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Protokół czwartego posiedzenia Parlamentarnego Zespołu do Spraw Harcerstwa  

w Polsce i Poza Granicami Kraju 

 

Dnia 24 stycznia 2019 roku odbyło się spotkanie członków Parlamentarnego Zespołu 

ds. Spraw Harcerstwa w Polsce i Poza Granicami Kraju z goszczącymi w Senacie 

przedstawicielami organizacji harcerskich. Harcerze przebywali w Senacie w związku  

z przyjęciem przez Senat na 71. posiedzeniu (w dniu 24.01.2019 r.) uchwały w 100. rocznicę 

śmierci Andrzeja Małkowskiego i 40. rocznicę śmierci Olgi Drahonowskiej - Małkowskiej.  

Druhna Krystyna Małkowska – Żaba, wnuczka Olgi i Andrzeja Małkowskich 

opowiedziała zebranym historię swoich bliskich, dla których harcerstwo zaczęło się, kiedy 

dziadek pani Krystyny – jako uczeń w Armii Polskiej – dostał do przetłumaczenia podręcznik 

twórcy światowego skautingu – Roberta Baden-Powella, ,,Skauting dla chłopców”. Druhna 

opowiedziała także o losach swojej rodziny w czasach I wojny światowej i o emigracji, 

najpierw do Anglii później do Stanów Zjednoczonych. Nawiązała także do śmierci Andrzeja 

Małkowskiego, który zginął w wieku 31 lat w katastrofie statku, którym płynął. Babcia 

druhny postanowiła dalej krzewić idee męża. Druhna Krystyna, nawiązując do rodzinnych 

tradycji, również brała udział w konferencjach i zjazdach i dała się poznać jako 

reprezentantka polskiego harcerstwa. Działała zawsze w myśl zasady Andrzeja 

Małkowskiego - ,,harcerstwo to skauting plus niepodległość”.  

W trakcie spotkania zebrani parlamentarzyści podkreślali rolę harcerstwa  

w kształtowaniu postaw młodego pokolenia Polaków. Przewodniczący Zespołu, senator 

Kazimierz Wiatr, wspomniał o istocie i ważnej funkcji informatyzacji, możliwościach, jakie 

daje ona w odniesieniu do komunikacji w skautingu i harcerstwie na świecie. 

Pani senator Małgorzata Kopiczko przekonywała o wartości indywidualizmu jednostki 

w dobie globalizacji. Senator Krzysztof Słoń poinformował uczestników posiedzenia  

o przebiegu spotkania harcerzy podczas 34. Światowych Dni Młodzieży. Spotkanie młodych 

odbyło się w dniach 22-27 stycznia br. w Panamie. Informację o organizacji tego wydarzenia 



podał podczas mszy świętej kończącej Światowe Dni Młodzieży w 2016 r. w Krakowie, 

papież Franciszek. 

Uczestniczący w spotkaniu przedstawiciele harcerstwa z kraju i zagranicy odebrali  
z rąk Marszałka Senatu Stanisława Karczewskiego pamiątkowe listy gratulacyjne. 

Posiedzenie Parlamentarnego Zespołu ds. Harcerstwa w Polsce i Poza Granicami 
Kraju zakończono debatą o możliwościach wsparcia polskiego ruchu harcerskiego przez 
Senat. 

 


