
„za 

  

O Z Aa 

Duszpasterstwo Harcerek i Harcerzy Grodu Przemysława 

    

Do użytku wewnętrznego 

GDZIE LEŻĄ POZOSTAŁE DWA 
"KATYNIE” ? 

KWIECIEŃ MIESIĄCEM PAMIĘCI NA-. 
RODOWEJ. To hasło, które już od 

kilkunastu lat słyszę i czytam w 

środkach masowego przekazu na 

przełomie marca i kwietnia. Jeszcze 

w latach szkolnych zadawałem sobie 

pytania: Dlaczego właśnie ten mie- 

"siąc wybrano jako miesiąc pamięci 

narodowej? Czym kwiecień wyróżnił 

się spośród wszystkich i2 miesięcy? 

Jakie to ważne rocznice związane z 
martyrologią Narodu Polskiego przy-— 

padają w kwietniu? 

Do tej pory przypominano nam w 

Miesiącu Pamięci Narodowej o obozach 

koncentracyjnych, miejscach kaźni, 

kazamatach Gestapo, w których z rąk 

niemieckiego okupanta ginęli żołnie— 

rze Polski Podziemnej, ludność 

cywilna, Żydzi i Polacy. Było to 
jednak tylko pół prawdy, bowiem 
zupełnie celowo pomijano zbrodnie 

drugiego okupanta, który "Bo "yz. 

września 1939 roku przyłączył się do 

planowe j eksterminacji Narodu 

Polskiego. Rosyjskie NKWD stosowało 
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a niekiedy straszniejsze, metody co niemieckie Gestapo. Na Lerenach Rzeczpospolitej Polskiej zajętych przez Armię Czerwoną we wrześniu 1939 roku można by wskazać wiele miejsc kaźni, można by wytyczyć krwawy szlak deportowanych w głąb Rosji Sowieckiej obywateli polskich, , pokrywający się wielokrotnie ze szlakami XIX-wiecz- nych zesłańców, można by również wymienić wiele nazw Polskich miejscowości, w okolicach których oddziały Wojska Polskiego toczyły bohaterskie walki z Armią Czerwoną, 
wielokrotnie kończyły się niewolą a także rozstrzelaniem wielu setek polskich oficerów i szerego- wych. 

te same, 

W kwietniu przypada 
związana > Miesiącem 
Narodowej w całym swym tragicznym wymiarze. To właśnie w kwietniu 1940 roku rosyjskie NKWD dokonało mordu ponad 15000 polskich oficerów. To bestialskie wydarzenie kojarzy się tysiącom Polaków z nazwą — KATYŃ. Jednak Katyń oznaczał koniec drogi tylko dla około 4500 oficerów i to tylko z obozu kozielskiego. Co stałe się z Gdzie należy szukać 

rocznica 

"Katynie"? 
Katyń znajduje się Stosunkowo niedaleko od Kozielska, mianowicie około 250 kilometrów i był znany od lat jako miejsce straceń tamtejszego okręgu. Rozumując przez analogię możnaą postawić hipotezę, że na mordowanie Jeńców polskich z pozo- stałych dwu obozów obrano 

miejsca straceń. Otóż istnieją pewne poszlaki, wskazujące, gdzie wyładowywano z Pociągów jeńców ze Starobielska, co musiało następować już w bezpośredni ej bliskości miejsca stracenia. Istnieją na ten temat dwie relacje. 

który Stwierdził, że 
się do wyładowania, gdyż poprzednie transporty wysadzano na tej właśnie stacji i dalej wieziono samochodami. Jednak grupa ta nie została wysadzona w Charkowie, poniewąż 

*| archiwum sy 
harcerskie.pl 

Skierowano ją do obozu Pawliszczew Bor, a następnie do Griazowca, którym umieszczono 400 ocalałyc oficerów. Oficerowie ci P' Podpi saniu w 1941 roku układi Sikorski-Majski i utworzeniu Armi: Polski ej byli jedynymi, Spośró: Ponad 15000, którzy przeżyli likwidacje obozów w Kozielsku, Starobielsku i Ostaszkowie. Byli też ostatnimi Polakami, którzy widzieli żywych swoich kolegów-współwięźni ów. Według relacji jednego z uczestników transportu 65 oficerów ze Starobiel - Ska, 
i 

ckiego obozu oficerskiego Starobiel- Sk. Jestesmy na stacji niedaleko Charkowa. Wysiadamy... ", Wedł ug innej relacji i2 maja wyjechał ze Starobielska drugi transport ocalonych, w ilości 19 osób. Otóż wedł ug słów uratowanego majora Moszyński ego, z grupy tej wysadzono na stacji w Charkowie dwie osoby, a na stacji Babynino jedną. Od tej po- ry słuch © nich zaginął. 
Losy więźniów Ostaszkowa są jeszcze bardziej tajemnicze. Wszystko wskazuje na to, że groby pomordowanych z tego obozu nigdy nie zostaną odnalezione. Ww obozie OStŁaszkowski m zgrupowana | była w duże j ilości policja. w Katyniu zwłok ubranych w mundur y 

odróżnienia, posiadających Przy sobie 
vskazujące na przynależność do policji polskiej - nie znaleziona. Nie odnaleziono też w ogóle żadnych osób, o których pobycie w Ostaszkowie istnieją relacje, ani żadnych dokumentów, stwierdzających poprzedni pobyt ofiar katyńskich w tym obozie. Relacja jednego z Jeńców Ostaszkowa, który również znalazi się w grupie 400 ocalałych oficerów wskazuje na podobny przebieg likwidacji obozu OoStaszko-— wskiego jak w Przypadku Kozielska i Starobielska. Jednak w tym Przypadku jest duża ilość znaków zapytania. Otóż autor relacji został wywieziony z Ostaszkowa 28 kwietnia 1940 roku transportem , który skierowano na Stację Bołogoje, czyli w kierunku pół nocnym, odwrotnym od Smoleńska. Tam jeden wagon, wraz = autorem relacji, odczepi ono od głównego składu Pociągu, którego los pozostał nieznany. Czy w pobliżu tej miejscowości należ szukać trzeciego 

dokumenty 

z e ; Z drugiej > ć wszystko 
"Katynia"? Być wosk PUL czy SE p aa* asa) "R 
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strony RANE na stacji prawda. st że iwdeg CEA a 
a; BLA też wieziono dalej. W Rz PIE ozodRYS śałepiania Bołogoje. je OESany UWAdABL, 2 c KE AA PA” stacji a, kaca! HR AIE kierunku ROR ę salosieńiem "bare » docelowej. Są pogłoski, że była to uossTa na statek, OE 

