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Sprawozdanie z działalności w 2009 r. 

 

Zgodnie z postanowieniami, jakie zapadły podczas 25. posiedzenia Prezydium Senatu 

16 września 2008 r., dotyczącymi przedstawiania corocznych sprawozdań z prac zespołów 

senackich i parlamentarnych, prezentujemy sprawozdanie z działalności Parlamentarnego 

Zespołu ds. Harcerstwa w Polsce i Poza Granicami Kraju. 

Zespół został utworzony 18 grudnia 2007 roku, w celu podejmowania działań  

na rzecz dobrego wychowania dzieci i młodzieŜy, prowadzonego w ramach organizacji 

harcerskich w Polsce oraz wspierania harcerstwa poza Polską. 

 

W Zespole zrzeszonych jest 11 Parlamentarzystów, w tym 6 Senatorów. Pracami Zespołu 

kieruje Przewodniczący, Senator Kazimierz Wiatr. 

 

W roku 2009 odbyło się 1 posiedzenie Zespołu -  w dniu 15 grudnia.  

 

 

W roku 2009 Zespół pracował głownie w terenie realizując załoŜenia przyjęte w roku 2008, 

co wiązało się przede wszystkim z pracami nad badaniem sytuacji harcerstwa w Polsce.  

Zespół zwrócił uwagę na potrzebę tworzenia takich udogodnień prawnych, dzięki którym 

harcerstwo nie będzie ograniczane i zyska moŜliwość rozwoju, nie tracąc jednocześnie swojej 

misji i charakteru. Rozpoczęto badanie potrzeb harcerstwa w związku z planowaną  

inicjatywą uchwalenia ustawy o ruchu harcerskim. Regulacja tej wagi miałaby na celu nie 

tylko tworzenie korzystnych warunków rozwoju organizacji harcerskich w Polsce, ale byłaby 
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takŜe drogą do rozwikłania problemu KrzyŜa Harcerskiego, którego wzór zgłoszono  

w Urzędzie Patentowym RP.  

 

W dniu 15 grudnia 2009 r. odbyło się posiedzenie Parlamentarnego Zespołu ds. Harcerstwa w 

Polsce i Poza Granicami Kraju, w którym udział wzięli przedstawiciele Stowarzyszenia 

Harcerstwa Katolickiego „Zawisza” Federacja Skautingu Europejskiego, z powołanym na 

stanowisko Komisarza Federalnego Federacji Skautingu Europejskiego dh Zbigniewem 

Mindą na czele. Zaproszeni goście przedstawili prezentację dotyczącą swojej działalności w 

kontekście włączenia polskich harcerzy do międzynarodowego ruchu skautowskiego. 

Pokazano podobieństwa i róŜnice, jakimi rządzą się organizacje skautowe w poszczególnych 

krajach. Przedstawiono główne załoŜenia działalności ruchu skautowego w Polsce, takie jak 

baden-powellowskie metody pracy czy prowadzenie działalności w oparciu o wartości 

chrześcijańskie. Ukazano ruch skautowy jako cenny instrument budowania własnej 

osobowości, jako moŜliwość budowania autorytetów i wychowywanie młodych osób przez 

młodych instruktorów, poprzez dzielenie się swoimi doświadczeniami, wiedzą, wspólne 

spędzanie czasu i rozwijanie zainteresowań. Działalność ruchu skautowego w Polsce 

przedstawiona została jako niezwykle silna, plasująca nasz kraj na trzecim miejscu w Europie, 

po Francji i Włoszech. Pokazano równieŜ jak mocno polski ruch skautowy moŜe wpłynąć na 

odbudowę organizacji skautowych na Wschodzie. WyraŜono oczekiwania by skauting 

posiadał znaczący prestiŜ w społeczeństwie, by motywował do pracy, ale nie był postrzegany 

jako swoisty rodzaj aktywizmu czy działactwa. Cel taki moŜna byłoby osiągnąć, gdyby udało 

się znaleźć moŜliwie najlepsze sposoby promocji czy teŜ pozyskać przychylność środowisk 

akademickich dla angaŜowania się w sprawy skautowe w szkołach wyŜszych. W trakcie 

dyskusji podkreślono wielkie znaczenie dla ruchu harcerskiego w Polsce wyboru dh 

Zbigniewa Mindy na stanowisko Komisarza Federalnego Federacji Skautingu Europejskiego. 

Podniesiono sprawę wypracowania skutecznych metod pozyskiwania kadry, być moŜe z 

włączeniem w to uczelni wyŜszych, np. poprzez wprowadzenie na kierunkach 

pedagogicznych kursów informacyjnych. Dh Zbigniew Minda podkreślił takŜe, Ŝe sukcesu 

polskiego skautingu moŜna upatrywać w umiarkowaniu, w tym, Ŝe Polacy nie podlegają tak 

łatwo wszelkim skrajnościom, co podnosi ich wiarygodność. W trakcie dyskusji postawiono 

pytanie, czy organizacje harcerskie nie są zbyt elitarne, czy nie zamykają się we własnym 

kręgu. Uczestnicy posiedzenia zgodzili się, Ŝe organizacje te powinny być w pewien sposób 

elitarne, gdyŜ w tym dopatrywać się moŜna pewnych wartości. Z drugiej strony owa 

elitarność nie powinna przeszkadzać otwartości na innych. Na zakończenie spotkania 
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podkreślono równieŜ, Ŝe obecny ruch skautowy w Polsce to takŜe znakomita szansa dla 

młodych ludzi na naukę języków obcych czy moŜliwość spotkań z rówieśnikami z innych 

krajów, równieŜ poza granicami Polski.  

 

 

Gośćmi Zespołu byli; 

przedstawiciele organizacji harcerskich: Związku Harcerstwa Polskiego, Związku Harcerstwa 

Rzeczypospolitej, Stowarzyszenia Harcerstwa Katolickiego „Zawisza”, Federacji Skautingu 

Europejskiego z jej Komisarzem dh Zbigniewem Mindą na czele.  

 

 

Przewodniczący 

(–) 

Kazimierz Wiatr 


