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poza granicami 

stwierdzamy, 

izacj rgan p   

na tle nam wyjdzie to tworzenie na tyle możemy zostać ocenieni 

jako dobrzy. Natomiast KIHAM przede wszystkim nas ukształtował 

i gdyby go nie było, nie byłoby ZHR, ZHP w odbudowie,Ruchu Har- 
cerskiego, Białej Służby w 1983 187, udziału w pogrzebie mjr. 

Ponurego c 

- ZHR nie jest zarejestrowany.Dlaczego? 

G.B. - Statut został złożony w tym tygodniu do sądu warszawskiego. 

Jest 100% pewności,że nie zostanie przyjęty ze względu na jeden 
punkt,który mówi,że"ZHR kontynuuje tradycję polskiego skautingu 

i harcerstwa i w związku z tym używa tradycyjnego hymnu,ofznak 

i symboliki harcerskiej."Natomiast 46 artykuł ustawy o stowarzysze- 

niach zostawił ZHP monopol na symbole,odznaczenia i mundur harcer- 

ski.Uważamy,że jest on przejawem łamania praw człowieka i chcemy 
go zaskarżyć do Trybucału Konstytucy jnego 

Mamv bardzo silne paparcefe.23 kwietnia w Warszawie Komitet Helsiń- 

ski Obrony Praw Człowieka złożył oświadczenie na ręce Rzecznika 

Praw Obywatelskich pro”. Łętowskiej i Ministra Spraw Wewnętrznych 
gen.Kiszczaka,że m. in.46 artykuł ustawy o stowarzyszeniach jest 

przejawem łamania praw człowieka,. 

- Czy w przyszłości ZHR t ZHP w odbudowie z Krakowa się połączą? 

M.W.- Nie wyobrażam sobie w przyszłości ZHR bez Krakowa. Tak samo 

jak ja myśli wielu poważnych instruktorów w Krakowie, pe» 

wykoru tej drogi wvnika z tego, że sytuacja w Krakowie jest tnn2 

niż w całej Polsce. Kraków ma opanowane ? hufce i połowę trzeciego. 
Władze są takie jakich pragnęli, a co najważniejsze drużyny im si żęj 
podzarządkowały, Dlatego mają prawo do posiadania tego cn 

pe w hufeach. Reaktywowali oni przedwojenny ZEP, 

jają za orzanizację przechwvconą. Natomiast ZM 

ganizacją, która dziecziczy wartości przedwojenneco kacearstwa, i 

m2 Szeregów, Oni nie negują naszego prawa fo istnienia, my 

ich. Myślę, że w ciągu dwóch lat dojdzie do pałącze- 

rzeczy wielkie, a ich nie 

sobie sprawę Kraków oraz 
r harcerzy, w Krakowie 

ys harcerzy. siły muszą się połączyć. 

- Ostatnio władze ZHP zmieniły swój stosunek do Kościoła. Dostrze— 

gają możliwość współdziałania w wielu dziedzinach. Jak oceniacie 

tę zmianę ? 

G.B.- Dobrze by było mieć czasami ŁA że pewne rzeczy będą 

trwała. Z doświadczeń naszych i ludzi starszych, którzy wh 
przeżyli niż mv, można wnioskować, że w ZHP takiej 

nie możn1. 

W 1987 roku Urzad do Spraw Wyznań w Pro Memoria skiero 

Episkopatu Polski pisze, że ” iniejatywv k ie 

środowiska harcers i ZHP już wprowadza ją ant; 

msenty wśród młodzież toteż £ je zakwa! 

nie jako rozłamowe 

da zbednych pa kład nku niędzy Państw 
Jeżeli dwa lata 2 pisało 
Kośrictem, to myślę, że j  



istnienie ZHP. 

zek ten n 

więc jest 

KOWEZOWACYA jedno p 

dyferentny. 

gani: i dzi wychowywać w oparciu o 

dając szan rozwoju osobowości wierzącym 
rzągym, zez aktywne pogłębianie światopoglądu. 

roty Przyrzeczenia Harcerskiego. 

M.W. — Duszpasterstwo i opieka 

em dziatamia Kręgów im. wyniki 

ńlnych księży, którzy sami | ażadii he 
21 

czeę 

che ie 

ielu instruktorów i całe Środow Mi się poże- 

znać 

Obecna Alis stanowiska ZHP do Kościoła, beż powiedzenia przepra- 

których skrzywczono budzi niesmak. 

