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SŁUŻYĆ znaczy KOCHAĆ 

Dekalog czyli dziesięć 
Bożych Przykazań można stre- 

„AWCE ścic w jednym słowie - Mi" 
PROWAE. SEOW: ŁOŚĆ, Owo streszczenie Bo- 
W NE EG" żych Przykazań, tuż po ich 

! wyliczeniu, możemy spotkac 
w katechizmie: "Będziesz 
miłował Pana Boga swego ze 
wszystkiego serca swego, 
ze wszystkich sił swoich, 
a bliźniego swego, jak sie- 
bie samego", 

Podobnie ma się rzecz 
z Prawem Harcerskim, które 
analogicznie składa się 
z dziesięciu punktów, a 

streszcza się w słowie SŁUŻBA, wyrażonym w Przyrze- 
czeniu Harcerskim: "Mam szczarą wolę całym życiem 
pełnić służbę bogu i Ojczyźnie, nieść chętną pomoc 
bliźnim i być posłusznym Prawu Harcerskiemu", 

W białoruskich szkołach rozpoczęły się trzymie- 
sięczne wakacje od nauki, Będziesz miał zdobi wy” 

r sz. c pdo, 1884 nad jeziora, rzeki, może w góry, a 
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może gdzieś wziąć udział w obozie harcerskim 

w kraju lub ze granicę, Byc może będzie okazje 
podziwisc stare grody, mury umierających zamków... 

I czasem dostrzeżesz na szlachetnych murach 

zabytkowego zamczyska lub na wiekowych drzewach 
wyryte brutalną ręką to piękne słowo: k o ch a m, 

nie tylko w mowie polskiej czy rosyjskiej, naj- 

częściej po angielsku: LOVE, Obok słowa rysunek 

serca przebitego strzałą. 
Ale czy rozumiesz ten piękny symbol MIŁOŚCI? 

Otóż przeżywamy miesiąc czerwiec, poświęcony 

czci Serca Jezusowego, To Jezusowe Serce zostało 

przebite włócznią żołnierza akurat wtedy,gdy Syn 

Boży wypełniał najwyższy akt Miłości, Bo "nie ma 

większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje od- 

daje za przyjaciół swoich” /J.15,13/. 
Odtąd serce przebite strzałą stało się symbo- 

lem pięknej miłości. A nie ma miłości bez ofiary, 

bez dawania siebie, Im większa miłość, tym więk- 

sza ofiara, 
Harcerz służy Bogu i POK: niesie pomoc 

bliźnim, w każdym widzi bliźniego, a nawet brata, 

postępuje po rycersku, jest posłuszny rodzicom 

i przełożonym, jest pogodnyr oszczędny, ofiarny, 

czysty w myśli, mowie, uczynkach, miłuje przyro- 

dę... A to coś kosągtuje, wymaga wielu wyrzeczeń, 

wysiłku, Ć Ę : 

Pomyśl, czy pod treścią słowa "love tak czę- 

sto wypisywanego byle gdzie, kryje się piękna, 

rycerska miłośc? 

Twój duszpasterz [ 
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Kocham Ćię ć 
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Ks.Prałat dr Kazimierz LUTOSŁAWSKI 

/'Ks.Jan zawads"/ 

TWÓRCA 

KRZYŻA 

HARCERSKIEGO /dokończenie/ 

W dniach 14 lipca - 2 sierpnia 1913r NKS orga- 
nizuje kurs skautowy w Sokolem dla 98 uczestników, 
Byli oni podzieleni na 4 drużyny po 2-3 zastępów, 
Komendantem był Franciszek Kapałka, Był też zorga- 
Nizowany kurs sokoli, a udział w nim brali: Walerian 
Sikorski, ks.K,Lutosławski, Jerzy Grodyński i Jerzy 
Lewakowski. Nad całością miał władzę dr K,„Wyrzykowski 
W tym roku ks,K.Lutosławski wydaje w Krakowie "Jak 
prowadzic drużynę skautową, Wskazówki dla instrukto- 
rów oraz program pracy skautowej" oraz "Czym jest 
skautind polski?" 

Jesienię 1913 roku NKS zleciła ks,K,Lutosław= 
skiemu przeprowadzenie na Dynasach kursu dla instruk- 
torów z terenu Warszawy, Ks.Lutosławski przewodniczy 
jednocześnie komisji egzaminacyjnej przy udziale C, 
Jankowskiego, A.Pawełka i H.„Siecińskiego. 

