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I OBRONA 

Najpiękniejszy wśród 
miesięgy - maj jest po- 
święcony Matce Bożej, 
Właśnie w tym miesiącu 
15 maja 1917r miało miej- 
sce pierwsze pojawienie 
się Matki Bożej w Fatimie 
małym dzieciom: Franiowi, 
Hiacyncie i Łucji, Myryja 
posługuje się dziecmi 

"w przekazaniu światu waż- 
nych spraw dla jego rato- 
wania, 

Po osiemdziesięciu la- 
tach od tego wydarzenia 
Figura Matki Bożej przy- 

pominająca tę Postac, którą widziały dzieci w Fa- 
timie, przybyła na Białoruś na początku maja bie- 
żącego roku, 

Również na początku tego miesiąca, 3 maja, 
naród polski czci Matkę Bożą jako swoją Królowę, 
W modlitwie mszalnej na ten dzień Kościół modli 
się: "Boże, Ty dałeś narodowi polskiemu w Najświę- 
tszej Maryi Pannie przedziwną pomoc i obronę, 
spraw łaskawie, aby za wstęwiennictwem naszej 
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Matki i Królowej, religia nieustannie cieszyła się 
wolnością, a ojczyzna rozwijała się w pokoju." 

Pod koniec maja 1997r rozpoczyna się V Pielgrzym” 
ka Ojca Świętego Jana Pawła II do Ojczyzny. 

Drogi Gruhu i Druhno, jak wiele refleksji eiśnie 
się w związku z powyższymi wydarzeniami. 

Jesteś młodym harcerzem, A, ein. Może z wiel- 
kim przejęciem wypowiadałeś słowa Przyrzeczenia 
Harcerskiego lub się do niego przygotowujesz: "Mam 
szczerą woję całym życiem pełnić służbę Bogu i Oj- 
czyźnie,.. byc posłuszny Prawu Harcerskiemu,,," 
Czyż nie jest to wielkie orędzie, jakie masz prze- 
kazac dzisiejszemu światu swoją postawą wiernego 
harcerza, podobnie jak uczyniły to dzieci fatimskie 
przed osiemdziesięciu laty? 

Gdy 16 października 1978r na Stolicę Piotrową 
został powołany kardynał z Polski Karol Wojtyła, 
na całym świecie zainteresowano się ojczyzną no- 
wego papieża, Zdarzało się, że niektórzy pytali, 
na jakim kontynencie leży Polska? Wielu, którzy 
sprzed laty wyjechali z własnego kraju w poszuki- 
waniu chleba i rozproszyli się po całym świecie, 
w tym czasie z dumą przyznawali się, że też są 
Polakami, 

A Ty, Druhu i Druhno jako członek Harcerstwa 
Polskiego, czy znasz Ojczyznę Papieża i Ojczyznę 
swoich przodków? 

Jesteś Polakiem urodzonym i żyjęcym w innej 
Ojczyźnie. Ale pamiętaj, że Maryja jest nie tyle 
Królowę Polskiej Ziemi, ale przede wszystkim 
narodu polskiego, którego Ty jesteś żywym Świa- 
dectwem, 

Życzę Ci, Druhu i Druhno, aby pomoc i obrona 
naszej Królowej towarzyszyła Ci w Twoim codzienym 
harcerstwie, 

Królowo Polski, jestem przy Tobie, Pamiętam, 
czuwam! 

Twój duszpasterz dh fawsajaro”   
V PIELGRZYMKA 

OJCA ŚWIĘTEGO JANA PAWŁA II 
DO OJCZYZNY 
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CZUWAJ!       

Dh kap. - Druhu Olku, ostatnio 
słyszy się na forum naszego miasta dużo 
ciekawych informacji na temat I 
Słonimskiej Drużyny Harcerskiej im. 
M.K. Ogińskiego. Powiedz, jakie były 
narodziny waszej drużyny? 

Dh Olek - Po obozie w Silnie koło 
Torunia w minionym roku, razem z 
druhnami Tanią i Heleną i dh. 
Sergiuszem postanowiliśmy odnowić 
harcerstwo polskie w Slonimiu. Oczywiście 

według założeń R. Baden - Powela. 