Zmieniły się uchwały, które mozą być piękne, ale nie zmieniii się 

lódzie, którzy mają je realizować. Mamy duże watpliwości ce do 
tego, że intencje władz ZHP są szczere, ponieważ ten Związek nie 

zmienił się poza tym, że przvjął pewne deklaracje. 

kuję za rozmowę. 

RRNX XXX 

CO MŁODEMU CZŁOWIEKOWI MOŻE DAC HARCERSTWO ? 

wywołuje u człowieka określoną reakcję, 

$żna w zależności od przekonań, poglądów, sn0s0- 

bu myślenia CA na świat, od znajomości historii, Jakże 

często raka. się na taki czy inny temat nie znając podstaw 

zagadnienia, co nie tyle jest niedorzecznością, absurdem - ile 

brakiem odrobiny kultury, wychowania. I tu należałoby się zasta- 

nowić i wyjeśnić niektóre cechy harcerstwa, by móc lepiej zrozu- 

mieć i "czuć! harcerstwo oraz zobaczyć jaką rolę może odegrać 

ą lu harcerstwo w kształtowaniu osobowości i charakteru młodych 

archiwum 

dzi 

harcerz6m pomóc. Za te kontakty ; , dużo wy- 

  

vocował imponująco 

zyży eddziaży 

część dowódeź 

harcerze, że batalion harce 

owstania odznaczornym krzyżem 

atriotyczne harcerstwa 

w atła ię ale nie 

harcerzy na Ziemiach obezodikik, p 

dziecka, służba wsi i tn. 

Uspołecznienie - otoczka "harcerskiej podkultury" uaktywnia 

społecznie wielu harcerzy. W latach międzywojennych harcerzom 

zawdzięcza się odradzanie ogrodów jordanowskich, powołanie spec-* 

jalnej odmiany harcerstwa - zuchów, zapoczątkowanie wychowania 

morskiego młodzieży, stworzenie wzorcowych prewentoriów dziecię- 

cych. Snołeczną zasługą harcerstwa i zarazem jego dużym wkiadem 

w wychowanie społeczne jest propagowanie postawy abstynenc 

alkoholu i papierosów na rzecz zdrowia psychoiizycznego 

nego nie tylko młodzieży, ale i całego społeczeństwa. Jest 

sprawa bardzo ważna, niestety często była i jest niedoceniana, 

a nawet niedostrzegana. 

Samodzielność - dała się ona zauważyć zwłaszcza w latach 

„wojny, kiedy pozbawieni odpowiednich środków, A Ja 

instruktorzy i harcerze sami podejmowali decyzje, by 

swą postawą służyć ojczyźnie. Sprawdzianem ORA 

wątpienia obóz harcerski, gdzie często w prymitywnych, 

kich warunkach liczą się tylko własne siły, spryt, pomysłowość, 

lak więc liczne poczynania harcerskie są wyrazem karcerski 

morządności, samodzielności wielu incjatyw, a co ważniejsze ich 

realizacji /zakładanie nowych drużyn i szczepów/. 

+ Uczynność - jest postawą eksponowaną przez cały czas is i ie 

nia harcerstwa. Motyw korzyści osobistych jest spychany na dalszy 

plan, a na czoło wysuwa się postawa pomocy człowiekowi znajdują-  
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cemu się w potrzebie i społeczeństwu. 

bliźniego" stanowią jakby naturalny fu 

to nie na piśmi 

świadkam 

bu bycia. Potwierdza się 

nach, których często jest +52 

w cene rowaniu których 

wolnega czasu.Poczawszy od obozów aaa, 

biwakach i wycieczkach kończąc wne, zimowiską, a na 

odpowiadający at i ORRYDWC młodzie 

i 

spędzić wieczory przy kominku na WE 

wędzie. Daje to zarazem niezwykłą 

incjatyw,propozycji, aktywności każdego Z" 

tników. : 

