  pielęgnowania  pamięci  o  bohaterach
walczących  o wolną,  niepodległą  Ojczyznę
i umocni  szacunek  do symboli  i tradycji

narodowych. 
Ponadto  dzięki  realizacji  propozycji  członkowie

Twojej drużyny/gromady  poszerzą  wiedzę
dotyczącą  historii  odzyskania  niepodległości
przez Polskę,  historii  Związku  Harcerstwa
Polskiego,  a także  twórczo  zaangażują  się
w życie  Waszej  społeczności  lokalnej
oraz naszej  organizacji.  Jednak  przede
wszystkim będzie to radosne świętowanie setnej
rocznicy  odzyskania  niepodległości
przez Polskę  oraz stulecia  istnienia  Związku

Harcerstwa  Polskiego.

Propozycja  programowa  dostępna  jest  już
w     Centralnym Banku Pomysłów.   

Olga Drahonowska-Małkowska
i Andrzej Małkowski zostaną
uhonorowani Orderem Orła

Białego
Prezydent  RP  Andrzej  Duda  ogłosił  nazwiska
25 osób, które w dniu obchodów setnej rocznicy
odzyskania przez Polskę niepodległości zostaną
pośmiertnie  uhonorowane  Orderami  Orła
Białego  za zasługi  dla  kraju.  Wśród
wyróżnionych  osób  znalazły  się  dwie  bardzo
ważne dla Związku Harcerstwa Polskiego osoby
–  Olga  Drahonowska-Małkowska  oraz Andrzej
Małkowski.

http://cbp.zhp.pl/propozycje/druzyna-niepodleglosci/
http://cbp.zhp.pl/propozycje/druzyna-niepodleglosci/
http://cbp.zhp.pl/propozycje/druzyna-niepodleglosci/


Order Orła Białego nadawany jest za znamienite
zasługi  cywilne  i wojskowe  dla  Rzeczypospolitej
Polskiej,  położone zarówno w czasie pokoju, jak
i w czasie  wojny.  Nie dzieli  się  na klasy
i nadawany  jest  najwybitniejszym  Polakom
oraz najwyższym rangą przedstawicielom państw
obcych.

Order Orła Białego, jak też inne ordery,  według
zwyczaju  mogą  zostać  nadane  pośmiertnie,
ale odbywa  się  to tuż  po śmierci  osoby
zasłużonej,  natomiast  nie są  przyznawane
wstecz.  Z uwagi  na to,  że rok  2018 jest  rokiem
odzyskania  przez Polskę  niepodległości,
prezydent postanowił zrobić wyjątek i uhonorować
wybitne osoby, które nie otrzymały wcześniej tego
odznaczenia.

Ordery  Orła  Białego  zostaną  wobec  tego
wręczone odpowiednim osobom oraz instytucjom
w dniu 11 listopada 2018 roku.

W Poznaniu obradowała 9. 
Konferencja Europy Środkowej 
ISGF „Łączymy pokolenia”

Od 5 do 9 września  w Poznaniu  pod  patronatem
Marszałka  Województwa  Wielkopolskiego,
Wojewody  Wielkopolskiego  i Prezydenta
Miasta Poznania obradowała 9. Konferencja
Subregionu  Europy  Środkowej  ISGF
„Łączymy pokolenia”.

Podczas  sesję  rozpoczynającej  spotkanie,
która odbyła się w sali konferencyjnej Urzędu
Marszałkowskiego,  delegatów  zaszczycili
swoją  obecnością  Dyrektor  Departamentu
Edukacji  Urzędu  Marszałkowskiego  hm.
Dorota  Kinal,  Przewodniczący  ZHP  hm.
Dariusz  Supeł,  Komendant  Chorągwi
Wielkopolskiej  hm.  Tomasz  Kujaczyński
oraz członkini  Rady  Naczelnej  ZHP  hm.
Gabriela Jaskulska.

ISGF,  czyli  International  Scout  and  Guide
Fellowship,  to światowa  organizacja

zrzeszająca  osoby,  które  przekroczyły
górną  granicę  wieku,
do którego organizacje  skautowe
przewidują  program  wychowawczy.
W różnych krajach wynosi ona 18, 25 lub,
jak  w Związku  Harcerstwa  Polskiego,
21 lat.  Przyświeca  im  idea  w myśl  słów
założyciela skautingu, gen. Roberta Baden-
Powella  – kto  raz został  skautem,  zostaje
nim na zawsze.

Konferencja „Łączymy pokolenia” była miejscem
wymiany  doświadczeń  i zaprezentowania
sytuacji  organizacji  seniorów  w różnych
państwach.  W trakcie  obrad  dokonano
podsumowania  dokonań  trzyletniego
okresu  władz  subregionu  oraz wybrano
nowe  władze.  Ponownie  przewodniczącą
subregionu została hm. Teresa Tarkowska-
Dudek.

W konferencji  uczestniczyli  przedstawiciele
14 krajów  Europy  Środkowej,  wśród  nich
między  innymi  seniorzy  z Austrii,  Czech,
Niemiec,  Słowacji,  Rumunii,  Szwajcarii,
Litwy,  Estonii,  Łotwy,  Lichtensteinu
i Węgier,  a także przedstawiciele  szczebla
europejskiego  i światowego  ISGF.
Przez pięć dni uczestnicy konferencji  mieli
szansę zwiedzić Poznań i okolice – wzięli
udział  w całodniowej  wycieczce
do Gniezna,  Biskupina  i Lednicy.
W niedzielę  9 września  spotkanie
zakończyło  się  opuszczeniem  flag
i symbolicznym  harcerskim  kręgiem

pożegnalnym.

