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07CZYŹNIE 
Duszpasterstwo karcerstwą ną Białorusi — 

"MARZEC 1996 

Iiiesiąc 
w szczególny 
cony św.Józef 
Oviekunowi E 
ka. Uzu=wał 
azeństwem życia e 
z: szczędził 

trudu i ofiary udając się 
do sk dka kraju,aby urato- 
wac Życie Jemusa przed o- 
krutnym Herodem. 

  

Irud, ofiara, wyrze- 
1 a czesem i cierpie- 

często warunek osia- 
najwyższych warto- ś 

r.Józef jest czczony ŚR 
le jako Jeso szcze- I 

.aOoŚCiÓŁł prosi gg 
L+ + CZUWAJ nad 

potomstwem Jezusa 
dKŃAA 3 1 odda l od nas 
wszelką zarazę błędów i zepsucia...,przybądź nam 

łaskawie z niebiańską pomocą w walce z mocami 
ciemmości...,broń Kościóż święty od wrogich za- 

sadzek i od wszelkich przeciwności.Otaczaj każ- 

FP daarchiwiżm nieustanną opieką..." 

—| harcerskie.pl 
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Święty Józef  



4 _Druhno i Druhu, tak często w życiu har - 
CETSK1M Wypowiadasz Słowo: CZUWAJ! To krótkie 
choć wielkie w swej treści słowo, do czenoś 
Cię zobowiązuje. Dziś wypowiedzmy go wspólnie 
wpatrzeni w przykład śwJózefa. A więc: CZUWAJ! 

Twoj duszhastea „iłu ragan 

Gui serceri pełnić służbę, 

Zostać druhem dla każdego, 

U smiech siać, pomnażać drużbę - 

Warto dać siebie samezo. 

A więc Bogu i Ojczyźnie 

do harcerz szuż odwariu 

  archiwum   

KS.PRAŁAT DR. 

KAZIMIERZ. 

LUTOSŁAWSKI 

JAN ZAWADA 

4,03,1880 

5.04.1924 

  

"|. € 

ych się w życiu narodu, 

skiego i regionu łomsyńskien: 

rolniczej na Marymoncie w Wa 

2.500 ha majzstku ziemskiego 

TBROŻTB G1 b We 

kiego patriotyzmu i umiłowania lud 

polskiego ciemiężonego przez zaborców. Wszyscy 

synowie ukończyli studia wyższe. 7, yi 
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- ziemianin, w 1906 roku 

3zZKOŻY 

moletnim opie 

kunem /sponsorem/. 

/1871-1918/ - inżynier-mechanik, inży- 

ctryk, budował < „AÓÓiEKi na 

Solcu, elektryfikował hotel Eristol 

w Warszawie. 

150/ 

ch 1919-1939 reda 

hrzyża 

harcerstwa 

na Sejm Ustawodawczy II Rzecz- 

posp 

2 » 

Józef 

,eSNyM 

"em drozdowskim. Ojeiec świa 

awy kompozytora Witold 

organi 
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zowali ruca ! 

/Centrelnego Komitetu 

pomoc Polakom przebywającym 

nabór do armii gen.Józefa 

nerał/. W tym też czasie 

CKO odebrał 

kerian 

CKO 

mowego 

nież Wincenty podczas swoic 

wie. W 1898 roku kończy szkołę średni 

odejmuje studia w Zurychu 

Robert Stephenson Smyt ME aż: 02. 

Obserwujac słusyną ideę skautingu, U 

i dostosował do polskich warunkór UW 

5      
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W roku 1907 

ordynata aouzysego "EO Edd 

krada Ognisko Wychowawcze Wiej 

cztery ate. Ghtopcy zdobywali 

tyczną 

próba skautingu na 

nym celem Ogniska 

„onej młodzie: powierz aby pra 

pełni rozwoju ducha, umysżu i 

fizycznych, wyrosła na d 

i Kościoła Katolickiego. 

Toku z X potkanie 

4x 4+ 11 YI” wpływ na cier*em ma 

przez Kazimierza 

chowne, 

awem hkorniżowi 

niałych 

0 PANIE 

W OPIE 

HARCERSKICH SERC TY 

FAT DONAŚM PP ATYTCE 
NAM POROC ZAW 
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było stworzenie 

w dobrach ziemski 

tzartoryskiego 

skie - trwał 

nim wiedzę 

sioną z innych krajów. Była 

polski grunt 

warunków 

cą swą dosz: 

pełni rozwoju 
i > 

obrych synów 

s.Kardynatem 

podjęcie decyzji 

do seminarium 

filozoficzne 

Pols 

sił 

Mer 

du- 

po= 

JE : > 
studiów przyjeaćn 

. ża 
jczem = WSJÓ 

U GEIL 

kach 

Karwowsk 

TT" A 
DRGNILENIA 

HARCERZ SPIEWA 

+ 
Nieodłączną towarzysz! 

już od początków jego is 

senka. Trudno wyobrazić 

ez piosenki, wędrowanie 

* A aby od a czasu do czasu, na 

drzew, rozkołysa!ł 

przecudnej 

szysz, nie 

PS herc 

często rówież wypisuje BREDRIAW: harcerstwa 

jego wierną służbę Bogu i Ojczj 

trzeba było stanąć w obronie zagrożonej 

czyzny, rzucając swe młode życie jak "kamienie 

na szeniec". 