Inny bardzo istotny element harcerstwa wiąże aię z postawą 

i-zaangażowaniem-harcerzy w kierowaniu zastępem; drużyną, Ma to - 

niewątpliwie wpływ na ich późniejszą postawę jako nauczycieli, 

organizatorów, a przede wszystkim rodziców» 

zieci i młodzieży powodowało 

How 

Ład harcerstwa w woza „dań 

poczicie d doniosłoś 

publi 

arcerstwa widz rstwo jako ruca społeczny, ruch 

y dużą rolę ni wychowaniu 

rodu. Również środowiska w który 

aktywnymi xulturalnie i, 

ĘCY i 

oprac .na podet „Kamiński A. ,Co miodemu 

harcerstwo?wiStudia i szkice pedagogiczne, 

Warszawa 1974 

stwa w oczach instruktorów, mżo= 

zęść rzesz harcerskich i przy- 

  

choćby głazu, 

nawet swoje- 

im. gen. Kazimn 

W dniu września 193 ku okupant wski wkrocz zył 
Prawi > ąty-1 = M m 5 ż z Prawie też naty 3 ześnia powsta 

tanicznie na iczne organizacje i komórki konspiracyjne. 

00cZ ua doiaFa2 AA. 5 h 

Początkowo działały one ę asną rę! wzajemnego porozumie- 

nia i koordynacji poczynań. Grupy te, echniki pracy 

konspiracyjnej, nie posiadały doświadczer w walce podziemnnej - to 

były przecież pierwsze dni pięcio 

na w duchu patrioty 

wojennego Pr 

mając n 
okrutnych 

wielu tych 

spowodo- 

1ywany ch 

NO wów 

karcerzy 

Stwierdził na 

konspiracyjnych. 

Jedną z nich, 

który powstał 

stanowili byli wojskowi i młodzież. 

raportu gestapo, wynosił około 

września i około 1000 młod 

"LEGION WYZWOLENIA”, 

racyjny p.n. "Wyzwoleniec". 

był drukowane  



zbiórki i spotkania'od 
powielaczu w ilości około 20 zzemplarzy, Do chwili ar a leżności od NAPA. 

w lutym 1940 roku wydano 10 numerów tego pisma, Legion Wyzwolenia Trzaskalskich przy ul 
rozpoczął energiczną wyszukiwania i przyjmowania ukrytej pol- To w puniety kontaktowe, 
skiej broni zwi szeroką działalność wywiadowczą. ; iałalność członków Legionu Wyzwoleni legała między innymi 

Na skutek d nfidentów, Gestapo wpadło na ślad działalnoś— na zbieraniu wiadomości o uwięzionych, nasłuchu radiowym, obserwacji 
ci organizacji stycznia 1940 roku aresztowano przy kolportażu ł miejscowych komisariatów żandarmerii niemieckiej RPO SAR i. 

jed: jsk 
pisma 5 osób. A towanie kierownictwa i dalszych członków organiza wych, zbieraniu wiadomości o ukrytej Rai trzymywana i roznoszene 

ani 
ę E 5 , ; Amasztawań 4 a= ; ; ć : cji nastąpiło dopiero w ach 15 - 17 lutego 1940 roku. Aresztow tajną gazntkę "Wyzwoleniec", którą doręczano zaufanym Polakom, a 

wżedy około 18 osób z kierownictwem,między innymi Kazimierza Perczyń- szczególnie kolegom szkolnym. Roznoszono ulotki antyhitlerowskie, 
skiego - dowódcę jednego z obwodów oraz Marię Jeruzal współredaktork które były wkładane do skrzynek na listy, bądź pozostawiane pod 
pisma Wyzwoleniec. rzwiami mieszkań Niemców. Treść ulotek zawierała ostrzeżenia i po= 

Przestrzeganie zasad ostrożności nie uchroniło jednak zed dal- gróżki pod adresen szczególnie niel pie ych i okrutnych hitler- 
zymi represjami. W dniu 29 marca 1940 roku został wany dowód owców jak: Frescher /oprawca z kadogoszcza/, ffman i innych. 

Legionu Wyzwolenia = Zenon Dudziński,-- Zbierano książki i many oraz różne instrukcje wojskowe. Na zbiórkach 
W tych trudnych warunkach okupacyjnego terroru 16 Łódzka Drużyna omawiane były sprawy na frontach,składano meldunki o zebranych ma- 

dny 

Pałaszczaków nie zaprzestała swojej działalności, choć była to już teriałach dotyczących miejscowych Niemców i otrzymywana polecenia 
służba podziemna, konspiracyjna. Harcerze nawiązywali wzajemne konta- oraz zadania na najbliższe dni 

