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Naczelniczka ZHP 
podpisała porozumienie 

o współpracy z WOT 

Naczelniczka ZHP hm. Anna Nowosad 
w imieniu Związku Harcerstwa Polskiego 
podpisała porozumienie o współpracy Wojsk 
Ochrony Terytorialnej z  harcerzami. 
Następnie dokument został przekazany 
podczas spotkania z  okazji Dnia Myśli 
Braterskiej z  Prezydentem RP Andrzejem 
Dudą. 

 

Harcerstwo zawsze odpowiadało 
i odpowiada na aktualne potrzeby i aktualne 
wyzwania. To, że podpisaliśmy z Wojskami 
Ochrony Terytorialnej porozumienie, pozwoli 
nam odpowiadać na te potrzeby i wyzwania 
lepiej” – powiedziała podczas przekazania 
porozumienia w Pałacu Prezydenckim hm. 
Anna Nowosad. 

“Naszym celem jest rozwijanie współpracy 
pomiędzy WOT a harcerstwem w taki sposób, 
aby – wzajemnie się wspierając – lepiej 
wypełniać misje, jakie stoją przed naszymi 
organizacjami. Misje, których wspólnym 
mianownikiem jest wychowanie 
odpowiednio młodego człowieka 
i ukształtowanie żołnierza, świadomego 
obrońcy Rzeczpospolitej – powiedział gen. 
dyw. Wiesław Kukuła komentując podpisanie 
porozumienia o współpracy. 

Porozumienie z WOT dotyczy dwóch 
największych organizacji harcerskich 
w Polsce – ZHP i ZHR. Sygnatariuszem 
porozumienia ze strony Wojsk Obrony 
Terytorialnej był dowódca gen. dyw. Wiesław 
Kukuła, a w imieniu ZHR porozumienie 
podpisali przewodniczący ZHR hm. Grzegorz 

Nowik oraz sekretarz generalny hm. Wiesław 
Turzański. 

Prezydent RP wręczył 
instruktorom ZHP Medale 

Stulecia Odzyskanej 
Niepodległości 

22 lutego – w Dzień Myśli Braterskiej – 
instruktorki i instruktorzy Związku Harcerstwa 
Polskiego zostali uhonorowani 
przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę Medalem 
Stulecia Odzyskanej Niepodległości.  

 

„Jestem ogromnie wdzięczny i z dumą patrzę 
na Was wszystkich, bo dajecie piękne 
świadectwo tego, co w moim przekonaniu 
najważniejsze – Rzeczpospolitej” – 
powiedział do uhonorowanych Andrzej Duda. 

W Pałacu Prezydenckim Medale Stulecia 
Odzyskanej Niepodległości odebrali: hm. Ewa 
Lachiewicz-Walińska, hm. Bogdan Radys, hm. 
Grzegorz Woźniak, hm. Grzegorz Całek, 
ks. hm. Wojciech Jurkowski, hm. Agata 
Erhardt-Wojciechowska, hm. Katarzyna 
Marszałek, hm. Paweł Weszpiński oraz phm. 
Anna Maria Radziejowska-Hilchen. W tym 
roku Medalem uhonorowane zostały także 
phm. Teresa Zawadzka i hm. Kaja Drąg. 

Ustanowiony w 2018 roku Medal Stulecia 
Odzyskanej Niepodległości jest nagrodą 
przyznawaną na  pamiątkę stulecia 
odrodzenia Państwa Polskiego obywatelom 
polskim, którzy od czasu odzyskania 
niepodległości przez Państwo Polskie 
w 1918 roku przyczyniali się do budowania 
i wzmacniania suwerenności, niepodległości, 
kulturowej tożsamości i materialnej 
pomyślności Rzeczypospolitej. 



Gala Dnia Myśli Braterskiej  
 

 

Gala rozpoczęła się od wystąpień 
prelegentów. Zachęcamy do szczegółowego 
zapoznania się z tą częścią wydarzenia 
w artykule “Trwa Gala DMB 2020“. 

