WĄTPLIWOŚCI ZWIĄZANE
Z NARASTAJĄCĄ OBECNOŚCIĄ
IDEOLOGII SUBKULTUR
LGBT W ZWIĄZKU
HARCERSTWA POLSKIEGO
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Władze Związku Harcerstwa Polskiego w ydają się
wspierać ideologiczne hasła subkultur LGBT. Brak
należytego poinformowania rodziców o przekazywaniu
harcerzom treści stojących w sprzeczności
z przekonaniami rodziców może naruszać ich prawa
rodzicielskie. Kontrowersyjne praktyki przypominają
tendencje, k tóre doprowadził y do głębokiego
kr yzysu największe organizacje skautingowe
w Ameryce Północnej.

skutecznie grupą młodszego rodzeństwa”1. Polski ruch
skautingowy od początku miał wpisaną w swoją misję
„poczwórną wstrzemięźliwość od alkoholu, tytoniu,
hazardu i rozpusty” czego wyrazem było wprowadzenie
10. punkt Prawa Harcerskiego („Harcerz jest czysty
w myśli, w mowie i uczynkach; nie pali tytoniu i nie pije
napojów alkoholowych”). Symbolem harcerstwa został
K r z y ż Harcer ski opr acowany pod kierownic t wem
i na podstawie projektu ks. Kazimierza Lutosławskiego2.

Opinia publiczna i sami harcerze z, obchodzącego w tym
roku stulecie swojego powstania, Związku Harcerstwa
Polskiego zaskakiwani są kolejnymi posunięciami władz
Związku, budzącymi zdziwienie i niepokój także wielu
rodziców, do tej pory przekonanych o solidnym moralnym
fundamencie ZHP.

Ostatnie lata wydają się jednak wskazywać na zachodzące
w ZHP poważne przesunięcie akcentów wychowawczych.
W y r a ź n ą t e g o oz n a k ą b y ł a , p o p i e r w s ze , p r ó b a
wprowadzenia podczas 39 Zjazdu Nadzwyczajnego ZHP
w 2017 r. drugiej wersji Przyrzeczenia Harcerskiego (do
wyboru) pozbawionego odwołania do Boga. W związku
z tym, że stosowna poprawka do statutu ostatecznie
nie uzyskała wymaganej większości głosów, Wydział
Wychowania Duchowego i Religijnego Głównej Kwatery
Związku Harcerstwa Polskiego, uznał, że „Bóg, o którym
mowa jest w rocie Przyrzeczenia czy Prawie Harcerskim,
nie musi być Bogiem chrześcijańskim.”3 Może z resztą nie
być w ogóle Bogiem, a jedynie „symbolem najwyższych
wartości, takich jak prawda, dobro i piękno”4

Podstawą takiego przeświadczenia z pewnością może być
historia harcerstwa, które od samego swojego początku
rozwijało postawę samodyscypliny, służby, rycerskości,
wrażliwości społecznej oraz patriotyzmu. Jego źródłem
była „idea przygotowania młodych chłopców do życia
w dorosł ym społeczeństwie poprzez kształtowanie
dyscypliny, otwartości na otaczający świat, patriotyzmu,
ćwiczenia paramilitarne, a przede wszystkim wyrabianie
s a m o d zi e l n o ś c i i z a r a d n o ś c i o r a z w p r ow a d ze n i e
systemu zastępowego, wynikłego z obserwacji rodzin
wielo dziet nych , gdzie s t ar sz y br at opiekowa ł się

Po drugie, na tym samym zjeździe wykreślony został
z Prawa Harcerskiego wymóg abstynencji od alkoholu
i tytoniu, co zdaje się być konsekwencją dłuższego