Dh kap. - Może mógłbyś wyjawić 
rąbek tajeiunicy z planów na 
brzyszłość? 

Dh Olek - Dzięki Kręgowi Seniorów 
ZHP z Torunia, szczególnie dh. Beacie 
Chomicz ip. Wiesławowi Kiewlakowi 
z ZPB, mamy możliwość uczestnictwa 
w obozie harcerskim w Polsce. 

Zamierzamy wykształcić kilku 
zastępowych na obozie 
szkoleniowym w Białymstoku i 
jednego drużynowego w Toruniu. 
Może uda się zorganizować obóz | 

U HARCERZY SŁONIMIA 
WYWIAD Z DH. ALEKSANDREM CHARYTOŃCZYKIEM 

nie byłoby harcerstwa, gdyby nie p. prezes 
Słonimskiego Oddziału ZPB Leonarda 
Rewkowska io. Grzegorz Góralski, kapelan 
naszej ] SDH, którzy ciągle wspomagają 
naszą służbę Bogu i Ojczyźnie. 
Dhkap. - A. ożepowiedziałbyś kilka słów 

oorganizacjidrużyny? 
Dh Olek - Drużyna została odnowiona 

3 września 1996 roku przy kościele 
Niepokalanego Poczęcia NMP. Po kilku 
spotkaniach zdziećmi i młodzieżą zgłosiło 
się ok. 40 osób, Na czele drużyny stoi dh 
Tania Nadudzik, pomaga jej przyboczna 
Helena Graznowa oraz zastępowi Sergiusz 

Kondraciuk i ja. Jest5 zastępówe2 żeńskie 
1 3 męskie. Raz w tygodniu odbywają się 
zbiórki zastępów i raz w miesiącu zbiórka 
drużyny. | „E 

. Dh kap. - Jakiej pracy poświęcacie 
najwięcej uwagiw drużynie? 
Dh Olek - Jest to początek pracy 

drużyny, dlatego przede wszystkim 
poznajemy prawo harcerskie, historię 

niedaleko Słonimia. 
Dh kan. - Druku, słyszałem także o 

osiągnięciach drużyny? 

Dh Olek - Naszej drużynie udało 
się zdobyć II miejsce na III Festiwalu 
Piosenki Harcerskiej w Grodnie. 
Oprócz tego możemy się poszczycić 
zorganizowaniem andrzejek i 
zapustów, w których uczestniczyły 
dzieci i młodzież naszego miasta, 

którym bliska jest kultura polska. 
Zaprosiliśmy także 2 harcerskie 
zespoły artystyczne z Warszawy i| 
Kluczborka, które zaprezentowały 
tańce polskie, baśń «Królewna 
Śnieżka» i jasełka. 

Dh kap. -'Serdecznie dziękuję za 
rozmowę, a dh. Olkowii cąłej drużynie 
życzę dalszego rozwoju. Czuwaj! 
Dh Olek - Czuwaj! 

Rozmawiał: 
Grzegorz GÓRALSKI 

Skserowąnć 2 „Głosy znaą/ Mionena Mr17-18/9] 
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Jestem przy Tobie, 
Z" 

pamiętam, 

czuwam 
  

w związku z kolejną pielgrzym- 
ką Ojca Świętego Jana Pawła II 
do Ojczyzny, przypomnijmy Jego 
ważne spotkanie modlitewne 
z młodzieżą podczas "Apelu Jas- 
nogórskiego" w roku 1983, 
  

W godzinie apelu jasnogórskiego staję, o Matko, 
przed Twoim umiłowanym Wizerunkiem, ażeby Cię powi- 
tac, 

Witam Cię jako pielgrzym ze stolicy Świętego 
Piotra w Rzymie, a zarazem syn tej ziemi, pośród j 
której od sześciuset lat jesteś obecna w Twoim jes- 
mogórskim Wizerunku, 

Przybywałem tutaj często wołaniem serca, a w 
każdą 3% przemawiałem do Ciebie wobec uczestników 
audiencji generalnych na placu św,Piotra, Przeży- 
wam jubileusz sześcsetlecia wraz z wszystkimi Two- 
imi czcicielami, wraz z całym moim narodem. 