A ZEN=) że jest podziurawili barki, by woda szybko wcześniej, Wspomniałem JEFGRE 2 
bardzo prawdopodobne, 

oby jeńców z się, « ę ZS A AE iE *% 3 wersja o wiedziano mi, że wszyscy po 
Ostaszkowa. Wska A Raw. 

ięźniów zatopieniu w. 
Roszkowski ieS: We ate ii 

j ie z wy: 
APA gh ARSooRin=R (Morze Białe)grupy 

Polaków, przekazanych w e. a 
roku władzom NKWD przez Litwin 5 > 

Łotyszów, krążyły wśród nic 

uporczywe pogłoski, że na PA 2 
kaś tragedia wodach stała się jak. 

transportem polskich jeńców. Według 

relacji plutonowego, który został 
przewieziony do obozu w Grlazowcu w 
czerwcu 1940 roku, gdy dopytywał się 
© los swych towarzyszy z Ostaszkowa, 
usłyszał osobiście od sowieckiego 
wartownika, że jeńcy z Ostaszkowa 
zostali potopieni. Na Morze Białe 
jako miejsce zamordowania i spoczyn- 

ku jeńców z  Ostaszkowa wskazuje 
również relacja Katarzyny 
Gąszcieckiej, żony oficera 
więzionego w Ostaszkowie: W czerwcu 
1941 roku jechalam jako aresztowana 
do obozów pracy w Komt ASSR. Z 
Archangielska transport nasz 
zaladowano na barki w liczbie 4000 
kobiet i mężczyzn. Barki holowaT 
statek. Wieziono nas przez Morze 
Biale, do ujścia rzekt Pieczory. W . 
czasie jazdy przez Morze Biale, gdy 
siedzialam na pokladzie t pTakalam, 
przystąpił do mnie mlody Rosjanin, 
wojskowy z obslugi barki t zapytal 

mnie czego placzę. Kiedy mu 
wytTumaczytam, że placzę nad swoim 
losem, że mąż mój, kapitan rezerwy 
też zostal wywieziony, oświadczył 
mi. że naszych oficerów nie ma. Na 
moje pytanie gdzie oni są, wyjaśni 
drwiąco, że wszyscy zostali 
zatopieni wlaśnie tu, na Morzu 
Bialym. W ciągu dalszej na ten temat 
rozmowy dowiedzialam się, że ów 
Rosjanin wiózl poprzednio transport 
naszych oficerów i policji w liczbie 
7000 osób. W pewnym miejscu na zem 
BiaTym statek holujący barki 
odczepiono, a obie barki rozmyślnie 
zatopiono. Nasze j rozmowie 
przysluchiwal się jakiś starszy 
Rosjanin, też z obslugi barki i po 

3 

odejściu tego mlodego - przyszedl do 

dostala się do wnętrza. 

kilkanaście 
kwiecień MIESIĄCEM PAMIĘCI NARODOWEJ 

Gdy pytaTam 

czy ktoś się uratował — odpo- 

że osoby które ewien, 

p ooach temu ustanowiły lat 
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o tych zbrodniach nic nie wiedziały 

lub nie chciału wiedzieć. Dlatego my 
pamiętajmy dzisiaj o ofiarach obu 
okupantów nie tylko w  Miesiącu 
Pamięci Narodowej, ale także: w 
innych miesiącach. Niech ta pamięć 
jednak nie wypływa z nienawiści ani 
do Niemców, ani do Rosjan, do 
państwa niemieckiego czy też radzie- 
ckiego. Niech wypływa z pragnienia, 
aby już nigdy nie powtórzył się 
Oświęcim i Katyń, Palmiry i Morze 
Białe, Aleja Szucha i więzienie na 
Łubiance czy na Mokotowie. 

Michal Blaszkiewicz      



KALEJDOSKOP MINIONYCH 

WYDARZEN 
© 12.03.89 odbyła się comiesięczna 
Msza św. DHiH; następnie harcerki i 

harcerze spotkali się w Samotni 
bł.O.Rafała Kalinowskiego na kominku 
którego temat brzmiał "zycie Polaków 
na Syberii". Naszym gościem była pa- 
ni docent Zofia Trojanowicz. © 14. 
03.89. miała miejsce projekcja filmu 
"Ballada o strajku*. © 18/19.03.89. 
chętni uczestniczyli w wielkopostnym 
czuwaniu nocnym w kościele OO. Karme— 
litów Bosych ćm.in. Droga Krzyżowa, 

Rachunek Sumienia, Spowiedź św. , Msza 
św.0. © 25.03.89. harcerze pełnili 
wartę przy Grobie Pańskim. © 26.03. 
89. o godz. 6.00 grupa harcerek i 
harcerzy wzięła udział w uroczystej 
Mszy św. w dniu Zmartwychwstania Pa— 
ńskiego. © 27.03.89. DHiH było 
współorganizatorem Odpustu w Emaus 
(powrócenie do przedwojennej, pozna— 
ńskiej tradycji) w parafii pw. Św. 
Jana Jerozolimskiego nA Komandorii w 
Poznaniu. W południe odprawiona zo- 

Z 

stała Msza Św. , po której odbyło się 
wielkanocne spotkanie duszpasterstwa 

natomiast © godz. 20.00 wszyscy 
uczestnicy Odpustu spotkali się przy 
harcerskim ognisku. Dzień zakończony 

został Apelem Jasnogórskim. © i-2. 
04.89. na Uniwersytecie Gdańskim w 
Sopocie odbył się I Zjazd Związku 
Harcerstwa Rzeczypospolitej. © o2. 
04.89. w kościele farnym została od- 
prawiona tradycyjna Msza Św. w in- 
tencji harcerzy Szarych Szeregów i 

żołnierzy Armii Krajowej w rocznicę 
Akcji pod Arsenałem, w której został 
m.in. uwolniony druh Leonard Bura 
Cinicjator corocznych obchodów 
rocznicy). © 09.04.89. w tradycyj- 
nej Mszy Św. i kominku wziął udział 
gość pan Alojzy Szablewski przewo- 

dniczący NSZZ "Solidarność" Stoczni 
Gdańskiej im. Lenina, który podzielił 

się wspomni eni ami z ostatnich 
strajków. © 11.04.89. chętni obej- 
rzeli film pt. "Wałęsa w Paryżu". 

