
DZIEÑ  CHOREGO
    
 Dzieñ 11. lutego jest œwiêtem Matki Bo¿ej z Lourdes. Papie¿ 
Jan Pawe³ II og³osi³ ten dzieñ Miêdzynarodowym Dniem 
Chorego. Z tej okazji w naszej parafii od kilku lat sprawowana 
jest specjalne Msza œw. dla chorych po³¹czona z 
indywidualnym b³ogos³awieñstwem Najœwiêtszym 
Sakramentem. W zwi¹zku z tym 

Ks Proboszcz i Parafialna CARITAS 
zapraszaj¹ chorych 11 lutego (czwartek) na 
godz. 10 do dolnego koœcio³a na Mszê œw. z 

b³ogos³awieñstwem chorych. 
    
 Po Mszy œw. Parafialny Zespó³ CARITAS zaprasza na 
skromny poczêstunek do klubu BETANIA.
  Opiekunów chorych prosimy o u³atwienie podopiecznym 
uczestnictwa w tym nabo¿eñstwie i spotkaniu.
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STATYSTYKA 
PARAFIALNA

za rok 2009
     
W ró¿ny sposób mo¿na wyraziæ to, co siê dzia³o w naszej 
wspólnocie parafialnej w roku 2009. A wed³ug statystyki 
parafialnej:

- ochrzczono 70 (82) dzieci. 

- do I Komunii przyst¹pi³o 78 (85) dzieci,

- do bierzmowania przyst¹pi³o 135 (112) gimnazjalistów,

- w czasie œlubnych mszy œwiêtych zwi¹zki ma³¿eñskie 
   zawar³o 28 (26) m³odych par,

- po¿egnaliœmy zmar³ych 31 (39) parafian.

(W nawiasach podano liczby z 2008. roku)

POMOC  PARAFIALNEGO  ZESPO£U 
CARITAS  W  ROKU  2009

POMOC DZIECIOM
Na do¿ywianie dzieci w szkole 12.146,- z³
Na zakup podrêczników i innych przyborów 1652,- z³
Dojazdy do szko³y (bilety), wyjazdy szkolne itp. 1912,- z³
Wypoczynek dzieci (letni i zimowy) 1600,-z³
Paczki œwi¹teczne dla dzieci szkolnych (16 paczek) 1280,-z³
Paczki dla dzieci przedszkolnych (10 paczek) 300,-z³
Pomoc dzieciom Afryki 1200,-z³
                                           Razem 20090,-z³
 POMOC PARAFIANOM
 Pomoc w utrzymaniu zdrowia 6054,-z³
 Pomoc w zakupie opa³u 785,- z³
Inna pomoc – zakup ¿ywnoœci, pomoc w op³aceniu rachunków
 za energiê, zakup œrodków czystoœci itp. 4231,-z³ 

                          Razem 11070,-z³
 OGÓ£EM  31.160,-z³

Aktualne potrzeby podopiecznych Zespo³u 
CARITAS:

Odzie¿ zimowa – szczególnie kurtki i buty, bielizna osobista mêska, 
koce, poœciel, firanki, rêczniki, skarpetki, swetry, spodnie mêskie.
Artyku³y gospodarstwa domowego – garnki, sztuæce itp.
Wózek g³êboki, ³ó¿eczko dzieciêce, chodzik dla dziecka.

Dla Rodzinnego Domu Dziecka potrzebny jest odtwarzacz DVD.

Jeden z podopiecznych, samotny mê¿czyzna wychowuj¹cy dziecko, 
wykonuje ro¿ne prace budowlano -wykoñczeniowe (jak np malowanie, 
kafelkowanie , uk³adanie paneli itp). 
Tel. kontaktowy - 885 647 992 - p. Lech.

