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„Niech w waszych patrolach , w waszych drużynach, w każdej pracy
jaką podejmiecie nie będzie gnuśności, niedołęstwa, nieszczerości
i nieporządku…”
Andrzej Małkowski
Dziś - 16 stycznia - mija kolejna rocznica śmierci Andrzeja Małkowskiego.
W wielu naszych środowiskach tego dnia odbywają się Mszę święte za Jego duszę czy
okolicznościowe kominki.
Pewnie nie wszyscy mieli okazję zapoznać się z wydaną po raz pierwszy w 1914 r. w
Krakowie książką Andrzeja Małkowskiego „Jak skauci pracują”, w której autor opisuje swoje
wrażenia po udziale delegacji z Polski w obozie skautów angielskich w Birmingham w 1913 r.
i przemyślenia na temat tego jakie powinno być tworzące się w Polsce harcerstwo. Warto więc do
niej wrócić i zweryfikować czy to, co robimy w naszych środowiskach, jest zgodne z marzeniami
Prekursora:
„Jeśli coś postanowicie dzielnego, dopilnujcie aż do końca, ażeby wykonanie odpowiadało zamiarowi
… i nie ustańcie w pracy, aż celu nie dopniecie; ograniczcie ją raczej, jeśli zbyt dużo chcieliście naraz
dokonać, ale to co zrobicie niech będzie pomnikiem Polski dzielnej, czystej, zdrowej, harcerskiej.
Taką Polskę wokół siebie twórzcie. Niech ten zakres , który sami objąć możecie wolą i pracą, wasz
stolik szkolny, wasz patrol, wasz ogródek należy do tej Polski.”
Choć minęło ponad sto lat od wydania tej pozycji wiele opinii Małkowskiego skłania do
zastanowienia :
„Trzeba ćwiczyć się w karności od samego zarania życia. Karnym trzeba być wobec przełożonych…
nauczyć się słuchać jest wielką cnotą, która później prowadzi do rozumnego rozkazywania, co jest
jeszcze trudniejsze niż posłuszeństwo. Karnym trzeba być także wobec samego siebie, to znaczy
słuchać rozkazów własnego serca, rozumu i własnej woli. Ale nade wszystko trzeba być karnym
wobec Sprawy. Naszą Sprawą jest skautostwo, w którego szeregach chcemy służyć Polsce.”
W obecnej sytuacji politycznej, w czasach kiedy tak bardzo obniżył się poziom debaty
publicznej, zadziwiająca jest także przenikliwość opinii Małkowskiego wobec stosunku
harcerstwa do polityki i polityków:
„Niech dla dobra Sprawy powstrzymają się od udziału kierowniczego w naszym ruchu politycy, to
jest ludzie biorący silny udział w życiu dzisiejszych stronnictw politycznych.
Nadto z powodu niezwykłego zacietrzewienia partyjnego, jakie obecnie w Polsce panuje, należy ruch
wychowawczy jakim jest skautostwo, zupełnie izolować od aktualnych kombinacji politycznych, a
tym samym uwolnić go od udziału pochłoniętych przez politykę obywateli. Trzeba mu zostawić
możnośc samodzielnego rozwoju i pozwolić, by żyło szczerą prawdą i było dla wszystkich
przejrzyste, jak woda źródlana”.
Andrzeja Małkowskiego urzekła idea skautowa Baden Powella i wierzył, że przenosząc ją
na polski grunt jako harcerstwo da narzędzia do kształtowania dusz i charakterów tysięcy
młodych ludzi:
„Przed narodem, jak przed człowiekiem staje niekiedy sposobność, szczęśliwa okoliczność. Skorzystać
z niej - znaczy wygrać; zaniedbać- to stracić dużo i prawie zawsze bezpowrotnie. Jako ta szczęśliwa
sposobność staje dziś przed naszym narodem skautostwo. Uczyńmy wszystko co w naszej mocy ażeby
dać narodowi tę królewską drogę do odrodzenia.”
Czy dobrze wykorzystujemy tę sposobność?
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1. Naczelnictwo
1.1. Mianuję Komendantem XIX Harcerskiej Służby Lednica w 2015 r phm. Łukasza
Tadyszaka (Wielkopolska Chorągiew Harcerzy).
2. Rozporządzenie MEN
2.1. Informuję, że w dniu 16.01.2015r. Minister Edukacji Narodowej podpisała nowelizację
rozporządzenia w sprawie warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku
dla dzieci i młodzieży, a także zasad jego organizowania i nadzorowania, w którym m.in.
zwalnia czynnych instruktorów harcerskich w stopniu co najmniej podharcmistrza z
obowiązku ukończenia kursu na kierownika wypoczynku. Więcej informacji i tekst
nowelizacji rozporządzenia można znaleźć pod adresem:
http://www.men.gov.pl/index.php/1782-wypoczynek-rozporzadzenie
3. Podziękowania
3.1. Na ręce koordynatora ZHR w Orszaku Trzech Króli w Warszawie hm. Konrada Miętusa
składam harcerkom i instruktorkom Mazowieckiej Chorągwi Harcerek, harcerzom
i instruktorom Mazowieckiej Chorągwi Harcerzy oraz HOPR serdeczne podziękowania za
wypełnioną służbę.
3.2. Składam podziękowania Wiceprzewodniczącemu ZHR hm. Karolowi Siergiejowi
i Sekretarzowi Generalnemu hm. Wiesławowi Turzańskiemu za pracę w
międzyorganizacyjnym zespole roboczym ds. otoczenia prawnego harcerstwa, która
doprowadziła m.in. do zmian w rozporządzeniu MEN dot. wypoczynku dzieci młodzieży w
kierunku oczekiwanym przez organizacje harcerskie.
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