Po pierwszym wystąpieniu, czyli prezentacji 
phm. Krzysztofa Kasperka i pwd. Magdaleny 
Pałek, odbyło się przyznanie Odznaki Skautów 
Świata (Scouts of the Word Award). Jest 
to najwyższe odznaczenie przyznawane 
młodzieży w wieku 15-26 lat przez Światową 
Organizację Ruchu Skautowego (WOSM). Jej 
program oferuje możliwość nabycia wiedzy, 
umiejętności oraz wartości, potrzebnych aby 
stać się obywatelem świata. Tę odznakę 
otrzymało 15 instruktorów. 

Druga część gali obejmowała jej główny 
element, czyli wręczenie Listów Pochwalnych 
Naczelniczki ZHP wyróżnionym 
drużynowym. Ponad 140 drużynowych 
odebrało listy z rąk przewodniczącego ZHP 
hm. Dariusza Supła oraz naczelniczki ZHP hm. 
Anny Nowosad.  

Niespodzianką w końcowej części gali był 
koncert zespołu Mikromusic, który umilił 
wspólny czas, sprawiając, że atmosfera  
wydarzenia była jeszcze bardziej niezwykła. 

 

COVID19 wstrzymuje 
harcerskie spotkania 

 
Ze względu na rozwój sytuacji 
epidemiologicznej w Polsce, w związku 
z występowaniem COVID-19, przekazujemy 
aktualizację informacji dla harcerskich 

komend, z prośbą o przekazanie drogą 
służbową. 

Aktualne informacje i zalecenia władz 
państwowych publikowane są na stronie 
internetowej www.gov.pl/koronawirus/ 

W terminie do 30 kwietnia br. zalecamy 
harcerskim komendom, aby nie organizować 
imprez masowych i wydarzeń, 
w których uczestniczy powyżej 1 tys. osób 
w pomieszczeniach zamkniętych. 

W odniesieniu do planowanych 
do 30 kwietnia br. wydarzeń, które skupiają 
ponad 100 uczestników (bez względu 
na formę), zalecamy każdorazowe 
przeprowadzenie analizy ryzyka, obejmującej 
minimum następujące zagadnienia: wiek 
uczestników, konieczność podróżowania 
pomiędzy miejscowościami, nocowanie 
oraz skonsultowanie organizacji wydarzenia 
z miejscową Powiatową Stacją Sanitarno-
Epidemiologiczną. 

Obecnie GK ZHP nie wprowadza zalecenia 
dotyczącego zawieszenia śródrocznej pracy 
drużyn, organizacji biwaków lub szkoleń. 

Szczególnie podkreślamy, że harcerki 
i harcerze oraz instruktorki i instruktorzy, 
którzy źle się czują, są przeziębieni lub chorzy 
nie powinni uczestniczyć w zbiórkach, 
biwakach, kursach i szkoleniach. 

Jednocześnie, drużynowi i komendanci 
hufców powinni pozostawać w bieżącym 
kontakcie z dyrektorami placówek 
oświatowych i instytucji, w których odbywają 
się zbiórki drużyn i podporządkować się 
wszelkim decyzjom dotyczącym zawieszenia 
zajęć pozalekcyjnych, o ile takie zostaną 
podjęte. 

Zalecamy, aby komendy hufców pozostawały 
w kontakcie z władzami samorządowymi 
a komendy chorągwi z Urzędami 
Wojewódzkimi w zakresie realizacji zarządzeń 
władz publicznych na terenie 
poszczególnych województw, powiatów 
i gmin, gdyż mogą one odbiegać od zaleceń 
Głównej Kwatery ZHP. 