1

L. Rysak, Początki Harcerstwa, [w:] „Biuletyn IPN”, nr 5-6, 2010.

2

Główny autor Krzyża Harcerskiego tak opisał jego symbolikę: „Wianek z dębu i wawrzynu oznacza cele do zdobycia: siłę i umiejętność,
sprawność i wiedzę. Oplata on główny symbol skautowy: krzyż z hasłem »Czuwaj«. Kształt tego krzyża jest dawny: takiego użyto do
naszego orderu waleczności: Virtuti Militari; uprzytamnia on w szczególności obowiązek dzielności. Ma on pośrodku kółko – symbol
doskonałości, a w nim gwiazdę promienną, jakby światło przewodnie: »ad astra!« A sam krzyż znaczy: »per aspera«, bo wskazuje
ciężką, cierniami walki z własnymi słabościami usłaną drogę, a przy tym oznacza też gotowość do walki i do wszelkich poświęceń –
aż do męczeństwa za wiarę, aż do śmierci za Ojczyznę: Bóg i Ojczyzna są treścią wewnętrzną tego znaku. Hasło »Czuwaj« na nim – to
pobudka, ostrzeżenie: oznacza gotowość ducha do pracy nieustannej”, [za:] L. Rysak, Początki Harcerstwa… dz. cyt.

3

red. P. Dziewulski, red. A. Szelągowska-Mironiuk, Tężnia ducha. Poradnik dla drużynowych gromad i drużyn ZHP, 2018.

4

Tamże.
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procesu. Wbrew bowiem założeniom5 na których tworzony
był skauting, „przez ostatnie kilkanaście lat, jeśli nie
więcej, w ZHP bardzo niewiele robiono, żeby autentycznie
promować wstrzemięźliwość, szczególnie od alkoholu.
Tak jakby uznano, że jej propagowanie jest z góry skazane
na niepowodzenie, że nie ma sensu. Rzadko namawiano
harcerzy i instruktorów do abstynencji.”6

wychowawczej”, spotkanie w ramach kursu „Akademia
Superbohaterów” z „Lesbijką z pasją harcerską”)

Po trzecie, Główna Kwatera ZHP (Wydział Wychowania
Duchowego i Religijnego) w swojej oficjalnej publikacji
stwierdziła, że „osoby nieheteronormatywne (czyli homo
i biseksualiści) mogą być członkami ZHP oraz zdobywać
kolejne stopnie i funkcje” 7 dopuszczając osoby otwarcie
p r a k t y k u j ą ce h o m o s e k s u a l ny s t y l ż yc ia d o f u n kc j i
w ychowawców or az opiekunów dzie ci i m ło dzie ż y.
Jak st wierdza jedna z t akich osób, „w ZHP powst ał
ruch Harcerstwo dla Każdego, który szerzy tolerancję.
To raczkująca inicjat y wa, ale ma ogromny potencjał.
Musimy być stanowczy w naszych działaniach, zwłaszcza,
że w strukturach jest dużo sojuszników.” 8 Wśród tych
działań, cieszących się poparciem władz Związku, wymienić
można:
•

organizację spotkań z udziałem aktywistów LGBT,
p r ze d s t aw ia nyc h d zi e c i o m ja ko p r z y kł a d y d o
naśladowania (m.in. wystąpienie Roberta Biedronia
w r a m a c h Kuźn i i nspi ra cji p o d c z a s o b c h o d ów
stulecia ZHP)

•

organizowanie szkoleń dla instruktorów ZHP („Każdy
inny, wsz yscy równi: Homoseksualizm w pracy

•

projekcje 9 filmów gejowskich takich jak Ognisko,
k tórego fabułę „K r y t yka Polit yc zna” streszc za
w słowach: „Opowieść o obozie harcerskim, na którym
jeden z chłopców zakochuje się w swoim przyjacielu”10

•

opracow y wanie „gotow ych konspektów zbiórek
wędrowniczych” w tym konspektu „Miłość inna”,
po którego zrealizowaniu „wędrownicy będą wiedzieli
czym różni się queer od gender” i który zaleca m.in.
projekcję gejowskiego filmu „Zupełnie inny weekend”
(„W piątkowy wieczór Russel udaje się do klubu
gejowskiego na podr y w. Tuż przed zamknięciem
spostr zega G lena. (…) Pr zez c ał y weekend,
w barach i sypialniach, upijając się i biorąc narkotyki,
opowiadając historie i uprawiając seks, mężczyźni
lepiej się poznają.”11)