docierała już do nich pierwsza prasa podziemna i pierwsze rozkazy Domyślano się, że jednym z łożycieli Legionu Wyzwolenia na 
mendy Chorągwi Łódzkiej Harcerstwa. terenie Julianowa jest druh Edward Trzaskalski - wychowanek giena- 

z 2 Ka 

z eniu i ukryciu pięknego proporca - sztandaru 16-tej zium im. J. Piłsudskiego w Łodzi. Choć nikt nie wiedział ilu ludzi 
ich koledzy szkolni podjeli pierwszą walkę z okupartem należy do organizacji, to zdawano sobie sprawę, że grupę Pułaszcza- 

prasę podziemną i ulotki, podjęli nasłuch i nawią- ków w Legionie Wyzwolenia stanowi kilkudziesięciu ludzi z tej dziel- 
c wzajemną, podtrzymywali społeczeństwo na duchu, U Len nicy. Jak się potem okazało, byli to przeważnie horcerze z 16 ŁDH, 

taktowe, zabezpieczono broń, Po samodzielnej dzi harcerki z 17 zna i związani z drużynami najbliżsi edzy szkolni, 
żalności konspiracyjn , mi siącach wrześniu i. 5 zierniku, Pierwsze pojedyncze aresztowania młodzie 
tonada 193 pełnią już m w szeregach Legi czorem 9 listopada 1939 roku. Padły raJoę 
Wszwolenia cz wi ezw ży / "piątkach" organizacyjnych. harcerzy i kolegów. Kilku chłopcó 

alnością 16 Druży u rodzin,i znajomych. RZE młodych konsp 

z dzielnicą conspiracyjną na jednak na miejscu i postanowiła działa 

terenie wyjątkowo niebezpiecznym przez Niemców i ich służby bezpie- czujność i ostrożność, 

czeństwa z gestapo i SS, W tej dzielnicy konspiracja stanowiła : : W lutym 1940 roku gestapo wpadło na trop Legionu, Aresztowa- 
-Julianów już od przed wojny roił się od hitlerow- nie jednego z podoficerów spowodowało dalsze,-sięgające około 100 
Bałutach zaczeła działać, pierwsza chyba. w Łodzi, "osób. 10 lutego .1940 roku nastąpiły już masowe aresztowania. Ges- 

ska APRA PAROS: związana -z mea Pa dz: tapo miało gotową, pełną listę, którą się posługiwało. Wtedy za- 

się w paź brano z domów przy ulicach Zgierskiej 107, 105, Murarskiej 1 i 3 

asa z założycieli takiej grupy Konarskiego 5, Jasnej, Sędziowskiej i okolicy n ujących druhów: 
Stefana Agackiego, Zenona Lewandowskiego, Czes był druh Tade: i 1 pr ulicy Pancernej 10 w pobliżu 

. Teresy. - :ty kolega, którego marzeniem Michalskiego, Zdzisława Popławskiego, Edwarda 

do lotnictwa. 1 u / dnocześnie "piątkowyu", 
nizacji znali si ażych grupach. Wtedy jeszcze nie wiedzieli, B J 

Tadeusza Dźwigalskiego, lucj Piechotę i 

że Legion dyzwolenia liczył około 1500 osób, 

S$] archiwum 
harcerskie.  



kolporterkę 

22lutego za- 

ŁDH oraz druh- 

mu prz zy ul. Jasnej 10. 

Q marca 4 roku po niel udzkich torturach i przesłuchiwani ach, 

kich tych harcerzy, harcerki i kolegów, skrwawionych i powią- 

drutem, wywieziono z więzienia przy ul. Sterlinga i rozstrze- 

lano w lesie Okręglik, przy ul. Szczecińskiej k/Zgierza. Tam bowiem 

do Okręglika prowadził ślad według opowiadań rodzin i innych relacji. 

Z braci Tzzeciaków stracono Stanisława - Andrzej przeżył. 

Na początku kwietnia 1940 roku aresztowano drugiego z braci 

Piechotów - Jerzego. Zabrano go z domu przy ul. Konarskiego 3. Razem 

z nim skuto kajdanami kolegę Czerwińskiego z ul. Zgierskiej 113 

Obydwóch roztr zelano w lesie Tuszyńskim w lipcu 1940 roku. 

