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ŚLADY BOGA 

Jedną z gier i zabaw (BSE. 
skich jest tropicielstwo, pod- 
chody,.. Poszukiwanie celu na 
podstawie znaków ustawionych na 
planie wskazującym drogę, którą JX właściwie 
odczytac, 

Szczególną drogą, po której kroczy każdy czło” 
wiek, jest jego życie, Celem tej drogi jest dojście 
do pełni szczęścia — do Boga, Również na tej drodze 
do pełni szczęścia są ustawione niezliczone znaki 
prowadzące do najwyższego Celu. Są nimi ślady Boga, 

Droga Druhno i Drogi Druhu, przebywając w lesie, 
nad jeziorem, a może w górach lub nad morzem, czy 
może w pobliskich dla twego domu łąkach, pełnych 
zieleni i kwiecia, miej szeroko otwarte oczy i uszy, 
wdychaj całą piersią cudowne aromaty kwitnącej przy” 
rody, włącz do tego wszystkiego Twój umysł i serce, 
a zaręczam Ci, że dostrzeżesz przecudne ślady Tego, 
który wszystko stworzył — ślady samego Boga, 

Razem z Tobą ruszam w poszukiwanie śladów Boga - 

Twój duszpasterz "A 
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45. Toma5z łalińskt 

Kapelan Harcerski 

MA Grodzieńszczy- 

źmie 

Męczenne K 
* 4892 — 4944 

Pod koniec czerwca minęła 55 rocznica męczeń= 

skiej śmierci ks.Tomasza Kalińskiego, byłego ko” 

mendanta hufca Grodno, kapelana harcerskiego na 

Grodzieńszczyźnie, pod koniec zaś swego kapłańs= 

kiego życia — proboszcza w Międzyrzeczu k/Zelwy, 

Trzeba się najpierw urodzić, 

Aby zostać harcerzem, trzeba się najpierw uro- 

dzić, Takie to proste! 

Ks,Tomasz Kaliński przyszedł na świat w dniu 

św.Tomasza z Akwinu 7 marca 1892 roku w Krynkach, 

woj.białostockiego, z rodz ców Kazimierza i Marian- 

ny z domu Olizarowicz. Zgodnie z częstym obyczajem, 

jaki do dziś spotkać możemy na wschodnich rubieżach 

Polski, nie trudnóń było o wybór imienia dla nowo= 

narodzonego dziecięcia, Patronem dziecka stawał się 

zazwyczaj patron dnia, w którym owo dziecko przy= 

szo na Świat. 
według ówczesnego kalendarza 7 marca przypadało 

ów.Tomasza z Akwinu, Patron naszego bohatera Żył 

w XIII wieku, Wykształcony w słynnej szkole bene= 

dyktyńskiej na Monte Cassino, a następnie na uni- 

wersytecie w Neapolu, wstępuje do zakonu dominika 
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nów. Tu zasłynął jako wielki filozof i teolog pi- 

sząc znakomite dzieła z tego zakresu, Czczony jest 

jako Doktor Kościoła, 
Jakby utrwaleniem i przypieczętowaniem wybra- 

nego imienia staje się moment chrztu św, W wypadku 

nas interesującym, na tę chwilę nie trzeba było dłu- 

go czekać, Jak głosi Księga Metrykalna kościoła pa- 
rafialnego w Krynkach, chrzest odbył się następne- 
go dnia po urodzeniu - 8 marca 1892 roku, Szafarzem 

chrztu był ks,Jan Kiersnowski, rodzicami chrzestny- 
mi zaś; Antoni Kaliński i Zofia Predko, co swoim 
podpisem potwierdził ks.Kazimierz Mikulski, dzie-- 

kan. 

w służbie Bogu. 

