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Panie Jezu,naucz mnie być 

służyć Ci tak jak 

dawać bez wyracho > 

nie troszcząc się 

nie myśląc o odpo 

Służyć Bogu - to znaczy miłować. 

szlachetnym, 
na to zasługuje 
wania, walczyć 

czynku, słuchać 
nagrody nad świ 
łem Twoją święt 

oczekując innej 
mość, że spełni- 

wol KO Amen 

BIULETYN IN 

Związku Harcerstwa 

Komenda "= w 
R 

o rany, pracować, 

NIEREGULARNI 
FORMACYJNY 
Rzeczypo spol 

Stalowej Woli 

itej 

cji Pod karą sank 
dzam aby: 

służbowych zarzą 

drużyny do dnia 30.11.89 

wywiązały się Z€ składek 
p 

nie 
ado= 
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  SPE DZO RE Tp O TA WYWAR ——— 

w iir 
Czołem 

kursanty! 
Ru 

Od: wiedzialni za prowadzenie 
„kursów szkoleniowych zgłaszają 
małą frekfencję KURSANTOW,..CO 
jest nieporozumieniem... Najpie- 
rw narzekamy że nie ma, a gdy są 

to z nich nie korzystamy! e... 
Zwracam się z APELIMM o poważne 

- Z korzyścią dla waszych zastę<= 
pów i drużyn - potraktowanie tej 

sprawy. 

© KRÓTKO © KRÓTKO © KRÓTKO 
= = 

Dh „N.Ms 

można nabywać u 

od pon, d 
lub u dh, 
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(EZ) Mastalerz informuje, że 11 

spotkanie kursu zast.chłopców 

będzie 28-30.X11.89 r. w Tarnoe"z2 

brzegu, par.MBKP — Serbinów. 

Przyjazd 27.,X11.89 r. wieczorem, 

"wracam się Z ponowną prośbą o pomoc i współ” 

pracę w redagowaniu nasze50 pisma, Czekam na te- 

ksty, komentarze, relacje i gawędy a zwłaszcza 

informacje o waszej irażynie/historia drużyny/» 

lo imprezach i ważnych wydarzeniach które będą 

i o tych które już były. 

l 

j4 

a współpracuje Z parafią, 

księdza Proboszcza, 

łać nasze pismo, 
Jeżeli jakaś drużyn 

prosimy o przysłanie adresu 

aby móc na jego ręce przesy 

Pamiętajcie oO zwierzętach 

Tych w lesie /może pomóżcie leśniczem 

zwierząt/ i tych pod waszym oknem. ». 

Zbliża się ZIMA !!! 
e 

25.41.89 Ls godz.8. 

lach na Placu Zamkowym w 

sobą mapy i przewodniki, 
warszawie. weźcie ze 

Redaktor: Dh.R.Jurczak hm, 

Skkretaniąt;+Dh.M.Jamroziewicz
 Pon.3 

U © e 
* 

NN owski,Pon.39/31; 

KPCLE 886 
  

muje, że posiada bo 

wigi w domu kate 
o czwar 
P.Proszowskiego w 

od 9,00 do 12,00 w 
Zainteresowanych informu 

za ten rok i przesłały je 

na adres skarbnika, 

na cele druku i korespo- 

ndencji jest opłata 500 

zł. miesięcznie od druży= 

Agencja "Skrzat" Z 0.0. 

działająca przy Związku Dru 

Q żyn I NDH "Bór", a zajmują- 

ca się kolportarzem książek 

'-— TI obiegu: uprzejmie infoIr- 

gaty wybór tytułów. Książki 

ks.R.Jurczaka w salce BłŁ.Kr.J ad- 

ch. przy parafii MBKP w ST.Woli 

4ku w godz, od 12.00 do 17.00, 

każdą niedzielę 

tym samym miejscu. 
jemy przez sekreta- 

kamy na zgłoszenia. cenach, cze 

diabeł straszny 
= 

u w karmieniu En 

00 - spotykamy SiĘ w patro- je s 

1 Maja 4,37-450 St.Wola, $ 
7/1146, 

ag  



  
  

[JACY JESTEŚMY?| 
  

< Wielu ludzi głęboko się zastanawia, jak zrobić po, 
ludzku jakieś świństwo. Wojtek Bartoszewski 

  

dm 

Albo 
rybka...     