W maju tegoż roku nastąpi iły dalsze represje. 14 maja zostali 

aresztowani dalsi członkowie Legionu Wyzwolenia, a wśród nich dru- 

howie: Longin Kęp 2 EE drugi z braci Trzaskalskich - Zygzunt oraz 

Ryszard Szczęsny - wszyscy z 16 Drużyny Harcerskiej. Nieco później 

został aresztowany ksiądz Henryk Pytko, kapelan Pułaszczaków. 

W dniu 19 sierpnia 1940 roku zginął w Dachau druh Zygmunt 

Trzaskalski, w lutym 1941 roku Longin Kępiń ki, a 12 sierpnia 

roku zgładzono Księdza Henryka Pytkę. Obóz w Dachau przeżył jedynie 

druh Ryszard Szczęsny. W styczniu 1943 roku 2 został 

drugi z braci Dźwigalskich - Leon. Zginął w Oświęci i narca 

amego roku. 

Po aresztowaniach w lutym, kwietniu i maju 1940 roku, zerwał 

się kontakt harcerzy 16 drużyny z komendą konspiracyjnego harcer- 

stwa w Łodzi. Organizacja była bardzo osłabiona, a drużyna poniosła 

duże straty w ludziach. Przestał również istnieć LEGION WYZWOLENIA 

rozbity ostatecznie przez Gestapo w maju 1940 roku. Z półtoratysię- 

cznej organizacji ocalało niewielu. Ci co ocaleli, przeszli do kon- 

spiracji w Szarych Szeregach, niektórzy współpracowali lub przeszii, 

do Służby Zwycięstwu Polski, Związku Walki Zbrojnej i innych 

nizacji podziemnych. 

Tarror hitlerowski szalał nadal. Przepełnione byży więzienia 

St] archiwum 
harcerskie.pl 

ódzkie i obozy przy ul. Liściastej oraz ul. Sowińskie w Radogosz- 

ZU. Tragiczny los nie oszczędził również innych har 

rużyny "Stalowej Trzynastki" z Bałut, złonków Legionu, Kilku z nich 

zaledwie przeżyło obozy karne i koncentracyjne. Niektórzy przeżyli 

tylko dzięki szczęśliwym okolicznościom. 

aki był los pozostałych członków Legionu Wyzwolenia ? 

Dziś już trudno ustalić. Żyje zaledwie kilu i ci utrzynuj 

sobą kontakt. Żyją jeszcze koledzy tamtych młodocianych bohat 

pamiętają ich jeszcze niektórzy mieszkańcy Julianowa. 

Dziś wiemy, że żaden z harcerzy Legionu Wyzwolenia nie zdra- 

dzix. Nie wydali nikogo pomimo strasznych tortur. To wiemy na pewno, 

Zdradz zi1i szpicle, konfidenci gest tapo., -Do.ostatniej chwili > 

Puł szczacy zachowywali się.po -bohatersku. Nauczyciel szkoły Nr .56 

Da AjĘA ław Samecki, uwięziony w jednej celi z ceni 3 w wię= 

zieniu przy ul, Sterlinga, opowiadał po wojnie, że po wyczytaniu 

przez gestapowców nazwisk harcerzy, przed wywiezieniem ich na egze- 

kucję ktoś zawołwł: Baczność ! Zaczeli śpiewać: Jeszcze Polska ni 

zgineła! - Wtedy Ich bito i lżono. 

Żyją jeszcze rodziny niektórych pol k i hąrcerzy 

z Legionu, choć zabrakło dziś świadków aa. iej wierygodnych: 

Rodziców, matek ojców którzy wychowali ł i dzieci. Nie ma 

też już wśród naa tych nauczycieli, którzy wpoili tej wspaniażej 

Młodej Polsce miłość Ojczyzny: druhów Antoniego S$ 

taraniem kilku kolegów i przyjaciół, w dniu 6 wrześ 

fundowano i odsłonięto tablicę pamiątkową poświęcona 

Pytce, wychowawcom i harcerzom z 16 ŁDH. Tablic 

ono na zewnętrznym murze kościoła przy ul. eradki 

gdy już braknie świadków tamtych 

pamiętała młodzież harcerska o mogiłach w lasach Okręglika, 

Lućmierza, Tuszyna i innych miejscach kaźni. 