•

udział w Paradzie Równości w Warszawie

Po czwarte wreszcie, w codziennej praktyce harcerskiej,
o c z ym zapewnia polec any pr zez Nac zelnic zkę ZHP
poradnik 12 , „normalnym” i akceptowalnym w środowisku
harcerskim mają być takie zachowania jak podglądanie
innych nago, w ypowiedzi z uż yciem wulgar y zmów,
m a s t u r b a c j a n a o s o b n o ś c i , o g l ą d a n i e m a t e r i a ł ów
pornograficznych czy czynności seksualne z piętnastoletnim
rówieśnikiem (!).

5

Piciu alkoholu przez harcerzy sprzeciwiał się Robert Baden-Powell. Pisał: „Jest po prostu rzeczą niemożliwą, ażeby człowiek, który pije,
mógł zostać skautem. Odrzuć napoje alkoholowe od samego początku i tak pokieruj twymi myślami, ażeby do alkoholu już nie wracały.” [w:]
„Skauting dla chłopców”; „Myślę, że przynajmniej połowa pijących mężczyzn została wprowadzona do tego nałogu przez kolegów, przez
fałszywe poczucie obowiązku towarzyszenia pijącym. Młody chłopiec stawiający pierwsze kroki w świecie uważa, że powinien robić to, co
czynią inni, aby pokazać, że jest jednym z nich, birbant, tak jak inni, tęgi chłop. Dokładnie dla tych samych powodów w dziewięciu wypadkach
na dziesięć młodzi chłopcy zaczynają palić. Wydaje im się, że w ten sposób dowodzą swego junactwa.” [w:] „Wędrówka do sukcesu”; „Dobrzy
skauci nie są głupcami i dlatego nie palą.” [w:] „Skauting dla chłopców”.
		 Podobnie jednoznacznie wypowiadał się Andrzej Małkowski: „Abstynencja od alkoholu i tytoniu obowiązuje wszystkich skautów
i instruktorów, palących wykreślać się będzie z patrolów.”, [w:] List do druhów w Krakowie, 2 listopada 1911 r.; „Przestrzeganie abstynencji
od alkoholu i tytoniu uważam za jeden z koniecznych warunków rozwoju skautostwa w Polsce. (…) jeśli chcemy uwolnić nasz Ruch od
skutków alkoholizmu i nikotynizmu, musimy obie trucizny wyrugować zupełnie z naszego życia a poprawę przede wszystkim rozpocząć od
nieskażonego jeszcze pokolenia młodzieży.” [w:] „Jak skauci pracują”)
		 Mieczysław Schreiber i Eugeniusz Piasecki pisali z kolei: „Harcerz polski ślubuje zupełną wstrzemięźliwość od alkoholu i tytoniu z trzech
przyczyn. Po pierwsze, chce przez to być zdrowszym, wytrwalszym i zdatniejszym do służby Ojczyźnie: po drugie, chce wypróbować
i wzmocnić swą siłę woli przez wyrzeczenie się narkotyków, do których będzie bardzo często nakłaniany przez kolegów, a nawet przez
starszych; po trzecie swoim przykładem chce oddziałać na innych...” [w:] „Harce młodzieży polskiej”. Wszystkie cytaty za: W. Pietrusiewicz,
Mój głos za abstynencją, „Czuwaj. Miesięcznik instruktorów ZHP”, nr 4, 2017.
6

W. Pietrusiewicz, Mój głos za abstynencją… dz. cyt.

7

red. P. Dziewulski, red. A. Szelągowska-Mironiuk, Tężnia ducha… dz. cyt.

