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Życzenia Wielkanocne
Składam wszystkim zuchom, harcerzom, wędrownikom i gronu instruktorskiemu
najserdeczniejsze Wesołego Alleluja! W tych trudnych czasach, przy pomocy technologii i
duchem, złączmy się z naszymi rodzinami i z całą rodziną harcerską i przyjmijmy
błogosławieństwo Zmartwychwstałego Pana.
Odszedł na Wieczną Wartę
phm Tadeusz Majewski dnia 3 kwietnia 2020 Chorągiew Harcerzy w Stanach Zjednoczonych,
były członek Komendy Hufca „Kresy”.
Cześć jego pamięci!
1. Członkowie Starszyzny
a. Na wniosek Komendanta Chorągwi w Wielkiej Brytanii mianuję podharcmistrzem druha
HRp Piotr Bieś pwd
b. Na wniosek Komendanta Chorągwi w Wielkiej Brytanii przyjmuję do
instruktorskiego Związku Harcerstwa Polskiego druha

grona

phm Sławomir Stasiak.
2. Działanie harcerskie podczas pandemii
Dziękuję wszystkim, którzy w różne sposoby utrzymują bezpieczny kontakt z naszą młodzieżą
i zapewniają ciągłość pracy harcerskiej. Drogą służbową, polecam hufcowym by wyznaczyli
instruktora, który by odszukał instruktorów seniorów, którzy w dawniejszych latach służyli w
jednostkach hufca i porozmawiał z nimi. Pamiętajmy także o potrzebujących pomocy i
pomóżmy, gdzie możemy.
3. Konferencja instruktorska sprawozdawczo-wyborcza
a. Ze względu na warunki organizacyjne spowodowane panowaniem wirusa Covid-19 w
Kanadzie, odwołałem konferencję instruktorską sprawozdawczo wyborczą Chorągwi
Harcerzy w Kanadzie zatwierdzoną na dzień 28 marca 2020.
b. Przedłużam do dnia 30 października 2020 r. kadencję Komendanta Chorągwi Harcerzy
w Kanadzie, druha
hm Michał Sokolski.
4. Eurojam 2020
Na skutek ogłoszonej przez Światową Organizację Zdrowia (WHO) pandemii, a także w
poczuciu odpowiedzialności za zdrowie i bezpieczeństwo wszystkich, którzy mieli się spotkać
w te wakacje w Gdańsku, organizatorzy Jamboree – WAGGGS, WOSM, ZHP i Miasto
Gdańsk – podjęli decyzję o przesunięciu Europejskiego Jamboree 2020 na następne
wakacje. Jamboree odbędzie się w dniach 2-13 sierpnia 2021 r. na Wyspie Sobieszewskiej
w Gdańsku. Dalsze informacje odnośnie naszej reprezentacji zostaną podane w późniejszym
terminie.
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5. Zmiana przydziału
a. Na wniosek Komendanta Chorągwi w Stanach Zjednoczonych przenoszę z drużyny
„Płomień” przy Głównej Kwaterze Harcerzy do Chorągwi Harcerzy w Stanach
Zjednoczonych druha
phm Tomasz Cybert.
6. Komenda Chorągwi w Stanach Zjednoczonych
Na wniosek Komendanta Chorągwi w Stanach Zjednoczonych mianuję Kronikarzem
Chorągwi druha
phm Tomasz Cybert.
7. Sprawności dla zuchów, harcerzy i wędrowników
a. Zatwierdzam do użytku służbowego wymagania na sprawności ekologiczne „Obrońca
Przyrody” dla harcerzy i „Ekolog” dla wędrowników. Zatwierdzam także odznaki tychże
sprawności. Dziękuję Druhowi hm Aleksandrowi Szwagrzak za inicjatywę i wkład pracy.
b. Ogłaszam sprawność zuchową „Zaradny Zuch” zatwierdzoną przez Organizację
Harcerek i przygotowaną w celu pomocy rodzicom naszych zuchów w okresie
odosobnienia z powodu panującej pandemii.
Dziękuję kadrze w Irlandii za przygotowanie tej sprawności.
Wymagania tych sprawności zostały umieszczone na witrynie Głównej Kwatery Harcerzy.
www.zhpgkh.org/dokumenty/sprawności
8. Podręcznik metodyczny wychowania narodowego
a. Ogłaszam Wydanie Trzecie podręcznika wychowania narodowego z materiałami do
sprawności „Znawca Ziemi Ojczystej I, II i III” oraz na stopnie młodzieżowe Młodzika,
Wywiadowcy i Ćwika”. Podręcznik, Znawca_Ziemi_Ojczystej.pdf, przygotowany dla
drużynowych i zastępowych można pobrać z witryny GKH:
http://zhpgkh.org/dokumenty/wydawnictwa/
b. Dziękuję członkom Wydziału Metodyczno-Programowego w GKH, druhom hm Tadeusz
Musioł, hm Michał Nalewajko i hm Franek Pepliński za ich pracę w uaktualnieniu powyżej
wymienionego podręcznika.
9. Zaliczenie służby harcerskiej
Zaliczam służbę harcerską za rok 2019
Irlandia
hm Michał Kaliski
hm Przemysław Pawlak
phm Marcin Wilk.

phm Robert Jaros

Chorągiew Harcerzy w Stanach Zjednoczonych
phm Mikołaj Gozdalski.
Główna Kwatera Harcerzy
hm Jerzy Kucewicz
hm Wacław Mańkowski
hm Ryszard Urbaniak.

hm Adam Ścigalski

Czuwaj !

Franek Pepliński, hm
Naczelnik Harcerzy.

2