Trudno cokolwiek powiedzieć o dziecięctwie i 
szkolnych latach ks.Tomasza, Wiadomo jednak, że 

jako 21-letni młodzieniec rozpoczął naukę w Wyż- 
szym Seminarium Duchownym w Wilnie w 1913 roku, 
Święcenia kapłańskie przyjmuje w roku 1919 z rąk 
arcybiskupa Jerzego Matulewicza, czczonego dziś 
jako błogosławionego, Bezpośrednio po święceniach 
zostanie skierowany do pracy duszpasterskiej przy 
kościele farnym w Grodnie pełniąc obowiązki wikar= 

iusza, a przede wszystkim prefekta w pań stwowych 

seminariach nauczycielskich, Przez sześć lat był 
prefektem Seminarium Nauczycielskiego Żeńskiego im, 
Elizy Orzeszkowej przy ul Orzeszkowej 22 w Grodnie, 
Jednocześnie jest prefektem Państwowego Męskiego 
Seminarium Nauczycielskiego przy ul,Mostowej 3, 

Bogu i Ojcz yźnie, 

Lata pracy duszpasterskiej ks.Tomasza Kalińs- 
kiego w Grodnie przypędają na początki tworzącego 
się skautingu polskiego, które wkrótce przybierze 
polską nazwę: h a r c e r s t wo, Ks,Tomasz od 
samego początku swego kapłaństwa włączy się czynnie 
w ten piękny ruch polskiej młodzieży, której zasad- 
niczym celem stanie się kształtowanie własnej oso- 
bowości ku wiernej służbie Bogu i Ojczyźnie, 
19 grudnia 1922 roku rozkazem nr 6 Komendanta Okrę” 
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gu w Białymstoku, została powołana pierwsza komen- 

da harcerskiego hufca grodzieńskiego, w skład któ- 

rego wejdzie ks.Tomasz Kaliński odpowiedzialny za 

referat prasowy. W Archiwum Akt Nowych w Warszawie 

znajduje się interesująca korespondencja zawiera- 

jąca sprawozdanie roczne z dnia 18,01.1926r, z któ- 

rej wynika, że ks.Kaliński był komendantem hufca, 

13 punkt tego sprawozdania głosi: "Drużyna brała 

udział w uroczystości 3-go Maja, Bożego Ciała i 

Patrona Harcerstwa św.,Jerzego. Dnia 4 października 

drużyna urządziła "swoje święto", podczas którego | 

odbyła się Msza św., następnie przyrzeczenie odbie- 

rane przez dha hufcowego ks,Kalińskiego. Wieczorem 

zaś urządziła wieczornicę połączoną z loterią, 

Udział czynny wzięła również w obchodzie ku uczcze-| 

niu poległych, odbytym 1 listopada", Na pierwszej 

stronie tego sprawozdania /przesłanego drogą służ= 

bową/ znajduje się opinia napisana na maszynopźsie 

w rubryce przeznaczonej na opinię Komendy Hufca, 

podpisana czytelnie "*Ks.T.Kaliński" i pod spodem 
opatrzona pieczęcią "Komend,Hufca", 

Przytoczone powyżej cytaty z dokumentów harcer- 

skich świadczą dobitnie o głębokim zaangażowaniu 

się młodego kapłana ks,Tomasza Kalińskiego w dusz- | 

pasterstwo harcerek i harcerzy. 

Duszpasterz, 

W latach 1921-23 ks.Kkaliński pełni funkcję ka- 

pelana Oratorium publicznego w gimnazjum Męskim 

A.Mickiewicza w Grodnie przy ul.3-go Maja, Zaś 

w latach 1923-26 jest rektorem kościoła Zwiasto- 

wania N.M.P, /kościół pobrygicki/ przy klasztorze 

SS.Nazaretanek w Grodnie przy ul,Brygickiej 25, 

będąc zarazem kapelanem owych sióstr, 
W roku 1926 otrzymuje nominację na proboszcza 