Aby wierne towarzyszka harcerskiej doli 

piosenka — nie poszła w zapomnienie, 

dakcja "Bogu i Ojczyźnie" pragnie na 

owego biuletynu przypomnieć, zwłaszcza 

harcerz. 

HARCERSKI, 

Pierwsze zwrotki pow 

powinien znać każdy 

Na pocz: którego sżowa 

SŁaŁY 
= d 

isaxa Olga Drahonowska- 

   



zystko co nasze Ojczyźnie 

tylko życie, więc idziem żyć! 

się biele: roztwórzmy bramy, 

az wydany: "Wstań, w słońce idź!" 

  Ramię pręż, słabość krusz, 
)jczynie od-da-mMy, 
o-twórz=my bremy. 

ducha tęż, Ojczyźnie miżej służ. 

w bój czy trud 

erzy polskich ród. 

Niej tyl-ko 
Roz-xa 
  

  

krusz, du-cha y Matkę gkę chronić od burz! 41 U 

Czynem bogaci, myślą skrzydlaci, 
nie miżzej 2 z! z 3 7 BLE BACEJ SZA ze serc płomiennych uczyńmy grot, 

HD Y W + -argr="] dmi a 7 m tto |] naprzód wytrwsle, śmiało, zuchwale 

w poQniebDnię SZLax. 

pręż... 

  

  

polskich ród. 
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[ro ny arcerskie 

ma Białorusi 

Na Biażoruś przybyżem 9 października 1989r 

w charakterze turysty ne miesięczne zaproszenie 

moich przyjaciół ze Słonima. A że od chiopięcych 

lat jestem harcerzem, a ostatnio przez szereg lat 

pełniłem służbę jako duszpasterz harcerstwa, od 

samego początku mego pobytu na Białorusi stażem 

się tropicielem harcerstwe tu, na tej Ziemi, 

gdzie odegrażo ono w swojej historii tak piękną 

rolę. 

1 września 1990r 

pierwsze 

nego, natrafitxem 

niach, Było to 1 w nia 1990 

zwykłej, historycznej uroczystości d 

pierwszego na Biażorusi łyższego Seminarium Du- 

Centralnym punktem owej inau- 

sprawowana na 

czadających 

lskim mundurze 

druhem 

40   
  

o zaczatkach dwóch drużyn Grodnie: 

żeńskiej. Naszemu spotkaniu towarzyszy - MSRÓŁŁ 

brat o.Krzysztof Groszyk, również kapelan harcer- 

ki /aktualny proboszcz w Sobotnikach/, 

26 lutego 1991r 

Za pośrednictwem dha Wincentego spotykam 

z harcerzami w Grodnie, którzy w każdy wtorek 

godz.197 rganizują zbiórki w Domu Chemika na 

gwarnym i często zadymionyn od panierosów koryta- 

rzu /wypalanych oczywiście przez pseudosportowców 

wybiesejących co chwilę z sali sportowej/. 

i przeprowadza dh Andrzej Paszenko, początku 

instruktor;y student Akademii liedycznej. 

punktualny i nie zawsze obecny na 

Kozaye Ie z jego nieobecności, przepro- 

z Srupą szesna: harcerzy na- 

GT 
początków hercers chrześ- 

nercerstwie oraz p o ad0 póź 

z okazji Bożego Narodzenie 

aju i zegra- 

rozdażem 

"Harcerz Śoiewa". Andrzejen FPa- 

ozosta+ymi harcerzani 

44 - 

izgodniliśmy 
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Han = 7% 2-7 CYT" TxRFFY 

x two. KV! program uczczenia św.Jerzezo, Petrona Har Wa. . 

23 kwietnia 1991r 

Polowa Msza św. na rska o św.Jerzym 
” + y 1:33 zó h msg * s» 7 s x BT m zs = Tr 14 

w podgrodzienszim zasrajniku naa Nlemmem., urozl 
. . e _ s. "ah sj E ś PE z . 1.7 ę L ! + > SH 

zbliżającej się nocy rozświetlone nieco zostacy 
r 

RPYY (YTXP 
ry+ s wiatłami okien z niezbyt odlerzych wleżowco 

"- WIE 
r ń a wieczorną ciszę nasłośniat; mery przepływa .je.- 

cero nieopodal Niemna. Ożtarz 

plomat" umieszczony na pniu wyso ) 

zy. Dwóch harcerzy pddtrzyrmywe4 

ny, jeden zaś w swych dźoniecch 

mszał, potrzebny do sprawowania liturgii. 

tniczyżło wprawdzie dziewięciu harcerzy, ale byzio 

to uczestnictwo peźzne. Wszyscy Drzystąpili do 

Komunii św. 
11 ala 1 

"Huracan" 

E i , dos, 
| OOO CIOWOACI I no lory KOTESPONI1ECNUNC,] NOZ 
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[RO9HEHCKAA ocJA. 

zembercuuń p-H 
234934 g, Muxcemu 
or, du borbiofciua   
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