Zachęcamy do nawiązania kontaktu 
i zaopiekowania się harcerskimi seniorami, 

https://zhp.pl/2020/trwa-gala-mysli-braterskiej-2020/
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.gov.pl%2Fkoronawirus%2F&data=02%7C01%7Crzecznik%40zhp.pl%7Ce66355ad496140ff7a8908d7c47050fd%7Ce1368d1e39754ce6893dfc351fd44dcd%7C0%7C0%7C637193858992962022&sdata=rzTGctBpRD6GHSCrVgBLcaAZFY2uTd72DhO%2BrD8LFbI%3D&reserved=0


którzy szczególnie mogą być narażeni 
na negatywne skutki rozwoju sytuacji 
epidemiologicznej. 

Biorąc pod uwagę obecną sytuację, 
przedwczesne jest podejmowanie decyzji 
dotyczących wstrzymywania organizacji 
Harcerskiej Akcji Letniej. 

W przypadku udziału w spotkaniach 
międzynarodowych za granicą należy 
przestrzegać wytycznych MSZ. W tym 
zakresie, prosimy o kontakt z Wydziałem 
Zagranicznym GK ZHP (wza@zhp.pl) 
przed podjęciem decyzji o uczestnictwie 
w wydarzeniu międzynarodowym. 
Przygotowania reprezentacji ZHP do zlotu 
INTERCAMP w Wlk. Brytanii i Europejskiego 
Jamboree w Gdańsku są kontynuowane. 

„Dwa telefony do babci 
i dziadka”! 

Dziś, kiedy konieczne jest ograniczenie 
spotkań i pozostanie w domach, szczególnie 
ważne będzie zachowanie stałego kontaktu 
z osobami starszymi. Obejmijmy babcię, 
dziadka, mamę, tatę oraz inne bliskie nam 
osoby teleopieką rodzinną. Wykonujmy 
regularne telefony o określonej porze 
— nawet codziennie. Utrzymywanie stałych, 
wspierających relacji rodzinnych, sąsiedzkich, 
przyjacielskich dodaje sił w trudnych 
momentach, a przede wszystkim daje 
poczucie, że ma się kochających ludzi wokół 
siebie. 

 

Społeczna odpowiedzialność nas wszystkich 
jest szczególnie ważna właśnie teraz. 
Niech telefony do najbliższych będą okazją 
do rozmowy na temat naszego dzieciństwa 
i wspomnień dziadków z czasów, kiedy 
byliśmy mali — powspominajmy wspólnie 
spędzone chwile. „Zatrzymajmy się” na ten 

moment i bądźmy po prostu dla siebie, jakby 
problemy dzisiejszego świata nie istniały. 
BĄDŹMY POZYTYWNI! To niezmiernie ważne, 
ponieważ pozwoli nam to na utrzymanie 
własnego dobrostanu i w sposób pośredni 
dobrostanu osób wokół nas. 

BĄDŹMY ODPOWIEDZIALNI – nich nasze 
rozmowy z najbliższymi będą źródłem 
rzetelnej informacji, którą przekażemy 
w formie, jak najbardziej to możliwe, 
zwięzłego komunikatu. 

#lokalnibohaterowie służą 
jako pomoc 

psychologiczna 

 

Pełnoletni harcerze i harcerki pełnią służbę, 
włączając się do akcji “Czuwam”. Pomagają 
potrzebującym w czasie pandemii i dzielą się 
braterstwem. Przeczytajcie historię z serii 
#lokalnibohaterowie. 

„Zdecydowałam się pełnić służbę. Jestem 
psychologiem i na co dzień pracuję z ludźmi. 
Od razu pomyślałam, że mogę oddać 
harcerzom, instruktorom to, co umiem. 
Uruchomiliśmy dla członków naszej chorągwi 
pomoc psychologiczną. Harcerze, 
instruktorzy mogą się do mnie zgłosić 
z problemami, które zauważają, z trudem, jaki 
przeżywają obecnie. 

