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Oświadczenie
Związek Harcerstwa Polskiego, działający poza granicami Kraju, jest niezależną
organizacją harcerską, której początki sięgają 1910 r., i początków harcerstwa. Związek nasz
działa poza Polską od lat 40tych ubiegłego stulecia - Na Wyspach Brytyjskich, we Francji, w
Kanadzie, w Irlandii, w Stanach Zjednoczonych, w Argentynie i w Australii, gdzie łącznie
skupiamy ponad 7,000 dzieci, młodzieży i grona instruktorskiego. W ramach patronatu
Prezydenta RP współpracujemy również z organizacjami harcerskimi w Kraju, ZHP, ZHR,
Skauci Europy jaki i z harcerstwem polskim w krajach wschodnich Europy – na Litwie i na
Ukrainie.
Harcerstwo w Belgii ma bogatą historię sięgającą roku 1939. Harcerstwo w Belgii działało do
połowy lat 1990-tych kiedy Okręg ZHP w Belgii został rozwiązany Rozkazem Naczelnictwa
L1/96 z dnia 22 lutego. W ostatnich 20 latach, powstały nowe drużyny harcerskie i gromady
zuchów w środowiskach Polaków we wielu krajach europejskich np. Niemcy, Austria, Dania,
Szwecja, Hiszpania, które dołączyły do naszego Związku. Instruktorzy lub instruktorki z
organizacji harcerskich w Polsce lub rodzice zainteresowani harcerstwem, mieszkający w
danym środowisku zgłosiły chęć współpracy z naszym Związkiem. Dzięki życzliwej,
wzajemnej współpracy z nimi i przy wsparciu instruktorów i instruktorek z naszego Związku,
dzieci i młodzież polska mieszkająca poza Krajem w tych środowiskach może podtrzymać
swoją tożsamość i kulturę polską przez udział w autentycznym życiu harcerskim.
Nie jest to łatwe przedsięwzięcie i nie zawsze udaje się utrzymać przez dłuższy okres
początkującą jednostkę harcerską. Najczęściej wydarzenia życiowe – zmiana pracy lub
wyjazd osób kierujących powoduje wstrzymanie pracy a brak przygotowanych następców
uniemożliwia kontynuację pracy. Inne jednostki prosperują i działalność harcerska rozszerza
się do sąsiednich środowisk polskich.
Niestety doświadczyliśmy także kilka wypadków, kiedy zgłosiła się osoba chętna do tworzenia
jednostki, posiadające energię i talenty organizacyjne i w przekonujący sposób okazująca, że
podziela nasze ideały harcerskie. Po niedługim czasie okazało się jednak, że jej postawą i
sposób postępowania nie godzi się rolą instruktora harcerskiego i jej działanie jest sprzeczne
z ideałami i metodą harcerską ku potencjalnej szkodzie dzieci i młodzieży pod jej opieką.
Przykro jest nam stwierdzić, że taki wypadek się wydarzył ostatnio w Brukseli, Belgia, gdzie
powstała organizacja, która chce naśladować harcerstwo, ale nie przyjmuje karności
organizacyjnej ani właściwego sposobu działania harcerskiego. Dla dobra naszych członków
i uczestników nie możemy współpracować z żadną organizacją, która otwarcie wykorzystuje
nasz Związek w jakikolwiek sposób, czy wprowadza atmosferę dezorientacji społeczeństwa
wokół ruchu harcerskiego.
Pragniemy poinformować, że nie jesteśmy związani z nowopowstałą organizacją afiszującą
się pod różnymi nazwami a ostatnio Stowarzyszenie Harcerstwa Polskiego w Królestwie
Belgijskim, „Association des Scouts Polonais”, „ASP – ZHP Belgique”, założoną przez p.
Tomasza Walczewskiego z innymi i nie bierzemy żadnej za nią odpowiedzialności. Ta

organizacja ani jej zarząd nigdy nie zostały zatwierdzone przez nasz Związek. Jedynie p.
Tomasz Walczewski był zarejestrowany w naszej organizacji.
Rozkazem Naczelnika Harcerzy L3/22, w dniu 07/04/2022 Tomasz Walczewski został
zwolniony z ZHP i zakończyliśmy z nim współpracę. Cofnięty został jego stopień HR i uznanie
jego stopnia przewodnika z organizacji ZHR. Praca 1 Brukselskiej DH została zawieszona.
Jesteśmy zawsze gotowi współpracować z osobami, które podtrzymują ideały i wartości
harcerskie i pragną działać od lat sprawdzonymi metodami i duchem harcerskim dla dobra
dzieci i młodzieży polskiej, ich rodzin i środowiska, w którym zamieszkują.
Informację o naszym Związku, naszych celach, metodach i historii można przeczytać na
witrynie Związku
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