W tym okresie wśród młodzieży szkolnej całego 
kraju w tym i Łomży, nasiliły się dążenia niepodle- 
głościowe, Tworzone były tajne zwięzki i organizacje 
młodzieżowe a urok konspiracji zachęcał do działania, 
Jesienią 1913 roku grupa uczniów siedmioklasowej męs- 
kiej Szkoły Handlowej w Łomży /założonej w 1906r 
przez Stanisława Lutosławskiego, brata Kazimierza/ 
utworzyła pierwszy męski zastęp skautowy powołujęc 
na swego przywOdcę 16 letniego wówczas Teodora Klein- 
diensta — Klonowskiego, ps.Gruda, 

W czasie swoich pobytów w rodzinnym Drozdowie 
ks.Kazimierz Lutosławski organizował zamieszkałą tam 
młodzież i dzieci w zastępy skautowe, wpajał im idee 
skautingu polskiego, bawił się z nimi na ulubionej 
pobliskiej górce do dziś nazywanej przez mieszkańców 
Drozdowa "harcerską"... 

a 
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Jesienię 1914r dochodzi do pierwszego roz- 
łamu, do rozgoryczenia wśród skautów spowodowe- 
nego rozbieżnościę poglądów między oficjalnymi 
władzami skautowymi a bezpośrednimi kierownikami 
pracy w drużynach, Z jednej strony ludzie stersi, 
powołujący się na "doświadczenie życiowe i rozsą- 
dek" a z drugiej młodzież, kierując się gorącym 
patriotyzmem i reagująca spontanicznie. Jedną 
z przyczyn konfliktu był publiczny odczyt w sali 
muzeum Przemysłu i Rolnictwa wygłoszony w paździer: 
niku 1914 roku przez ks.K.Lutosławskiego negujęcy 
historyczną korzyść powstań narodu w latach 1830 
/listopadowe/ i 1863 /styczniowe/. Część instruk- 
torów i skautów wystąpiła do NKS z pismem o jego 
ustąpienie, co nastąpiło dopiero wiosną 1915 roku 
- na jego miejsce do NKS weszli Konrad Chmielewski 
i ks.Jan Mauersberger. Po ustąpieniu z NKS nadal 
prowadził ożywioną działalnośc wśród skautów, w 
rozwój którego włożył tyle zapału i młodzieńczej 
werwy., Stanął na czele Komisji Letnisk Centralnego 
Komitetu Obywatelskiego, pod którego firmą orga- 
nizowano zakonspirowaną pracę skautową i organi- 
zowano obozy, wydawano instrukcje i druki, W ra- 
mach działalności CKO wydana została pod redakcję 
ks. Lutosławskiego książka "Letniska młodzieży 
szkolnej" informująca jak organizować obozy har- 
cerskie, 

Pożoga pierwszej wojny światowej opóźniła ze- 
$polenie się ruchu skautowego w Polsce - nastąpiło 
to podczas Zjazdu w Lublinie w dniach 1-2 listo- 
pada 1918 roku, kiedy to utworzono Związek Harcer- 
stwa Polskiego, 

Z polecenia CKO w sierpniu 1915 roku ks.k, . 
Lutosławski ewakuuje się wraz z ustępującymi wojskć 
kami carskimi na wschód, Oprócz niego z Kongresów 
ki i Wschodniej Małopolski wśród fali uchodźców i 
znaleźli się wybitni instruktorzy i wielu skautów, 
Początkowo tajnie, a potem, po rewolucji paździer- 
nikowej jawnie bierze udział w organizowanym ruchu 
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Ks Kazimierz ŁutosTawski 

skautowym, Staje na czele 
hufca moskiewskiego, e 
w latach 1916 - 1918 pełni 
funkcję komendanta chorę- 
gwi moskiewskiej, Jest 
czynnym działaczem Towa- 
rzystwa Pomocy Ofiarom 
Wojny opiekującego się 
ludnością polską ewaku- 
owaną z Galicji i Króles- 
twa, Współpracuje z Mie- 
czysławem Młynarskim, A= 
dolfem Heidrichem, Jadwigę 
Falkowską i Zofią Karpiń- 
ską. Razem z ks,Kazimie- 
rzem Lutosławskim na te- 
renie Rosji działali jego 

i bracia: Marian i Józef 
ads: ruch niepo- 

dizei egłościowy, 
falgcie ok. 1920n/ W 1916 roku w Syrcu 

koło Kijowa pod szyldem TPO współuczestniczy 
w organizowaniu pierwszego jawnego kursu instruk- 
torskiego, 

Po powrocie do kraju 21 stycznia 19192 roku 
zostaje posłem Ziemi Łomżyjskiej na Sejm Ustawo- 
dawczy II Rzeczpospolitej, Współredaguje wstęp 
do Konstytucji z 17 marca 1921r, Odsuwa się od 
pracy harcerskiej na rzecz działalności polityczne: 
związuje się silnie z Narodową Demokrację. Słynie | 
z ostrych i bezkompromisowych wystąpień sejmowych, 