... bo byłem głodny a daliście mi jeść, 

byłem spragniony a daliście mi pić, 

byłem nagi a przyodzialiście mnie, | 

byłem chory a odwiedziliście mnie.. tomiast lepiej 

Roman Gorzelski | | 

    
Idźcie rozdawać miłość - nieście pokój 

i radość ,gorące serca i dobre słowa... 

idźcie jak On - św, Mikołaj”... 

Idźcie,..czekają na was dzieci 

Domów Dziecka, dzieci z biednych 

rodzin, ludzie chorzy, samotni, 

opuszczeni... 

Wymyślcie sami jak im pomóc lub przyłą- 

czcie się do takiej pomocy organizowa- 

nej np. przez Towarzystwo Brata Alberta. 

  

      

    
ZR UASZĄ __POYSTANIE__L_I.5.T.0_P_4_D_0_V_E__ 

Powstanie rozpoczęło się 29 listopada 1830 r, 

a zakończyło w październiku 1831 r. Zasadniczą przyczyną 

wybuchu powstania: była sytuacja wewnętrzna w kraju. | 

Powołane do życia w 1815 roku związane Z zda osobą | 

| króla Królestwo Polskie nie spełniło oczekiwań społecze- , 

ństwa polskiego. Mimo liberalnej Konstytucji zapewniają | 

cej państwu samorząd i siły zbrojne, suwerenność państwa: 

'ograniczały przywileje cara, Władzę naczelną otrzym£. _ 

'dyspotyczny, wielki książe Konstanty. Hamowanie przez 

władzę podstawowych swobód konstytucyjnych, zwalczanie 

opozycji sejmowej, wprowadzenie ostrej cenzury, system 

szpiegowski i terror policyjny oraz ciężka sytuacja mate- 

| rialna warstw plebejskich powodowała nastroje opozycyjne, 

'Do zaognienia sytuacji przyczynik się także wybuch rewo- 

|lucji lipcowej we Francji. W tej sytuacji ośrodek opozy»- 

cji - sprzysiężenie ppor. Piotra Wysockiego w Szkole 

| podchorążych Piechoty podjęło przygotowania do powstania, 

Powstanie rozpoczęło się w nocy 29 listopada 1930 r. 

| nieudanym uderzeniem spiskowców na Belweder, O sukcesie 

jNocy. Listopadowej zdecydowało przejęcie Arsenału - maga- 

'zynu broni, W wyniku walk, nad ranem niemal całe śród 

mieście Warszawy znalazło się w rękach powstańców, 

|W walce, oprócz oddziałów wojska i głównie żołnierzy 4 

j4. pułku piechoty. tzw,czwartaków brał udział lud miasta, 

wm Spiskowcy nie mieli jednak planu dalszej walki, Rządy 
* 6 objęła wtedy. Rada Adninistxaczjna która z inicjatywy 

Lubeckiego przystąpiła do roz rajania ludu i podjęła 

próby porozumienia z Konstantym, Sprzeciwiło się temu 

s zawiązane 1.XII. 1830 r. Towarzystwo Patriotyczne 

= archiwum z Joachimem Lelewelem i Maurycym Mochnackim na czele, 

—| harcerskie.pl 
+p.S5  





    

  

HRACEBSKIE DZ: 
ZHR czy ZHP 

Cd. 

Na przełomie 1988/89 r. 
w środowiskach instruktorskich 
i drużynach harcerskich ujawni- 
ła się tendencja do występowa- 
nia z ZHP, Na terenie jmi a- 
sta opuściło tę organizację 
kilka drużyn harcerskich i ut- 
worzyło niezależny Związek 
Harcerstwa Rzeczypospolitej, 
Podczas Zjazdu instruktorów 
Ruchu Harcerskiego w grudniu 
1988 r, w Warszawie byli obe- 
eni również członkowie gdań- 
skiego ZHR. Rozgorzała wówczas 
ostra dyskusja dotycząca decyu 
zji wystąpienia z ZHP, Zwolem. 
nnicy tego kroku przedstawili 
swoją argumentację.Stwierdzili, 
że Ruch Harcerski liczył na. 
zmianę ZHP od wewnątrz, dzia= 
łając w ramach tej organizacji, 
Główną przeszkodą byli siedzą- 
cy w komendach hufców i chorą” 
gwi urządnicy harcerscy, lu- 
dzie ci, przeważnie członkowie 
PZPR w olbrzymiej większości 
uważali ZHP za p: 
rządzącej partii, Są im zupe- | 
łnie obce ideały harcerskie. | 