ŚWIĘTY JERZY -PATRON 
HARCERZY 

Święty Jerzy, rycerz wierny i bo- 
haterski, jest czczony na Wschoazie 

i na Zachodzie. Przeważnie 
przedstawiany jest w postaci rycerza 
siedzącego na wysoko wspiętym rumaku 
pod którego kopytami leży powalony 
smok. O życiu jego niewiele wiemy. 

Jerzy pochodził ze znakomitej ro- 
dziny żyjącej w Małej Azji. Był wy— 
chowany po chrześci jańsku. Jako mło- 
dy człowiek wstąpił na służbę rzyms- 
kiego cesarza Dioklecjana w 
rzymskiej armii wyróżniał się swoją 
prawą postawą i odwagą; dlatego 

szybko awansował na stanowisko 
wyższego oficera. W roku 303 cesarz 
zarządził krwawe prześladowanie 
chr na reRiTwuf zy pcrzucił 

hgrcerskie.pl - 
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7 PRASY 
Dr Grzegorz Boguta, biofizyk, 
pracownik Uniwersytetu Warszawskiego 
i wydawca, szef Niezależnej Oficyny 
Wydawniczej NOW-a, najstarszego wy- 
dawnictwa drugiego obi egu w 
Polsce: "Byly wpadkt , niektóre 
dotkliwe, zwlaszcza gdy konfiskowano 
kosztowny t trudny do zdobycia 
sprzęt, czy gotowe, wydrukowane już 

pozyc je, boleśnie odczuwał iśmy 

aresztowania, ale w sumie w ciągu 
tych lat udalo się nam wydać ponad 
300 książek i czasopism, z których 

wiele, jak sądzę, wejdzie na trwale 
do dorobku intelektualnego naszych 
czasów. W końcu niewiele wydawnictw 

pochwalić się może wprowadzeniem do 
czytelniczego obiegu aż dwóch 
przyszlych noblistów. Ba, istnienie 
drugiego obiegu wplynęlo pobudza jąco 
na caly ruch literacki w Polsce. 
Przecież to = myslą o wydawcach 

podziemnych povstawaly takie książki 
jak "Mala Apokalipsa" czy "Wschody t 
zachody księżyca" Konwickiego, proza 
Marka Nowakowskiego, Jacka 

Bocheńskiego, na jnovsze utwory 
Herberta, Krynickiego. Barańczaka i 
Rymkiewicza. Istnienie naszych wyda- 

wnictw podzialalo orzeżwiająco na 

ofieyny państwowe, na cenzurowaną 
prasę, Rtóre musialy ustosunkować 

się do konkurencji. Wreszcie trzeba 

wspomnieć o eseistyce t publicysty- 
ce- ti tu przytoczyć można choćby 
nazwisko Adama Michnika. Na jedno 

jeszcze chcialbym zwrócić uwagę. 
STynne książki Orwella ti Koestlera — 

dziś drukowane! Już w ZSRR - byly 
opublikowane w NOW-ej, w ślad za 
wydaniami emigracyjnymi. Na dlugo 
przed radziecką "glasnosttą" my wy- 
dawaliśmy Sacharowa t Brodskiego, 
Achmatowaą t Solżenicyna, Wojnowicza 
i Hancdelsztama, Jerofiejewa Ę 
Zamiatina it wielu innych ponownie 
glośnych autorów. W sumie ukazalo 
się w okresie od 13 grudnia (981 r. 
do dzisiaj okolo 2 miliony 
egzemplarzy książek t! czasopism w 
różnych nakladach, oda 2000 do 10000. 
To bardzo dużo, ale jeszcze 
ważniejsze jest udowodnienie, że 
drugt obies stal się nieusuwalny z 
polskiego życia”. 

C TYGODNI K 
02. 04.89.) 

POWSZECHNY nr 14 z 

Piotr Skwieciński, działacz Nieżale- 
żnego Zrzeszenia Studentów: "Środki 
jakimi postuguje się NZS, jak do tej 
pory mieszczą się w spektrum dziala- 
nia, jakie demokratyczne spolecze- 
ństwo może podejmować. Dzialania w 
rodzaju pikiet czy demonstracji są w 
demokratycznych państwach Zachodu 
czymś normalnym e nikogo nie 
bulwersują. I dlatego wydaje mi się. 
że nie może być mowy © jakimś 
ekstremizmie w metodach dzialania 
NZS. Natomiast to, jak NZS będzie 
się zachowywal w przysztości zależy 
od postępowania it polityki wladz. 
Ludzie należący do NZS to nie są 

akurat ci ludzie, którzy chętnie 
wywo Tywal iby *zadymy" dla samej 
zabawy. Ale potrafią się ont 

upomnieć o swoje i to chyba dobrze. 
Na marginesie chcialbym zaznaczyć, 
że stosunek wladz do tych form 
dzialalności ulegl, przynajmiej w 
Warszawie, pewnym zmianom. 8 marca 
obchody rocznicowe (nadzwyczaj udane 
i okazale» nie zostaly zaklócone 
przez milicję t w związku 2 tym 
przebiegaly spokojnie. Niestety po- 
lityka wTadz nie jest tu konsekwen- 
tna. Poza Warszawą nada l ma ją 

miejsce fakty częstokroć bardzo 
brutalnego : atakowania  NZS-owskich 
demonstracji przez formacje ZOMO. 4 
i w samej stolicy milicja interwe- 

  

niuje, zwlaszcza w przypadku mani fe- 
stacji odbywających się pod jawnie 
politycznymi haslami. Chcialbym tu 
mocno podkreślić, że stosunek do 

zgromadzeń publicznych jest dla nas 
probierzem t sprawdzianem dobrej 
wolt wladz. * 

CKONFRONTACJE nr 3 z marca 1989) 

ciaa dalszv na str R



ciąg dalszy ze str. 5 

Witalis Nowicki: "ZetRnąlem się z 

opinią, że ZHR -— jako struktura 

przyjmująca w swym dzialaniu idealy 
chrześcijańskie -— zamykalby zarazem 
swe podwoje dla mlodych ludzi innych 
wyznań Lub niewierzących. Nie sądzę, 

aby obawy te mogly być należycie 
uzasadnione: tidealów L wartości 
chrześcijańskich nie da się przecież 
sprowadzić wylącznie do religijnej 
"konfesyjnośct" -— na tch fudamencie 
wspiera się bowiem caly, przez dwa 
tysiąclecia budowany gmach 
europejskiej kultury. ldzie zatem o 
wartości tworzące uniwersalny kodeks 

etyczny, przydatny każdemu czlowie- 
kowti, który WYSORO ceni sobie 
godność wlasną i bliżnich. Nie 
bardzo 'też rozumiem obawy o rozpęta- 
nie nowych konfliktów o charakterze 
polttycznym wprost przeciwnie: 
tdzie o to, by harcerstwo zerwalo 
wszelkie więzi z polityką, ideologią 

polityczną t jej propagandą>, tuwa-— 
żam natomiast, że utworzenie nowych 

struktur harcerskich polożyTloby kres 
konfliktom it zjawiskom schizo/fremt- 
cznym, które ciągnęly się u nas 
przez cale lata. Każdy ma prawo do 
takiej tożsamości, jaką sobie wybral 
ti na jaką zasluguje." 

