
Przypominamy o potrzebie materialnego wsparcia naszej parafii w 
zwi¹zku z koniecznoœci¹ przeprowadzenia prac konserwacyjnych i 
inwestycyjnych. Okazj¹ do tego jest kolekta inwestycyjna w ka¿d¹ 
pierwsz¹ niedzielê miesi¹ca. Mo¿na tak¿e przekazaæ wsparcie poprzez 
przelew na konto: Parafii Rzym. Kat. Chrystusa Zbawiciela w Gd. 
Osowej. 

Nr rachunku: IBAN PL 12 1440 1387 0000 0000 0798 6521
Bank: NORDEA Bank Polska S.A. Oddzia³ CBD O/G³ówny 3 P.B. 

   w Gdañsku ul.Balcerskiego 2  80-299 Gdañsk

UWAGA! Biblioteka parafialna jest czynna wraz z kancelari¹ 
00 00parafialn¹ we wtorki, œrody i czwartki w godzinach od 19  do 20 .
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Okres Wielkiego Postu trwa od 
Œrody Popielcowej do Mszy Œwiêtej 
Wieczerzy Pañskiej.  Liturgia 
w i e l k o p o s t n a  p r z y g o t o w u j e  
wiernych do obchodów Paschalnego 
Misterium przez wspomnienie 
przyjêtego chrztu i pe³nienie pokuty.

Wielki Post otwiera wiele 
mo¿liwoœci. Stwarza niepowtarzaln¹ 
szansê zag³êbienia siê w tajemnicê 
w³asnego ¿ycia. Ma³o co bowiem tak 
wyraŸnie wyjaœnia sens naszego 
codziennego trudu i momentów, 
które powoduj¹ choæby chwilowe 
zachwianie naszej równowagi. Wielu 
z nas niecierpliwie czeka na 
nabo¿eñstwa Drogi Krzy¿owej. W 
ka¿dy pi¹tek Wielkiego Postu mamy mo¿liwoœæ adorowaæ Pana 
Jezusa w drodze na Golgotê. Nie tylko przypominaæ kolejne 
wydarzenia, lecz rzeczywiœcie im towarzyszyæ.

Zapewne wielka pobo¿noœæ i religijnoœæ katolickiego 
spo³eczeñstwa polskiego sprawi³a, ¿e na pocz¹tku XVIII wieku 
pojawi³o siê nabo¿eñstwo pasyjne, w swojej strukturze wzorowane 
na dawnej Jutrzni, siêgaj¹ce tajemnicy mêki Chrystusa i cierpienia 
Jego Matki. "Gorzkie ¯ale" pierwszy raz odprawiono w 1707 r. i do 
dzisiejszego dnia odprawia siê je w okresie Wielkiego Postu.

Zachêcamy wszystkich parafian do podjêcia czynnego 
udzia³u w nabo¿eñstwach wielkopostnych, tak wiêc: w 
ka¿dy pi¹tek odprawiaæ bêdziemy Drogê Krzy¿ow¹ po 

00mszy œw. o godz. 8 , po Koronce do Bo¿ego Mi³osierdzia o 
00 30 30godz. 15 , dla dzieci o godz. 16 , dla wszystkich o 17  i dla 

00m³odzie¿y o 19 . Zaœ w ka¿d¹ niedzielê Nabo¿eñstwo 
00Gorzkich ¯ali wraz z kazaniem pasyjnym o godz. 17 . 

Kazania pasyjne wyg³osi ks. Pra³at Stanis³aw Du³ak.

   Parafialne Rekolekcje Wielkopostne zostan¹ 
przeprowadzone w dniach  od 10 do 13. kwietnia 2011 r. 
przez braci Kapucynów: Jerzego Krauczanka i Witalija 
Bandaronka z Mo³odeczna w Bia³orusi; Mo³odeczno jest 
to 100 tysiêczna miejscowoœæ w odleg³oœci 60 km od 
Miñska.

INFORMACJA O REKOLEKCJACH 
WIELKOPOSTNYCH 2011

WIELKI  POST Wkrótce
Beatyfikacja Wielkiego 

Papie¿a Rodaka
"Episkopat Polski czyni ju¿ gor¹czkowe przygotowania, aby ten 

donios³y moment w ¿yciu Koœcio³a polskiego, jakim jest zbli¿aj¹ca siê 
beatyfikacja Jana Paw³a II, zapisa³ siê w nas jak najg³êbiej i jak najdostojniej. 
Bo czas biegnie i odleg³oœæ od tego dziejowego wydarzenia Koœcio³a i Polski 
trzeba liczy w tygodniach. Przygotowania powinny wnikn¹æ w najg³êbsze 
warstwy œwiadomoœci narodu i 
Koœcio³a polskiego, a nie sp³yn¹æ 
po  w ie r zchu  j ako  j edno  
k i lkudn iowe  koœc i e lno  -  
narodowe œwiêtowanie.

