
Warszawa, 9 listopada 2017 r. 

 

Protokół z posiedzenia Parlamentarnego Zespołu do spraw Harcerstwa  

w Polsce i Poza Granicami Kraju 

 

 

9 listopada 2017 roku odbyło się posiedzenie Parlamentarnego Zespołu do spraw 

Harcerstwa w Polsce i Poza Granicami Kraju. Przewodniczący przywitał przybyłych na 

spotkanie gości i  członków  Zespołu. 

Na posiedzeniu omówiona została działalność organizacji harcerskiej Skauci Europy, 

Stowarzyszenie Harcerstwa Katolickiego „Zawisza” Federacja Skautingu Europejskiego, 

zrzeszającej dzieci i młodzież od ośmiu do osiemnastu lat. Zajęcia w ramach działalności 

skautowego ruchu katolickiego prowadzi młoda kadra wychowawcza, w wieku od osiemnastu 

do dwudziestu sześciu lat. W działalności stowarzyszenia pomagają także rodzice i 

opiekunowie. 

Obecny na spotkaniu Zespołu druh Piotr Sitko – Przewodniczący stowarzyszenia 

opowiedział o założeniach i początkach katolickiego ruchu skautowego w Europie. Wyjaśnił 

zasady stworzonej w Belgii i Francji przez Ojca Jakuba Sevina - jezuitę - pedagogiki opartej 

na wizji Baden-Powella, a także odniósł się do aktualnej działalności ruchu jednoczącego 

młodych ludzi z poszczególnych krajów Europy. Ruch został powołany w 1956 r. w Kolonii 

w Niemczech. Druh Piotr Sitko przedstawił także informacje dotyczące ujednolicenia 

oznaczeń, prawa, mundurów, tekstów podstawowych i zasad stowarzyszenia na całym 

kontynencie europejskim. 

Pan Senator Jarosław Rusiecki interesował się różnicami pomiędzy uczestnictwem w 

drużynach harcerskich ZHP i ZHR i w zastępach FSE. Natomiast Pan Poseł Jacek Kurzępa 

interesował się programem dla nastolatków oraz pomysłami przygotowania wychowanków do 

dorosłego życia w społeczeństwie. 

Pani Senator Małgorzata Kopiczko wyraziła zainteresowanie objęciem patronatu 

ruchu skautowego w swoim okręgu wyborczym, gdyż działalność dzieci i młodzieży w 

strukturach stowarzyszenia oferuje młodym możliwość rozwoju osobistego, podtrzymanie 

sprawności fizycznej, a także propaguje aktywne życie religijne skupiając się przy parafiach. 

W drugiej części spotkania druh Piotr Sitko nawiązał do aktualnego statusu prawnego 

Skautów Europy jako organizacji pożytku publicznego oraz faktu uznania stowarzyszenia 

przez Konferencję Episkopatu Polski. Podkreślił także rolę kultywowania miłości do 

Ojczyzny oraz do innych narodów - właściwą duchowi chrześcijaństwa. Skauci Europy 

działalność swą opierają na współpracy z innymi najważniejszymi organizacjami harcerskimi 



w Polsce tj. ZHR i ZHP, biorąc czynny udział w różnych inicjatywach takich jak uroczystości 

i święta państwowe.  

Wszystkie organizacje harcerskie są objęte honorowym patronatem Prezydenta RP, 

Pan Prezydent w tym roku wraz z władzami pozostałych organizacji harcerskich uświetnił 

swą obecnością obóz zorganizowany przez Stowarzyszenie Harcerstwa Katolickiego 

„Zawisza”, Federację Skautingu Europejskiego. 

Przewodniczący ruchu skautowego nawiązał również do tego, że na arenie 

międzynarodowej Skauci Europy są organizacją pozarządową, aktywnie  włączającą się w 

inicjatywy społeczne oraz że stowarzyszenie posiada status doradczy przy Radzie Europy, 

wyrażając swe opinie w kwestiach dotyczących rodziny, wychowania i spraw młodzieży. 

Na zakończenie spotkania Przewodniczący Parlamentarnego Zespołu do spraw 

Harcerstwa w Polsce i Poza Granicami Kraju przypomniał wielką pomoc zastępów 

harcerskich i skautowych w organizacji Światowych Dni Młodzieży w Polsce. W ŚDM brało 

udział 1700 skautów - wolontariuszy z różnych krajów Europy. Pan Senator Kazimierz Wiatr 

podkreślił świetną organizację wydarzenia  i doskonałą promocję Polski na świecie. 

 

 

 

 

 