Najważniejsze dla mnie jest to, że właśnie 
tak się dzieje. Młodzież ma odwagę mówić 
o tym, co czuje, o tym, jak jest im trudno. 
Nakładają się do tego często sytuacje 
domowe, które nie są kolorowe, stres 
związany z obowiązkiem szkolnym. Dzielę 
z nimi ten trud, wysłuchuję, nie oceniam, 
wspieram. Takie jest moje zadanie w trakcie 
pełnienia służby. Dla każdego z nas to nowe 
doświadczenie, ale chciałabym wesprzeć ich, 

mailto:wza@zhp.pl
https://www.facebook.com/hashtag/lokalnibohaterowie?epa=HASHTAG


tak jak umiem i do tego namawiam każdego 
instruktora, który jest psychologiem, 
terapeutą. Pomóżmy tym, którzy na co dzień 
pomagają”. 

Tak o swojej służbie opowiada hm. Ewelina 
Dżugan, zastępczyni komendanta ZHP 
Chorągiew Warmińsko – Mazurska 
im. Grunwaldu ds. kształcenia i pracy z kadrą. 

Pierwsze kliknięcie 
w nowym systemie 
ewidencyjnym ZHP 

Już wkrótce światło dzienne ujrzy nowy 

system ewidencyjny! Prace nad nim są 
w większości zakończone. Naczelniczka ZHP 

wykonała już pierwsze kliknięcie w nowym 
systemie. 

 

Od grudnia 2018 roku trwają prace 

nad nowym systemem ewidencjonowania 
członków ZHP. Platformę wykona firma Artin, 

która współpracuje ze Światowym Biurem 
Skautowym i stworzyła już system między 

innymi dla słowackich skautów. 

Wczoraj naczelniczka ZHP po raz pierwszy 

zalogowała się do systemu, a szefowie 
chorągwianych biur dziś mieli okazję 

zobaczyć nowy system. Już w niedziele 
odbędzie się pierwsze szkolenie dla 

chorągwianych administratorów. Nowy 
system ma całkowicie zastąpić 

dotychczasowy we wrześniu bieżącego roku. 

 

Internetowa Pielgrzymka 
ZHP na Jasną Górę 

W tym roku już po raz 25. harcerki i harcerze 
Związku Harcerstwa Polskiego mieli spotkać 

się w Częstochowie podczas ogólnopolskiej 
pielgrzymki na Jasną Górę. Ze względu 
na epidemię, pielgrzymka będzie się odbywać 
w formie zdalnej. 
Na stronie www.pielgrzymka.zhp.pl dostępny 
jest program wydarzenia, a transmisję 
z pielgrzymki będzie można śledzić 
za pośrednictwem strony na Facebooku. 
Uczestnictwo jest bezpłatne, a zgłoszenia 
odbywają się online 
za pośrednictwem formularza. Zachęcamy 
do uczestnictwa w tym niezwykłym 
wydarzeniu. 
Z programem pielgrzymki można zapoznać 
się poniżej. Zapraszamy również 
do śledzenia strony 
internetowej i fanpage’a wydarzenia. 

 

• Piątek 22.05 
18:00 – Ceremonia otwarcia, przedstawienie 
“Lolek z ciszy Niepokalanej” 
21:00 – Apel Jasnogórski w Kaplicy 
Cudownego Obrazu 
21:30 – Nabożeństwo Drogi Światła 

• Sobota 23.05 
9:00 – Bloki warsztatowe – “Papieska 
kremówka” oraz “Co chowa Częstochowa” 
12:00 – Apel (meldowanie za pomocą kolaży 
zdjęć jednostek z umundurowanymi 
uczestnikami) 
15:00 – Seminarium instruktorskie 
o wychowaniu religijnym w ZHP “Ja Jestem 
z Wami!” oraz gra terenowa 
19:00 – Nabożeństwo majowe w Kaplicy 
Cudownego Obrazu 
21:00 – Apel Jasnogórski w Kaplicy 
Cudownego Obrazu 

• Niedziela 24.05 
9:30 – Msza Święta w Kaplicy Cudownego 
Obrazu transmitowana w TV 
10:30 – Podsumowanie i pożegnanie 
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