Trzeba bêdzie wykonaæ 
d³ugotrwa³¹ solidn¹ pracê i to od 
zaraz,  bo mo¿e nam nie 
wystarczyæ czasu. O jak¹ pracê 
chodzi? Trzeba g³êbszej i 
poszerzonej wiedzy w narodzie o 
monumentalnej postaci s³ugi 
Bo¿ego Jana Paw³a II. Bo czy¿ 
znajomoœæ genialnego i œwiêtego 
Rodaka przez szerokie warstwy 
spo³eczeñstwa nie ogranicza siê do sumy mniej lub bardziej wa¿nych 
szczegó³ów? A szerokie pola tego przebogatego ¿ycia pozostaj¹ ci¹gle 
nieznane. Jak temu zaradziæ? ..."

Kardyna³ Stanis³aw Nagy SCJ, którego s³owa zacytowaliœmy powy¿ej, 
jako odpowiedŸ na powy¿sze pytanie postuluje rozpowszechnianie wiedzy o 
¿yciu i dzia³alnoœci Jana Paw³a II w rodzinach, w szkole - zw³aszcza na 
katechezach - oraz w parafiach. 
I w³aœnie: co w naszej Parafii? Otó¿ utworzono na parafialnej witrynie 
internetowej  nowy dzia³, poœwiêcony osobie Papie¿a 
Polaka. W chwili obecnej dzia³ ów podzielony zosta³ na 4 kategorie:

 – bêd¹ tam zamieszczane na bie¿¹co informacje dotycz¹ce 

przygotowañ do Uroczystoœci oraz organizowanych pielgrzymek; 

 – dostêpne s¹ tu Adhortacje, Encykliki, wybrane Listy 

Apostolskie, homilie oraz "coœ do pos³uchania";

 – sukcesywnie pojawiaæ siê bêd¹ materia³y o podró¿ach 

apostolskich Jana Paw³a II ;

 – tê kategoriê chcielibyœmy tworzyæ wspólnie z 

Parafianami.
Serdecznie zachêcamy zatem wszystkich Parafian do podzielenia siê 

swoj¹ refleksj¹, swoimi przemyœleniami, swoim spotkaniem z Janem 
Paw³em II...

Czekamy na Wasze artyku³y i zdjêcia!!! Materiaùy prosimy przesyùaã 
na adres: 

www.zbawiciel.gda.pl

Beatyfikacja

Nauczanie

Pielgrzymki

Œwiadectwa

zbawosowa@diecezja.gda.pl
¯YCIE  SAKRAMENTALNE  W  PARAFII

p.w. Chrystusa Zbawiciela
(luty 2010):

£aski chrztu dost¹pili:
Amelia Maria Klimek 13.02.2011
Maja Monika Banach 13.02.2011
Antoni Józef Damaszke 13.02.2011
Alicja Marek 13.02.2011

Do Pana odesz³a:
Tatiana Sza³aboda, l. 65
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a  v i s  m i e s z k a n i a  
Bronków. No, i znowu - 
przypadek, szczêœcie, 
c z y  O p a t r z n o œ æ ?  
Oczywiœcie Opatrznoœæ. 
Ale i szczêœcie, bo ¿eby 
w tak wielkim mieœcie 
tak szybko znaleŸæ 
mieszkanie tu¿ obok 
dzieci  i  wnuków?!  
Najczêœciej widywa³am 
wnuczkê Marysiê, bo 
przychodzi³a do mnie na 
lekcje gry na fortepianie. 
(PóŸniej uczêszcza³a do 
Ogniska Muzycznego). 
Uczy³a siê œwietnie, 
u j a w n i a j ¹ c  d u ¿ ¹  
muzykalnoœæ. ¯a³ujê, ¿e 
teraz grywa rzadko, ale 
myœlê, ¿e czas, który 
dawniej poœwiêca³a na 
muzykê, nie jest czasem 
straconym, bo jeœli 
kogoœ w dzieciñstwie 
czule obejmuje Euterpe, 
to i  w przysz³oœci  
zachowuje on szczególn¹ wra¿liwoœæ na piêkno naszego œwiata.

W 1997 - ym roku przenieœliœmy siê z moim "Menzlem" nad Ba³tyk, 
miêdzy piêkne, lesiste wzgórza Trójmiasta. Zamieszkaliœmy w domku z 
ogrodem, razem z Markami. Mieszkam tu w ziemskim raju, wygodnie, w 
estetycznym otoczeniu, a przede wszystkim - z serdecznymi, bliskimi 
osobami. Takiej sytuacji ¿yczê ka¿demu starszemu cz³owiekowi.

