
U C H WA Ł A  

S E N A T U  R Z E C Z Y P O S P O L I T E J  P O L S K I E J  

z dnia 20 grudnia 2017 r. 

ustanawiająca rok 2018 Rokiem Harcerstwa 

Senat Rzeczypospolitej Polskiej ustanawia rok 2018 Rokiem Harcerstwa. 

W roku 2018 będziemy obchodzili 100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości. 

Lata 1918–1922, w których dokonał się proces odrodzenia i zjednoczenia Rzeczypospolitej, 

były czasem niezwykłego, spontanicznego zrywu, walki i pracy we wszystkich wymiarach 

życia państwowego, narodowego i społecznego. 

Na całym obszarze państwa, we wszystkich działaniach wzięło czynny udział 

harcerstwo polskie, tworzone od 1910 roku na wzór skautingu Roberta Baden-Powella, 

którego zasady wychowawcze zostały silnie nasycone rodzimymi pierwiastkami patriotyzmu, 

wychowania moralnego i kształtowania tężyzny fizycznej młodzieży. Dnia 22 maja 

1911 roku Andrzej Małkowski wydał we Lwowie pierwszy rozkaz powołujący komendę 

i pierwsze drużyny skautowe. Od tego czasu możemy mówić, że harcerstwo to „skauting 

plus niepodległość”. 

Do tradycji tej oraz powołanego w dniach 1–2 listopada 1918 roku z organizacji 

skautowych i harcerskich z trzech zaborów Związku Harcerstwa Polskiego nawiązują obecnie 

wszystkie działające w Polsce i na obczyźnie organizacje harcerskie, ze Związkiem 

Harcerstwa Polskiego poza granicami kraju, który w okresie powojennego zniewolenia 

komunistycznego przechował depozyt niepodległości – ciągłości organizacyjnej, prawnej, 

ideowej, programowej i metodycznej polskiego harcerstwa. 

Senat Rzeczypospolitej Polskiej wyraża uznanie dla działalności polskiego harcerstwa. 

Przywołujemy dziś pamięć o wspaniałych obrońcach Lwowa – Orlętach i harcerskich 

szeregach walczących z nawałą bolszewicką w 1920 roku. Przywołujemy Szare Szeregi, 

Pogotowie Harcerek i  Hufce Polskie – walczące z niemieckim okupantem. Przywołujemy 

walczących w  konspiracji z władzą komunistyczną i sowieckim okupantem w latach  

1944–1956 oraz w  latach późniejszych: Harcerstwo Niepokorne, w tym Kręgi Instruktorów 

Harcerskich im. Andrzeja Małkowskiego, Ruch Harcerski i Ruch Harcerski Rzeczypospolitej. 
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Przywołujemy dziś pamięć o wielu pokoleniach harcerek i harcerzy, którzy 

wychowywali młodzież i  budowali nowoczesne społeczeństwo, odbudowywali nasz kraj 

po obu wojnach światowych i nieśli pomoc potrzebującym. Służba harcerek i harcerzy 

w kraju i poza jego granicami na trwałe zapisała się w naszych dziejach i w naszych sercach. 

Po stu latach, kolejne pokolenia polskiej młodzieży podejmują kontynuowanie dzieła 

założycieli harcerstwa, a także tych, którzy w 1918 roku nadawali tej działalności nowy 

impuls i wymiar. Dziś Związek Harcerstwa Polskiego, Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej, 

Skauci Europy – Stowarzyszenie Harcerstwa Katolickiego „Zawisza”, Związek Harcerstwa 

Polskiego poza granicami kraju, organizacje harcerskie na Wschodzie i pozostałe organizacje 

harcerskie kontynuują to dzieło. 

Dzieło to, tak ważne dla naszego społeczeństwa, zasługuje na uznanie i wsparcie. 

Mamy nadzieję, że przez długie, kolejne lata harcerstwo będzie wskazaniem dla młodych 

w podejmowaniu decyzji życia, wyzwaniem i polem Służby Bogu, Polsce i Bliźnim, 

dla dobra naszego Narodu i Państwa.  

Ustanowienie przez Senat Rzeczypospolitej Polskiej roku 2018 Rokiem Harcerstwa 

jest podkreśleniem uznania zasług polskiego harcerstwa oraz przyszłej jego roli 

w wychowaniu młodego pokolenia. 

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej 

„Monitor Polski”. 
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