(PRZEWODNI K KATOLICKI nr 16 ż 
16.04.89. DJ 

NASZE. 
- PROPOZYCJE 

e2 kwietnia 1989 roku — IV Rajd na 

Dzień św. Jerzego — Białężyn k/Mu- 
rowanej Gośliny. 

— 14 maja 1989 roku -— Msza Św. DHiH, 
kominek na temat Konstytucja 
3 Maja -— szansa i zdrada ". 

—- 16 maja 1989 

"Przesłuchanie" 
roku - film video 

- 25 maja 1989 roku - Ogólnopoznań- 
ska Procesja Bożego Ciała. 

— 11 czerwca 1989 roku — 

soreriwum 
harcerskie.pl 

Zakończenie 

  

"18 marca 1989 odbyło się w War- 
szawie w gmachu *"Romy'* I Walne Zeb- 
branie Klubu Chrześci jańsko-Demokra— 
tycznego. Obrady zostały poprzedzone 
Mszą śŚw., która została odprawiona w 
kościele św. Barbary. Nabożeństwo 
celebrował ks. prałat dr Stefan 
Kośmik. €..13 

Klub Chrześci jańsko-Demokratyczny 
zgromadzony na swym I Walnym Zebra— 

niu wyraża przekonanie, iż składni - 
kiem rzeczywistej demokracji jest 
możliwość swobodnego tworzenia samo— 
dzielnych organizacji młodzieżowych, 
w tym harcerskich i udziela poparcia 
inicjatywie powołania Związku Har- 
cerstwa Rzeczypospolitej. £...) 

Rada Naczelna skierowała także 
list do obradującego w tym samym 
czasie w Sopocie uznawanego przez 

władze za nieformalny Zjazdu Związku 
Harcerstwa Rzeczypospolitej o nastę- 
pującej treści: "Rada Naczelna Klubu 
Chrześcit jańsko-Demokratycznego prze- 
syla serdeczne pozdrowienia obradu- 
Jjącemu w Trójmieście I Walnemu Zjaz- 
dowt Związku Harcerstwa Rzeczypospo-— 
Litej. Wspólne nam są chrześcijań- 

skie idealy, wspólna troska o wycho” 
wante mlodego pokolenia Polaków w 
prawie do wolności, wspólny niepokój 
o przyszlość wypracowanego z takim 
trudem porozumienia. Zyczymy pomyśl - 
nych obrad t oczekujemy szybkiej le- 
galizacji Waszego Związku. " 

CŁAD nr 7 z 16 kwietnia 1989 r.) 

  

ŻYCIE LORDA BADEN-POWELLA 

część III 

Nadszedl teraz 
"żegnajcie". 

na progu życi 

sukcesów. 

" ku. stycznia 1941 ro 
stę biali i czarni, 

atnie miejsce . 

Zmarł 8 

Zołnierze i skauci, 

zanieśli go na jego ost 

spoczynku w cieniu 

cCAfryka Wschodni a) - 

TONA 
SA 

ROBERT BADEN- Po, 

w Wwestmin 
rowano 
pamięct 
Naczelneś 

     

      

      

  

   

Stoję Już n 

roku życia i moje życie chyLt się ku 

końcowi. Większość z was stoi dopiero 

wasze życie bylo szczęśliwe i pelne 

Możecie się sami 

przyczynić wypelniając : 

skautowe dzialając gdziekolwiek bę- 

| ZAK WAJE © ( 

     

  

RO ot R 

czas, abym powiedział 
w moim 81    

    

    
   

   

a it życzę wam, aby 

do 

wasze 

tego 

prawp 

dziecie. 

Na zakończenie Jamboree Baden-Powell 
słowami do przemówił wzruszającymi 

uczestników, jak gdyby wiedział, że 

będzie to jego ostatnie oficjalne 

wystąpienie. 
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ster Abbey w Londynie wma” 

tablicę pamiątkową: Ku 

Roberta Baden-Powell Ż 

o Skauta Świata 1857-1941 

  

  
 



    

NZ 

t Ojczyźnie, 

Dzisiaj, 
każdym miejscu na Ziemi jeden chło- 
piec składa przyrzeczenie skautowe. 

    (ABRÓGOA RYC TAT M), BEE 
per MZ BZP rpa 

      

    

     

Baden-Powell odszedł, ale jego duch 

żyje dalej w sercach młodzieży. 

KA 

Przyrzekam na mój honor, że dolożę 

wszelkich starań, by sTużyć Bogu 

pomagać bliźnim ti żyć 

wedug prawa skautowego. 

jutro, każdego dnia, w 

  

koniec 

  

SPROSTOWANIE 
W poprzednim numerze pojawiło się 

kilka poważnych błędów, za które 
autorów tekstów, w których one wy- 
stąpiły i ich czytelników serdecznie 

przepraszamy: 
1. Leonard BURA - 

ocalenie" 
aJautor "Kamieni na szaniec' to 
oczywiście Aleksander KAMIŃSKI, a 
nie Kamieński (str.3, wers pod 
rysunkiem) 
bdh Leonard Bura został areszto- 
wany we wrześniu 1944 roku, a nie 
jak mylnie podano w 1942 roku 