8

A. Konieczyńska, Zmiana warty, „Vogue”, 5 lipca 2018 r.

9

https://web.facebook.com/events/122016921847720/

10

Tęczowe kino zaangażowane, „Krytyka Polityczna”, 1.06.2012, http://krytykapolityczna.pl/kraj/miasto/teczowe-kino-zaangazowane-bavodefurne/

11

Opis zamieszczony na stronie Warszawskiego Festiwalu Filmowego pod adresem https://wff.pl/pl/film/weekend

12

red. E. Sidor, Sytuacje intymne w pracy wychowawczej, 2018.
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OBIEKCJE PRAWNE

wprowadzenie praktyki udzielania pełnej informacji co
do przekazy wanych dzieciom treści mogących budzić
sprzeciw rodziców. Przygotowane przez Instytut Ordo Iuris
oświadczenie rodzicielskie pozwala na inicjatywę w tym
zakresie ze strony samych rodziców.

Zasygnalizowane powyżej, zaskakujące dla większości
rodziców, a pojawiające się coraz częściej praktyki ZHP,
mogą budzić szereg wątpliwości prawnych, wiążących się
przede wszystkim z możliwym naruszeniem prawa rodziców
do wychowania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami.
Fundament alne znac zenie tego pr awa wielok rotnie
podkreślał Trybunał Konstytucyjny 13. Trybunał uznał nawet,
że rodzicom przysługuje prawo podmiotowe do wychowania
ich dzieci14. W doktrynie mówi się także o wynikającej z art.
48 ust. 1 zd. 1 Konstytucji RP „wolności konstytucyjnej”15
polegającej na zakazie ingerencji nie tylko władz publicznych
ale w ogóle osób trzecich w prawnie chronioną sferę
postępowania rodziców. Zauważa się, że „prawo do
wychowania dziecka zgodnie z własnymi przekonaniami jest
w praktyce najważniejszym prawem rodzicielskim.”16

SKAUTING W AMERYCE PÓŁNOCNEJ
Niezależnie od pow y ższ ych wątpliwości, war t ym
odnotowania jest podobieństwo jakie zachodzi między
wskazanymi wyżej praktykami, a tendencjami, które miały
miejsce w harcerstwie północnoamerykańskim (podobnie
jak w zachodnioerupejskim) na początku wieku. Los jaki
spotkał najstarsze i największe organizacje skautingowe
w Ameryce Północnej okazuje się nadzwyczaj wymowny.
Pierwotnie pomyślane były – podobnie jak w Polsce –
jako przestrzeń kształ towania chłopców do dojrzałej
męskości i zaszczepiania w nich uniwersalnych, etycznych
i moralnych wartości17. Cele harcerstwa obejmowały rozwój
duchowy i fizyczny, nabywanie praktycznych umiejętności
i dostarczanie sposobności do pracy na rzecz dobra
wspólnego. Wśród podstawowych przyrzeczeń i zobowiązań
podejmowanych w momencie wstępowania do harcerstwa
była „służba Bogu i Ojczyźnie”18 oraz rozwijanie w sobie cnót
moralnych. Na podobnych założeniach uformowano żeńską
gałąź skautingu (harcerstwa).

Oczywiście między rodzicami a ZHP istnieje innego rodzaju
relacja niż między rodzicami a szkołą, która, trzeba dodać,
stanowi jeden z podstawowych kontekstów praktycznego
wymiaru wspomnianego prawa. W przypadku harcerstwa
nie istnieje obowiązek w jakikolwiek sposób przypominający
konstrukcję obowiązku szkolnego. Dec y zja rodzic a/
ów o zgodzie na członkostwo dziecka w ZHP czy innej
organizacji harcerskiej może być w każdym czasie cofnięta.
Podejmowana jestw oparciu o głębokie przeświadczenie
o wysokiej wartości wychowawczej formacji prowadzonej
przez ZHP. Podejmowanie działań podważających to
przekonanie, w szczególności stojących w ocenie rodziców
pod wieloma względami w sprzeczności z podstawowymi
zasadami harcerstwa i elementarnymi oczekiwaniami
względem w ychowawców nadweręża (o ile zupełnie
nie zrywa) ich zaufanie do organizacji, dając powód do
zakończenia z nią kontaktów. Może stanowić także - gdy
odbywa się bez wiedzy i zgody rodziców - naruszenie
wspomnianego prawa do w ychowania dzieci zgodnie
z własnymi pr zekonaniami. Adek watną odpowiedzią
na możliwość zaistnienia takiego naruszenia wydaje się

