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Na podstawie art. 84 ust. 1 Regulaminu Senatu my, niżej podpisani senatorowie,
wnosimy projekt uchwały

ustanawiającej Rok 2018 Rokiem Harcerstwa.
Zgodnie z art. 84 ust. 8 do projektu uchwały został dołączony planowany ramowy
program obchodów.
Do reprezentowania nas w dalszych pracach nad tym projektem uchwały
upoważniamy senatora Kazimierza Wiatra.

(-) Małgorzata Kopiczko
(-) Jarosław Rusiecki
(-) Krzysztof Słoń
(-) Aleksander Szwed
(-) Piotr Wach
(-) Kazimierz Wiatr
(-) Andrzej Wojtyła
(-) Jan Żaryn

projekt
U C H WA Ł A
S E N AT 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
ustanawiająca Rok 2018 Rokiem Harcerstwa
Senat Rzeczypospolitej Polskiej ustanawia Rok 2018 Rokiem Harcerstwa.
W roku 2018 obchodzimy 100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości
w listopadzie 1918 roku. W tamtym czasie ujawniało się instytucjonalnie wiele obszarów
życia społecznego, kulturalnego i gospodarczego, które istniały wcześniej odrębnie w trzech
zaborach, i to niejawnie lub całkowicie nielegalnie. Był to czas niezwykłego, spontanicznego
zrywu we wszystkich wymiarach życia państwowego, narodowego i społecznego.
Równocześnie podejmowano konieczne wysiłki militarne.
W listopadzie 1918 roku odbył się zjazd zjednoczeniowy polskiego harcerstwa i w nocy
z 1 na 2 listopada 1918 roku utworzono Związek Harcerstwa Polskiego. Jednak pierwsze
drużyny harcerskie powstały znacznie wcześniej. 22 maja 1911 roku Andrzej Małkowski we
Lwowie wydał rozkaz powołujący pierwsze drużyny harcerskie. Harcerstwo powstało
z połączenia ideałów i metodyki skautingu Roberta Baden-Powella oraz polskich dążeń
niepodległościowych, przygotowujących młodzież przez wychowanie etyczno-moralne,
rozwój sprawności fizycznej i szkolenie wojskowe do walki o niepodległą Polskę.
Senat RP 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 radzieckim 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. 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. Wasza Służba na trwałe zapisała się w naszych dziejach
i w naszych sercach.

–2–
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”, ZHP poza granicami
kraju i organizacje harcerskie na Wschodzie 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 dla zasług polskiego harcerstwa oraz przyszłej jego roli
w wychowaniu młodego pokolenia.
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej
„Monitor Polski”.

projekt

PROGRAM
ogłoszonego przez Senat RP
ROKU 2018 – ROKIEM HARCERSTWA
A. Uroczystości wspólne dla wszystkich
13 stycznia 2018 roku

– inauguracja Roku Harcerstwa, uroczysta Msza św.
w intencji założycieli Harcerstwa Andrzeja i Olgi
Małkowskich, Kraków, kościół św. Anny

22 lutego 2018 roku

– spotkanie harcerek i harcerzy z Prezydentem
Rzeczypospolitej Polskiej, Protektorem ruchu harcerskiego,
z okazji Dnia Myśli Braterskiej

25 lutego 2018 roku

– Msza św. i spotkanie harcerek i harcerzy w Katedrze Polowej
WP z okazji wspomnienia liturgicznego bł. ks. phm. Stefana
Wincentego Frelichowskiego, Patrona Harcerstwa Polskiego

18 października 2018 roku

– Konferencja w Senacie RP

18-25 października 2018 roku – Wystawa w Senacie RP

B. Uroczystości w organizacjach harcerskich
Ponadto przez cały rok we wszystkich organizacjach i środowiskach harcerskich będą się
odbywały liczne zajęcia i uroczystości o charakterze lokalnym i centralnym, w wymiarze
programowym i metodycznym.
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