"Wręcz cudowne 

't] archiwum 
—| harcerskie.pl 

Cstr.3,kolumna lewa, wers 16 od 
doł uj ę 

"Z prasy” — we fragmencie wywiadu 
z panią Haliną Bortnowską-Dąbro- 
wską opyszczono ostatnie wersy, 

które powinny brzmieć następująco 
"Piramida ucisku istnieje nadal; 
od 1981 ciężar dźwigany przez lu- 
dzi u jej podstawy i w dolnych 
kondygnacjach jeszcze się 
zwiększył.Im wyraźniej szczyt pę- 
ka czy się osuwa, tym gorzej 
gniecie. Mało też kto liczy na 
poprawę swego losu przez ruch we- 

wnątrz piramidy. ' 

ciąg dalszy ze str. 4 

wojsko 1 powrócił do prywatnego 
Życia. Cesarz starał się przyciągnąć 
go z powrotem do swojej służby. Wie— 
le mu obiecywał, jeżeli porzuci 
chrześcijaństwo i wróci do wojska 
Ale Jerzy pozostał wierny 
Chrystusowi. Rozgniewany cesarz po- 
lecił go torturować. Rozrywano go 
żelaznymi hakami i przypalane ża- 

gwiami. Jerzy się nie załamał. Wolał 
umrzeć niż zaprzeć się swojej wiary. 
Kościół czci go jako świętego mę- 

czennika. 
Jedna z legend opowiada, że w po- 

bliżu miasta, w którym mieszkał Je- 
rzy, buszował okrutny smok. Pewnego 
dnia młodzieniec zobaczył, jak 'smok 
napadł na księżniczkę bawiącą się w 
pobliżu swego zamku. Wtedy natych- 
miast, nie wahając się ani przez mo— 

ment, rzucił się jej na pomoc. Wal- 
czył z potworem uzbrojony tylko w 

lancę. Ciężka i niebezpieczna to by- 
ła walka, ale smoka pokonał. 

Wierność, odwaga i bohaterstwo 
Jerzego imponowały dawnym rycerzom, 
a na naszych przodkach wywierały og— 
romne wrażenie. Jako patrona czciły 
go zakony rycerskie. Pod jego wezwa— 
niem budowano kościoły. Później, 
kiedy w Europie zapanowała dżuma, 

  

modlono się do Świętego Jerzego i'za 

jego przyczyną następowały cudowne 

uzdrowienia. Od tego czasu uważa się 

go za jednego z świętych pomagają- 

cych w nagłej potrzebie. i 
Do skautingu Świętego 

wprowadził sam założyciel - 
Powell. W roku 1908 tak pisał: 

Jerzego 
Baden 
"Pat- 

ron rycerzy, Święty Jerzy jest tak- 
że patronem skautów ! Jego święto 
przypada na 23 kwietnia. W tym dniu 
każdy prawy skaut nosi różę, a dru- 
żyny skautowe święcą w tym dniu swe 

sztanadary. "' 

  

Niektóre związki skautowe w swej 
nazwie noszą imię «więtego Jerzego 
(Austria, RFN). Inns, chociaż jego 
imienia w nazwie nie mają, są mu 

także wierne. 

Poza popularnym wizerunkiem świę- 
tego Rycerza na koriu, w szeregach 
skautowych znany jest również obraz 
przedstawiający świętego Jerzego 
stojącego za  skautem składającym 
Przyrzeczenie. Święty Jerzy zdaje 

się mówić do chłopca: "Bądź odważny 
mały skaucie - ja ci pomogę. * A nam, 
harcerzom patrzącym na tę scenę wy- 
rywają Się z serca płynące słowa: 
"Święty Jerzy, odważny Rycerzu, 
bądź także naszym Instruktorem !'* 

Bystry Orlik  
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KU NOWEJ 
w kilka lat po ostatniej 

odnowie harcerstwa znów uczestniczy” 
my w "wielkim wrzeniu*. Od SI 
1980 roku, kiedy powstały Kręgi et 
struktorów Harcerskich im.A. jerkow= 
skiego skupiające tych, którzy 28] 
nęli przywrócić w Związku e > 
Polskiego dawne Przyrzeczenie i ra” 
wo Harcerskie, ateżżi że A i 

olikę. Najpierw, wiosną żę 
dy ŚecucUarab KIHAM w ać 
i Warszawie postanowiło dwa 
Niezależny Ruch Harcerski ENRID . » 
Lublinie, wkrótce po ogłoszeniu 37 
nu wojennego i uniewożliwieniu Sai 
łania NRH, harcerki i harcerze e ksjż 
go środowiska zapoczątkowali apo 
ski Ruch Liturgiczny będący _pró ą 
zastosowania metody harcerskiej K 
grupach ministrantów i duszpasters 

jewcząt... 

i ac R zwolenników har- 

cerskiej odnowy pozostawała nadal w 
ZHP utożsamiając się z tzw. ruchem 
harcerskim. W tych drużynach wycho- 
wanie odbywało się w oparciu e Przy” 
rzeczenie i Prawo Harcerskie z 1932 
roku; stosowano tradycyjny, inny niż 
oficjalny system stopni harcerskich. 
W 1988 roku, po przyjęciu przez te 
środowiska (działające wciąż w ra- 
mach ZHP) nazwy Ruch Harcerski Rze- 

czypospolitej, ujawniono strukturę 

ólnopolską. 
Raj Kol ejna organizacja -— Polska 

a Harcerska, która powsta-— 

a LR roku w Koninie liczy 
obecnie około 1000 harcerek i harce- 
rzy działających w kilku PORA AEA 
Polski (Konin, Lublin, Susz, MaG” 
wek, Łódź i inne). Również od po 
czątku lat 80-tych, na terenie 2. 
Polski zawiązywały się i rozwijały 

swoją działalność duszpasterstwa 
harcerek i harcerzy. Rok 1988 przy—: 
niósł znaczne ożywienie w szepegach 
niezależnego harcerstwa. Coraz le 
ściej dochodzono do wniosku, że RP 
była i jest organizacją niecki o" 
walną. W Warszawie i Krakowie powo” 
łano do życia, adresowane do > 
dzieży starszej (szkoły e. 
Bractwa  Skautowe, posługujące s ę 
ograniczoną metodą harcerską PPT 

nie przestrzeganie wszystkich a 

kŁów Prawa Harcerskiego). W JW 

mieście w listopadzie ubiegłego ro 8 
 £ instruktorów ruchu harcerskie 

archiwum 
harcerskie.pl 

ORGANIZACJI 

Harcerstwa 
go zainicjowała Związek ym 1989 
Rzeczypospolitej, który w lut 

je dow soekwsli ku rozwiązał = A 
baslónić nowej PA uke 

; j swoją A 
nizacji oddając A siakióre 

ienią 1988 r 

ED zk niezależne połączyły się 

w Porozumienie drozej jane gi 

i i Organizacji ar e a 

EE PAewakkoWri weszły: RL. p: 

mienistych z Lublina, Polska >: 

zacja Harcerska, sady dsto W eh 

ścia i Stalowej Woli. wszyst gada 

pione w Porozumieniu oraz inne prać 

łające poza ZHP niezal — 

środowiska harcerskie łączył ah 

cel - wychowanie w allo razić 0 

miast wszystkie środowiska n zarodnał 

żne działające w ZHP „były przekc wa 

że dalsze pozostawanie w ZHP asza 

łoby się z sytuacją niejednozn 

i j o 
moralnie. Pragnienie jednoznaczneg 

N 

ZAR 
określenia się we własnej organiza- 
cji zgromadziło na spotkaniu w dniu 
1e lutego 1989 roku w Warszawie 51 
instruktorów i sympatyków harcerstwa 
z wielu środowisk niezależnych. Za- 
wiązali oni Komitet Założycielski 
organizacji o nazwie Związek Harcer- 
stwa Rzeczypospolitej, którą dwa ty- 
godnie później (25 lutego 1989 roku 
w Warszawie) na kolejnym spotkaniu 
instruktorskim powołano do życia. 

