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CHRYSTUS ZMARTWYCHWSTAŁ! 

MWETETDUOM TE 

Każdego roku obchodzimy naj- 
większe święta chrześcijańskie - 
WIELKANOC, W ten dzień przypomi- 
namy zasadhiczą prawdę naszej 
wiary pozdrawiająęc się wzajemnie: 
"Chrystus Zmartwychwstał!" - 
"Prawdziwie Zmartwychwstał!" 

A św,Paweł powie dosadnie: 
"A jeśli Chrystus nie zmartwych- 

wstał, daremne jest nasze nauczanie, próżna jest 
także nasza wiara," 

Prawdę o Zmartwychwstaniu przypomina nam rów- 
nież każda niedziela, która w języku rosyjskim 
brzmi: Woskresenie - Zmartwychwstanie, W niedzie- 
lę natomiast uczestniczymy w największej tajemni- 
cy naszej wiary — we Mszy św,, w której "głosimy 
śmierć Jezusa Chrystusa, wyznajemy Jego Zmart - 
wychwstanie,,," 

Te liczne przypomnienia o Zmartwychwstaniu 
Chrystusa mają skłonić nas do częstego zmartwych- 
wstawania z grzechu do życia w łasce Bożej przez 
spowiedź i wieloletnię pracę nad kształtowahiem 
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swojego człowieczeństwa, To właśnie T [ij U ziszy 4 ; 5 y, Druhno | | csla 
ź PZ w szczególny sposób zobowięzałeś się M I, / 4 Pi 

CE EE swojej osobowości poprzez har- | ł W, 
ea. ą służbę Bogu i Ojczyźnie. Twoje więc co- J Wczoraj tyłko słuchałem, 
zienne zmartwychwstawanie do ochoczej służby Ni o czym starsi szepczą: 

a e w pełnej wierności Prańu Har- | Il I X h OWOCNE dać PORE 
czyni się również d - KT ŚŚ ataś Rui ueEonić lok dad radiu ka : k o zmartwych i : NUWWIIAyIJ RV/EBR< ć Raz — nie zjadłem cukierka, 

Życzę Ci t ć rcerskiego na Białorusi, Sa UNWUW NOZ by mieć wolę lepszą, 
-yczę tego, mój Uruhu i Druhno, z okazji yli, B e E Byłem w ciemnym pokoju, 

przeżywanych świąt wielkanocnych = NOE NWRŹ 8 RE choć bardzo się boję, | ; 

Twój duszpast Wit f % A Go wszystko ,bym stać, się mógł 

pasterz Stęgapiietnj| IPA dzie l nym żołnierzem 
4 sć ak „zał PO SER 3 Bohaterskim, wytrwałym 

4 si ui LAB Koc ą na trudy i znoje !   Od Redakcji: 
Dzisiaj zamknąłem okna, W okresie Zmartwychwstania Pańskiego, po dłuż- i 

szej przerwie, ukazuje się kolejny ósmy numer z" ZZ KBWE aiw 
Bogu i OJczyźnie", Przerwa była spowodowana wyłącz = „<a Tólmf "O PĘ So Wa dalkiaż 

nie przyczynami technicznymi /brak pełnosprawnego |] NOURĄC> Ja. PŻSH O jek ruszeli bolniorze 
sprzętu/., Obecnie rodzi się nadzieja systematycz- a 7 Ne: | PRS, —Q polscy na bagnety, 
nego ukazywania się "Bogu i Ojczyźnie", a to dzię- SZĄ Jak z modlitw tach 
ki wielu, często anonimowych sponsorów, którym | Bd OWYCĘDEA oblei s. 

na sercu ać Sakala idei harcerstwa na - By dobrze znać historię,pamiętać na wieki 

Białorusi, B zapłać! p I zgłoskami złotymi wyryć sobie w duszy, 

W dalszym ciągu zapraszam do współredagowania 

naszego pisemka "Bogu i Ojczyźnie" przez wszystkie A jutro stanę gotów czekając rozkazu 

ośrodki harcerskie działające na Białorusi. Cze- I sam już walczyć będę z przemocą nikczemną. 

kamy na interesujące wiadomości z życia drużyn. Łączność „kolportaż albo sabotaż od razu, 

zastępów harcerskich oraz gromad zuchowych, Ame zadania rosnąć ©ędą ze mną. 

