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SENAT
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
VII KADENCJA

_____________________________________________________________________________________

Druk nr 1211 S

Warszawa, dnia 25 maja 2011 r.

_____________________________________________________________________________________

SPRAWOZDANIE
KOMISJI USTAWODAWCZEJ
oraz
KOMISJI NAUKI, EDUKACJI I SPORTU
o projekcie uchwały z okazji 100-lecia Harcerstwa w Polsce (druk nr 1211)

Marszałek Senatu w dniu 3 maja 2011 r. skierował do Komisji Ustawodawczej oraz
Komisji Nauki, Edukacji i Sportu projekt uchwały z okazji 100-lecia Harcerstwa
w Polsce w celu rozpatrzenia go w pierwszym czytaniu.
Komisje na wspólnym posiedzeniu w dniu 25 maja 2011 r. rozpatrzyły
w pierwszym czytaniu przedstawiony przez wnioskodawcę projekt uchwały,
wprowadziły do niego poprawkę i wnoszą o przyjęcie przez Senat jednolitego,
załączonego projektu uchwały.

Przewodniczący Komisji
Ustawodawczej
(-) Piotr Zientarski

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

projekt
UCHWAŁA
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia
z okazji 100-lecia Harcerstwa w Polsce

22 maja 1911 roku Andrzej Małkowski we Lwowie wydał rozkaz powołujący
pierwsze drużyny harcerskie.
Harcerstwo powstało z połączenia ideałów i metodyki skautingu Baden Powell’a
oraz polskich dążeń niepodległościowych, przygotowujących młodzież przez wychowanie
etyczno-moralne, rozwój sprawności fizycznej i szkolenie wojskowe do walki o niepodległą
Polskę.
Senat RP wyraża uznanie dla 100-letniej działalności polskiego harcerstwa.
Przywołujemy dziś wspaniałych obrońców Lwowa – Orlęta i harcerskie szeregi walczące
z nawałą bolszewicką w 1920 roku. Przywołujemy Szare Szeregi, Pogotowie Harcerek
i Hufce Polskie – walczące z niemieckim okupantem. Przywołujemy walczących
w konspiracji z władzą ludową, wspieraną radzieckimi czołgami, w latach 1944-1956 oraz
Harcerstwo Niepokorne w latach późniejszych, w tym Kręgi Instruktorów Harcerskich im.
Andrzeja Małkowskiego, Ruch Harcerski i Ruch Harcerski Rzeczypospolitej.
Wasze "Dziś-Jutro-Pojutrze" było świadectwem niezwykłej dojrzałości społecznej,
narodowej i obywatelskiej. Wasza Służba Bogu, Polsce i Bliźnim na trwałe zapisała się
w naszych dziejach i w naszych sercach.
Chcemy, aby kolejne pokolenia polskiej młodzieży kontynuowały dzieło założycieli
Harcerstwa – Andrzeja i Olgi Małkowskich. Dziś Związek Harcerstwa Polskiego, Związek
Harcerstwa Rzeczypospolitej, Skauci Europy - Stowarzyszenie Harcerstwa Katolickiego
"Zawisza", ZHP poza granicami kraju i organizacje harcerskie na Wschodzie kontynuują to
dzieło. Dzieło to tak ważne dla naszego społeczeństwa, zasługuje na uznanie i wsparcie.
Mamy nadzieję, że przez długie, kolejne lata, Harcerstwo będzie wskazaniem dla młodych
w podejmowaniu decyzji życia, wyzwaniem i polem służby, dla dobra naszego Narodu
i Państwa.
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej
"Monitor Polski".
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