Organizacja,  przygotowanie  oraz realizacja
wydarzenia  była  zadaniem  członków
Wielkopolskiej  Rady  Kręgów  Starszyzny
Harcerskiej  i Seniorów z przewodniczącym
hm. Pawłem Napieralskim na czele.

Goście  wyjeżdżali  z Polski  zadowoleni
ze spotkania,  zmotywowani  do dalszego
wspierania  ruchu  skautowego  i na pewno
zachęceni  do ponownego  odwiedzenia
naszego kraju. 



Włącz się ze swoją jednostką
w dobroczynną akcję!

W nadchodzącym  roku  szkolnym
2018/2019 Fundacja  „Być  Bardziej”  już  po raz
piąty  uruchamia  ogólnopolski  projekt  społeczny
„Dzwonek  na obiad”  poświęcony  najwrażliwszej
grupie społecznej — dzieciom i młodzieży.  

Głód, oprócz konsekwencji zdrowotnych, pociąga
za sobą  negatywny  wpływ  na edukację
najmłodszych.  Niedożywionym  uczniom  trudniej
jest  się  skupić  i nie są w  stanie  wykorzystać
w pełni  swoich  możliwości  intelektualnych.
Problem  niedożywienia  dzieci  dotyczy  co
dziesiątego ucznia z klas 1-3 szkoły podstawowej.
Oznacza  to,  że około  800 tys.  dzieci  w Polsce
nie je obiadu i innych posiłków. Dane te zawiera
raport „Głód i niedożywienie dzieci w Polsce”. 

Istotnym celem działania fundacji  “Być Bardziej”
jest  nie tylko walka  z niedożywieniem,  ale także
uświadamianie  społeczeństwa  w zakresie  tego
problemu oraz promowanie wolontariatu.

Już po raz drugi fundacja organizuje Dzień walki
z niedożywieniem  w Polsce,  w ramach
którego w dniach  19-21.10.2018 roku  w całej
Polsce  zorganizowane  zostaną  zbiórki
publicznych, a zebrane środki finansowe zostaną
przeznaczone  na obiady  dla  podopiecznych
fundacji.  

Pamiętajcie,  że w takich inicjatywach ważne jest
każde  wsparcie  i każda  pomoc!  Liczymy
na włączenie  się  w akcję  i czynne
działanie. Pokażmy,  że w ZHP  drzemie  wielka
siła!

Sztab  zbiórki  można  zgłosić
poprzez formularz dostępny  na stronie
internetowej.

WAGGGS zaprasza wędrowniczki
i instruktorki do zespołu
Advocacy Champions

Czy kiedykolwiek  myślałaś  o reprezentowaniu
WAGGGS  na posiedzeniu  ONZ  w Nowym
Jorku? Teraz masz szansę!

WAGGGS wprowadza nowy sposób typowania
swoich  przedstawicielek  do różnych  inicjatyw
i ciał,  między  innymi  działających
na najwyższym  szczeblu,  jak  Komisja  Statusu
Kobiet  (Commission on the Status of  Women)
przy ONZ. Powstanie sieć pod nazwą Advocacy
Champions.

Sieć  będzie  obejmować  10 dziewcząt  z całego
świata  (plus  dwie  członkinie  zapasowe).
Członkinie  zespołu  będą  rzeczniczkami
i propagatorkami  praw  dziewcząt  na szczeblu
lokalnym,  krajowym  i międzynarodowym.

Wśród  kryteriów,  które  powinny  spełniać
kandydatki,  jest  wiek  18-30 lat,  bardzo  dobre
opanowanie  języka  angielskiego,
zainteresowanie,  by nie powiedzieć
pasjonowanie  się,  problematyką
zrównoważonego  rozwoju  i równouprawnienia
kobiet,  m.in. na rynku  pracy  czy w edukacji
oraz pogłębiona  znajomość  programów
WAGGGS,  takich  jak Stop  the
Violence czy Action on Body Confidence.

Zgłoszenia  do 4 listopada.  Konieczna  jest
rekomendacja  Komisarki  Zagranicznej  ZHP,
dlatego  osoby  zainteresowane  prosimy
o uprzedni  kontakt  z Wydziałem  Zagranicznym
GK.

Kliknij  tutaj,  aby  dowiedzieć  się
więcej: https://bit.ly/2yKeMCC

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fbit.ly%2F2yKeMCC%3Ffbclid%3DIwAR0P2X0_Lv-WJnfeFqQFoXX1e5_V4z0fSQ5_rzY3UQFRY_mbf21vXchbThs&h=AT12iZvBXbcovWNHoPx9OvYdGQIeLHU0NuwN9OatT8ClfLrCQgbGXUQ6ND_qjP2l66m2ySRToZOnXmdYNERDLysGYixhkiqXI9LyQvj0-FIZuPa-ve-n17toFLI9HIsXoZN-a1-I
https://dzwoneknaobiad.pl/zglos-sztab/
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