W dniu 5 stycznia 1924 rok po ciężkiej 
chorobie na szkarlatynę odszedł na Wieczną Wartę, 
Ciało Jego spoczęło w podziemiach rodzinnego 
grobowca w Drozdowie, 

i Staraniem łomżyńskich harcerzy w 70 rocznicę 
śmierci ks,Kazimierza Lutosławskiego na Jego gro- 
bie został wmurowany Krzyż Harcerski, 

opr, Henryk F,Karwowski hm, 
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Jdziemy w jasną 

Lm 1, loziemy w jasnę, 

z błękitu utkaną dal, 

drogą wśród łąk, pól bezkresnych 

44 I - dzie- my w ja - sną, i wśród zbóż szumiących fal, 

p+ Gm Cicho, szeroko, 

jak okiem spojrzenie śle, 

jakieś się snują marzenia 

w wieczornej spowite mgle. 
z błęski-tu u = tka = ną dal, 

Cn p” Idziemy naprzód 

i ciągle pniemy się wzwyż, 

by zdobyć szczyt ideałów — 

świetlany Harcerski Krzyż, 
dro-gą wśród łąk, pól bez-kres=nych 

Gm 
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Z RYDDKERS ZH 

H AE CGETRTSZE A 

w dniech 1i - 12 męja 1996 roku przebywałe ne 

Jasnej Górze pielgrzymka harcerska pod hasłem; 
"Wierni harcerskiemu Prawu", Byli obecni przed- 
stuwiciele ze wszystkich chorągwii harcerskich 
w Polsce, 

  

Po przybyciu na Jasną Górę drużyny harcerskie 
wyszły na trasy gry p.t. "Harcerskie Prawo”, ucze- 
stniczyły w seminarium p.t. "Rozwój duchowy w har- 
cerstwie" oraz w przeglądzie piosenek harcerskich. 
Podjęto również refleksję nad słowami: "Harcerskim 
prawom w życia dniach wiernymi zawsze byc." 

W niedzielę 12 maja, po uroczystym Apelu Pole- 
głych za Ojczyznę nastąpił przemarsz do ołtarza 
na Szczycie około dwustu pocztów sztandarowych 
kombatantów i Sybiraków z całego kraju i z zagra- 

nicy, Wszyscy pielgrzymi natomiast zgromadzili się 

na wałach i na placu przed Szczytem, Przy pięknej 

8 archiwum 
harcerskie.pl 

pogodzie Mszę św, odprawił bp Antoni Długosz z Czę- 
stochowy. Na wstępie podprzeor Jasnej Góry — o.Jan 
Pach powitał kombatantów, Sybiraków i harcerzy jeko 
nosicieli i krzewicieli narodowej pamięci i życzyż, 
eby dzisiaj, kiedy szarge się hasłem: "Bóg - Honor 
- Ojczyzna", byli głośnym wołaniem i przypomnieniem, 
czym żyła Polska przez wieki. Bp A.Długosz w wygło- 
szonym kazaniu wspomniał wyznanie Sybiraka, który 
modlił się na zesłamiu, aby Polacy nie zdradzali 
Ojczyzny. Powiedział, że wobec zagrożenia komuni- 
zmu, rodacy muszą mieć oczy otwarte i nie mogą mar- 
nować ofiary życia męczenników za wiarę i Polskę. 

Wśród darów ołtarza znalazły się szaty liturgi- 
czne dla kościołów na Wschodzie oraz litewski czar- 
ny chleb i wileńskie palmy od Polaków z Wilna. 

Oprawę liturgiczną stanowiły piękne śpiewy mie- 
szanegp 30-osobowego chóru "Lira" w Wilna oraz ze- 
społu dzieci "Ptzepióreczka", Na zakończenie litur- 
gii o.Adam Studziński i ks,Edmund Cisak mówili o 
smutnych losach żołnierzy spod Monte Cassino i Sy 
biraków., 

/opr. na pods, relacji ę.Jerzego Tomziń-= 
skiego - paulina z "Niedzieli" nr.,21/96/ 

REKOLEKCJIE DLA HARCERZY 

Każdy katolik powinien raz w roku odbyć reko- 
lekcje, czyli dmi skupienia, W tym czasie powinien 
głęboko wniknąć w swoje dotychczasowe życie i za- 
stanowić się, czy idzie właściwą drogą. Co należało 
by zmienić, udoskonalić, poprawić? Rekolekcje naj- 
częściej odbywają się w Wielkim Poście i kończą się 
spowiedzią, a więc Sakramentem Pojednania, 

Jak Roda» czasopismo harcerskie wychodzące od 
dziesięciu laty w Warszawie "Łącznik Harcerstwa 
Katolickiego", takie rekolekcje, specjalnie dla 
harcerzy, odbyły się w Garwolinie, Uczestniczyło 
w nich około 70 harcerzy. 
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Dh Anton 

NA WĘDRÓWCE 

Leciutki wiatr kołysze drzewe, 

Obwiewa twarz i pieści włosy; 

Co krok zwiedzamy nowy świat, 

Łączymy nadal swoje losy. 