Io 

W dniach 1-2.04.1989 roku w So- 
pocie odbył się I Zjazd Związku Har - 
cerstwa Rzeczypospolitej. Do czasu 
zjazdu do związku Cna prawach człon-— 
ków założycieli) przystąpiło 598 in- 
Struktorów z całej Polski, spośród 
których na zjazd przybyło 424 druhen 
i druhów. Ponadto obecni byli goście 
i sympatycy. Na początku zjazdu wys- 
tąpił między innymi Andrzej Celiński 
który reprezentował Lecha Wałęsę i 
odczytał od niego list do uczestni — 
ków I Zjazdu. Przez dwa dni obser wo- 
wał obrady prof. Paweł Czartoryski 
kierujący Komisją do spraw Młodzieży 
Komi Łetu Obywatelskiego "Solidarność 
ż Odczytany też został list 
od nowopowstałego Klubu Chrześci jań- 
Sko-Demokratycznego. W intencji owo- 
ców obrad odprawiono dwie Msze Świę- 
Łe. W pierwszy dzień celebrował Mszę 
Świętą ks. bp Marian Przykucki, ordy- 
nariusz diecezji chełmińskiej, a w 
drugi dzień celebransem był ks.bp Ta 
deusz Gocłowski, ordynariusz diece- 
zji gdańskiej. 

Podczas obrad, które odbywały 
się w auli Uniwersytetu Gdańskiego w 
Sopocie, głównie dyskutowano projekt 
statutu ZHR. Omawiane także sprawy 
systemu stopni instruktorskich, 
wydawnictw harcerskich oraz zasady 
współpracy z innymi organizacjami ha rcerskimi. Po burzliwych obradach w niedzielę 2 kwietnia uchwalono sta- 
tut, po czym Przystąpiono do wyborów 
władz naczelnych: Przewodniczącego, 
Naczelnika, Rady Naczelnej, Komisji 
Rewizyjnej oraz Sądu Harcerskiego. Przewodniczącym ZHR wybrano dha Toma 
sza Strzembosza z Warszawy Chistoryk 
docent na Katoliękim Uniwersytecie 
Lubelskim),a Naczelnikiem dha Krzysz tofa Stanowskiego z Lublina, który przed powstaniem ZHR koordynował 
działania Porozumienia Organizacji 
i Środowisk Niezależnych Chistoryk, asystent na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim). Pod koniec obrad I Zjazdu udzielono głosu gościom. Między in- nymi druhowie z Krakowa przedstawili 
swoją koncepcję odrodzenia harcer- stwa oraz poinformowali © wznowieniu w Swoim środowisku, działającego w pparciu o statut z 1936 roku,Związku larcerstwa Pol skiego. 

Na marginesie należy odnotować, 
Łe zasługą gospodarzy była wspania- 
a organizacja zjazdu. Nie można 
eż nie dostrzec serdecznej gościn- 
ości mieszkańców Trójmiasta, którzy 
ali strawę i schronienie delegatom.   11 

Po zjeździe głównym zadaniem władz naczelnych jest Przygotowanie 
dokumentów związku do rejestracji i 
organizacja normalnej pracy na tere- 
nie całego kraju. W różnych miastach 
powstają już zalążki struktur Łereno 
wych. Także w Poznaniu zawiązała się 
komisja organizacyjna Przygotowująca 
grunt dla działalności około 20 dru- 
Żyn, które zadeklarowały chęć pracy 
w ZHR. Można żywić nadzieję, że mimo 
wielu przeszkód stwarzanych między 
innymi przez władze oświatowe, które 
uniemożliwiają drużynom ZHR działa— jącym w szkołach wstęp do ich harcó- 
wek, nowa inicjatywa rozwinie się i 
umocni budując wspólne dobro, a har- 
cerki i harcerze wokół niej skupieni 
będą pełnić służbę Bogu i Polsce w 
tej organizacji „którą uznali za swo- 
Ją. 

Piotr Bręczewski 

Uchwała Komitetu Obywatel — skiego przy przewodniczącym NSZZ SOLI DARNOŚĆ 

Komitet Obywatelski przy przewod— niczącym NSZZ SOLIDARNOŚĆ wyraża gżębokie z a ni e póoko|jeni a tym, że pomimo odpowiednich ustaleń w trakcie obrad "okrągłego stołu* występują utrudnienia w sprawie za- rejestrowania NZS-u. 
Komitet Obywatelski wyraża też ODU Tr 'z eni e z powodu brutal - "nych akcji sił, porządkowych wobec dwóch pokojowych demonstracji w Poz- naniu i Lublinie. Domagamy się wyja— śnienia tej sprawy i ukarania win- nych. Tego rodzaju działania są od— bierane powszechnie jako łamanie porozumień "okrągłego stołu" i mogą zaciążyć na niekonfrontacyjnym prze- 

biegu wyborów. 
Domagamy się również od władz państwowych takiej interpretacji za- pisu odnośnie Związku Harcerstwa Polskiego w prawie o stowarzysze- niach, która nie stanow i- ł aby przeszkody w jak najszyb- szej legalizacji Związku Harcerstwa 

Rzeczypospolitej. 

  

Warszawa, 8 kwietnia 1989 r,    



ZHR - POZNAŃ 

KOMUNIKAT 

W dniu 21 marca 1989 roku w Poz- 

naniu odbyło się spotkanie instruk- 
Łorów reprezentujących środowiska 
harcerskie Związku Harcerstwa Rze- 

czypospolitej. 
Wybrano Komisję Organizacyjną ZHR 

w składzie: 
— Michał Andrzejak 
— Piotr Bręczewski 
- Mariola Łukaszewska 
— Aleksander Motała 
— Danuta Solińska. 

Komisja została upoważniona do 
koordynowania działań i reprezento- 
wania środowiska harcerskiego ZHR do 

czasu nowych wyborów. 
Postanowiono uruchomić dyżury in- 

struktorów ZHR we wtorek od 18.30 do 
19.30 przy ulic Działowej 25 LWwzgó— 
rze Św. Wojciecha w klasztorze 00. Ka- 

rmelitów Bosych w Poznaniu). 