Organizacja LEGION WYZWOLENIA - jedna z pierwszych Kon: 

nych organizacji w Łodzi, nie doczekała się do dziś nawet 

skromnej tablicy choć byli przykładem odwagi ż 

choć na pewno wierzyli, że walczą o sprawę 

doczekają Klęski Nier - wierni do końca 

iYgzystko co nasze P oddamy" - za Nią 

cy, bohąterskie dziewcz żarliwi  



druhowie harcerskiej rodziny. 
; Ra To ki TSEEESKt 1 A Gal YA 

wci. aiw TY zwa OTĘGNI CHU OPORU jest wojewóc 

KSYKONIE HARCERSTWA" wydanym w 19886 roku 

wzmianki o Legionie Wyzwolenia. O 

bowej organizacji "Promienistych" nie zapomniano w 

w dwóch hasłach: pod hasłem "Chorągiew Łódzka ZHP", 
= ź A A JA arcerska 

45 podano: "W środowisku harcerskim /?/ powstała AA 2 

j s Z ; J2 
biażo 

yjna organizacja lewicowa "Promieniści", R. 

= „k ; REY ; ż 3 Ę ti chłopców z 

Pod hasłem "P" - Promieniści podano: " Konspiracyjna lewicowa akc 

; = zi, FR z "AES I tablica widniej 

anizacja młodzieżowa działająca w Łodzi w 1941 - 1944 r Wio t 

1942 r. weszła w skład Gwardii Ludowej - Rozbita w Qa 3 
Informacja o "środowisku harcerskim" jest błędna, 

genizacji tej był zaledwie jeden harcerz. 

O Promienistych pisze się i mówi wiele. Poświęcono Im kiika 

miejsc pamięci, Jest na Bałutach Hufiec BPromienistych, park Pro- 

mienistych, głaz Prbmienistych, mają Promieniści pomnik na cmen- 

tarzu Radogoszcz, ulicę Franka Prożka Jezłonek Promienistych/ 

Rodzeństwa Pibaków, mają Promieniści swoją izb 
CE > DRORIAZGI 

Bażuck tradycyjną nazwę 16 Drużyny Pużasz 

a Prożka, mają Promieniści swoją 

przy ul. Piotrkowskiej nr 83 /choć brak na niej wzmi i u Najkróbsza relacja ze Zjazdu ZHP ukazała się w tygodniku Stolica 

ar 19 z 07.05.89 str.7. Oto ona: 

"Warto wspomnieć 

Przed Zjazdem /nr dziewięć lub dwadzieścia sześć/ o harcerzach 

Dla bohaterskich harcerek i harcerzy 2 dzielnicy Bałut "z było głośno także na naszych łamach dlatego, że zbył skutecznie 

akło miejsca". w izbie pamięci Hufca Bałuckiego, żadna iraży straszyli w lesie zające. Czasy się zmieniają - teraz w lesie 

IZGIONU WYZWOLENIA, Braci pów Inno hyć etcho bo lasów mniej. ? 

we wspomnianym Zjeździe wzięło udział 998 delegatów w tym 

530 etatowych pracowników Związku, komendantów chorągwi 40 a 

hufenwych prominentów 176, za to drużynowych 5 a zastępowych 

'ezna Zócćzkeiego ZBOWiD-u. ledwo 10. 

Zwiazek ma być odnowiony. 

cerzach, a napis głosi, że byli młodzieżową organizecją 

Ludowej/. Istnieje podobno szkoła im. Pronienistych, 

W piśmie z dnia 25 marca 1985 r. Główna Komisja Badania Saska : : » CIRRIR CU > 

Zbrodni Hitlerowskich w Polsce - Instytut Pamięci Narodowej SE SeRZY ROA NPR PERECA pozaca* 
j MY ł przez przebudowę, restauracje, zamalowywanie zacieków z dziurawych 

w Warszawie podaje: "Zaświadcza się na podstawie akt przechowywa- rvnien. Czasem stosuje się osuszanie ścian i podpiwniczenie, a 

nych w tutejszym archiwum /Geheime Staatspolizei /Gestapo/ Litz- nawet remont fundamentów." 

GA, sygn. 151/233, że na terenie Łodzi w okresie oku- jk widać w ZHP zastosowann metodę "remontu fundamentów" 
mannstadt, : 

RE ż rz ; 1 1a j 1 mada I ae == 

2 ź ganizacja podziemna "LEGION g aze już > nie odżegnuje się od przedwojennego harce 

wskazuj 
założona 13 list «artośćia i 

wiązana w 1940 aresztowania jej Kor nt je ug Wa by również wiedzieć 

W viśmie z dnie 1ATC: 7 ] xi wanym jednes ;iązk w jest 3,5 tys. etatów 

z byłych członków Legionu, NA 

archiwum 
harcerskie.pl  



  

WYPADEK CZY ZBODNIA? 

