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Prezes IPN na XVI Zjeździe ZHR: wierzę, że
polskie harcerstwo będzie szkołą Polski
przyszłości
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Dziś Polska najbardziej potrzebuje ludzi wrażliwych, ludzi służby, charakteru.
Wierzę, że polskie harcerstwo będzie szkołą Polski niepodległej, Polski
przyszłości – powiedział na XVI Zjeździe Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej
prezes IPN dr Jarosław Szarek.

W  Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii w Warszawie odbywa się XVI Zjazd Związku
Harcerstwa Rzeczypospolitej. 216 delegatek i delegatów z całej Polski będzie przez trzy dni
obradować nad przyszłością ZHR, wybierać nowe władze i wyznaczać kierunki na kolejne dwa
lata. Zjazd decyduje o podstawowych sprawach ideowych, programowych i strukturalnych
organizacji. Jego celem jest również wybranie władz, w tym Przewodniczącego oraz
Naczelniczki Harcerek i Naczelnika Harcerzy.

– Instytut Pamięci Narodowej – pamięć i naród, słowa jakże bliskie harcerstwu. Mamy rok
szczególny – stulecie odzyskania niepodległości. Należy podkreślić, że nie byłoby
niepodległości bez polskiego skautingu. To właśnie harcerstwo zawsze najlepiej
kształtowało charaktery młodego pokolenia – od Kijowa do Chicago – powiedział prezes IPN
dr Jarosław Szarek.

– Niektórzy chcą się dostosować do świata, ale potrzebny jest kompas, punkt oparcia.
Dobrze, że trwacie przy harcerskim przesłaniu: służbie Polsce – podkreślił dr Szarek.
Przypomniał „czas próby, komunistycznego zniewolenia, gdy próbowano włożyć na szyję
młodego pokolenia czerwone krawaty”. – Ale byli tacy, którzy się nie poddali, niektórzy w
latach 40., 50. poszli do więzień. W 1956 r. pojawiła się nadzieja na odnowę harcerstwa,
potem były zmagania lat 70. i wielki ruch „Solidarności”, który przyniósł odnowę
harcerstwa. To był dalszy ciąg drogi ku niepodległej Polsce – tłumaczył prezes IPN.

Dr Jarosław Szarek podkreślił, że IPN od wielu lat współpracuje ze Związkiem Harcerstwa
Rzeczypospolitej, czego dowodem jest chociażby publikacja „Sto lat harcerstwa”
Wojciecha Hausnera i Marka Wierzbickiego o wkładzie harcerzy w odzyskanie przez Polskę
niepodległości. – Marek Wierzbicki szykuje tekę edukacyjną, która może jeszcze w tym roku
ukaże się w IPN. To pokazuje, jak historia harcerstwa jest nam potrzebna – powiedział
prezes IPN.

Dr Szarek podziękował przewodniczącemu ZHR prof. Grzegorzowi Nowikowi – historykowi,
jak zaznaczył – i przypomniał inną postać zasłużoną dla harcerzy, jednego z twórców ZHR
w 1989 r. Tomasza Strzembosza, również historyka. Tomasz Strzembosz został
uhonorowany przez IPN nagrodą Kustosz Pamięci Narodowej w 2002 r.

– Dziękuję, że trwacie wpatrzeni w czyny naszych wielkich przodków. Dziś Polska
potrzebuje ludzi wrażliwych, ludzi służby, charakteru. Wierzę, że polskie harcerstwo będzie
szkołą Polski niepodległej, Polski przyszłości – zwrócił się do harcerzy prezes IPN.

Na XVI Zjeździe ZHR byli obecni m.in. wiceminister edukacji narodowej Maciej
Kopeć, podsekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta RP Wojciech Kolarski oraz biskup
polowy Wojska Polskiego Józef Guzdek. O swoim wsparciu w listach zapewnili premier

https://ipn.gov.pl/pl/publikacje/ksiazki/13368,Sto-lat-harcerstwa.html


Mateusz Morawiecki i szef Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef
Kasprzyk.


