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Druk nr 27 O

Warszawa, dnia 16 stycznia 2008 r.
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SPRAWOZDANIE
KOMISJI USTAWODAWCZEJ
oraz
KOMISJI NAUKI, EDUKACJI I SPORTU
(wraz z zestawieniem wszystkich wniosków)
o projekcie uchwały w sprawie ogłoszenia roku 2008 Rokiem Andrzeja i Olgi Małkowskich

Marszałek Senatu w dniu 19 grudnia 2007 r. skierował do Komisji Ustawodawczej oraz
Komisji Nauki, Edukacji i Sportu projekt uchwały w sprawie ogłoszenia roku 2008 Rokiem
Andrzeja i Olgi Małkowskich w celu rozpatrzenia go w pierwszym czytaniu.
Komisje na wspólnym posiedzeniu w dniu 16 stycznia 2008 r. rozpatrzyły w pierwszym
czytaniu przedstawiony przez wnioskodawców projekt uchwały zawarty w druku nr 27
i wnoszą o wprowadzenie do niego poprawki (zestawienie wniosków).

Przewodniczący Komisji
Nauki, Edukacji i Sportu
(-) Kazimierz Wiatr

Przewodniczący Komisji
Ustawodawczej
(-) Krzysztof Kwiatkowski

ZESTAWIENIE WNIOSKÓW
do projektu uchwały w sprawie ogłoszenia
roku 2008 Rokiem Andrzeja i Olgi Małkowskich

-

Poprawka
KNES, KU

treść uchwały otrzymuje brzmienie:
"W roku 2008 mija 120. rocznica urodzin wybitnych twórców
polskiego harcerstwa Andrzeja i Olgi Małkowskich.
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 służbę Bogu, Polsce i bliźnim. Był
organizatorem pierwszych drużyn harcerzy, 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 Drahonowska, żona Andrzeja, była
organizatorką pierwszych drużyn harcerek. 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 i tu zmarła w roku 1979, w Zakopanem.
Senat Rzeczypospolitej Polskiej ogłasza rok 2008 Rokiem
Andrzeja i Olgi Małkowskich, dwojga wybitnych twórców polskiego
harcerstwa.

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.
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym
Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski".".
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