
Warszawa, dnia 8 maja 2008 r.

Notatka z posiedzenia Parlamentarnego Zespołu ds. Harcerstwa

w Polsce i Poza Granicami Kraju

Dnia 7 maja 2008 roku o godzinie 16.00 w sali 176 Gmachu Senatu odbyło się

kolejne posiedzenie Parlamentarnego Zespołu ds. Harcerstwa w Polsce i Poza

Granicami Kraju. W posiedzeniu wzięli udział przedstawiciele organizacji

harcerskich: Związku Harcerstwa Polskiego, Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej,

Stowarzyszenia Harcerstwa Katolickiego „Zawisza” Federacji Skautingu

Europejskiego oraz Stowarzyszenia Harcerskiego.

Po przywitaniu członków zespołu i zaproszonych gości, przewodniczący

Zespołu, Senator Kazimierz Wiatr przypomniał główne cele działania Zespołu,

szczególną uwagę zwracając na potrzebę wspierania i monitorowania sytuacji

harcerstwa w Polsce oraz tworzenia, w miarę możliwości, udogodnień prawnych,

dzięki którym harcerstwo nie będzie ograniczane i zyska możliwość rozwoju.

Następnie głos zabrali członkowie Zespołu oraz przedstawiciele organizacji

harcerskich. Mimo wielu różnic, dzielących organizacje harcerskie, wszyscy

jednogłośnie poparli ideę modyfikacji przepisów prawnych tak, aby nie blokowały

możliwości rozwoju harcerstwa. Przypominano pokrótce istniejące obecnie regulacje,

w tym przepisy sanitarne i przepisy dotyczące organizacji pożytku publicznego.

Uwagę skierowano również na skauting międzynarodowy i regulacje obowiązujące w

wielu państwach Europy oraz w Stanach Zjednoczonych. Zwrócono uwagę na to, jaką

rolę pełnią polscy harcerze na arenie międzynarodowej, reprezentując swój kraj w

kontaktach z organizacjami skautowymi innych państw. Zasygnalizowano także

problem opatentowania przez ZHP znaku Krzyża Harcerskiego. Podczas dyskusji

odnoszono się do niezwykle ważnej, choć często niedocenianej, roli wychowawczej

jaką harcerstwo pełni od niemal stu lat. Rozważano możliwości zainteresowania

harcerstwem kolejnych pokoleń młodzieży i ich rodziców. Wyrażono potrzebę

szerszego zaprezentowania jak funkcjonuje harcerstwo w Polsce, ukazania go jako

atrakcyjnej i wielo-obszarowej formy rozwoju młodzieży. Szczególnym sukcesem



polskiego harcerstwa, poza wspaniałą historią, są liczne inicjatywy, zwłaszcza w

momentach kryzysowych, czy w obliczu klęsk żywiołowych (powodzi).

Podsumowując spotkanie członkowie Zespołu wyrazili chęć dalszej współpracy

z organizacjami harcerskimi, w celu ulepszenia przepisów sanitarnych oraz

zrewidowania przepisów dotyczących organizacji pożytku publicznego. Postanowiono

również więcej uwagi poświęcić harcerstwu poza granicami kraju.

Swój akces do zespołu zgłosił Senator Kazimierz Jaworski.

Na zakończenie Senator Kazimierz Wiatr zaprosił uczestników spotkania na

Konferencję organizowaną przez senacką Komisję Nauki, Edukacji i Sportu oraz

Główną Kwaterę ZHP, zatytułowaną „Patriotyzm jutra a wyzwania współczesnego

harcerstwa. Rola harcerstwa w państwie”. Konferencja jest organizowana w ramach

ogłoszonego przez Senat RP Roku Andrzeja i Olgi Małkowskich i odbędzie się w dniu

10 maja br. w Gmachu Senatu.
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