Dziś dane mi jest stanąć raz jeszcze na tym 
świętym miejscu i spojrzeć w Twoje jasnogórskie 
Oblicze, 

Witam Cię w godzinie wieczornego apelu po Mszy 
świętej odprawionej przez Prymasa Polski i dusz- 
pasterzy młodzieży, Witam Cię wraz ze wszystkimi 
uczestnikami tego spotkania - przede wszystkim 
wraz z polską Młodzieżą, 

Raduję się z tego, że jesteśmy tutaj razem wo- 

£"  



bec Matki naszego Narodu, Raduję się, moi drodzy 
Młodzi Przyjaciele, że razem z Wami mogę Ją raz 
jeszcze pozdrowić słowami dzisiejszej wieczornej 
liturgii: Błogosławiona jesteś, Córko, przez Boga 
Najwyższego spomiędzy wszystkich niewiast na zie- 
mi..- 

Tyś wielką chlubą naszego narodu! 
Raduję się, że wespół z Wami, Młodzieży polska, 

będę mógł rozważyć zwięzłą, a jakże bogatą treśc 
apelu jasnogórskiego, który stał się jakby szcze- 
gólnym dziedzictwem Tysiąclecia Chrztu Polski, 

Już w Czasie przygotowań do tej wielkiej rocz 
nicy każdego dnia o godzinie 21 powtarzaliśmy, 
śpiewając lub wypowiadając te słowa: 

"Maryjo, Królowo Polski, jestem przy Tobie, 
pamiętam, czuwam”, 

Zwięzłe słowa, Wymowne, Zakorzeniły się w naszej 
pamięci, w naszym sercu, Rok milenijny minął - a 
my nadal czujemy potrzebę, aby je powtarzac, 

Cieszę się, że dane mi jest dzisiaj powitać 
Panią Jasnogórską, rozważając naprzód - a potem 
śpiewając apel jasnogórski z polską Młodzieżą. 

Gdy wypowiadamy te słowa: "Maryjo, Królowo Pol- 
ski, jestem przy Tobie, Pamiętam, czuwam”, nie 
tylko dajemy świadectwo duchowej obecności Boga- 
rodzicy pośród pokoleń zamieszkujących polską zie- 
mię. Te słowa świadczą o tym, że wierzymy w Miłość, | 
która nas stale ogarnia. Ta miłość zrodziła się 
u stóp krzyża, kiedy Chrystus zawierzył Maryi 
swojego ucznia Jana: "oto syn Twój" /J 19,26/. 
Wierzymy, że w tym jednym człowieku zawierzył Jej 
każdego człowieka, Równocześnie zaś w Jej Sercu 
obudził taką miłość, która jest macierzyńskim 
odzwierciedleniem Jego własnej miłości odkupień- 
czej. 

SR eeówy, że jesteśmy miłowani tą miłością, 
że jesteśmy nią ogarniani: miłością Boga, która 
się objawiła w Odkupieniu - i miłością Chrystusa, 
który tego odkupienia dopełnił przez krzyż -— 
i wreszcie miłością Matki, która stała pod krzy 
żem i z Serca Syna przyjęła do swego Serca każde- 
go człowieka, 
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Jeśli wypowiadamy słowa apelu jasnogórskiego, 
to dlatego, że wierzymy w tę Miłośc, Wierzymy, że 
ona jest od stuleci obecna wśród pokoleń zamiesz- 
kujących ziemię polską, Że jest szczególnie obec- 
ną w znaku Jasnogórskiej Ikony. 