Zwiedzamy teren niewiadomy, 

Wokoło pole, z przodu las; 

Tam dalej łąka, małe bagno - 

I rzeka - jak niebieski pas. 

Nareszcie las - jak w starej bajce: 

Choinki, sosny jak rycerze, 

Pipsenką budzą stary las 

Niezrozumiani ci harcerze, 

Kto nie był w rajdach - nie zrozumie, 

Co ciągnie tam każdego z nas, 

Dlaczego ta zmęczona młodzież 

W wędrówkach prawie cały czas, 

By kraj swój zwiedzić, poznać ludzi 

I wszystkim radość nieść najczęściej 

Niech wszyscy wiedzą oczywiście - 

w tym jest prawdziwe nasze szczęście, 

Pali się ogień, piosnki śpiewamy, 

W przerwach czekamy jakiejś rozmowy 

Noc szybko przejdzie, a słonko gdy wstanie, 

W podróży spotkamy się zdniemchyba nowym, 

40 
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TROPY HARCERSKIE NA BIAŁORUSI 

e PP vy. P* e? 
28 czerwca 1992r 

W Międzyrzeczu k/Zelwy poświęcenie pomnika na- 
grobnego ks.Tomasza Kalińskieho, kapelana harcerstwa 
na Grodzieńszczyźnie, zamordowanego przez sowietów 
w 194ir, pełniącego zaszczytną służbę Bogu i Polsce, 

W uroczystościach wzięło udział ponad 20-tu 
harcerzy z at Grodna i Włkowyska, Podczas 
uroczystości pełnili oni wartę honorową przy grobie 
ks.Tomasza, kapelana, 

Przybyły delegacje Związku Polaków na Białorosi 
z zarządu republikańskiego z Grodna oraz z rejo- 
nowych: Słonima i Zelwy. Podczas Mszy św, śpiewał 
słynny chór "Echo" z Grodna, który dał też okolicz= 
nościowy koncert pieśni religijno-patriotycznych, 

W związku z powyższą uroczystością nadeszły 
listy gratmlacyjne z błogosławieństwem biskupim 
dla jej uczestników od ks.bpa Kazimierza Górnego, 
ówczesnego opiekuna harcerstwa w Polsce oraz od 
biskupa polowego Wojska Polskiego Leszka Sławoja 
Głódzia. Natomiast ordynariusz Grodzieński biskup 
Aleksander Kaszkiewicz nadesłał okolicznościowy 
telegram, 

50_czerwca 1992r : 

Odwiedziłem Obóz Harcerski w Wołkowysku pro= 
wadzony przez dha Jacka Myszkowskiego., W obozie 
biorą udział harcerze z Warszawy, Wołkowyska oraz 
po jednym lub dwóch uczestników w Wilna i Grodna. 
Harcerze mają okazję jazdy konnej na koniach spor- 
towych, należących do miejscowej szkoły rolniczej. 

4 lipca 1992r 

Harcerska wyprawa autokarem do Różan i Łyskowa 
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oraz szlakiem Tadeusza Kościuszki: iiereczowszczy” 
zna = Kosowo Różany, 

10 lipca 1992. 

Czterech harcerzy z Międzyrzecze dożęczea ou 

obozowej przygody w Wołkowysku, 

13 lipca 1992r 

Biorę udział w ognisku harcerskim w Wołkowy” 
sku, Wygłaszam gawędę, Podczas ogniska jedna 
z druhen z Grodna składa Pryzrzeczenie Harcerskie, 

21 lipca 1992r 

Zakończenie obozu harcerskiego w Wołkowysku 
obrzędowym ogniskiem, 

/z kronik dha "Huragana"/ 

OD REDAKCJI: 

Drodzy Druhny i Druhowie! 
Jeśli dotarł do Ciebie jakikolwiek numer har- 

cerskiego pisemka "Bogu i Ojczyźnie", a chciałbyś 
mieć wszystkie, począwszy od nr 1, to napisz pod 
niżej zamieszczony adres lub zadzwoń. Możesz rów- 
nież zainteresować innych druhów i druhny, aby 
byli wciągnięci na listę stałych prenumeratorów, 

Poza tym napisz coś o swojej drużynie, co wzbo- 
gaci owo pisemko i tym samym stanie się ono cie-. 
kawsze, 

Redakcja czeka na Twój głos, Tymczasem mocno 
Cię pozdrawiam: CZUWAJ! 

REDAKCJA 

  

Adres: TponHeHckad OÓJI., 3EJBBEHCHIi p-H, 

231932 - q1.Mymkepmum, OT.HH DOHbKOBCKNMA, 

Ter. 45241 /8eJIbBa — 264/ 
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