Niech nasze skromne pisemko, które zmartwychwsta-— Ę I powtarzać wciąż będą wieczne hasło moje : 

ło, będzie przez Was, Druhny i Druh : E KBA a eg amas j each © my 

s . ny ruhowie, ciągle | esi GG 8/50 BibYGÓW J00 6 0 „agd złe ma cd, 51" 

ożywiane, 
H, "Na Tropie" Nr 4/1975 

  

23 kwietnia — w RoŻ Grodzieńskiej diecezji 

przypada wspomnienie SWIĘTEGO JERZEGO Patrona 

Harcerstwa, Z tej okazji wszystkim Druhnom i 
Druhom dużo siły do codziennych zwycięstw 
wszelkiego dobra nad złem - 

życzy Redakcja "B i O" 
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Redaktor Radiowy RR 

Witold Patlich /drużynowy GDH/ wP 
Anna Tawro /harc.,szeregowa/ AT 
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IO = 

WP = 
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a Irena Obuchowska IO 
Jacek Myszkowski z Warszawy IM 

A co według waszego pojęcia znaczy być praw- 
dziwym harcerzem? 
Dla mnie to oznacza, żeby służyć Bogu, Ojczy- 
źnie, żeby pomagać młodszym, odradzać pols- 
kość i swoim postępowaniem pokazywać ludziom, 
że harcerz to jest prawdziwy człowiek, taki 
młody człowiek, który może pomóc innym, To 
bardzo pomaga później w życiu, Bo te wszyst- 
kie sprawności, które zdobywamy, to później 
możemy je w życiu wykorzystać, 
Co będziecie robić na najbliższym spotkaniu? 
Na najbliższym spotkaniu my zrobimy z dru- 
żyną musztrę i będziemy zaznajamiac się 
z nowymi członkami drużyny i jak zawsze śpie- 
wać piosenki i nauczyć się nowych piodenek. 
A gdy chodzi o waszych gości z drużyny war- 
szawskiej, jak się będzie układała współpraca 
Myślę, że będziemy pisać listy, że będą nam 
pomagać, przysyłać różne książki o harcer- 
stwie, 

Śpiewniki ze słowami, nutami, byśmy mogli 
śpiewać polskie piosenki i kształcić mowę, 
Gry harcerskie, zabawy, piosenki harcerskie, 

książki dla zuchów i inne. 
Drużyna harcerska powstanie również w Woł- 
kowysku, Aby dopomóc im, udał się tam wraz 
z druhami p.Jacek Myszkowski - instruktor 
harcerski, opiekun 216 Drużyny Harcerskiej 

wi— 4 
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z Warszawy, 
Pan wraz z kilkoma podopiecznymi przyjechał 
tutaj do Grodna, a później udaje się Pan do 
Wołkowyska, 
W r.1991 na wiosnę nawiązaliśmy kontakt z Woł- 
kowyskiem, ze Związkiem Polaków, a także z 
młodzieżą w Wołkowysku = z tworzącą się grupą 
harcerzy, bo trudno to było jeszcze naznać 
drużyną. Od tego czasu zapraszaliśmy kilkakrot: 
nie młodzież harcerską z Wołkowyska na obozy 
do Polski, Dwa Bazy w Bieszczsdy, raz w Bia- 
łostockie, Tak samo raz do Polski centralnej, 
a także zorganizowaliśmy w r.1992, a także 
przedtem jeszcze w 199ir obóz konny w Wołko- 
wysku, wspólny dla harcerzy 216 Drużyny Har- 
cerskiej z Łap z Białostockiebo i harcerzy 
z Grodzienszczyzny: z Grodna i Wołkowyska, 
To jest cała historia współpracy, Współpraca, 
która się rozpoczęła dywno i oczywiście będzie 
ona bardzo pomocna, właśnie w organizacji 
drużyny harcerskiej w Wołkowysku i w dalszym 
jej rozwoju, Pan właśnie razem ze swoją dru- 
żyną będzie sprawował pietzę nad przyszłą druż! 
ną w Wołkowysku, Czy Pana zdaniem taka opieka 
poszczególnych drużyn, poszczególnych miast 
nad naszymi tutaj drużynami polskimi na gro- 
dzieńszczyźnie będzie miała przyszłość? 
Jest napewno taka współpraca potrzebna z kilku 
względów, Jeżeli harcerze z Grodzieńszczyzny ni 
nie będą wyjeżdżać na obozy, czy zloty do Pol- 
ski, nigdy nie będą mieli kontaktu w rzeczy” 
wistości z harcerstwem, a w obecnej chwili 
z przyczyn materialnych nie są w stanie sa- 
modzielnie zorganizować obozów w Polsce, 