Mam nadziejê, mój fortepianku, ¿e teraz ju¿ osiedliœmy tu z tob¹ na 
sta³e i ¿e nie czekaj¹ na nas jakieœ nowe przeprowadzki. Piêæ transportów, 
to chyba ju¿ naprawdê dosyæ, zw³aszcza, ¿e niektóre z nich by³y dla 
"Menzla" doœæ karko³omne. Na przyk³ad wniesienie go na pierwsze piêtro, 
do mego tutejszego pokoju w Osowej, przez balkon. Wci¹gali go na linach - 
Marek i Staszek F. Namêczyli siê pewnie bardzo, ale normalna droga przez 
przedpokój i po schodach by³a niemo¿liwa, bo schody nasze s¹ krête i 
niezbyt szerokie. Stan¹³ w koñcu ten mój instrument w specjalnie - ze 
wzglêdu na œwiat³o - wybranym miejscu, przy oknie i od tej pory swoj¹ 
obecnoœci¹ zachêca mnie, tak¿e i w tym nowym mieszkaniu, do 
wkraczania od czasu do czasu  w dur'owe i moll'owe regiony przy jego 
nader istotnym udziale. Grywam na nim, gdy szczególnie gor¹co cieszê siê 

¿yciem, i wtedy tak¿e, gdy dzieje siê coœ 
smutnego. Gram na codzieñ i od œwiêta 
(kolêdy!). Markowie mówi¹, ¿e to lubi¹, wiêc 
nie obawiam siê, ¿e gram im na nerwach.

Pewnego razu zdarzy³o siê, ¿e przysz³y 
Prezydent Najjaœniejszej Rzeczypospolitej 
usiad³ w moim pokoju na fotelu i s³ucha³ 
mojego grania. Poniewa¿ sk³ada³o siê ono 
g³ównie z utworów, które s³ysza³ w czasie 
swego dzieciñstwa, wiêc pewnie dlatego, po 
zakoñczeniu "koncertu" obdarzona zosta³am 
pochlebn¹ i serdeczn¹ ocen¹.
Innym razem, gdy przyjecha³a do nas moja 
siostra Lidzia, "Menzel" s³u¿y³ jej w 
nagrywaniu na taœmy magnetofonowe 
utworów fortepianowych, skomponowanych 
przez naszego Ojca.
    Tu, w tym moim raju, mia³am te¿ jedn¹ 
zdoln¹ uczennicê. Moje tutejsze S³oneczko 
Jadzia gra³a ju¿ ³atwiejsze utwory Szopena  i 
Mozarta, ale - podobnie jak to by³o z Marysi¹, 
po jakimœ czasie naukê przerwa³a. Byæ mo¿e, 
¿e zniechêci³ j¹ te¿ brzêcz¹cy g³os staruszka 
"Menz la"  (p rzec ie¿  on  j e s t  moim 
rówieœnikiem!), bardzo ju¿ sfatygowanego 
tyloma przeprowadzkami... Jeœli tak, to mo¿e 
po jego gruntownym remoncie, moja 
najm³odsza wnuczka zasi¹dzie znowu na 
wygodnym, podarowanym mi przez Bronków, 

Jadwiga Komorowska

Nasze - z "Menzlem" - wêdrowanie
Dokoñczenie z poprzedniego numeru

Koniec wojny przyniós³ nam tzw repatriacjê. W towarowym wagonie, 
z kilkoma innymi rodzinami, jechaliœmy na zachód. Oprócz skrzyni z 
ubraniami i poœciel¹ oraz worka z garnkami, jecha³o z nami nasze mi³e 
sercu pianino. Z nami, to znaczy - z Mam¹, Lidzi¹ i ze mn¹, bo Zbyszek po 
partyzanckich bojach trafi³ do obozu w Miednikach. Uda³o mu siê w 
ch³opskim przebraniu uciec z obozu i wraz z I -sz¹ Armi¹ (Berlinga) 
dotrzeæ do Torunia. Tatuœ wróci³ z niewoli i wszyscy, korzystaj¹c z 
serdecznych zaprosin Danusi, Tatusia siostrzenicy, spotkaliœmy siê w jej 
domu, w Tucholi. Ale docelowym miejscem naszej podró¿y by³ Poznañ i 
tam wszyscy razem wróciliœmy, by rozpocz¹æ nowe, powojenne ¿ycie. 
Cieszyliœmy siê, ¿e to ju¿ koniec makabry wojennej, ¿e kraj odbudowuje 
siê i powstaje z ruin, a tylko niewielu przewidywa³o ju¿ wtedy nadejœcie 
nowej makabry - stalinowskiej tym razem. Ale pierwsze trzy lata wydawa³y 
siê nie takie straszne, choæ niestety ju¿ wtedy wiêziono, torturowano i 
uœmiercano akowców.

