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Na podstawie art. 84 ust. 1 Regulaminu Senatu wnoszę projekt uchwały

w sprawie ogłoszenia roku 2008 Rokiem Andrzeja i Olgi

Małkowskich.

(-) Adam Massalski



p r o j e k t

UCHWAŁA

SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia .....................

w sprawie ogłoszenia roku 2008 Rokiem Andrzeja i Olgi Małkowskich

W roku 2008 mija 90. rocznica zjazdu zjednoczeniowego działających na ziemiach

polskich we wszystkich zaborach organizacji skautowych i harcerskich, które u progu

niepodległości Polski utworzyły Związek Harcerstwa Polskiego.

Harcerstwo powstało z połączenia ideałów i metodyki skautingu oraz dążeń

niepodległościowych, przygotowujących młodzież przez wychowanie etyczno-moralne, rozwój

sprawności fizycznej i szkolenie wojskowe do walki o niepodległą Polskę.

Jednym z twórców harcerstwa był Andrzej Małkowski, wybitny instruktor oraz

wychowawca, działacz młodzieżowych organizacji niepodległościowych i abstynenckich.

Przeniósł on na grunt polski zasady i ideały skautingu oraz zaadaptował je do polskich

warunków poprzez uczynienie podstawami wychowawczymi harcerstwa braterstwa, służby

Bogu, Polsce i bliźnim. Był organizatorem pierwszych drużyn harcerskich, członkiem pierwszej

Komendy Skautowej i redaktorem „Skauta”, pierwszego polskiego pisma skautowego. Zginął

w 1919 roku na tonącym statku, którym płynął do Odessy z misją wojskową.

Olga Małkowska, z domu Drahanowska, żona Andrzeja, była organizatorką pierwszych

żeńskich drużyn harcerskich. Całe życie poświęciła harcerskiej służbie. Była nauczycielką,

wybitną instruktorką, wychowawczynią wielu pokoleń instruktorek harcerskich, działaczek

światowego skautingu żeńskiego. W latach II wojny światowej, przebywając w Wielkiej

Brytanii, była członkiem władz ZHP na wychodźstwie, działaczką organizacji polonijnych.

Szczególnie dużo czasu poświęcała placówkom opiekuńczo-wychowawczym. Do kraju

powróciła w 1961 roku, zmarła w 1979.



Senat Rzeczypospolitej Polskiej ogłasza rok 2008, w którym przypadają

dziewięćdziesięciolecie powstania Związku Harcerstwa Polskiego oraz 120. rocznica urodzin

dwojga wybitnych twórców polskiego harcerstwa, Rokiem Andrzeja i Olgi Małkowskich.

Senat czyni to pełen uznania dla działalności polskiego harcerstwa, którego

100. rocznica powstania przypada w 2010 roku, dla jego wartości wychowawczych, które

kształtowały przez cały wiek dwudziesty oraz kształtują nadal osobowości i postawy etyczne

kolejnych pokoleń polskiej młodzieży w duchu służby i braterstwa. Harcerki i harcerze

w najtrudniejszych chwilach historii naszej Ojczyzny wielokrotnie zdali egzamin z patriotyzmu

i postaw obywatelskich.
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