Następna rzecz, od 1939r nie istnieje har- 
cerstwo na Grodzieńszczyznie, Dopiero powsta- 
ło w ostatnich latach, Była to więc przerwa 
50 lat, W tym czasie poumierali, względnie 
wyjechali, a także zostali wymordowani, wzgLęd- 
nie wywiezieni instruktorzy harcerscy z okre- 
su międzywojennego. Nie ma więc młodzież na Gro 
dzieńszczyznie doświadczeń harcerskich, Zosta- 

+  



  

ła przerwana ta cięgłość harcerstwa, Ponadto, 
okres, kiedy istniało na tym terenie pionier- 
stwo, wywarł całkowicie negatywny wpływ na tę 
młodzież, tak, że w tej chwili powstające 
harcerstwo często jest skażone tymi doświad- 
czeniami pionierstwa, 

Napewno na Grodzienszczyźnie harcerstwo 
wypracuje swoje metody, Bo tak być powinno, 
Jednak musi najpierw jakieś wzorce zaczerpnęć, 
żeby można było coś ulepszać, coś zmieniać, 

-A GORZGEAG INE słuchacze chyba mają takie 
wrażenie, że specjalnie przeciwstawiamy or- 
ganizacje pionierskie i organizacje harcer- 
skie, to znaczy drużyny harcerskie, Ale mają 
chyba one w swojej organizacji podstawowe 
różnice, Że, jeżeli mimo teoretycznie samo- 
dzielności organizacji pionierskiej, jednak 
miały one inne cele i inne idee, Harcerstwo 
właśnie pod tym względem zupełnie się różni. 
Organizacja harcerska była napewno organi- 
zacją kierowaną przez władzę, Natomiast har- " 
cerstwo ma zupełnie inny system wychowawczy, 60 , 
W harcerstwie harcerz sam wybiera swoją drogę | Oz ( r-zdil 
życiową, sam kieruje swoim postępowaniem, pać 

side «j0ż sżówiwycy ŁOTT* Jod] 048) fo oaży- | 1 WÓRCA KRZYZA 
PS EAEeTe 

wiste i bezwzględne, że harcerstwo jest or- 
ganizacją niepolityczną, * 4.03.1880 „HH 
Harcerstwo nie jest napewno organizacją po- 
lityczną, + 5.01.1944 
Jeżeli chodzi o rotę Przyrzeczenia Harcer- 
skiego - jak brzmi dokładnie? 
Są dwie roty Przyrzeczenia Harcerskiego. 

  

  
W dniach 28 lutego - 2 marca 1997r we wsi 

Drozdowo koło Łomży odbył się IV Harcerski Zóot 
Harcerz wybiesa tę rotę, według której chce pamięci ks,Kazimierza Lutosławskiego — autora: 

Przyrzeczenie składać, harcerskiego krzyża, Tu bowiem w neoromańskiej 
Napewno na Ziemiach Grodzieńszczyzny po- grobowej kaplicy spoczywają prochy dh "Szarego 

winna ona brzeć nieco inaczej: "Mam szczerą - Księdza KAZIMIERZA LUTOSŁAWSKIEGO, 
wolę całym serce służyć Bogu i Ojczyznie,,," Na Zlot, który odbył się podczas polskich 
Taką właśnie przysięgę składać będą przyśli kanikuł zimowych, zaproszeni byli harcerze 
harcerze na Grodzieńszczyznie, z Białorusi, Ze względu na inny termin kanikuł 

szkół na Białorusi, harcerze nasi nie mogli 
wziąć udziału w powyższym Zlocie, H 

6 7       archiwum  



5 TOKROTKA 

1. Gdzie stru-myk płynie z wol-na, roz- 

sie-wa zio-ła maj, stoskrot=ka ros=ła pol- 

na, a nad nią szu-miał gaj. Sto-krot=ka 

ros-ła pol-na, a nad nią szu-miał gaj. 

archiwum 

harcerskie. 

Gdzie strumyk płynie z wolna, 
rozsiewa zioła maj, 
stokrotka rosła polna, 
a nad nią szumiał gaj. 

W tym gaju tak 
że aż przeraża 

ponuro, 

mnie: 

ptaszęża za wysoko, 
a mnie samotnej źle. 