Zupełnie przypadkowo trafiłam na projekcje filmu video, o ofiarach 

ostatnich zbrodni księdza Stanisława Suchowolca i księdza Stefaha 

Niedzielaka. Przed projekcją zabrał głos ks.Stanisław Małkowski 

i pan Sikora, który był na miejscu " rzekomego wypadku" wraz 

z kamerą video. Zdaniem ks.Małkowskiego zbrodni na obu kapłanach 

dokonano przed rozpoczęciem obrad okrągłego stołu, ponieważ uwaga 

telewizji, opinii publicznej całego Świata zwrócona była na to 

wydarzenie. Qdwróciło to uwagę od rutynowych działań S3.Smierci 

dwóch kapłanów prawie nie: zauważono. 

j Film pokazuje nieścisłości przy prowadzeniu śledztwa, 

a także krętactwa jakich dapuszczano się przy interpretacji faktów 

zastanych na miejscu dokonania zbrodni.Prowadzący Śledztwo nie 

zauważyli, czy nie chcieli zauważyć krwi na kapie tapczanu.Jest to 

obecnie problem dla prokuratury, 

Pominięto także wiele innych, a istotnych śladów.Ciażo 

ka.Suchowolca znaleziono w piżamie obok tapczanu, bo według 

oficjalnych wersji kaiądz przed zaśnięciem włożył biżamę, ale nie 

trafixr do łóżka, gdyż był pijany.Podczas gdy ciało ks.Stani sżawa 

było osmolone piżame pozostaważe czysta. Wobec tego czy pies, który 

leżał martwy obok swego pana, także byż pijuny?. Zwoki psa poddano 

rskiej dopiero po kilku dniach od rozpoczęcia 

esowało bardziej to,ile butów 

ile miał -PBOREZA zy, KdZi 

m poszugiwali się 

ia.ywożywał on śmiech wśród og 0. 

SCE ich to, że w pokoju w kt 

zaczadzeniu ks.Stanisław, drzwi były 

ADANIE jest więc ilość pyłu znalezionego na 

eblach.Inny jakże ważny szczegół.Grzejnik typu Farel, który miał 

spowodować pożar, staż pod drewnianym stołem, Podłoga w tym miejscu 

miała wypaloną dziurę, jednak stół z REAE tylko osmolony,drewno 

było nietknięte. Fotele opalone tyl: jednej STANY ROSTRRA 

edstawiający Matkę Bos 
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przecież mówili 

amstwie? Cnyba 

była | Jax X 

o” Gdyby wiekszoś Polaków w obecnej sytuacji w roczyła 

stalibyśmy się narodem wolnym duchowo już teraz", 

ORZATA CHOLEWA 

BŁOGOSŁAWIONY TRUD 

ławionytrud, co potem zalewa czoła 

em rwący krwi rozsadza więźby żył, 
pałąk gnie nam grzbiet, nie pyta czy podoła? 

Czy padniem pod nim w proch zmiażdżeni i bez sił? 

c 
o 
zas 
ętn 

wiony trud, błogosławione lata 
pracy, znoju,zawodów, wahań, łez. 

łogosławiona chwila, gdy mija nas zapłata 

znów umyka w dal szamotań naszych kres. 

Błogosławiony bój, bój życia nieskończony 

Co od kolebki nam pobudkę wieczną grzmi. 

osterunek nasz każe, choć już stracony 

ć ostatkiem sił, ostatnią kroplą krwi. 

chwili dnia burzy w nas coś, zabija 

gliszcz woła do ducha "żyj". H
O
 

m 
GI
 

i cheemy mieć pogodę w sercu wieczną 3€ s! 

Jeśli się chcemy wznieść nad wszystkie sidła zł! 
zdobyć prawdy Świat — Jeruzalem słoneczn 

To trza nam do niej iść przez bój, przez 
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świtanie ;, 

rtwychwstanie, 

nasza w sercach będzie, 

zwyciężym wroga wszędzie, r 

Ramię w ramię, druhu m 

W pełni mocy, w pełni 

trudzie, 

śe 
ejawem Ł 
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