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KU L2/22
Zawieszenie Pracy ZHP w Belgii

Drodzy Rodzice,
Z wielką przykrością i smutkiem ogłaszam, że zaistniała w Belgii sytuacja, która uniemożliwia
obecnie pracę harcerską naszego Związku na terenie Belgii.
Do władz harcerskich wpłynęły poważne zarzuty niewłaściwego zachowania się Druha
Walczewskiego, drużynowego 1 Brukselskiej Drużyny Harcerskiej wobec młodzieży
powierzonej pod jego opiekę przez rodziców jak i też zarzuty o niedociągnięciach
finansowych. Zarzuty te wpłynęły od rodziców oraz od osób z organizacji polskich poza
harcerstwem. Zarzuty te sięgają postępowania Druha Walczewskiego w roku 2021. Druh
Walczewski dotychczas nie oświadczył swoim przełożonym, że napotyka się na jakiekolwiek
trudności w swojej działalności harcerskiej w Belgii.
Po rozmowie z Druhem Walczewskim, na której przedstawiłem mu te zarzuty postanowiłem
zawiesić jego we wszelkiej działalności harcerskiej do czasu wyjaśnienia przez niego
zarzutów przedstawionych. Pomimo tego Druh Walczewski dalej prowadzi zajęcia z
młodzieżą harcerską wbrew mojego zarządzenia. W tej sytuacji, straciłem zaufanie do Druha
Walczewskiego odnośnie jego działania w naszym Związku i z dniem 31 marca 2022
zwolniłem go z funkcji Drużynowego 1-szej Brukselskiej Drużyny Harcerzy im. Rotmistrza
Witolda Pileckiego oraz ze Związku Harcerstwa Polskiego działającego poza granicami kraju.
U podłożach naszego Związku przede wszystkim leży dobro dzieci i młodzieży, którą
wychowujemy metodami harcerskimi. Nie możemy pozwolić na sytuację, gdzie ich dobro
fizyczne lub psychiczne jest zagrożone przez niewłaściwe działanie instruktora lub innego
wychowawcę w naszej organizacji.
Druh Tomek Walczewski, okazał się osobą, która nie przyjmuje podstawowych zasad
działania naszej organizacji i nie może dalej w niej działać.
Do czasu znalezienia nowej osoby, która mogłaby poprowadzić drużynę harcerską we
właściwy sposób muszę także zawiesić działanie 1 Brukselskiej Drużyny Harcerskiej.
Z harcerskich pozdrowieniem,
Czuwaj!
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