ATA 

r 

  ża wykonywaną "pracę" otrzymu- 
ją wynagrodzenie, Taki stan i, 
bardzo im odpowiada, Żądania 
młodych instruktorów, by wszy». 
stkie funkcje w związku były . 
społeczne i bezpłatne przyjęli. 
jako zagrożenie dla swoich | 
"ciepłych posadek", Nie odwa- | 
żyli się również na przywróce-. 
nie przedwojennego Prawa | 
i Przyrzeczenia Harcerskiego, 
jakkolwiek są to w większości 
ludzie wierzący. Najbardziej | 
widoczne jest nieprzestrzega- - 

/H nie przez nich 10 punktu Prawa 
  

    JÓZEF GRZESIAK | 
„CZARNYM | 

m W A O PA PORE 

Urodził się 11.11.1900r. na jednym 
z przedmieść Krakowa, : 

Ukończył cztery klasy szkoży pow- 

szechnej, a po niej trzy klasy szkoły 

wydziałowej, która przygotowywała albo 

do szkół technicznych, albo do pracy 

zawodowej w rzemiośle i przemyśle, 

Dopiero w osiem lat później, po wojnie 

1920r. w wyniku uczęszczania w Wilnie 

na-.kursy maturalne dla wojskowych ,uzys- 

kał świadectwo dojrzałości, 
Rok 1913 był przełomowym rokiem 

w życiu Józefa Grzesiaka, Odeszły lata 

dzieciństwa, szaleństwa, a przyszły 

lata młodzieńcze, pobudzone przez zmianę 

szkoły i środowiska koleżeńskiego, Józek 

zaczął uczęszczać dwa razy w tygódniu » 

w godzinach popołudniowych na gry i ćwi=- 

czenia gimnastyczne, Odbyważo się to 
w Parku Jordana, gdzie Ćwiczyli również 

skauci przygotowujący się na zlot w Anglii, 
Józek był nimi oczarowany, ale nic 

nie mógł zrobić, ze względu na to, że 

musia+ podjąć pracę, by zarobić na nowy 

okres szkolny» 
Po rozpoczęciu roku szkolnego Gi 

wraz z grupą kolegów utworzył zastęn 
tów, nie zwiazanych z organizacj”. 
Dzień 28.11,1919r., to data rozvoczęci 

życia harcerskiego Józefa Grzesizxa., 

Następns ważne data- to data przyrrezczenia 

harcerskiego, składanego w rocznicę : 

Konstytucji 3$-Maja podczas zbiórki wszyst- 

skich drużyn harcerskich z Krakowa, 

Po tych wydarzeniach w jego życiu 

zaszła następna zriana , Józef zosta” 

AJ: 
=<p- 

rznii na I EE Z 

arcerskiego dotyczącego abstynencji od tytoniu 
i alkoholu. Instruktorzy Ruchu harcerskiego będąc członkami związku nie zaakce- 
ptowatj tego programu zakładającego "świeckość organizacji” ,"wio 
zawartego w nim Prawa i Przyrzęczenia Harcerskiego oraz wiele 
Przeciwnicy wystąpienia z ZHR podali również doś 

dącą relę partii" 
innych punktów, 

ważkie argumenty. Zaznaczyli, 
że bardzo duży wpływ ma środowiisko w którym instruktor działa, Często jest nim drużynowy nauczyciel, nie znajdujący w swej pracy zrozumienia 
z jednej strony komendy hufca 
wrażenie na tych ostatnich robi 

drużynę środowiskową, 
braku harcówki, 
która Spowoduje 

instruktorowi. Na tym Zjeździe: oszło również do 

ani poparcia 
Pak eć nauczycieli i rodziców harcerzy, Duże 

u 
jakimiś konsekwencjami, Podobnę trudności ma 

Do tego dochodzi jeszcz 
Należy się również liczyć z dzi zastraszenie harcerzy ema służby bezpieczeństwa 

"nielegalności organizacji" i obawa przed 
również instruktor posiadający 
e sprawa sprzętu obozowego oraz 

W małych miejscowościąch niewielu jest ludzi gotowych a dosao wypadkach udzielić moralnego poparcia 
Harcerskiego, Na uczestniczący 