Wtem harcerz idzie z wolna: 
stokrotko, witam cię, 
twój urok mnie 
czy chcesz być 

Ma miłośc jest 
daleko w sercu 
i nikt jej nie 
i nikt jej nie 

zachwyca, 
mą, Czy nie? 

głęboka, 
skryta 
odgadnie 
ddczyta, 

ida, ida, idą... 

harcerz taki gapa, 

+ 
i zeszli w ciemny las, 
= 
ż e aż w pokrzywy wlazł, 

A ona, ona, ona, 

cóż biedna robić ma? 
Nad gapą pochylona 
śmieje się: cha, cha, cha! 
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TROPY HARCERSKIE NA BIAŁORUSI 
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14 kwietnia 1993r 

Radiowa audycja Polskiego Radia - Grodno 
o harcerstwie na Białorusi na podstawie wywiadu 
dh Brunona Hlebowicza i dh Jacka Myszkowskiego, 
17 kwietnia 1993r 

U grobu ks.Tomasza Kalińskiego w Międzyrzeczu 
młodzież z Pruszkowa i harcerze z Wołkowyska, 
Stąd harcerska wyprawa autokarem do Kosowa - szla- 
kiem Tadeusza Kościuszki, 

3 maja 1993r 

Kupno motocykla na cele duszpastersko-harcer- 
skie jako dar harcerzy warszawskich, przekazany 
przez dh Jacka Myszkowskiego, 

8_ czerwca 1993r 

QD ZAC ż W Wołkowysku spotkanie z dh Kazimierzem, od- ez h GH powiedzialnym za harcerstwo w tym mieście, Omó- Ojciec Smęty an aweż II błęcsa wienie dopuszczenia niektórych harcerzy do Przy- 
harce+śtwu na Pratorusi NA WE? 

14 czerwca 1995r 
Dnia 27 października 1993r. podczas audiencji W Grpdnie, w kościele ojców franciszkanów ogólnej zwróciłem się do Ojca Świętego Jana Pawła I Msza św, harcerska za ś.p. dh Andrzeja Paszenko o błogosławieństwo dla harcerstwa na Białorusi i w 30 dzień jego tragicznej śmierci, Utonął dla mojej pracy duszpasterskiej na tych terenach, w nurtach Niemna, Ojciec Święty udzielając błogosławieństwa powtó- 

rzył dwukrotnie: "Białoruś, Białoruś,,." 

o.Jan Bońkowski phm 
dh "Huragan" 

40 14 
archiwum 
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22 czerwca 1993r 

Zbiórka harcerska w Wołkowysku z udziałem 
harcerzy z Międzyrzecza celem omówienia przy- 
gotowania do Przyrzeczenia Harcerskiego, 

25 czerwca 1993r 

Zbiórka harcerska w Międzyrzeczu, Przygotowa- 
nie do Przyrzeczenia Harcerskiego, 

30 czerwca 1993r 

Wołkowysk. Odebrałem Przyrzeczenie Harcerskie 
od następujących druhów: 

Mikołaj Michuta - Zelwa /Międzyrzecz/ 
Andrzej Szaciński - Międzyrzecz 
Andrzej Naumow - Wołkowysk 
Stanisław Popiełucha - Międzyrzecz 
Radosław Pobudziej - Wołkowysk 
Aleksander Połubiejko - Międzyrzecz 

- Wołkowysk Helena Mickiewicz 

archiwum 
harcerskie. 

7 lipca 1993r 

W Wołkowysku omówienie spraw związanych z tego- 
rocznym obozem harcerskim, 

27 lipca 1993r 

Dh Apoloniusz Woliński z Grodna dostarcza do 
Międzyrzecza ofertę dla 15-stu harcerzy na obóz 
do Radzymina koło Warszawy, 

29 lipca 1993r 

W Zelwie załatwianie spraw związanych z wyjaz- 
dem harcerzy do Polski, 

30 lipca 1993r 

Zelwa i Wołkowysk, Sprawy harcerskie związane 
z ich wyjazdem do Polski, 

31 lipca 1993r 

Trudności związane z wyjazdem harcerzy do Pol- 
ski w OWIR w Grodnie, 

2 sierpnia 1993r 

W Grodnie dalszy cięg spraw zwięzanych z wy” 
jazdem harcerzy do Polski, 

3 sierpnia 1995r 

Biurokracja nie ma końca, Stąd ponowny wyjazd 
do Grodna w celach formalnych związanych z wy- 
jazdem harcerzy do Polski, 

5 sierpnia 1993r 

Ponownie w sprawie wyjazdu harcerzy do Polski 
udaje się do Grodna nauczycielka - opiekunka. 

