
http://pl.delf i.lt/kultura/kultura/komorow ski-objal-patronat-nad-harcerstw em.d?id=58812465 June 11, 2012

Komorowski objął patronat nad harcerstwem
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Instruktorka ZHPnL Sabina Maksimowicz odbiera akt
nadania protektoratu od prezydenta, fot. Kaja Drąg

Prezydent RP Bronisław Komorowski objął
honorowy protektorat nad organizacjami
harcerskimi w Polsce i poza granicami Kraju. W
tym również nad Związkiem Harcerstwa
Polskiego na Litwie (ZHPnL ).

„Prezydent RP Bronisław Komorowski obejmując
honorowym protektoratem organizacje harcerskie
pokazuje istotę i znaczenie ruchu harcerskiego.
Wierzymy, że będzie to wsparcie nie tylko ideowe, ale też praktyczne“ — skomentowała decyzję
prezydenta PL DELFI Julia Darjina, naczelniczka ZHPnL phm.

Zdaniem Julii Darjinai harcerstwo ma ogromny wpływ w kształtowaniu indywidualności młodego
człowieka. „ Harcerstwo ma ogromne znaczenie w kształtowaniu młodego człowieka. Na pierwszy
rzut oka może się wydawać, że harcerstwo polega wyłącznie na wyjazdach, jednak tak nie jest. To
drużynowi, instruktorzy poprzez swoją nieodpłatną działalność prowadzą pracę wychowawczą w
drużynie, obok rodziny i szkoły“ — oświadczyła Julia Darjina.

Uroczystość objęcia honorowwego protektoratu nad harcerzami odbyła się 25 maja w Warszawie.
W uroczystości wzięły udział reprezentacje Związku Harcerstwa Polskiego, Związku Harcerstwa
Rzeczypospolitej, Związku Harcerstwa Polskiego poza granicami Kraju, Związku Harcerstwa
Polskiego na Litwie, Republikańskiego Społecznego Zjednoczenia "Harcerstwo" (Białoruś),
Harcerstwa Polskiego na Ukrainie, Stowarzyszenia Harcerskiego i Stowarzyszenia Harcerstwa
Katolickiego „Zawisza” FSE.
 
Ceremonia rozpoczęła się o godz. 17.00 uroczystym apelem na dziedzińcu Pałacu Belwederskiego
w Warszawie, podczas której Prezydent wręczył akty nadania protektoratu władzom naczelnym
przybyłych organizacji. Następnie odbył się wspólny kominek harcerski, którego głównym punktem
była gawęda wygłoszona przez Prezydenta.

Związek Harcerstwa Polskiego na Litwie jest to  organizacja harcerska kontynuująca tradycje
przedwojennej Chorągwi Wileńskiej i działająca na terenie dzisiejszej Litwy. Harcerstwo na Litwie
odrodziło się w 1989 roku, kiedy to kilku instruktorów z Polski przybyło do szkół polskich na Litwie z
propozycja stworzenia harcerstwa polskiego.

Wszelkie informacje opublikowane na DELFI zabrania się publikować na innych
portalach internetowych, w mediach papierowych lub w inny sposób
rozpowszechniać bez zgody DELFI. Jeśli zgoda DELFI zostanie uzyskana, trzeba
obowiązkowo podać DELFI jako źródło.
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