Ale wróæmy do "Menzla". Teraz nasz podró¿nik spokojnie sta³ w 
du¿ym pokoju, na wysokim parterze kamienicy na £azarzu, w Poznaniu 
przy ulicy Ma³eckiego 14. A jak, zaraz po przyjeŸdzie, otrzymaliœmy ten 
pokój? Otó¿ by³o to tak: gdy dojecha³yœmy do stacji Poznañ, odstawiono 
nasz wagon na bocznicê. Mamusia zosta³a z Lidzi¹ dla pilnowania baga¿y, 
a mnie wys³a³a na poszukiwanie jakiegoœ lokum. Wysz³am na ulicê i 
stanê³am na przystanku tramwajowym, przy s³upie wprost oblepionym 
przeró¿nymi og³oszeniami i wyszukiwa³am wœród nich og³oszeñ 
mieszkaniowych. W pewnym momencie podszed³ do mnie wysoki brunet 
w œrednim wieku i zapyta³ czego szukam w og³oszeniach, a potem - 
dlaczego chcemy byæ w Poznaniu. Gdy us³ysza³, ¿e mieszkaliœmy tu przed 
wojn¹, a do tego gdy dowiedzia³ siê kim jest mój Ojciec (zas³u¿ony dla 
muzycznej kultury Poznania!) obieca³ pomoc. Zaprowadzi³ mnie do tego 
pokoju przy ulicy Ma³eckiego (pokoju z u¿ywalnoœci¹ kuchni i ³azienki) i 
dokwaterowa³ nas do innych lokatorów mieszkaj¹cych w tym samym 
mieszkaniu, którego czêœci¹ by³ ten nam przydzielony pokój. Uczyni³ to 
ca³kiem prawomocnie, bo jak siê okaza³o, by³ jakimœ wa¿nym urzêdnikiem 
biurakwaterunkowego. Trzeba dodaæ, ¿e 
takie wspólne zamieszkiwanie ró¿nych, 
obcych dla siebie nawzajem rodzin by³y po 
wojennych zniszczeniach regu³¹. Mama 
by³a szczêœliwa, bo mo¿na by³o wreszcie 
opuœciæ wagon i ¿yæ we wzglêdnie 
normalnych warunkach, a ja dziêkowa³am 
Opatrznoœci, bo czy¿ to by³ tylko 
przypadek, ¿e w tym samym miejscu i w 
tym samym czasie, na tym tramwajowym 
przystanku, pojawi³ siê obok mnie bardzo 
wa¿ny kwaterunkowy decydent?

A wiêc mieliœmy dach nad g³ow¹ i nad 
naszym pianinem. Teraz gra³a na nim 
g³ównie Lidzia, uczêszczaj¹ca do Szko³y 
Muzycznej, bo my ze Zbyszkiem 
wkroczyliœmy w bardzo absorbuj¹ce ¿ycie 
studenckie.
Po studiach "Menzel" razem ze mn¹, ju¿ 
mê¿atk¹, znalaz³ siê w Pruszkowie, a 
nastêpnie w Warszawie, na Kole, przy ulicy 
Magistrackiej 27. W Poznaniu, na 
Ma³eckiego, pojawi³o siê inne pianino, 
br¹zowe. S³u¿y³o ono mojej siostrze, która 
wci¹¿ jeszcze uczêszcza³a do Szko³y 
Muzycznej i gra³a coraz trudniejsze utwory.
      Po œmierci Zysia, chyba w 1994 - tym 
roku mój ulubiony instrument przeniós³ siê 
wraz ze mn¹ do kawalerki na Rozbracie, vis 

      Zamieszczamy poni¿ej drug¹ czêœæ felietonu Pani Jadwigi 
Komorowskiej, który publikujemy zamiast wywiadu. Uzupe³nieniem tego 
felietonu, w którym, na kanwie podró¿y pianina marki "Menzel", Pani 
Jadwiga opisuje dzieje swej rodziny - bêdzie felieton ztytu³owanu "A 
jednak szczêœliwi". Przedstawimy go naszym Czytelnikom w numerze 
majowym.