Przełom X X i X XI wieku to czas przenikania
kontrkulturowych aktywistów do władz największych
organizacji harcerskich i szybkiego odchodzeniem od
pierwotnych założeń skautingu19. W 1998 r. władze Canadian
Scouts zniosły podział na drużyny męskie i żeńskie, uznały,
że pojęcie Boga (obecne w przyrzeczeniu harcerskim)
może być wyrazem osobistej duchowości („expression of
your personal spirituality”) 20 i pozwoliły by instruktorami
harcerskimi były osoby jawnie prowadzące homoseksualny
styl życia. Już rok później reprezentacje Canadian Scouts

13

Por. wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 15 listopada 2005 r. w sprawie o sygn. P 3/05, w którym Trybunał podkreślił, że „Konstytucja
wymaga zagwarantowania, zgodnie z zasadą pomocniczości, możliwie szerokiej autonomii rodziców w wykonywaniu funkcji rodzicielskich,
w tym zwłaszcza wychowawczych ze względu na dobro dziecka (art. 47, art. 48, art. 53 ust. 3 Konstytucji RP). Celem takiego ukształtowania
regulacji jest zapewnienie ochrony konstytucyjnych praw rodziców przed dowolną i arbitralną ingerencją władzy publicznej. Na ten wymiar
nauczania decydujący wpływ powinni mieć zatem rodzice.”

14

Tak wyr. TK z dnia 11 października 2011 r., K 16/10 oraz z dnia 21 stycznia 2014 r., SK 5/12.

15

red. M. Safjan, L. Bosek, Konstytucja RP. Tom I. Komentarz do art. 1–86, 2016.

16

Tamże.

17

B. Federer, The sad decline and fall of the Boy Scouts, 7.02.2017, „WND”, www.wnd.com/2017/02/the-sad-decline-and-fall-of-the-boyscouts/

18

Opracowanie umieszczone na stronie Komisji Historycznej Chorągwi Wielkopolskiej, www.historia.zhp.wlkp.pl/materialy/prawo_harcerskie.
htm

19

B. O’Neil, Why are so many Christians leaving the Girl Scouts?, „The Christian Post”, 2.10.2013, www.christianpost.com/news/why-are-so-manychristians-leaving-the-girl-scouts-105760/

20

www.scouts.ca/about/faq/
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uczestniczyły w kanadyjskich paradach „dumy gejowskiej”21.
W ciągu pięciu lat liczba członków organizacji spadła
niemal o połowę 22 . Wiele obozów harcerskich zostało
zlikwidowanych, a kadra zwolniona.

z alternatywnych 26 do BSA organizacji, Trail Life USA ,
opartej na pierwotnych założeniach skautingu, „Z dodatkiem
prezerwatyw i alkoholu World Jamboree zaczyna przypominać
bardziej festiwal Woodstock z lat 60. niż obóz na który rodzice
chcieliby wysłać swoje dzieci!”27 Choć jeszcze w latach 90. Boy
Scouts of America liczyli 4 mln skautów, do 2012 r. liczba ta
spadła do poziomu 2,8 mln. Dziś oscyluje wokół 2,3 mln28.

