Stowarzyszenie Harcerskie
Naczelnik

Warszawa, 30.04.2020r.

Rozkaz L7/ RH 2019/2020

Druhny i druhowie!
Ostatnie dwa miesiące to bardzo szczególny czas. Właściwie z dnia na dzień znaleźliśmy się w sytuacji,
w której ograniczone zostały nasze możliwości normalnego działania. W trosce o dobro własne i innych
osób ograniczamy nasze kontakty społeczne.
Dla nas, ludzi wychowanych w kontakcie z naturą, jest to szczególnie trudne. Każdy z nas musi znaleźć
sposób na poradzenie sobie z tą sytuacją. Dodatkowo część z nas boryka się z trudnościami
zawodowymi. Zwłaszcza teraz nie powinniśmy jednak zapominać o 3. Punkcie Prawa Harcerskie –
Harcerz jest pożyteczny i niesie pomoc bliźnim.
Szycie maseczek, tworzenie przyłbic ochronnych, pomoc sąsiedzka, korepetycje, to niektóre z działań,
które podejmujemy. Być może są jeszcze inne pola służby, na których właśnie teraz się udzielamy. Za
działanie i gotowość do niego wszystkim dziękuję. Tych, którzy jeszcze nie podjęli się działania,
serdecznie zachęcam do odpowiedzenia na potrzebę otaczającego nas świata.
Zwracam się do Was również jako do opiekunów stopni harcerskich i instruktorskich z prośbą rozmowy
ze swoimi podopiecznymi o ich działaniach, o pełnionej w tym czasie służbie. To jest ten czas, w którym
szczególnie powinniśmy pamiętać o złożonym kiedyś przyrzeczeniu:
• Mam szczerą wolę całym życiem pełnić służbę Bogu i Polsce, nieść chętną pomoc bliźnim i być
posłusznym Prawu Harcerskiemu.
• Mam szczerą wolę całym życiem pełnić służbę Polsce, dążyć do prawdy i sprawiedliwości, nieść
chętną pomoc bliźnim i być posłusznym Prawu Harcerskiemu.
Drodzy drużynowi!
Od blisko dwóch miesięcy pracujecie z zuchami, harcerkami i harcerzami w izolacji. Wymaga to od Was
ogromnej siły, kreatywności i wytrwałości. Niech ten czas programowy będzie wypełniony służbą i
dbałością o kontakt naszych podopiecznych z naturą.
Nasze propozycje dla zuchów, harcerzy i harcerek mają wykształcać w nich pożądaną postawę, dawać
im możliwość zdobycia wiedzy i umiejętności. Jak i w ciągu roku – nie robimy wykładów – uwrażliwiamy
na problemy i dajemy wskazówki co mogą zrobić, stosujemy metodę harcerską. Narzędzia do
komunikowania się online wykorzystujmy jako wstęp do działań, które zuchy, harcerze i harcerki będą
realizowali samodzielnie lub wraz z rodziną.
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1. Przedłużam zawieszenie śródrocznej działalności jednostek Stowarzyszenia Harcerskiego do 31
maja 2020 roku.
2. Zawieszenie nie obejmuje zbiórek, akcji czy gier, w których formą działania są indywidualne
zadania realizowane przez członków jednostek. Takie działania są możliwe jedynie przy
zachowaniu wszystkich zasad i obostrzeń wynikających z sytuacji epidemiologicznej, przede
wszystkim takich jak:
• obowiązek utrzymania co najmniej 2-metrowej odległości między pieszymi;
• obowiązek przebywania dzieci poniżej 13. roku życia w obecności osoby dorosłej;
• obowiązek zasłania ust i nosa w miejscach publicznych;
• zakaz korzystania z placów zabaw, a na terenach leśnych z miejsc biwakowania, wiat
oraz urządzeń do zabawy dzieci;
3. Apeluję do wszystkich komórek Stowarzyszenia Harcerskiego, a przede wszystkim do komisji i
kapituł stopni, zespołów programowych i organizacyjnych, aby działały on-line.
4. Dziękuję wszystkim instruktorkom, instruktorom, członkom i przyjaciołom SH za podjęcie się służby
w czasie epidemii. Szczególne podziękowania kieruję na ręce hm. Anny Mieczyńskiej – Jerominek,
phm. Julianny Rutkowskiej, phm. Aleksandra Kaczmarka oraz Pawła Zawadzkiego za
koordynowanie działań związanych z pełnioną przez SH służbą.
5. Dziękuję zespołowi ds. promocji SH w składzie: phm. Katarzyna Szymańczak, dh. Marta Dulęba oraz
Alicja Durka, za zaangażowanie i profesjonalne promowanie działań Stowarzyszenia Harcerskiego.

Czuwaj!
Hm. Tomasz Wolszczak
Naczelnik SH
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