[ż) 
! | 

archiwum | 
harcerskie.pl | 

rozłamu wewnątrz Ruchu w nim osiem środowisk kożcerakci dh /hufców/,  



cześniej, o pazwie „Czarne Wiiki e Od- TALE J 

awili Józefa Grzesiaka zaczęto nazywać 

Czarnym". 
Ww 1911r. 

ych czasach było równe 

Kkiemu. 
, 

117.,02.1918P., „Czarny" zostaje drużyno- 

yYM w Czarne j Trzynastki", 

Czarny " miał duży wDtyw w 

!r latach 1917-1920. 
: 

Mrudno pominąć okres TI wojny Światowej. 

lybuch wojny 1.03. 1929T» zasta+ „Czarnego! 

r pracy cywilnej, "Czarny" w porozumieniu 

„ Komenda Chorągwi zacząt orzanizować i szko- 

ZKE Wileński Harcerski Batalion Ochotniczy. 

bodczas okupacji niemieckiej „Czarny”" był 

komendantem Wileńskiej Choragwi Szarych 

Szeregów, 
; 

bonadto „Czarny” jako oficer A K De4 

funkcję komendanta dzielnicy „D" i j 

„Wilno'.24.03.19427. po długiej 

zmarza druchna Maryna= Zona „Czarnego"., 

44,11.1942r. „Czarny" zostaje mianowany 

kapitanem. 
SE | 

W kwietniu 1944r, „Czarnemu" udaje się 

unit ać aresztowania, Spotyka to jego 

Trzyias taków w firmie nżoskot!. 

144 124495004 „Czarny" wrócił do Polski 

po prawie dziesięciu latach pobytu w obozach 

pracy przymusowe j., Powrócił jako kaleka, 

gdyż tam pcłamał sobie dotkliwie nogę» 

scharowany, zmizerowany, 

apniony dziad J m>—-
— 

został plutonowym, co w ówczes= 

stopniu instruktor- 

walce zbrojnej 

z . 

Wróci4 

lecz nie załamany 
społecznego» 
braż udzia” 

ać ani 1 857" 1a 
lata 

TAT 1 
w SDOtKa 

| cjach i 

dwa z nich: Kraków i Łódź 
faktycznie nie uznało Zjazdu 
i uczestniczyło w charakterze 

obserwatorów, %ybrano nowe władze 

Ruchu w których nie było prze - 

dstawicieli Krakowa. W następnym 

miesiącu prowadzone były między 

lobu stronami rozmowy, które miały 

|na celu doprowadzenie do jedności 

Równocześnie dojrzała idea powo- 

łania ogólnopolskiej organizacji 

harcerskiej skupiającej zarówno 

harcerzy będących dotąd w nieza- 

leżnych dotąd od ZHP organiza - 
drużynach harcerskich jak 

i samym Ruchu po odejściu: ze 

Związku, 
W lutym 1989 r. doszło do 

porozumienia się większości tych 

środowisk i powołania do życia 

w Warszawie Związku Harcerstwa 

Rze czypospolitej. Przed wstąpie- 

niem do ZHR inne organizacje 

harcerskie rozwiązały się. Taki 

krok uczynił również gdański ZHR. 

|w spotkaniu warszawskim uczestni- 

| czyli również członkowie chorągwi 

krakowskiej ZHP, którzy usiłowali 

| przeforsować sprawę reaktywowani: 

przedwo jennego ZEP, Wynikiem 

| takiego rozwiązania byłoby 

| istnienie dwu organizacji pod 

| nazwą ZHP. Koncepcja ta wtedy nie 

znalazła wielu zwolenników i upa- 

| dła. 

przyjechali 

W Kościele Iiaria 

bardzo dużo 1L 

zmarłego DY-J 

sis nad trumne 

eso wieku 

cerskich 3 
z | . 

w ftodzaju « 
w wielu 5 

należał do decyzji każdego uc 

kolejnych punk tóg poprawionego 
projektu Statutu 

się ok. godz. 24 + w drugim dniu przyj 

tu. Dotyczyły one roty Prawa i Przyrzec 

koedekacyjnych. Projekt Statutu ZHRwc 

wany i przystąpiono do wyboru władz ZHR czyli N 

lnika oraz Przewodniczącego. 

został doc.hm, Tomasz Strzembosz, Naczelnikiem 

uczestniczący a gości byli m.innymi 

Lwowskiej Chorągwi Harcerek, Hm,Rz, 

Szarych Szeregów oraz prof, Paweł Czartoryski. 