Do tej Miłości się odwołujemy. Świadomość tego, 
że jest taka Miłość, że ma ona na ziemi polskiej 
swój szczególny znak, że możemy się do Niej odwo- 
łać - daje całej naszej chrześcijańskiej i ludz- 
kiej egzystencji jakiś podstawowy wymiar: jakąś 
pewnośc większą od wszystkich doświadczeń czy 
zawodów, jakie może zgotować nam życie, 

Jeśli wypowiadamy słowa apelu jasnogórskiego, 
to nie tylko dlatego, aby do tej Miłości /odku- 
pieńczej oraz macierzyiskiej/ odwołac się - ale 
także, aby na tę Miłość odpowiedzieć, 

Słowa: "jestem przy Tobie, pamiętam, czuwam" 
są bowiem zarazem wyznaniem miłości, którą prag- 
niemy odpowiedzieć na Miłość, jaką jesteśmy od- 
wiecznie miłowani, 

Słowa te są zarazem wewnętrznym programem mi= 
łości, Określają one miłość nie tyle wedle skali u 
uczucia - ale wedle wewnętrznej postawy, jaką ona 
stanowi, Miłować, to znaczy: być przy Osobie, któ- 
rą się miłuje /jestem przy Tokie/, to znaczy za- 
razem; być przy Miłości, jaką jestem miłowany, 
Miłować = to znaczy dalej: pamiętać, Chodzić nie- 
jako z obrazem umiłowanej Osoby w oczach i w sercu. 
To znaczy zarazem: rozważać tę Miłość, jaką jestem 
miłowany, i coraz bardziej zgłębiać jej Boską i 
Ludzką wielkość, Miłować — to wgeszcie znaczy: 
czuwać, Pozwólcie, że ten ostatni rys miłości 
szczególnie rozwiniemy, 

Jest rzeczą niesłychanie doniosłą,: aby w mło- 
dości = w tym wieku, w którym budzą się nowe uczu- 
cia miłości, uczucia decydujące nieraz o całym 
życiu — chodzić z takim dojrzałym wewnętrznym 
programem miłości, właśnie takim, o jakim mówi 
apel jasnogórski, 

/c.d.n,/  



Polski Hymn Narodowy 

Je-szcze Pol-ska nie zgi-nę-ła, kie-dy 
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my ży-je-my, Co nam o-bca prze=moc 

wzię - ła, sza-blą od-bie-rze-my, 

marsz,marsz, Dą-bro- wski z zie-mi 

wło-skiej Pol-ski! Za two-im prze- 
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wo--dem złą-czym się z na-ro-dem, 
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POLSKI HYMN NARODOWY 

/Mazurek Dąbrowskiego/ 

Jeszcze Polska nie zginęła, 
kiedy my żyjemy, 
Co nam obca przemoc wzięła, 
szablą odbierzemy, 

Marsz, marsz Dźbrowski, 
z ziemi włoskiej do Polski! 
za twoim przewodem 
złęczym się z narodem, 

Przejdziem Wisłę, przejdziem Wartę, 
bgdziem Polakami, 
Dał nam przykład Bonaparte 
jak zwyciężać mamy, 

Marsz, marsz, Dąbrowski.,. 

Jak Czarniecki do Poznania, 
po szweckim zaborze, 
dla Ojczyzny ratowania 
wrócim się przez morze, 

Marsz, marsz, Dąbrowski... 

Już tam ojciec do swej Basi 
mówi zapłakany: 
"Słuchaj jeno, pono nasi 
biją w tarabany"*, 

Marsz, marsz, Dąbrowski... 

 



SPOTLANRIE DOKOLEN 
3 maja byłem zaproszony do Opola 

na uroczystość poświęconą wręczeniu 

Sztandaru XV Szczepu «Bratnich 
Ognisk» i nadaniu temu szczepowi 

imienia gen. W. Andersa, Przed 

rozpoczęciem uroczystości Haremistrz 
Andrzej Jan  Półchłopak  - 
przewodniczący kręgu instruktorskiego 
«Wilki» zaproponował gościom 
zapoznać się ze sobą. Nigdy nie 

mogłem wyobrazić sobie, że spotkam 

tam Włodzimierza  Potokę - 

pułkownika Wojska Polskiego, 
Haremistrza - harcerza z Rosji z lat 
przedwojennych. Dotychczas 
zbierałem po kropli każdą wiadomość 
o działalności naszej drużyny przed 
wojną od p. Witolda Karpyzy - 