Redakcja

Z cyklu: POZNAJMY  NASZYCH  PARAFIAN

Z prawnukami                                                      wrzesieñ 2010 r.
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taborecie i zagra "Marsz turecki", albo preludia Szopena.
     Tak, bêdzie generalny remont, kosztowny, ale - jak mówi Hala - tu 
chodzi o historiê tego pianina i zwi¹zan¹ z ni¹ tradycjê. Do tej tradycji 
nale¿y te¿, starsze nawet od "Menzla", popiersie Fryderyka Szopena. By³o 
ono w domu moich Rodziców ju¿ w Tarnopolu, a potem w Poznaniu. Gdy 
pojawi³ siê u nas "Menzel", królowa³o nam z jego wy¿yn ju¿ zawsze i 
wszêdzie, gdzie gna³y nas losy. Delikatne, subtelne rysy twarzy tego 
ponadczasowego i ponad - kulturowego geniusza, s¹ dla mnie czymœ 
bardzo bliskim i godnym podziwu, tak jak i jego muzyka. Cieszê siê, ¿e jest 
ona tak¿e bliska moim dzieciom - patronuj¹cemu z najwy¿szego szczebla 
szopenowskim koncertom, Bronkowi, a tak¿e Maækom, wzbogacaj¹cym 
nasz¹ kulturê wydawaniem piêknych szopenowskich albumów.
     Ale i Jadzia - przedstawicielka "wnukowego" pokolenia - radowa³a 

moje serce, gdy w naszym wspólnym letniskowym pokoju w ¯urawcu 
prosi³a co wieczór o p³ytowy koncert walców, mazurków i cudownego 
Larghetta z koncertu F - moll Szopena. Albo i druga wnuczka - Ela, która 
chce mnie zaprowadziæ do szopenowskiego muzeum w Warszawie. Co to 
bêdzie za radoœæ - dzieliæ z ni¹ swój zachwyt nad dzie³ami tego 
wspania³ego poety dŸwiêku!

A mo¿e któreœ z moich prawnucz¹t bêdzie piêknie gra³o Szopena? 
Oby jednak na znacznie m³odszym, ni¿ mój instrumencie. Ale to 
zastrze¿enie mo¿e okazaæ siê zupe³nie nie na miejscu, je¿eli mój staruszek 
po renowacji odezwie siê kryszta³owo czystym, m³odzieñczym g³osem. 
Tego siê spodziewam i ju¿ z góry bardzo siê na to cieszê.

Gdañsk, 6. grudnia 2010 r.

Klikniêcie przywo³uje menu z kolejnymi przyciskami:

Jan Pawe³ II - nowy dzia³ w zwi¹zku z rych³¹ beatyfikacj¹. S¹ tu 4 przyciski:

    Rodzina Osowska (przycisk boczny >> pozwala poznaæ historiê biuletynu)
    Naciskaj¹c powy¿szy przycisk otrzymujemy na 24 stronach listê wszystkich  
    numerów Rodziny Osowskiej od pierwszego numeru (25.12.1992). Po 
    wybraniu któregoœ numeru pobieramy w jpg lub pdf  obraz gazetki;
S³owo na Niedzielê - lista ponad 380 komentarzy na kolejne Niedziele;
Zdaniem Parafian - lista ponad 120 wypowiedzi;
Wywiady - lista ponad 20 wywiadów;
Kronika Parafialna - jest w trakcie opracowania;
Duchowoœæ - lista zebranych 198 artyku³ów na temat duchowoœci cz³owieka; 
Poezja - strony zawieraj¹ce listê zebranych ok. 60 wierszy religijnych;
Dokumenty - strony zawieraj¹ce listê ponad 80 dokumentów Koœcio³a Kat.;
Inne artyku³y - strony zawieraj¹ce listê zebranych ok. 300 artyku³ów.

    Beatyfikacja – bie¿¹ce informacje dot. Uroczystoœci oraz pielgrzymek; 

    Nauczanie – Adhortacje, Encykliki, wybrane Listy Apostolskie, homilie;

    Pielgrzymki – materia³y o podró¿ach apostolskich Jana Paw³a II;

    Œwiadectwa – ta kategoria bêdzie tworzona wspólnie z Parafianami.

Strona zawiera zaproszenie do Biblioteki Parafialnej i pozwala na przegl¹d wolumenów 
Biblioteki. P . Mo¿na 
tak¿e sprawdziæ, czy dane wydawnictwo znajduje siê w Bibliotece poprzez podanie 
frazy (fragmentu tytu³u, autora itp).

o klikniêciu na tytu³ konkretnej ksi¹¿ki pojawia siê jej krótki opis

KLikniêcie udostêpnia listê 1246 zg³oszonych intencji modlitewnych na 125 stronach (od 
11.03.2005) - intencji ci¹gle przybywa. Mo¿na zg³osiæ w³asny tekst intencji, który zostanie 
do³¹czony do listy. Mo¿na tak¿e pomodliæ siê w intencji wybranej z listy.

Klikniêcie udostêpnia wszystkie galerie zdjêciowe umieszczone w witrynie Zbawiciela.

