
Warszawa, 5 grudnia 2017 r. 

 

 

Protokół z posiedzenia Parlamentarnego Zespołu do Spraw Harcerstwa  

w Polsce i Poza Granicami Kraju 

 

 

W dniu 5 grudnia 2017 roku odbyło się posiedzenie Parlamentarnego Zespołu do 

Spraw Harcerstwa w Polsce i Poza Granicami Kraju.  

Rozpoczęło się ono powitaniem zgromadzonych przez przewodniczącego Zespołu, 

senatora Kazimierza Wiatra, a także rozdaniem projektu uchwały Senatu ustanawiającej rok 

2018 Rokiem Harcerstwa.  

Przedstawiony na posiedzeniu Parlamentarnego Zespołu do Spraw Harcerstwa w 

Polsce i Poza Granicami Kraju projekt uchwały przypomina, że w listopadzie 1918 roku 

odbył się zjazd zjednoczeniowy polskiego harcerstwa. W nocy z 1 na 2 listopada 1918 r. 

utworzono Związek Harcerstwa Polskiego. W dokumencie podkreślono rolę wielu pokoleń 

harcerek i harcerzy, którzy wychowywali młodzież, 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" – czytamy w 

projekcie uchwały. 

Zgromadzeni na posiedzeniu Zespołu parlamentarzyści wyrazili uznanie dla 

działalności polskiego harcerstwa, a przewodniczący Zespołu pan senator Kazimierz Wiatr 

przypomniał o działalności Orląt – obrońców Lwowa, Szarych Szeregów, Pogotowia 

Harcerek i Hufców Polskich – walczących z okupantem. Parlamentarzyści rozmawiali  o 

wartościach kultywowanych przez ruch harcerski, wychowaniu młodzieży i budowie  przez 

organizacje harcerskie nowoczesnego społeczeństwa. 

Obecni członkowie Zespołu przypomnieli, że w dniu  22 maja 1911 roku Andrzej 

Małkowski wydał we Lwowie pierwszy rozkaz, powołujący komendę i pierwsze drużyny 

skautowe. Do powołanego w dniach 1–2 listopada 1918 roku Związku Harcerstwa Polskiego 

(powstałego z organizacji skautowych i harcerskich trzech zaborów) nawiązują obecnie 

wszystkie działające w Polsce i na obczyźnie organizacje harcerskie, w tym szczególnie 

Związek Harcerstwa Polskiego poza granicami kraju. Jednym z inicjatorów obchodów jest 

Związek Harcerstwa Polskiego.  

W dalszej części dyskusji członkowie Zespołu i zaproszeni goście omówili 

możliwości połączenia obchodów 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości z setną 

rocznicą zjazdu zjednoczeniowego polskiego harcerstwa. 



Stanowisko członków Zespołu jest takie, by każda organizacja harcerska miała wkład 

w obchody Roku Harcerstwa. Organizacje harcerskie przedstawiły swoje plany obchodów 

100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Organizacje harcerskie zobowiązały się do 

przekazania na ręce Przewodniczącego Zespołu propozycji obchodów Roku Harcerstwa, 

który ma ogłosić Senat RP. 

Dziękując za przybycie i uczestnictwo w obradach Zespołu pan senator Kazimierz 

Wiatr, Przewodniczący Parlamentarnego Zespołu do Spraw Harcerstwa w Polsce i Poza 

Granicami Kraju, zakończył obrady, zapraszając na posiedzenie Senatu RP w dniu 20 grudnia 

br. – bowiem wówczas będzie podejmowana przez Senat inicjatywa ogłoszenia Roku 

Harcerstwa. 