drużynowego rosieńskiej drużyny im. 
płk. Lisa Kuli przez Jerzego Kwietnia - 
harcerza tej drużyny. Razem z 
harcerzami naszego szczepu 
zbieraliśmy i zbieramy nadal każdą 

ciekawą informację. Spotkanie z tym 

człowiekiem było dla mnie szokiem. 
„Ze łzami w oczach spotkaliśmy się jak 
rodak z rodakiem. Hm.Włodzimierz 
Potoka - to człowiek - historia. Całe 
życie zbiera materiały o historii naszych 
terenów, życiorysy i losy harcerzy z 
przedwojennej Rosi. Dużo ciekawego 
od Hm. W.Potoki dowiedzikłem się i 
dużo informacji otrzymali nasi 
harcerze. Nam, potomkom lat 1930 - 
1940 trzeba uczyć się patriotyzmu na 

przykładzie takich ludzi, którzy 
„mieszkają w Polsce, Stanach 
Zjednoczonych, Francji, przeżyli 
wojnę, obozy stalinowskie, obozy 

hitlerowskie, ale przechowali Krzyże 
Harcerskie i garść ziemi, gdzie się 
urodzili i żyli przed wojną. Było mi 

' trochę smutno i wstyd, że u nas na 
Białorusi (a wiem to doskonale) są 
tacy, którzy chodzą na zbiórki tylko 
po to żeby latem, prawie za darmo, 

pojechać do Polski na obóz - czy to 
taka musi być służba Bogu, Ojczyźnie, 
ludziom? Niel.. 
Jestem bardzo wdzięczny harcerzom 

XV Szczepu Bratnich Ognisk im. gen. 
W.Andersa w Opolu oraz 
Harcmistrzowi J. Półchłopkowi za 
zaproszenie i wyrażam za 
pośrednictwem gazety «Głos znad 

„ Niemna» serdeczne podziękowanie za 

te wzruszające chwile w Opolu! 

Czuwaj! |. 
Pwd. Antoni CHOMCZUKOW 

Komendant Środowiskowego 
- Szczepu HZ i DH im 
M.K.Ogińskiego w Rosi, 

"Harcerz Rzeczypospolitej 

a... 

z Głos znad Nienną” 

2 8-45.Vi.1493, 

bawić s u o 

Oblicza 
harcerzy 
Aa łamach 

„ Glosu 
ZNA 

Jiemna. A Pun Antoni (homczukow jest prezesem oddziału Źwiązku Polaków w 
pomysłów. W swojej pracy stawia na miodzież. 

Jest opiekunem  druż rużyay harcerskiej, członkami której są nie tylko 
Polacy lecz także Bialorusini i Ros; Rosjanie. Drużyna harcerska w Rosi już 
niej sia obozy harcerskie | brala udzial w Festiw alu 
Piosenki opady w Grodnie. Wszystkie te spruwy wymagają 

ania w jze trony Pana Amioniego. | rasagażow ania w pracę 
Etrddewiajcnnć 1ą dobre i przyjszne sosaaki wiród młodzieży w 

Na zdjęciu: harcerki z Hoży Inna 

Kuryłowicz (klasa 11), Natasza 

Makawczyk (klasa 9), Inna 
Donczenko (klasa 8).  



arcerskie 

ną Pidlomst 
Jropy 

6.4) 
29 grudnia 1993r 

Harcerze z Krakowa wraz ze swoim księdzem ka- 
pełanem u grobu ks.Tomasza Kalińskiego, 

30 grudnia 1993r 

Kurs zastępowgęch dla siedmiu harcerzy z Wołkowyska 
i Rosi przeprowadza dh Jacek Myszkowski w Między- 
rzeczu, 

6 stycznia 1994r 

Opłatek harcerski w Międzyrzeczu, 

27 stycznia 1994r 

Siedmiu harcerzy z Warszawy z dhem Jackiem 
Myszkowskim wystawiają "Leśnie Echa" Stefana Żerom- 
skiego w szkół0 międzyrzeckiej. Liczna frekfencja 
dzieci, młodzieży i rodziców, Słowa podziękowania 
za harcerski występ wyraził zastępca dyrektora 
szkoły, wręczając aktorom na pamiątkę książkę - 
album o Grodzieńszczyźnie, 

