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Komunikat Nr 1 nt Wspieranie Uchodźców z Ukrainy      2go marca 2022 
 

Druhny i Druhowie 
 

Związek Harcerstwa Polskiego działający poza granicami Kraju łączy się z bracią harcerską i skautową na 
Ukrainie w momencie gdy cały ten kraj walczy o swoją suwerenność. Wszyscy odczuwamy potrzebę 
działania, jednak musimy mieć konkretne cele aby ta pomoc doszła tam gdzie jest potrzebna i jak 
najszybciej.   
 

Największe organizacje harcerskie w Polsce powołały sztaby kryzysowe. Naczelnictwo zostało zaproszone 
do udziału w pracy sztabu kryzysowego Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej (ZHR) wspierając uchodźców 
z Ukrainy. ZHR współpracuje z Polską Akcją Humanitarną i Caritas na granicy, zajmując się rozdawaniem 
żywności, zarządzaniem darami przywiezionymi przez ludzi, koordynowaniem transportów oraz udzielaniem 
pierwszej pomocy. 
 

Według wskazówek Naczelnictwa, Okręg w Wielkiej Brytanii będzie przesyłać fundusze na tą akcję. Prosimy 
aby wszystkie jednostki dołączyły się do tej akcji abyśmy razem działali i mogliśmy wykazać się naszą 
wspólną pomocą. 
 

Przewodniczący Zarządu Okręgu poprosił druhnę hm. Anię Kucewicz aby wraz z reprezentantami z 
Chorągwi Harcerek i Chorągwi Harcerzy koordynowała naszą pomoc dla Ukrainy. 
 

Zarząd Okręgu wydaje następujące wytyczne: 
 

Hufcowi, Okręgowi Kierownicy KPH i Starszego Harcerstwo mają koordynować zbieranie pieniędzy z 
jednostek i przekazywanie ich na konto Okręgu. Informacje o koncie i instrukcje o przelewie będą wysłane 
bezpośrednio do nich. Fundusze będą regularnie przelewane z konta Okręgu na konto ZHRu w Polsce.  
 

1. Jednostki mają organizować zbiórki pieniężne, kiermasze, sprzedaż ciast itp. na cel wspierania ZHRu 
który bezpośrednio pomaga uchodźcom w Polsce. 

 

2. Jednostki mogą same organizować lub włączać się do akcji w parafiach zbierając potrzebną odzież, 
artykuły medyczne itp. 

 

3. Prosimy aby każde spotkanie lub zbiórka rozpoczęły się modlitwą o zakończenie wojny – w miarę 
możliwości angażując kapelanów w prowadzeniu wspólnej modlitwy. 

 

4. Prosimy jednostki o przesyłanie informacji oraz zdjęć o swoich akcjach do mediawb@zhpwb.org.uk 
abyśmy mogli dzielić się wiadomościami o akcjami w mediach. 

 

5. Ci którzy mają możliwość, mogą śledzić facebookowe strony ZHP Wielka Brytania oraz ZHP Świat, które 
podają najnowsze informacje. Prosimy używać #ZHPWBdlaUkrainy oraz #ZHPŚwiat w postach w mediów 
społecznościowych. 

 

6. Naczelnictwo prosi nas o nawiązywanie kontaktów z lokalnymi ośrodkami i organizacjami ukraińskimi, 
które na pewno organizują pomoc skierowaną bezpośrednio na Ukrainę. Zachęcamy, aby gdzie możliwe i 
za zgodą Hufcowych, nawiązywać dobre stosunki z inną grupą emigracyjną, która pielęgnuje swoją 
kulturę i tradycje na obczyźnie.  

 
Będziemy na bieżąco informować o zmianach i podawać dodatkowe informacje. 
 
Wszelkie zapytania można przesyłać na pomocukrainie@zhpwb.org.uk 
Czuwaj! 
 
Ali Szwagrzak hm      Ania Kucewicz hm 
Przewodniczący Zarządu Okręgu    Koordynatorka Pomocy dla Ukrainy 
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Communication No. 1 about Support for Ukrainian Refugees    2nd March 2022 
 
Polish Scouting Association (International) Ltd (PSA (Int’l) Ltd) stands united with scouting in the Ukraine at 
this moment when their country is fighting for its sovereignty. We would all like to help them but we need to 
have specific goals to ensure that the required help is received by those who need it.  
 
The largest scouting organisations in Poland have been called to provide assistance. PSA (Int’l) Ltd has 
been invited to work with Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej (ZHR) to provide support to the Ukrainian 
refugees.  ZHR is working with Polska Akcja Humanitarna i Caritas on the Polish/Ukrainian border, 
distributing food, donated goods, coordinating transport and providing first aid.  
 
Following instructions from PSA (Int’l) Ltd, PSA (UK Region) Ltd will provide financial support for this 
assistance.  We ask all units to support this fundraising and so we can collectively show our support.  
 
The chair of PSA (UK Region) Ltd has asked Anna Kucewicz hm together with representatives from the UK 
Commissioners to coordinate our joint help for the Ukraine.  PSA (UK Region) Ltd trustees are issuing the 
following instructions. 
 
The District Commisioners, Leaders of Friend of Polish Scouting and Senior Scouts, are to coordinate the 
collection of money and transfer it to the PSA (UK Region) Ltd bank account.  Account details will be sent 
separately to them. Funds will be regularly transferred to ZHR in Poland from the PSA (UK Region) Ltd 
account. 
 
1. Units are to organise fund raising such as money collections, events, cake sales etc, to support ZHR’s 

effort to directly help Ukranian refugees.  
2. Units can either independently organise or join existing communities eg parishes in collecting clothing 

and medical articles etc.  
3. We ask units to start each meeting or event with prayers for the war to end and if possible, invite 

chaplains to organise and lead the prayers. 
4. We ask units to send information and photographs of their fundraising to mediawb@zhpwb.org.uk so 

that we can share these on social media.  
5. Those who have the possibility, can follow the Facebook pages of PSA (UK Region) Ltd and PSA (Int’l) 

Ltd which will display the newest information. Also use # ZHPWBdlaUkrainy # ZHPŚwiat in social media.  
6. PSA (Int’l) Ltd is asking us to establish contact with local Ukrainian centres and organisations, which no 

doubt will be organising assistance directly for Ukraine. We encourage wherever possible, and with the 
agreement of District Commissioners, to establish good relations with other emigre groups, who also 
cultivate their traditions and culture in exile.  

 
We will keep you updated regularly on changes and provide additional information. 
 
All questions can be sent to pomocukrainie@zhpwb.org.uk 
 
Czuwaj! 
 
 
Ali Szwagrzak hm       Ania Kucewicz hm 
PSA (UK Region) Ltd Chairman      Coordinator of Aid for Ukraine 