parafii w Narewce /aktualnie województwo białosto- 

ckie/, gdzie będzie pracował do 1937 roku, i 

10 maja metropolita wóleński wystawia ks.Kaliń- 

skiemu nominację na proboszcza w Międzyrzeczu k/Zel- 

wy, po uprzednim przeniesieniu stamtąd ks.Władysła- 

wa Biernackiego, W imieniu arcybiskupa kanonicznego 

wprowadzenia ks.Kalińskiego na urząd proboszcza 

 ——— 
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w Międzyrzeczu dokonuje ks.,Franciszek Kafarski - 
dziekan słonimski, Międzyrzecz stanie się ostatnią, 
niełatwą wędrówką ziemską 
kapłana ks,„Tomasza, o któ” 
rym żyjący jeszcze para- 
fianie tamtejszych lat 
wspominają ze łzami w o- 
czach o jego dobroci, oj- 
cowskim sercu i oddaniu 
się sprawie Bożej, A żyją” 
ce jeszcze dwie 80-letnie 
harcerki z Międzyrzecza 
pamiętają jego duszpaster- 
ską troskę o młodzież, 
Kroniki zaś, znajdujące 
się w Kurii Archidiecezji 
Białostockiej odnotowują 
odnośnie ks,Kalińskiego: 
"był to gorliwy duszpas- 
terz, troszczył się o do= 
bro powierzonych sobie 
dusz, swymi kazaniami i 
pracą podniósł mocno za- 
niedbaną parafię między- 
rzecką," 

Męczennik, 

Powyższe kroniki, zatytułowane: "Księża Archi- 
diecezji Wileńskiej, którzy zginęli w latach 1939- 
45 na frontach, w więzieniach i w obozach koncen- 
tracyjnych., Białystok 1968," podają fakt męczeńskiej 
śmierci ks,Tomasza Kalińskiego w sposób następujący: 
"zginął tragicznie w czasie cofania się wojsk so” 
wieckich, W tym dniu schronił się na plebanii orga” 
nista miejscowy Paweł Zwierzewicz z rodziną, Grupa 
młodzieży z Międzyrzecza i okolicy mniemając, że 
wycofują się już ostatnie oddziały sowieckie, za- 
siadła w krzakach koło kościoła i zaczęła ostrze- 
liwaćc samochodową kolumnę sowiecką, Oficer dowodzący 
kolumną myślaą, że jego oddział jest ostrzdiwany z 
kościoła, Kazał więc napotkanemu mężczyźnie z Mię- 
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dzyrzecza poprowadzić się do proboszcza, Ks,Kaliń- 

ski był na plebanii. Klucze od kościoła też tam 

były. Oficer zabrał klucze od kościoła i kazał iśc 

ze sobą ks.proboszczowi i organiście, Drzwi od ko” 

ścioła były zamknięte, w kościele nikogo nie było. 

Po wyjściu z kościoła oficer kazał ks.proboszczowi 

i organiście siadac do ciężarówki. Zapowiedział, że 

powiezie ich do decyzji kapitana, Kiedy odjechali 

ze 300 m od kościoła oficer wziął karabin i dwu- 

krotnie strzelił do ks.proboszcza i pozbawił go ży- 

cia, Martwego księdza wyrzucono z ciężarówki do 

przydrożnego rowu, a organistę zawieziono do decy” 

zji kapitana oddziału, Siedział on w odległości 

500m od kościoła pod drzewem przy drodze, Po zło- 

żeniu meldunku przez oficera, zapytał on "gdzie 

podczas strzelania był ksiądz i u kogo były klucze 

od kościoła”, Oftcer odpowiedział, że ksiądz był 

w swoim mieszkaniu i tamże były klucze. -To czego 

wy chcecie od niewinnych ludzi? Rozkazano organiś- 

cie wracać do domu, Zwłoki księdza proboszcza para- 

fianie pogrzebali na cmentarzyku kościelnym, a 

w rocznicę śmierci postawili dębowy krzyż.” 