Podobną drogą wydaje się podążać Boy Scouts of America
(BSA) c z yli największa męska organizacja harcerska
w St a n a c h Z j e d n o c zo nyc h . J e s zc ze w 20 12 r. B S A
deklarowało, że w „Boy Scouts nie pytamy o orientację
seksualną pracowników, wolontariuszy i członków, jednak
nie przyznajemy członkostwa osobom zdeklarowanie
(zaprzysięgle, avowed) homoseksualnym lub które angażują
się w zachowanie, które mogłoby zaburzać misję organizacji.
Miejsce na omówienie zagadnienia pociągu seksualnego
do osób tej samej płci jest poza harcerstwem, przy udziale
rodziców, opiekunów lub osób duchownych, w odpowiednim
c zasie i okolic znościach.” 2 3 Rok później władze BSA
pozwoliły by harcerzami i instruktorami harcerskimi były
osoby jawnie prowadzące homoseksualny styl życia. W 2018
r. zniesiono męski charakter organizacji dopuszczając
członkostwo dziewcząt (pomimo, że istnieje bliźniacza,
żeńska organizacja). Znamiennym dla przemian jakie zaszły
w (nie tylko tej) organizacji jest umieszczenie w regulaminie
współorganizowanego przez BSA, międzynarodowego zjazdu
harcerskiego, Worldwide Jamboree of Scouting (w którym
ma uczestniczyć reprezentacja ZHP24), mającego odbyć się
w 2019 r. w Stanach Zjednoczonych i adresowanego do
młodzieży w wieku 14 – 17 lat przepisu, zgodnie z którym
organizatorzy „muszą zapewnić, łatwy i szybki dostęp do
prezerwatyw dla wszystkich uczestników”. 25 Regulamin
pozwala także na spożycie alkoholu i palenie papierosów
w w y znaczonych rejonach. Jak zauważa lider jednej

Praktyczne zerwanie ze skautowym credo szczególnie
jaskrawą formę przybrało w największej żeńskiej organizacji
harcerskiej w Stanach Zjednoczonych, Girl Scouts USA
(GSUSA). 29 Władze Girl Scouts USA zostały zdominowane
przez aktywistki LGBT i działaczki proaborcyjne 30, w tym
bliskie współpracowniczki czołowych lewicowych polityków
i osoby pełniące kierownicze funkcje w organizacjach
działających m.in. na rzecz „eliminacji wszelkich form
edukacji seksualnej zachęcającej do wstrzemięźliwości
do c zasu mał żeńst wa oraz na r zec z zapewnienia
ant y koncepcji dla każdego bez w zglę du na wiek ”. 3 1
W ostatnich latach GSUSA podjęła współpracę z największą
organizacją aborcyjną na świecie, a wiodące aktywistki
ruchu aborcyjnego i proaborcyjni politycy 32 zaczęli być
przedstawiane w materiałach GSUSA jako autor y tet y
i przykłady do naśladowania. Wstrzemięźliwość seksualna
przestała być celem. Popularyzowana jest perspektywa
radykalnego feminizmu, normalizowane prak t yki
homoseksualne. Wśród rekomendowanych materiałów
można znaleźć filmy, k tóre w yśmiewają dziewic t wo,
nakłaniają do romansów i stosowania środków odurzających
przez nastolatki33 oraz takie książki (bajki) jak, adresowana
do 10 – letnich dziewczynek Persepolis34, która przedstawia
mężczyzn jako brutalnych barbarzyńców, w pozytywnym

21

J. Brooke, In Canada, gay pride can be part of Scout’s honor, „The New York Times”, 3.07.2000, www.nytimes.com/2000/07/03/world/incanada-gay-pride-can-be-part-of-scouts-honor.html

22

Za: stroną poświęconą kanadyjskiemu skautingowi www.scoutscan.com/issues/membership.htm

23

www.npr.org/sections/thetwo-way/2012/07/17/156903711/boy-scouts-reaffirm-ban-on-open-gays-calls-it-absolutely-the-bestpolicy?t=1543501194070

24 Strona polskiej delegacji na 24. World Scout Jamboree: https://jamboree2019.zhp.pl/
25

Regulamin dostępny jest pod adresem https://issuu.com/worldscouting/docs/wosm_wsjguidelines_en_2016

26

T. Wilhite, Conservative Boy Scout Alternatives, 11.09.2018, „We Have Kids”, https://wehavekids.com/youth-programs/Conservative-BoyScout-Alternatives

27

https://flfamily.org/press-releases/boyscoutsworldjamboree2019

28

When boys can’t be boys, 9.05.2018, „The Washington Times”, www.washingtontimes.com/news/2018/may/9/editorial-boy-scouts-of-americawith-declining-ran/

29

http://speaknowgirlscouts.com/index.php?p=1_4_The-latest-Journeys-more

30

www.100questionsforthegirlscouts.org/100/documents/fwi_GSUSA_staff_and_board_final1-9-12.pdf

31

Tamże.