7 sierpnia 1993r 

Zbiórka harcerzy udających się do Radzymina 
na obóz harcerski, 

10 sierpnia 1993r 

W Wołkowysku Harcerski Obóz Konny prowadzi 
dh Jacek Myszkowski z Warszawy, 

43  



15 sierpnia 1995r 

Polowa Msza św. harcerska na obozie w Wołko- 

wysku., W związku z uroczystością Wniebowzięcia 

Matki Boże, wwanej Zielną, harcerze ułożyli po= 

kaźny bukiet z kwiatów polnych, osobiście zebra- 

nych na łące, umieszczając go na głównym maszcie 

namiotu-kaplicy. Przed Mszą św. była okazja do 

spowiedzi. Po Mszy Św, tradycyjne ognisko harcer- 
skie z gawędą o *"Cudzie nad Wisłę". 

20 sierpnia 1993r 

Późnym wieczorem powrócili pełni wrażeń har- 

cerze z obozu harcerskiego w Radzyminie. 
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22 sierpnia 1995r 

Grupa 20-stu harcerzy z obozu w Wołkowyskiu 
przybyła do grobu ks.Tomasza Kalińskiego w Mię- 
dzyrzeczu, 

6 _ sierpnia 1993r 

Zakończenie obozu konnego w wołkowysku, 

23 września i993r 

Odwiedziny sześciu harcerzy z Warszawy, którzy 
przybyli na grób ks.Tomasza Kalińskiego. Nazajutrz 
Msza św, harcerska, a 25,09., po objedzie odjazd, 
Na cele harcerskie w Międzyrzeczu zostały przeka- 
zane przez dh Jacka Myszkowskiego cztery namioty 
i inne przedmioty niezbędne dla organizpwania 
obozów harcerskich, 

25 września 1993r 

Zbiórka harcerska w Międzyrzeczu inaugurująca 
nowy rok szkolny w harcerstwie, 

27 października 1993r 

Przy okazji mego pobytu w Rzymie uczestniczy 
łem na audiencji generalnej u Ojca Świętego Jana 
Pawła II prosząc Go o błogosławieństwo dla har- 
cerstwa na Białorusi, 

10 listopada 1993r 

Grób ks.„Tomasza Kalińskiego nawiedza siedmiu 
harcerzy z Warszawy wraz z dh Jackiem Myszkowskim. 
Po przenocowaniu w Międzyrzeczu, udali się do 
Wołkowyska, 

30 listopada 1993r 

Spotkanie z "nowym" komendantem harcerstwa 
w Grodnie dh Jackiem Piwkowskim phm, który przy- 
był tu z Witnicy k/Gorzowa Wlkp jako instruktor, 

27 grudnia 1993r 

Dh Jacek Myszkowski z wizytą w Międzyrzeczu, 

AŻ  



O HARCERSKIE PRAWO NASZE 

O harcerskie Prawo nasze! 
ty nam znaszysz życia szlak, 
Spraw, abyśmy chcieli zawsze 
tą iść drogą, gdzie twój znak, 

Miłość, radość, dobroć wszędzie - 
niech się szerzą wkoło nas, 
z woli naszej - czyn nasz będzie 
w każdy dobry, czy zły czas, 

Tobie - Prawo, przyrzekamy: 
wierność z wszystkich naszych sił, 
Spraw, ażeby duch braterski 
wśród nas zawsze mocnym był! 

Odległe czasy nie przekazały wiele 

wiadomości o życiu Św.Jerzego. 
Wiemy że w młodzieńczym wieku 
wstąpił do armii rzymskiej, a jako 

chrześcijanin poniósł śmierć 
męczeńską około roku 304. Lidda 
(miasto na Ziemi Świętej dziś zwane 
Lod, na południowy wschód od Tel 

Awiwu) jest miejscem gdzie gorąca 
„ pamięć o św. Jerzym przetrwała 

k wieki i wzbogaciła się o legendy. 

Święty Jerzy - obrońca słabszych i 
odważny rycerz walczący ze 

smokiem - uosobieniem ZŁA - stał 
się patronem wielu kościołów, i tych 

którzy dobro innych stawiają na 
pierwszym miejscu: rycerze, skauci i 
żołnierze. 
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