W mniemaniu niektórych parafian ks,Kaliński był 

również kapelanem wojskowym, Pamięta ją bowiem, np. 

p.Jan Gendziel z Tułowa, że w czasie świąt narodo= 

wych, takich jak święto 3-go Maja, 11 Listopada, 

ksiądz defilował w wojskowej czapce oficerskiej, 

Na potwierdzenie powyższego, dzięki poszukiwaniom 

Senatora Rzeczypospolitej Polskiej Jana Szafrańca 

z Białegostoku, w wykazie duchowieństwa wojskowego 

zawartego w SONsRRI eh Kościoła Rzymsko-Katolic- 

kiego w Rzeczypospolitej Polskiej /stan z 1 stycz” 

nia 1925r/ pod nr 206 figuruje nazwisko ks„Tomasza 

Kalińskiego., 
Dzięki zaś zaangażowaniu dha Jacka Myszkowskie- 

go z Warszawy, który w krótkim czasie zdobył i 

przesłał do Międzyrzecza wiele kopii dokumentów 

z archiwów polskich w Warszawie, Lublinie i Białym- 

stoku, mogła powstać powyższa, krótka monografia 

o ks.„Tomaszu Kalińskim, kapelanie Harcerstwa i Woj- 

ska Polskiego — Męczennika za wiarę i polskość 

w **r, dh Huragan 

OGNISKO NAD RZEKĄ 

1. Wieczorem, gdy w niebie gwiazd tysiąc rozbłysło 

nad rzeką harcerze obsiedli ognisko, 

Ciemniały opodal sosnowe olbrzymy, 

las śpiewał i woda, i słowik z olszyny, 

Serce rozśpiewane, 

zapatrzony wzrok, 

Wszystkich na polanie 

łączy światła krąg. 

Spokój płynie rzeką 

pośród ciemnych gwiazd, 

wiatr kołysze lekko 

ognia wiotki krzak, 

Śpiewają zastępy ze wszystkich namiotów, 

a z łąki - mgły siwe, 

a z boru - zórz złoto, 

Nietoperz przeleciał, spłoszony piosenką, 

coś szepnął w sekrecie, 

przez światło się przemknął, 

 



JUŻ ROZPALIŁO SIĘ OGNISKO 
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1. Już rozpaliło się ognisko 
dając nam dobrej wróżby znak, 
siedliśmy wszyscy przy nim blisko 
i w całej Polsce siedzą tak, 

Siedzą harcerze przy płomieniach, 
ciepły blask ognia skupia ich, 
Wszysto, co złe - to szuka cienia, 
do światła — dobro garnie się. 

Mówiłeś, druhu Komendancie, 
że zaufanie do nas masz; 
że wierzysz w nasze dobre chęci, 
bo Ty harcerskie serca znasz! 

Warunki tylko warunkami, 
od dawna już słyszymy to! 
Lecz my jesteśmy harcerzami 
i zwyciężymy wszelkie zło! 

AŃT 
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PRZY MOGILE 

1, Zdjęcie obok: J.E, 
Ks,Biskup Antoni Pa- 
cyfik Dydycz /kapu - 
cyn/ z Drohiczyna, 
wielki przyjaciel 
harcerzy, częsty Gość 

na Białorusi, 

2. Zdjęcie w dole: 
warta honorowa przy 
mogile ks,Tomasza Ka- 
lińskiego harcerzy 
z Grodna, Wołkowyska 
i Międzyrzecza, 

CZUWAJ! 

archiwum 
harcerskie. 

Harcerze z Warszawy, Wilna, Grodna,Wołkowyska 

z wizytą u druha Huragana w Międzyrzeczu,.. 

SŁONECZKO JUŹ 

Słoneczko już gasi złoty blask, 
za chwilę niebo błyśnie czarem gwiazd, 
dobranoc już! 
Nadchodzi noc, kładzie długi cień, 
ile radości da nam nowy dzień? 
Dobranoc już!  



KTO TO JEST HARCERZ ? 

"Kto to jest harcerz? Jest to chłopię, które 
oddało się na służbę Bogu i Ojczyźnie, a wyrabia 

się na dzielnego obywatela Polski,,." Cytat ten 
został zaczerpnięty z r.1926 "Katechizmu harcer- 

skiego”. Tak. Na służbę Bogu i Ojczyźnie oddawał 
się młedy człowiek spod znaku lilijki składając 

przyrzeczenie i ślubując wierność "Prawu harcer- 

skiemu", 
Początki harcerstwa wiążą się z dążeniami 

niepodległościowymi, Piersze próby organizowania 

się młodzieży na wzór skautowy podjęto w r.1910 

w zaborze austriackim i w Warszawie, a w roku 

1911 powstały już pierwsze drużyny, najpierw we 

Lwowie, a następnie w wielu innych miejscowościach. 