Klikniêcie wywo³uje stronê, która udostêpnia linki w nastêpuj¹cych rozdzia³ach (w nawiasach podano liczbê linków):
Strony oficjalne (16), Religijne - ró¿ne (23), Parafie (21), Sanktuaria (8), Media religijne (16), Muzyka religijna (8), Portale 
religijne (8), Inne (4), Turystyka (10), Harcerstwo (1).

S¹ tutaj dwa przyciski:
Parafia - naciœniêcie udostêpnia stronê zawieraj¹c¹ oficjalne informacje o Parafii: adres, konto, telefony, e-mail. Podaj¹c swoje dane, 
mo¿na wpisaæ i przes³aæ wiadomoœæ lub zapytanie do biura Parafii.
Administratorzy - na stronie jest lista piêciu administratorów witryny www.zbawiciel.gda.pl. Klikniêciem na wybranym nazwisku 
wchodzi siê na stronê wybranego administratora, gdzie jest jego krótkie CV i zdjêcie. Mo¿liwy jest bezpoœredni kontakt e-mailowy.

WITRYNA  ZBAWICIELA  CZ. II
     W drugiej czêœci naszych informacji o witrynie parafialnej www.zbawiciel.gda.pl przedstawiamy naszym Czytelnikom pozosta³e szeœæ 
przycisków przy nag³ówku strony g³ównej. W trzeciej czêœci opiszemy informacje znajduj¹ce siê na stronie g³ównej.
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K¥CIK  HARCERSKI
Harcerstwo /skauting/ to najlepszy partner  
wychowawczy rodziców, koœcio³a i szko³y. ¯adna 
organizacja m³odzie¿owa nie posiada tak dobrej i 
skutecznej metody wychowawczej jak harcerstwo .

szybkoœci zmian decyduj¹ ludzie, w strukturach demokratycznych 
wiêkszoœæ- a nie „s³usznoœæ” ! Do dnia dzisiejszego, a III RP trwa ju¿ ponad 
20 lat, mimo wielu pozytywnych zmian /powrót do ci¹g³oœci numeracji 
Walnych Zjazdów ZHP od 1918 roku, „rehabilitacja” za³o¿ycieli polskiego 
harcerstwa Olgi i Andrzeja Ma³kowskich i „przypomnienie sobie” o 
skautowskich, Baden- Powellowskich korzeniach, powrót do prawid³owej 
treœci Przyrzeczenia i Prawa Harcerskiego, co by³o warunkiem powrotu 
ZHP do miêdzynarodowych Organizacji Œwiatowego Skautingu itd./, nie 
nast¹pi³o zdecydowane zerwanie z psuj¹c¹ metody pracy wychowawczej 
koedukacyjnoœci¹, a przede wszystkim faktyczny powrót na wszystkich 
szczeblach i etapach pracy wychowawczej do idea³ów harcerstwa jego 
Za³o¿ycieli, które koncentrowa³y siê w haœle „Bóg, Honor i Ojczyzna” oraz 
w trzech literach na dawnej lilijce harcerskiej: ONC – „Ojczyzna, Nauka, 
Cnota”. /Cnota przede wszystkim jako mówienie prawdy, niepalenie 
tytoniu, niepicie alkoholu, nieu¿ywanie narkotyków, pomoc bliŸnim i 
szanowanie przyrody !/. Skutków pozytywnych mo¿na siê spodziewaæ w 
przysz³oœci m.in. dziêki konkurencji i koniecznie przyjaznej rywalizacji z 
innymi powsta³ymi organizacjami harcerskimi, podobnie zreszt¹ jak to by³o 
przed PRL- em ! Ci, którzy nie wierzyli w „cudown¹” przemianê „nowego 
ZHP”, próbowali za³o¿yæ i zarejestrowaæ „stare” ZHP , pod nazw¹ „ZHP – 
rok za³o¿enia 1918” /œrodowisko krakowskie/ lub siêgn¹æ do korzeni w 
nowej organizacji o nowej nazwie.  Pocz¹tkiem tego procesu by³o 
spontaniczne za³o¿enie przez kilkudziesiêciu harcerzy Trójmiasta tzw. 
„ma³ego Zwi¹zku Harcerstwa Rzeczypospolitej”. W lutym 1989 roku 
powsta³, w wyniku kontaktów ró¿nych œrodowisk harcerskich ca³ej Polski, 
zarówno tych „niepokornych” z „nowego ZHP”, jak i z pó³ 
konspiracyjnych, niezale¿nych ju¿ organizacji i dru¿yn Ruchu Harcerstwa 
Rzeczypospolitej, komitet organizacyjny jednej- ogólnokrajowej, 
alternatywnej do ZHP organizacji – ZHR. Powo³any zosta³ te¿ Komitet 
Organizacyjny I. Walnego Zjazdu ZHR, który odby³ siê w dniach 1. i 2. 
kwietnia 1989 roku w Sopocie. Pierwszym przewodnicz¹cym ZHR zosta³ 
prof.Tomasz Strzembosz, a Naczelnikiem Harcerzy Krzysztof Stanowski. 
Nale¿y zauwa¿yæ, ¿e proces powstawania Zwi¹zku Harcerstwa 
Rzeczypospolitej toczy³ siê równolegle w czasie obrad „okr¹g³ego sto³u” /6 
lutego do 5. kwietnia/. Potem by³a d³ugotrwa³a „walka” o rejestracjê ZHR, 
która nast¹pi³a dopiero w rok po I.Walnym ZjeŸdzie – w kwietniu 1990. 
roku.