Komisja Organizacyjna 
ZHR 

Środowiska Poznańskiego 

Poznań, 21 marca 1989 r. 

Przed Zjazdem ZWIĄZKU HARCERSTWA 
RZECZYPOSPOLI TEJ, który odbył się w 
dniach 1-2 kwietnia 1980 roku w 
Sopocie, wystąpiło ze Związku Harce- 
rstwa Polskiego 16 poznańskich dru- 

żyn. 

Drużyny żeńskie: 

251 Poznańska zeńska Drużyna 
Harcerska "KONICZYNY" 

29 Poznańska Drużyna Harcerek 

im. Ludmiły Stefanowskiej "zjawy" 

153 Poznańska Drużyna Harcerek 

40 Poznańska Dr użyna Harcerek 

"ZIELONY PŁOMIEŃ" 
18 Poznańska Drużyna Harcerek 

165 Poznańska Drużyna Harcerek 

St] archiwum 
—| harcerskie.pl 12 

  

Drużyny męskie: 

261 Poznańska Drużyna Harcerzy 

"BRATNIA" 
17 Poznańska Drużyna Harcerzy 

im.gen. Dezyderego Chłapowskiego 
16 Poznańska Drużyna Harcerzy 

im. gen. Józefa Bema 
97 Poznańska Drużyna Harcerzy 

im.Armii Krajowej 
165 Poznańska Drużyna Harcerzy 

"ZAWI SZACY 
153 Poznańska Drużyna Harcerzy 
564 Poznańska Drużyna Harcerzy 

im 15 Pułku Ułanów Poznańskich 
8 Swarzędzka Drużyna Harcerzy 

25 Staromiejska Drużyna Zuchowa 
im. "Rycerzy Zawiszy" 

oraz: 

411 Poznańska Drużyna Harcerska 

"ORLĘTA" 
_ 146 Poznańska Drużyna Harcerska 

Do ZHR wstąpiły drużyny Bractwa 

Wędrowniczego działające przy Klubie 

Inteligencji Katolickiej. 

w Zjeździe ZHR uczestniczyło 26 
instruktorów wyżej wymienionych 

drużyn. 
W pierwszych dniach kwietnia drużyny 
działające przy następujących 
szkołach: SP 5, SP 7, SP 11, SP 65, 
SP 80 oraz VI LO zostały pozbawione 

swoich harcówek. 

    

SŁOWO DUSZPASTERZA 

DLA KOGO JESTEM DUSZPASTERZEM ? 

Przed paroma godzinami powóciłem 

ze spotkania duszpasterzy harcers” 

kich z Krajowym Duszpasterzem Harce- 

rek i Harcerzy ks. bp. Kazimierzem 

Górnym z Krakowa. Spotkanie odbyło 

się w Warszawie. Przyjechało ponad 

siedemdziesięciu duszpasterzy z ca” 

łej Polski. Jak zdążyłem zauważyć. 

większość z nich to również instruk- 

torzy  harcerscy. Nie tylko więc 

przekazują Słowo Boże, ale też znają 

się na metodyce harcerskiej. Dlatego 

mogłem wysłuchać różnych głosów 

duszpasterzy na Łemat zmian, jakie 

zaistniały w polskim harcerstwie. 

Mając na uwadze warszawskie spot- 

kanie, poruszane tam Sprawy dusz= 

pasterstwa harcerek i harcerzy w na- 

szym kraju oraz zmiany powstałe w 

harcerstwie po zjazdach ZHR i ZHP, 

chciałbym przedstawić Wam — Harcerki 

i Harcerze Grodu Przemysława moją 

deklarację, aby nie było wątpliwoś— 

ci, dla kogo jestem duszpasterzem. 

Następnie zarysuję różnice i punkty 

wspólne ZHR i ZHP w sprawie duszpa— 

sterstwa harcerek i harcerzy w tych 

organizacjach. 

JESTEM DUSZPASTERZEM WSZYSTKICH 

WIERZĄCYCH HARCEREK I HARCERZY GRODU 

PRZEMYSŁAWA|- 
Nie jestem duszpasterzem tego czy 

innego związku. Jestem duszpasterzem 

ludzi, którzy traktują poważnie swo- 

ją wiarę, Prawo i Przyrzeczenie Har- 

cerskie. Dla mnie najważniejszą 

sprawą jest chrześcijańska postawa 

harcerki i harcerza na co dzień: w 

domu wobec rodziców i rodzeństwa, w 

szkole wobec nauczycieli i kolegów, 

na uczelni, w pracy wobec przełożo- 

nych i współpracowników, w swoim 

środowisku. 

Ten Łylko może uważać się za har— 

cerza wierzącego, kto na co dzień 

żyje według pzykazań, według Ewange- 

lii <miłość Boga i bliźniego, a 

przede wszystkim przestrzega wiernie 

Prawa i Przyrzeczenia Harcerskiego: 

"Mam szczerą wolę całym życiem peł — 

nić służbę Bogu i Polsce." 

Wartości religijne, wartości wia 

ry chrześcijańskiej muszą mieć swoje 

miejsce w drużynie: wspólna modlitwa 

poranna i wieczorna na obozie, mod- 

RĄ 

litwa przed zbiórką harcerską, Msza 

św. na obozie i w ciągu roku, a 

przede wszystkim obecność na Mszy 

św. harcerskiej w.DHiH Grodu Przemy- 

sława. Powinny być także poruszane w 

rozmowach i gawędach tematy wiary i 

moralności chrześcijańskiej. Tak, by 

całe życie drużyny było przepełnione 

duchem chrześci jańskim. 

Wierzący drużynowy ma prawo b 

obowiązek wychowywać swoich harcerzy 

w atmosferze wiary, miłości Boga i 

bliźniego, w atmosferze służby. Ma 

obowiązek wychowania do pełnej świa- 

domości i postawy chrześcijańskiej w 

życiu osobistym i społecznym. 

Wiara nie jest sprawą prywatną. 

Jest obowiązkiem każdego wierzącego, 

aby dzielił się Ewangelią z tymi, z 

którymi żyje. aby razem z nimi się 

modlił i nie krył swej wiary przed 

innymi. 

Postawa chrześcijańska harcerzy 

ma być widoczna w zewnętrznym zacho- 

waniu. Tylko wtedy praca drużynowego 

będzie sensowna i owocna - pozwoli 

wychować narcerza wiernego Bogu i 

Polsce. 
A teraz >arę słów o tym, jak widzę' 

duszpasterstwo harcerskie w Związku 

Harcerstwa Polskiego i w Związku 

Harcerstwa Rzeczypospolitej. 

