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Druhny i Druhowie!
Właśnie obchodzimy kolejne rocznice śmierci Andrzeja (16.01.1919) i Olgi (15.01.1979)
Małkowskich - twórców Harcerstwa .
Andrzej już jako nastolatek działał w abstynenckim związku „Eleusis”, a potem w organizacji
młodzieżowej „Zarzewie” i Towarzystwie Gimnastycznym „Sokół”. Kiedy jako instruktor Sokoła
poznaje idee skautingu Baden Powella, decyduje się podjąć trud budowania ruchu skautowego we
Lwowie i w całej Polsce. Deklaruje wtedy „Stajemy do szeregu z wiarą, że praca ta wyprowadzi
pokolenie młodzieży polskiej dzielnej pod każdym względem, ofiarnej dla narodowej sprawy”.
Swoje słowa i słynne „Nie mów lecz zrób” potwierdzi czynami - nowymi drużynami tworzonymi we
wszystkich zaborach, a po wybuchu wojny aktywnością harcerzy w Legionach. Zmuszony przez
prześladujących go zaborców do tułaczki po świecie dąży do tworzenia legionów polskich w Stanach
Zjednoczonych i Kanadzie, a we Francji dostaje się do armii gen. Hallera. Jego krótkie, ale intensywne
życie przerywa katastrofa statku „Chaouia”.
Olga z domu Drahonowska poznaje Andrzeja jeszcze w Eleusis. Przy jego boku tworzy pierwsze
drużyny żeńskie we Lwowie , pisze słynne wersy „Ramię pręż, słabość krusz, ducha tęż, Ojczyźnie
miłej służ”, które stają się refrenem hymnu harcerskiego i stanowią najkrótszą definicję Harcerstwa.
Po śmierci Andrzeja Druhna Oleńka realizuje w wolnej Polsce ich wspólne marzenia- tworzy w
Sromowcach Wyżnych szkołę pracy harcerskiej „Cisowy dworek”, która wychowuje pokolenia
instruktorek, a następnie otwiera dla dzieci z całej Polski kolejne domy: „Orle Gniazdo” i „Watra”.
Gdy wybucha II wojna wyjeżdża z Polski do Anglii, ale na obczyźnie jest aktywna, a wśród Polaków
wygłasza prelekcje mówiąc ,My nie należymy do siebie, lecz do Polski. Tę Polskę musimy zbudować, a
na to trzeba nam mocnych rąk i czystych serc”.
Taki właśnie testament zostawili nam Andrzej i Olga Małkowscy – zadanie umiłowania Ojczyzny,
pracy dla niej , stałego kształtowania własnego charakteru i wytrwałości. Dziś, w przededniu 150
rocznicy Powstania Styczniowego i kolejnych ważnych rocznic, nie możemy o tych powinnościach
zapominać.
19 czerwca 1913 Andrzej i Olga Małkowscy wzięli ślub w kościele parafialnym Św. Rodziny w
Zakopanem. Stulecie pierwszego harcerskiego ślubu będziemy świętować uroczystą Mszą Świętą
i spotkaniem harcerskich małżeństw i rodzin w Zakopanem na przełomie maja i czerwca tego roku.
Jest to jeden z elementów zapoczątkowanego w grudniu programu ZHR Rodzinie.
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1. Naczelnictwo
1.1 Powołuję przy Naczelnictwie Zespół ds. realizacji programu „ZHR Rodzinie” w składzie:
hm. Małgorzata Bryksa-Godzisz
hm. Andrzej Glass
phm. Sylwia Idzi
phm. Rene Karkocha
phm. Agnieszka Miętus
phm. Konrad Miętus
1.2. Zwalniam z funkcji Pełnomocnika Naczelnictwa ds. Akcji Paczka phm. Tomasza
Górnickiego dziękując mu za pełnioną służbę.

2. Rada Naczelna
2.1. Informuję, że dnia 30 grudnia 2012, w święto Świętej Rodziny, weszła w życie Uchwała
Rady Naczelnej w sprawie działań na rzecz wsparcia rodziny podjęta na posiedzeniu w
dniu 9.12.2012.
Uchwała stanowi załącznik do rozkazu.

3. Podziękowanie
3.1. Składam podziękowania phm. Tomaszowi Górnickiemu oraz wszystkim osobom
zaangażowanym w przygotowanie i przeprowadzenie Akcji Paczka – dzięki której świąteczne
życzenia i paczki żywnościowe dotarły do polskich rodzin na Ukrainie, Białorusi, Litwie, w
Mołdowie i Rumunii.

4. Sprostowanie
4.1. W rozkazie L5/2012 z dnia 15.05.2012 r. punkt 1.3 powinien brzmieć:
„1.3. Z dniem dzisiejszym powołuję także na Pełnomocnika Naczelnictwa
uprawnionego do uczestnictwa w posiedzeniach Naczelnictwa bez prawa udziału w
głosowaniach phm. Andrzeja Smolińskiego - jako p.o. Członka Naczelnictwa.”

Czuwaj !
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