c.d.n..              Mieczys³aw Czajkowski

Kaplica B³ogos³awionego

Historia Harcerstwa Polskiego
odc. 17 (III RP)

       Œrodowisko harcerskie, jeszcze przed ustaleniami „okr¹g³ego sto³u”, 
przystosowaniem Ustawy o Stowarzyszeniach, a tym bardziej przed 
pierwszymi „prawie demokratycznymi” wyborami w³adz 
ustawodawczych i wykonawczych (wybory 4. Czerwca 1990 roku, 
powo³anie pierwszego niekomunistycznego rz¹du z premierem 
Mazowieckim na czele), prowadzi³o o¿ywione dyskusje i dzia³ania 
organizacyjne w kierunku odrodzenia w Polsce prawdziwego Harcerstwa. 
Zaznaczy³y siê, naturalne w takich okolicznoœciach podzia³y, nawet wœród 
starych instruktorów i dzia³aczy, na integrystów, zwolenników pluralizmu  
i niezdecydowanych. Czêsto nastêpowa³y te¿ zmiany si³y poszczególnych 
trendów, a nawet zmiany pogl¹dów na ten problem u poszczególnych 
ludzi. Osi¹ sporu by³a tradycyjna nazwa g³ównej organizacji tj. Zwi¹zku 
Harcerstwa Polskiego /ZHP/ ! Dzia³acze komunistyczni i mianowani 
przez nich w PRL-u instruktorzy, wsparci nastêpnie prawdopodobnie 
przez /tajne/ antydekomunizacyjne ustalenia z Magdalenki, wszelkimi 
si³ami d¹¿yli do monopolizacji ZHP, a przede wszystkim do zachowania 
nazwy ZHP dla „swojej” organizacji. Po ich myœli by³y ³atwowierne 
przekonania czêœci dawnych konserwatywnych dzia³aczy i instruktorów 
„przedwojennego” harcerstwa, s³usznie przywi¹zanych do tradycyjnej 
nazwy ZHP dla wiod¹cej organizacji harcerskiej w Polsce, ¿e 
najwa¿niejszy bêdzie ewolucyjny, szybki powrót „nowego ZHP” do 
„starych”- tradycyjnych- zasad wychowawczych, a wszelki pluralizm 
harcerstwa jest „szkodliwym dzieleniem m³odzie¿y”. Ci, sk¹din¹d 
wspaniali ludzie, wœród których by³ nawet ostatni naczelnik Szarych 
Szeregów, harcmistrz Rzeczypospolitej, druh Stanis³aw Broniewski – 
„Orsza”, po krótszym lub d³u¿szym czasie dochodzili do wniosku, ¿e w 
najbli¿szej przysz³oœci nie zyskaj¹ ich przekonania integrystyczne szans 
powodzenia, bo „zachwaszczenie” /w sensie nalecia³oœci pozosta³ych po 
PRL/„nowego ZHP” jest za g³êbokie i za szerokie, a o merytorycznoœci i 

Zadanie: powtarzanie
Felieton

Dostajê czasem listy z pretensjami, ¿e my, "fundamentaliœci", ci¹gle 
tylko to samo - aborcja, eutanazja, in vitro, homoseksualizm - tak jakby nie 
by³o zwierz¹t, ¿eby je broniæ, albo "Koœcio³a toruñskiego", ¿eby siê po nim 
przejechaæ.

No có¿, zwierzêtami to ja ju¿ siê zajmowa³em, ale chyba nie tak, jak 
oczekiwali ci, co gadzinê ceni¹ wy¿ej ni¿ ludzi. Natomiast o wy¿szoœci 
Koœcio³a ³agiewnickiego nad toruñskim pisaæ nie widzê potrzeby, 
zauwa¿y³em bowiem, ¿e ci z "Torunia" s¹ w £agiewnikach jakby czêœciej 
ni¿ ci z "£agiewnik".

Zainspirowa³ mnie za to zarzut owego powtarzania siê... Zw³aszcza 
gdy bezustannie s³yszy siê coœ przeciwnego. Bo rzecznicy aborcji, 
eutanazji, in vitro i homoseksualizmu t³uk¹ o tym bez przerwy. Ci¹gle to 
samo.