Na podstawie statutów ZHP i ZHR 

niewiele nożna powiedzieć na ten tŁe- 

mat. Obydwie organizacje zakładają 

istnienie duszpasterstw. Jednak ZHP 

dopusz Ee za istnienie dusz- 

pasterstwa harcerskiego, "uznając 

ogromną -olę i autorytet Kościoła w 

kształtowaniu postaw Polaków" Czob. 

"Stanowi sko XXVI Zjazdu ZHP w 

sprawie stosunków między ZHP a Koś— 

ciołem" z dnia 31.03.1989r.). ZHP 

uważa działalność duszpasterstw 

harcerskich za wewnętrzną sprawę 

Kościoła, formę spełniania potrzeb 

duchowych wierzących zuchów, harce- 

rzy, instruktorów. ZHP w "Stanowis— 

ku..." jednak dodaje, że zaspokaja— 

nie tych potrzeb nie jest przedmio— 

tem s .atutowej działalności Związku. 

ZHP podejmuje się wychowania harce- 

rzy w duchu humanistycznym Cokreśle— 

nie bardzo szerokie). 

Eiorąc jednak pod uwagę 1lóSć "G= 

sób w Związku należących do PZPR 

trzeba stwierdzić, że jest to zwią- 

zek partyjny propagujący wychowanie 

w duchu świeckim — bez Boga. bez 

1% 
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"Rodzice 
łać swoich dzieci do ZHP, dopóki nie 

potrzeby 

"nia według etyki 

norm chrześci jańskich, według etyki 
laickiej. W takiej sytuacji nasuwa 
się pytanie, czy rodzice wierzący, 
katolicy mogą posyłać swoje dzieci 
do związku, którego cały aparat wła- 
dzy jest partyjny. 

Moja odpowiedź brzmi: N I EE ! 

iwierzący nie powinni posy— 

stanie się związkiem społecznym. Na 

razie jest to związek aparatu PZPR. 

A jakie jest moje stanowisko, 

jako duszpasterza, wobec Związku 

Harcerstwa Rzeczypospolitej? 

w statucie uchwalonym na Zjeździe w 

Sopocie 2 kwietnia, ZHR zakłada 

wychowanie harcerek k harcerzy 

według etyki chrześci jańskiej. Zak- 

łada, że członkowie tego związku bę- 

dą wychowywani w duchu chrześci jań- 

skim, opierając się na Prawie i 

Przyrzeczeniu przedwojennym Cz roku 

19360, które brzmi: "Mam szczerą wolę 

całym życiem pełnić służbę Bogu i 

Polsce, nieść chętną pomoc bliźnim, 

być posłusznym Prawu Harcerskiemu. " 
Nie ogranicza to jednak wstępu do 
ZHR tylko wierzącym Jest. on 
otwarty dla wszystkich ludzi, do- 
puszczając możliwość drugiej Roty, 
gdzie zamiast słowa "Bóg' umieszczo- 
ne jest "Dobro Najwyższe". Tak więc 
wszyscy mogą być członkami ZHR<u, 
który w przyszłości stworzy osobną 
metodykę dla harcerzy i osobną 
dla harcerek, uwzględniając różne 

dziewczyny i chłopca, 
wynikające z różnic psychofizycznych 
i powołania. ZHR, zakładając wycho- 
wanie według etyki chrześci jańskiej, 
chce nie tylko wychować człowieka 
według wartości humanistycznych, jak 
ZHP, ale chce, aby ten człowiek miał 
w pełni ukształtowany Światopogląd 
chrześci jański i opierał swoje życie 
na gruncie wiary i moralności 
chrześci jańskiej. ZHR chce pomagać 
rodzicom wierzącym w wychowaniu ich 
dzieci, do rodziców bowiem należy 
wychowanie dzieci, a wszystkie pozo- 
stałe formy wychowania pełnią rolę 
służebną. Powinny więc wspomagać ro- 
dziców, a nie przeszkadzać, czy 
wręcz robić zamieszanie w umysłach 

dopiero kształtujących swój świato- 
pogląd dzieci. 

Dlatego też, jako duszpasterz 
wierzących harcerek i harcerzy, opo- 
wiadam się w pełni za formą wychowa-— 

chrześci jańskiej, 
zagwarantowanej statutem ZHR. Wyra- 

archiwum 
harcerskie.pl 14 

źżam nadzieję, że instruktorzy ZHR 
będą przekazywać całym życiem har- 
cerkom i harcerzom dziedzictwo wiary 
i prawdy zawarte w Ewangelii; a in- 
struktorzy wierzący, działający ak- 
tualnie w ZHP wykorzystają szansę i 
pomogą swoim wierzącym podopiecznym 
w ukształtowaniu ich w duchu wartoś— 
ci chrześci jańskich. i w tym duchu 
będą wychowywać członków swoich dru- 
źyn. 

Pragnę, aby Prawo i Przyrzeczenie 
było nie tylko znane, ale przede 
wszystkim było realizowane całym ży- 
ciem. 

Jako duszpasterz harcerek i har- 
cerzy zwracam się z tą sprawą do 
Łych wszystkich, którym nie są obo- 
Jętne słowa Roty: "Mam szczerą wolę 
całym życiem służyć Bogu i Polsce." 

I dla tych jestem duszpasterzem. 

Czuwaj ! 

Wasz Duszpasterz 

O.Zdzisław Florek ocd 

  

Oczekuję + DHiH na każdego dru- 
ha 1 druhnę. którzy chcieliby ze mą 
porozmawiać o swoich problemach, o 
sprawach wiary i życia chrześci ja- 
ńskiego. 

Dla ułatwienia kontaktu, bo po-| 
noć niełatwo mnie złapać, podaję dni. 

w które trudno miie będzie uchwycić: 

— w Środy - nie ma mnie, 

- w I piątki miesiąca - nie ma mnie, 

-— w 1 niedziele miesiąca przed połu- 

dniem - nie ma mnie. 

Natomiast oczekuję was co czwa- 

rtek w kościele, w korfesjonale ur 2 

od godziny 17.00 - 18.00 i przy fur- 

cie w kazdy wtorek od 15.00 do sku-| 

tku. Ww sprawach pllnych jestem Go 

dyspozycji w każdej chwili. 

  
Fodaję numer telefonu: 

52-92-93 lub 953-28-4]   az furty wów. 35. 

     