W zaborze austriackim harcerstwo działało legalnie 

w ramach "Sokoła", a w pruskim i rosyjskim - kon- 

spiracyjnie. Szczególnie wielki był udział harce- 

rzy w walkach w latach 1914-1921; m.in. w powsta- 

niach śląskich i wielkopolskim, W różnych forma- 

cjach wojskowych i pomocniczych służyło ok, 9 tys. 

harcerek i harcerzy, 
2 listopada 1918r powołano I Ogólnopolski ZHP, 

złożony z harcerek, harcerzy i przyjaciół harcer- 

stwa, W okresie międzywojennym harcerstwo zdobyło 

dużą popularność, było członkiem Międzynarodowego 

Biura Skautów i stanowiło trzecią pod względem 

liczebności organizację skautingu światowego, 

W r.1939 ZHP skupiał 130 tys, chłopców, 71 tys. 

dziewcząt, 43 tys. przyjaciół harcerstwa.Organi- 

zacje zagraniczne polskie zrzeszały 73 tys. człon” 

ków. 
w czasie okupacji ZHP działał jako Szare Szere- 

gi i Organizacja Harcerek /organizacyjnie należa= 

ły do AK/, koncentrując się na walce z okupantem 

z równoczesnym akcentowaniem pracy wychowawczej, 

Młodsi harcerze prowadzili tzw. mały sabotaż, 

starsi - walkę dywersyjną i brali udział w wal- 

kach partyzanckich, Oddziałom Szarych Szeregów 

powierzono szczególnie trudne akcje bojowe, Do 

archiwum 14 
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konspiracyjnego harcerstwa należało ok, 10 tys, 

harcerzy, 
30 grudnia 1944r w Lublinie powstał nowy ZHP, 

który szybko objął cały kraj, Działali w nim in- 

struktorzy sprzed II wojny Światowej, którzy kon- 

tynuowali dawne metody i tradycje. Pracowali oni 

tak długo, jak długo można w tym duchu działać, 

Jednakże już po r.1950 nastąpiła likwidacja ZHP 

jako samodzielnej organizacji, W latach 1950-1956 

ZHP stało się "socjalistyczne" i działało w ra- 

mach ZMP skupiając młodzież tylko ze szkół pod- 

stawowych, Dawni instruktorzy zostali odsunięci 

od pracy; wielu z nich oraz podopiecznych trafiło 

do więzień, 

10 grudnia 1956r na Krajowym Zjeżdzie Działa- 

czy Harcerstwa w Łodzi przekształcono organizację 

Harcerską Polski Ludowej w samodzielny ZHP i na 

krótko powrócono do dawnych tradycji, Jednak po 

upływie 2-3 lat nastąpiło ponowne upolitycznienie 

harcerstwa, Trwało to do lat osiemdziesiątych, 

w których ponowiono próby powrotu do dawnych tra- 

dycji. Stan wojenny spowodował zabamowanie tego pr 

procesu, ale nie jego zamknięcie, Dziś harcerstwo 

znów próbuje powrócić do "źródeł", Jeśli jesteś 
ciekaw szczegółów - przeczytaj artykuły: "Harcer- 

stwo na rozdrożu" Marii Żychowskiej i "Harcerski 
styl wychowania dziewcząt" Zofii Florczak, 
Artykuły powyższe ukażą się w następnych nume- 

rach "Bogu i Ojczyźnie”, 
Odrodzenia harcerstwa oczekują biskupi polscy, 

którzy podczas 240 Konferencji Episkopatu Polski 
dnia 2 maja 1990r wypowiedzieli się w wydanym 
komunikacie; "Wraz z całym społeczeństwem biskupi 
oczekują przywrócenia SOP harcerstwu chrze” 