7 lutego 1994r 

Na spotkaniu z harcerzami w Grodnie wygłosi- 
łam gawędę n.t. wartości chrześcijańskich w har- 
cerstwie, 

9 kwietnia 1994r 

W ZPB w Wołkowysku pośredniczę w staraniach 
dha Jacka Myszkowskiego na etat instruktora har- 
cerskiego na Białorusi, 

A4 
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28 kwietnia 1994r 

Kserokopiarka "Minolaa" jako dar szkoły zawo- 
dowej im,Kasprzaka w Warszawie dla celów harcer= skich i kościelnych w Międzyrzeczu na Białorusi, 
pośrednikiem daru był dh Jacek Myszkowski, który 
jednocześnie pomógł w przewozie owej kserokopiarki z Warszawy do Międzyrzecza, 

1 maja 1994r 

bo Międzyrzecza przybywa dh Jacek Myszkowski 
celem omówienia harcerskiej akcji letniej, 
14 
14 maja 1294y 

Pierwszy Zlot Harerski na Białorusi w Grodnie, 
Uczestniczy penad pięćdziesięciu harcerzy: z Grod- 
na, liostóe, Wołkowyska, Rosi i Międzyrzecza /Zel- 
wy/. 

Złbt zorganizował dh Jacek Piwkowski. 
  

I Zlot ZHPnB 
GRODNO 94 

14 maj 199%4r. 
"Jutro znów powitamy słońce 

piosenkami, 

jutro znów sto piosenek pójdzie 
w ślad za nami..." 

CZUWAJ !!! 
43 

I 

 



20 czerwca 1994r 

Wielki Przyjaciel Harcerstwa ojciec Pacyfik 
Antoni Dydycz z zakonu św,Francisza Braci Mniej- 
szych Kapucynów został mianowany przez Ojca Świę- 
tego Jana Pawła II BISKUPEM DROHICZYNA, 

28 czerwca 1994r 

Spotkanie z komendantem Hufca Łomża /ZHP/, 
który obiecał pomoc dla harcerstwa na Białorusi, 

23-530 lipca 1994r 

W Międzyrzeczu obóz harcerski w liczbie 25 har- 
cerzy z Polski i Białorusi, Pełnię funkcję kapela- 
na i kucharza, 

KRAJ MEJ MATKI 

w słońcu pławią się doliny 
i gdziekolwiek spojrzysm rad, 
kraj mej matki, kraj rodzinny 
kwitnie jak wiosenny sad, 

Daleko, daleko, 
za morzem daleko, 
przepiękna kraina - 
kraj rodzinny matki mej. 

Tutaj brzóska, tu kalina, 
tam nad rzeką olszyn gaj, 
to jest ziemia jej rodzinna, 
gdzie jest drugi taki kraj? 

Daleko, daleko, 
za morzem daleko, 
przepiękna kraina, 
kraj rodzinny matki mej, 

Dziś blisko, dziś blisko, 
za morzem dziś blisko, 
przepiękna kraina, 
kraj rodzinny matki mej, 

  

Tęsknota harcerza na uchodźstwie w USA za 
krajem matki, któremu na imię POLSKA, Czy 
nie jest to również kraj Twojej matki, a 
może babci? 
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Dnia 26 kwietnia 1997r w domu ZPB w Grodnie spot” 
kali się przedstawiciele drużyn harcerskich: z Ho- 
żej, Sopockiń, Słonima, Rosi, Międzyrzecza, no i 
oczywiście z Grodna, Podzielili się swoimi osięg" 
nięciami i problemami w drużynach, Objecali współ- 
pracę w redagowaniu wspólnego pisemka "Bogu i Oj- 
czyźnie", I co dalej? Czekamy na Wasze wieści 
w redakcji "Bogu i Ojczyźnie", 

Adres, jak w poprzednich numerach: 
  

  
Grodnenskaja obł,, Zelwienski r=n, 231932 Miżeri- 
czi, o.,Jan Bońkowski, tel.8-7264/45241   
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