	
  
	
  

	
  

	
  
Warszawa, 1 lutego 2022

Druhu drużynowy, druhno drużynowa,
od sierpnia 2021 r. jako SH angażujemy się w działania i służbę na rzecz uchodźców i migrantów.
Działania te koordynuje specjalnie w tym celu powołany zespół, podpisany też pod tym listem, a
opisywane są one na stronie https://sh.org.pl/uchodzcy oraz w regularnie rozsyłanym newsletterze
(dostępnym też na stronie https://sh.org.pl/uchodzcy-newsletter).
Warto przypomnieć, iż początkowo nasza służba była reakcją na wydarzenia w Afganistanie oraz
dramatyczną sytuację jednej grupy uchodźców przetrzymywanych na polu pod Usnarzem Górnym.
Natomiast na jesieni sytuacja przy granicy polsko-białoruskiej przerodziła się w kryzys humanitarny:
osoby próbujące dostać się do Polski i proszące o pomoc, zamiast zostać objęte procedurą azylową, są
wywożone do lasu i siłą wypychane za granicę, nie pozwala się na dostarczenie im jedzenia i opieki
medycznej, nie mogą one zaspokoić swoich podstawowych potrzeb życiowych – to wszystko także
podczas kilkunastostopniowych mrozów. Wiele osób doświadczenia takie przypłaciło życiem.
Sytuacja taka utrzymuje się przez cały czas. Z kolei migranci, którym udaje się trafić do ośrodków dla
cudzoziemców, nieraz są w nich przetrzymywani miesiącami – jak alarmuje Rzecznik Praw
Obywatelskich – w warunkach urągających ich godności i po prostu nieludzkich. W obszarze
przygranicznym na wątpliwych podstawach wprowadzony został stan wyjątkowy, który następnie
przerodził się w sprzeczny z prawem, i wciąż obowiązujący, zakaz przebywania na tym terenie.
Przepisy te dotyczą również mediów, czego skutkiem jest istotne ograniczenie dostępu do
wiarygodnych informacji ze strefy przygranicznej. Niedawno wzdłuż granicy z Białorusią rozpoczęta
została budowa muru – naukowcy i obrońcy przyrody alarmują, że mur ten nie tylko nie będzie w
stanie zapobiec migracji, ale też spowoduje katastrofę przyrodniczą, której konsekwencją może być
m.in. wykreślenie Puszczy Białowieskiej z listy światowego dziedzictwa UNESCO.	
  
Dlaczego te wszystkie wydarzenia są dla nas istotne? Po pierwsze, bezpośrednio dotyczą one wartości
zapisanych w naszym prawie i przyrzeczeniu harcerskim: uznawania każdego człowieka za bliźniego
i niesienia mu pomocy, bycia pożytecznym i ofiarnym, szanowania przyrody. Cała ta sytuacja zmusza
nas do odpowiedzi na pytanie, jaka ma być Polska, której chcemy służyć. Bez wątpienia obecne
postawy w obliczu humanitarnego kryzysu w granicach naszego państwa zostaną rozliczone – jeśli nie
inaczej, to przez historię i nasze sumienie.
Ponadto, temat ten jest obecny w przestrzeni publicznej, a informacje z różnych źródeł docierają także
do naszych zuchów, harcerek i harcerzy, i mogą budzić ich niepokój. Warto zapewnić, by mieli oni
możliwość porozmawiania na ten temat oraz usłyszenia wiarygodnych informacji, do których sami
być może nie mają dostępu. Jako drużynowi macie wyjątkową możliwość służenia Waszym
podopiecznym w tej kwestii pomocą, radą i informacją.
Wreszcie, sytuacja ta wpływa także na nastroje społeczne i stosunek do migrantów, i może mieć
wpływ na kształtowanie postaw również naszych podopiecznych. Dotyczy to nie tylko stosunku do
migrantów z dalekich krajów, ale także naszych bezpośrednich sąsiadów, np. Ukraińców i
Białorusinów, których obecnie wszyscy mają szansę spotkać na co dzień – nawet w klasie, czy też
gromadzie lub drużynie harcerskiej. Powinniśmy zadbać o to, by relacje, które z nimi nawiązujemy,
były zgodne z deklarowanymi przez nas wartościami, zapisanymi w naszym prawie i przyrzeczeniu
harcerskim. Mamy w tej kwestii wyjątkową szansę kształtować postawy naszych zuchów, harcerek i
harcerzy – którzy z kolei mogą mieć wpływ na postawy swoich koleżanek, kolegów, rodziny, etc.

	
  
	
  

	
  

	
  

W związku z powyższym, jako zespół ds. uchodźców i w porozumieniu z komendami hufców,
proponujemy Wam, byście tematowi migrantów i uchodźców poświęcili trochę czasu i uwagi, w
pracy z gromadą lub drużyną, w nadchodzącym semestrze wiosennym. Chcielibyśmy, abyście temu
tematowi poświęcili przynajmniej jedną zbiórkę w tym semestrze – lub nawet kilka takich zbiórek,
jeśli tylko macie ochotę. Aby ułatwić ich zorganizowanie, na stronie https://sh.org.pl/uchodzcy/
zamieściliśmy wiele propozycji programowych – dotyczą one albo zajęć edukacyjnych (których
celem jest poznanie różnych faktów dotyczących migracji), albo też bezpośredniej służby, którą w
gronie gromady lub drużyny (lub np. zastępu zastępowych) możecie podjąć. Propozycje te zebrane są
w dwóch sekcjach na tej stronie, zatytułowanych odpowiednio:
- Materiały edukacyjne i propozycje programowe
- Służba i działania, w które można się zaangażować
Oczywiście można przeprowadzić także zajęcia poświęcone temu tematowi wedle swoich własnych
pomysłów, niekoniecznie opierając się na powyższych propozycjach.
Podsumowując, proponujemy byście wybrali przynajmniej jedno z wyżej wspomnianych działań
edukacyjnych, propozycji służby, lub też stworzyli własne propozycje zajęć o tematyce migracji, i
przeprowadzili przynajmniej jedną zbiórkę Waszej drużyny lub gromady (a może także, dodatkowo,
np. z zastępu zastępowych) poświęconą temu tematowi w semestrze wiosennym. W porozumieniu z
opiekunami drużyn i gromad, jak też komendą hufca, prosimy o zaplanowanie i wpisanie takiej
planowanej zbiórki (lub zbiórek) do planu pracy drużyny lub gromady. Jeśli macie dodatkowe
pytania, lub chcielibyście otrzymać dodatkowe wsparcie przy planowaniu takich zajęć, prosimy o
bezpośredni kontakt z kimś z zespołu ds. służby dla uchodźców lub komendy hufca – we wszystkich
takich inicjatywach bardzo chętnie pomożemy.
Czuwaj,
Zespół ds. służby dla uchodźców
Matylda Górniak, Kaja Kaczmarek, Olek Kaczmarek, Barbara Kapturkiewicz, Anna MieczyńskaJerominek, Julianna Rutkowska, Piotr Sułkowski, Katarzyna Szymańczak-Rudnicka
Komendanci hufców
Anna Dmowska, Marcin Kasprzak
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„SH kieruje się humanistycznymi normami moralnymi, kształtuje postawy szacunku dla każdego
człowieka, przestrzega zasad tolerancji światopoglądowej; uczy decydowania i odpowiedzialności,
samorządności i demokracji…” (Statut SH)	
  
	
  