Powstanie ZHR scaliło w dużym stopniu niez 

oraz oficialnym ZHP pozostały m.innymi Pol 

ęto poprawki 

zenia Harcerskiego oraz istnienia drużyn 

ałości został przez uczestników przegłogo- 

aczelnej Rady Harcerskiej, Nacze- 

W wyniku tajnego głosowania Przewodniczącym ZHR 

hm.Krzysztof Stanowski, Wśród 

harcmistrzyni 

Stanisław Broniewski-Orsza - Naczelnik 

ależne śro 
ska Organizacja Harcerska oraz reakty- 

1-2.IV. 1989 r. odbył się 

| w Trójmieście I Walny Zjazd ZER, 

Uczestniczyło w nim około 500 

instruktorów i 200 zaproszonych 

gości. W pierwszym dniu po ofi- 

cialnym otwarciu Zjazdu uczestni- 

cy rozpoczęli pracę w komisjach 

problemowych zajmujących się 

określonymi zagadnieniami przygo- 

towanego wcześniej Statutu ZHR 

m.in. Prawem i Przyrzeczeniem 

Kim, strukturą, stopniami narcerskimi i instruktorskimi. Wybór Komisji 

zestnika. Po zakończeniu pracy rozpoczęto głosowani: 

ZHR, Ta część Zjazdu zakończyła 

do niektórych punktów statu- 

Stefania Stipal - komendantka 

dowiska harcerskie, Poza nim 

wowany przez część instruktorów chorągwi krakowskiej ZHP - 1918, 

„Dh.1. Lewandowska pwd 
  

„Człowiek jest jak ogród: gdy się 
e kultywuje — to się zachwaszcza. 

Władysław Sędziak 

    archiwum 
harcerskie.pl E   
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  NERWÓW h 

UWAGA!!! 

Każdy kto prawidłowo odczytane hasło 

nadeśle na adres Kom.Hufca weźmie 
udział w losowaniu nagrody którą 
funduje Komendant a którą będzie ... 

NIESPODZIANKA!!! 
Termin zgłoszeń do 15.12.89 r. 

„CZEKAMY - spiesz się... 
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Biblioteczka harcerska jest miejscem, gdzie możesz znaleźć książkowego?.,, 
Harcerskie sztućce? 
Jednym z podstawowych zadań harcerza jest...? 
Podaj nazwisko twórcy harcerstwa w Polsce? 
Podaj nazwę batalionu harcerskiego, który 1.02.1944 r. przeprowadził zamach 
na gen.SS, F, Kutscherę? 
Ww styczniu 1915 r, powstała Polska Organizacja Skautowa. Jaką miała odzna. ,? 
Każdego roku 22,II, na całym świecie obchodzony jest Dzień Myśli Braterskiej, 
Z jakim wydarzeniem z życia Baden-Powella, związany jest ten dzień? 
W jakim mieście powstaje Polska Organizacja Skautowa? 
Pierwszym stopniem wtajemniczenia w ideę harcerstwa jest.,.? 
Wkomponowana jest w pejzaż naszej ziemi? 
Należy do stałego ekwipunku harcerza? 

Wypisz odpowiedzi i podaj H A SŁO !!! 

ŁAMiIGEÓWKA. 

  

  

  
  

PO CAŁEJ POLSCE,,, Słowa:B, Szczepańcówna 
Muzyka: 3, Bugajsk 

a H? oL 

1, Po całej Polsce o tej godzinie palą się watry i sypią Skry 
a H a 

z tysiąca piersi nocna pieśń płynie, harcerskie myśli,harcerskie sny, 
e | 

Mienią się oksa ZMR płomienie, myśl z nimi płynie hen w nieba próg 
sk. ą 

palą się serca snuje marzenie i błogosławi harcerzom Bóg. 

2. Pieśnią i gwarą, serdeczną, bratnią, wiążemy serca na wieczny czas, 
niechaj w radości i znojnej pracy wspomnienie watry połączy nas, 
wśród czarnej nocy, hen na polanie płyną w świat pieśni miedzami w dal, 
któraż z nich, któraż zawsze zostanie, wsród tych potoków, lasów i hal, 

archiwum 
harcerskie.pl  