W jedynie s³usznych mediach takie tematy lec¹ co dnia, po³¹czone z 
akcj¹ dyskredytuj¹c¹ g³ównego przeciwnika. St¹d codziennie jest tam te¿ 
pazernoœæ w Koœciele, pedofilia w Koœciele, dyskryminacja w Koœciele,tra 
ta ta ta w Koœciele. Z braku po¿¹danej liczby "drani" w sutannach, tysi¹c 
razy odgrzewa siê tego samego pedofila, a¿ czytelnik pomyœli, ¿e chodzi o 
tysi¹c pedofilów. Codziennie te¿ tr¹bi siê o przekrêtach z maj¹tkiem 
Koœcio³a, a¿ siê ludziom wyda, ¿e to nie Koœcio³owi zabrano, lecz ¿e on go 
ukrad³.
"K³amcie, k³amcie, k³amcie" - naucza³ Goebels. Trzeba wzi¹æ z nich wzór i 
powtarzaæ prawdê, prawdê, prawdê. Raz podana informacja nie ma 
znaczenia. Przeleci przez mózg niczym apel intelektualistów o zgodê 
spo³eczn¹. 
      Skuteczne jest tylko to, co siê powtarza. Im coœ wa¿niejsze, tym 
czêœciej trzeba o tym mówiæ. Nie czas na roztkliwianie siê nad kwiatkami i 
pieskami, gdy rozrywa siê na strzêpy dzieci, a doros³ym pomaga siê 
"godnie odejœæ". Gdy moralni œlepcy niszcz¹ ma³¿eñstwo i rodzinê, 

ma³puj¹c je wynaturzonymi zwi¹zkami, trzeba siê temu sprzeciwiaæ dzieñ 
w dzieñ. Codziennie trzeba stawiaæ opór k³amstwu, publicznie i prywatnie, 
bo ono ka¿dego dnia chce wlaæ siê w nasz¹ œwiadomoœæ. Bez tego oporu 
nam samym aborcja wyda siê tak oczywista i s³uszna jak umycie zêbów, a 
któregoœ dnia o opiekê nad naszymi dzieæmi poprosimy "mê¿a" s¹siada.

Trzeba powtarzaæ argumenty za prawd¹, bo zmieniaj¹ siê s³uchacze i 
zmienia siê w s³uchaczach. Ale ¿eby nie straciæ z oczu samej prawdy, 
jeszcze czêœciej trzeba powtarzaæ modlitwy i siêgaæ do tej samej Biblii.

Kilka dni temu (7. paŸdziernika - red) Rada Europy mia³a zmusiæ 
lekarzy do pope³niania zbrodni aborcji. Zamiast tego umocniono prawo do 
odmowy tej zbrodni. Zdumia³em siê. Spojrza³em w kalendarz - 
wspomnienie Matki Bo¿ej Ró¿añcowej. Ró¿aniec to najbardziej 
"powtarzalna" modlitwa. No i s¹ efekty.

Franciszek Kucharczak, Goœæ Niedzielny nr 41/2010

Zcyklu: Ciekawe teksty z prasy

PZ CARITAS DZIÊKUJE!
Anonimowym ofiarodawcom ¿ywnoœci o d³u¿szym terminie 
przydatnoœci do spo¿ycia serdeczne BÓG ZAP£AÆ!  Tego rodzaju 
¿ywnoœæ jest szczególnie przydatna osobom najubo¿szym w tym 
oczywiœcie równie¿ bezdomnym nie maj¹cym z zasady warunków do 
przygotowywania normalnych posi³ków.
  Równie serdeczne s³owa podziêkowania kieruje PZ CARITAS do p. 
Agaty F. , która przekazanym wózkiem dzieciêcym sprawi³a ogromn¹ 
radoœæ  matce  czworga dzieci.  BÓG ZAP£AÆ!
       Równoczeœnie informujemy, ¿e dorocznym zwyczajem w Œrodê 
Popielcow¹ Parafialny Zespól CARITAS bêdzie rozprowadza³ skarbonki 
Ja³mu¿ny Wielkopostnej. pragniemy podkreœliæ, ¿e jest to skarbonka 
rodzinna !!! Zachêcamy wiêc do w³¹czenia siê w akcjê wyrzeczeñ 
wielkopostnych wszystkich cz³onków rodziny, aby  zaoszczêdzone w ten 
sposób  pieni¹dze przeznaczyæ na pomoc dla osób potrzebuj¹cych 
wsparcia materialnego. 
Skarbonki zawieraj¹ce efekty wyrzeczeñ  bêd¹ zbierane przy œwiêceniu  
pokarmów w Wielk¹ Sobotê.
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