32

„My Girl Scout Council. Documenting pro-life concerns about the girls scouts. Council by council.” http://mygirlscoutcouncil.com/
politiciansactivists-honored-by-gs-councils.html

33

Chodzi o film Clueless, za: http://speaknowgirlscouts.com/index.php?p=1_4_The-latest-Journeys-more

34 http://speaknowgirlscouts.com/web_documents/girltopia.pdf
		 „In Tepper’s story the women kick all the men out of their community unless they are willing to remain as servants. They do see the men
twice a year for a “Carnival” where women are encouraged to have sex with the warrior men to satiate them and/or pro-create. Women use
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świetle ukazując jedynie tych… w ykastrowanych, lub
skierowana do 15-latek The Gate to Women’s County 35 ,
która zawiera opisy samobójstw, zażywania narkotyków,
profanację czy seks z wieloma partnerami.
W miarę jak wiedza o powyższych praktykach 36 zaczęła
w ostatnich latach docierać do opinii publicznej (swoje
zaniepokojenie wyraził m.in. Episkopat USA 37 ), nastąpił
drastyczny spadek członkostwa w Girl Scouts USA. Od czasu
gdy w 2003 r. organizacja miały w swoim szeregu 2,9 mln
dziewcząt, do 2014 r. ich liczba spadła do 2 mln38 co oznacza
utratę w ciągu 10 lat aż jednej trzeciej harcerek.
Równolegle, podobnie jak w przypadku chłopców39, zaczęły
powstawać i dynamicznie się roz wijać alternat y wne
względem największej, żeńskie organizacje harcerskie takie
jak American Heritage Girls and Little Flowers Girls’ Club,
oferujące formację wolną od kontrowersyjnych praktyk.

PODSUMOWANIE
Harcerst wo jest jedną z najważniejsz ych przestrzeni
k s z t a ł t ow a n i a c h a r a k t e r u d l a d z i e s i ą t ków t y s i ę c y
nastolatków. Jako instytucja wychowawcza, podobnie jak
szkoła, stało się przedmiotem żywego zainteresowania
i celem aktywności (infiltracji) środowisk LGBT. W Stanach
Zjednoczonych i Kanadzie (i wielu krajach europejskich)
doprowadziło to zinfiltrowania największych organizacji
harcerskich i w konsekwencji praktycznie całkowitego
zerwania przez nie z centralnymi dla harcerstwa zasadami.
Nie dająca się dłużej ukrywać pod fasadą wydrążonych
z treści tradycyjnych haseł demoralizacja doprowadziła do
masowych rezygnacji z członkostwa i powstania licznych
alternatywnych organizacji harcerskich sięgających w swoje
działalności do korzeni skautingu.
Pozostaje otwartym pytanie czy taką drogą pójdzie ZHP.
Odpowiedź zależeć będzie od reakcji (lub jej braku) z jednej
strony, Chorągwi, Hufców i Drużyn, a z drugiej rodziców,
którzy zaufali Związkowi (bądź dopiero rozważają posłanie
dziecka do ZHP).

the men only for sex, babies and servants. Is this what we want to teach girls?”
35

Opis na stronie internetowej „Speak Now: girl scouts. Speaking the Truth about Girl Scouts” http://speaknowgirlscouts.com/web_
documents/persepolis_gswn.pdf za http://speaknowgirlscouts.com/index.php?p=1_4_The-latest-Journeys-more
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My Girl Scouts Council, http://mygirlscoutcouncil.com/additional-curriculum-concerns.html
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B.C. Ayer, Concerns Over Girl Scouts Persist Following USCCB Investigation, „National Catholic Register”, 16.07.2014, www.ncregister.com/
daily-news/concerns-over-girl-scouts-persist-following-usccb-investigation

38

Why are fewer girls joining the Girl Scouts?, „CBS News”, 10.10.2014, www.cbsnews.com/news/girl-scouts-membership-drops-sharply/
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Por. przypis nr 26 powyżej.
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