ścijańskich zasad wychowania, co uwiarygodni po- 

dejmowane wysiłki zmierzające do odrodzenia har= 

cerstwa", 

Z młodzieżowego czas, "Wzrastanie" 
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Z ostatniej chwili.., Stefan 

za A  Mirowski 
odszedł na Wieczną Wartę 13 lipca w Oslo 

zmarł nagle Stefan 

śp Mirowski, przewod- 

i niczący Związku Har- 

Harcmistrz wte dż; Polskiego, 

Ę ś twórca i pierwsz 

Stefan Mirowski komendant organiza- 
cji "Zawisza", żoł- 
nierz Szarych Szere- 
gów, Miał 76 lat, 

Msza Św. w intencji Zmarłego odprawiona będzie Harcerską służbę rozpoczął w roku 1932 

w kościele św. Jakuba (plac Narutowicza) w 21 Warszawskiej Drużynie Harcerzy im.gen.Igna- 

w dniu 22 lipca 1996 roku, o godzinie 11.00. cego Prądzyńskiego, Podczas II wojny światowej 

Trumna będzie wystawiona od godziny 10.00. był hufcowym, komendantem okręgu i komendantem 

Po Mszy Św. nastąpi wyprowadzenie do grobu chorągwi warszawskiej, 

OWO SRA b aa 177 Po wojnie działał w harcerstwie do 1948r, 

p: Powrócił do służby w roku 1956, W końcu lat 80 

i uczestniczył w procesie odnawiania związku, uko= 

ronowanym przywróceniem tradycyjnego Prawa i 

Przyrzeczenia Harcerskiego i nowym Statutem, przy” 

jętym na XXVIII Zjeździe ZHP w grudniu 1990 roku, 

Na tym Zjeździe został wybrany na Przewodniczą” 
Rada Naczelna i Naczelnik / cego ZHP, Funkcję tę powierzył mu ponownie XXIX 

    

  

Przewodniczący Związku Harcerstwa Polskiego 

Pogrążeni w smutku         
zem tuccegwa POSEN Zjazd ZHP w grudniu 1993 roku. 

Pozostawił w sercach wielu druhów i druhen 
głęboki ból i żal oraz wspaniałe przesłanie 

mówiące, jak pełnić służbę Bogu, Ojczyźnie i 

bliźnim, prawdziwie do ostatnich chwil, 
Mirowski zmarł w trakcie 34 Światowej Konfe- 

rencji Skautowej, gdzie odebrał certyfikat po- 

twierdzający reaktywowanie członkowstwa ZHP w 

strukturach światewege skautingu, 

M 

EP 
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TROPY HARCERSKIE NA BIAŁORUSI 
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7 października 1992r 

Z okazji odpustu Matki Bożej Różańcowej uro- 
czystej Mszy św, przewodniczy i wygłasza kazanie 
ks.Ludwik Kaliński salezjanin, pochodzący z ro"= 
dziny ks.Tomasza Kalińskiego, Po Mszy św, odby— 
ły się specjalne modlitwy przy grobie kapelana 
harcerstwa ks, Temasza, 

2-5 stycznia 1993r 

Zimowisko harcerskie w Międzyrzeczu, Udział 
biorą: trzej harcerze z Wołkowyska i trzej z 
Międzyrzecza, 

9 lutego 1993r 

W Warszawie dla druha Huragana otwarcie próby 
na stopień podharcmistrza, 

18 lutege 1993r 

Dh *Huragan" otrzymuje stopień podharcmistrza 
z rąk hm Ryszarda Brykowskiego przewodniczącego 
Kapituły Harcmistrzowskiej Związku Harcerstwa 
Rzeczpospolitej, 

E.dsne 

ADRES:  TpoNHeHCKAA OÓJL., SEJIBBEHCKAŃ p-H, 

231932 - q.Maxepiuh, OT.HH DOHBKOBCKNA, 

Tel. 45241 /3eIbBa — 264/ 
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