Kontakt z Zespo³em CARITAS:  Tel. 511 170 172

ROK  KAP£AÑSKI
ŒW. JAN MARIA VIANNEJ POWIEDZIA£:

Bóg nie potrzebuje nas do szczêœcia. Jeœli przykaza³ nam modliæ siê, 
to dlatego, ¿e pragnie naszego szczêœcia i wie, ¿e nigdzie indziej go nie 
znajdziemy. Kiedy do Niego przychodzimy, pochyla siê ca³ym sercem 
nad nasz¹ nêdzn¹ ludzk¹ istot¹, jak ojciec pochylaj¹cy siê, by us³yszeæ 
dziecko, które chce mu coœ powiedzieæ.

Z cyklu: Kap³ani o sobie...

Moje doœwiadczenia religijne
To nie by³ problem wiary;
To nie by³o "Dotkniêcie Anio³a";
To nie by³o staniêcie twarz¹ w twarz z Bogiem;
To by³o doœwiadczenie niewyra¿alnej g³êbi
Tajemniczej i niepoznawalnej.
Nie by³a ona ani groŸna, ani przyjazna.
By³a to nowa jakoœæ,
Której nigdy nie doœwiadczy³em
Jako wierz¹cy i ksi¹dz.
Moja wiara, jak¹ posiada³em
To wiedza, ¿e Bóg siê objawi³
I ja tê wiedzê przyj¹³em.
To, czego wówczas doœwiadczy³em
Nie jestem w stanie opisaæ.
Mogê tylko powiedzieæ, 
¯e by³a czymœ nie z tego œwiata.
Stanowi³a jednak fundament
Wszystkiego, co istnieje.
By³a nowym œwiat³em
Na drodze, któr¹ idê.

                     Ks. Jan Pa³yga SAC

Przypominamy, ¿e z racji Roku Kap³añskiego 1. czwartek miesi¹ca 
jest dniem szczególnych modlitw za kap³anów. W naszej parafii 
modlitwy te rozpoczynaj¹ siê po mszy œwiêtej o godzinie 18.00 przed 
wystawionym Najœwiêtszym Sakramentem, a zakoñczeniem modlitw s¹ 
Nieszpory odmawiane wspólnie przez parafian i duszpasterzy.



Birnhorn

To mój pierwszy pobyt w Alpach. Nie znam tych gór. Nie wiem, co mnie w nich 
czeka. Przed wyjœciem dok³adnie analizujê trasê, czytam przewodniki. Zabieram 
potrzebny sprzêt i tu¿ przed œwitem ruszam na szlak. Nie jest tak „³atwo” jak w 
Tatrach. W Alpach obowi¹zuje inna skala trudnoœci. Schronisko znajduje siê tu na 
wysokoœci naszych szczytów. A od schroniska w zasadzie dopiero zaczyna siê droga.
Otaczaj¹cy mnie krajobraz jest suchy i skalisty. Szlak wiedzie stromo pod górê. 
Czasem trudno siê utrzymaæ  - nogi osuwaj¹ siê na piargach.
W koñcu dochodzê do szczytu. S³owami Grüss Gott pozdrawiam tych, którzy 
przybyli na niego przede mn¹. 

„…Zachowaj we mnie Panie trzepot orlich skrzyde³
wiarê trwalsz¹ nad granit
chmury pod stopami
w¹sk¹ œcie¿kê nadziei na surowe piêkno
anio³y mgie³ p³yn¹ce nad ciszy pe³nymi turniami…”
(W.£omnicka-Dulak)

PS.
Jest jeszcze takie jedno miejsce w Tatrach, do którego zagl¹dam, gdy tylko nadarza siê okazja. To 
maleñka kapliczka niedaleko Morskiego Oka.
Zachodzê tam, do Matki Bo¿ej Od Szczêœliwych Powrotów, by powiedzieæ po prostu: 

…dziêkujê…

Joanna Bu³³o

Od Wiktorówek poprzez S³awkowski a¿ po Schönfeldspitze (2)
Dokoñczenie z poprzednich numerów
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Schönfeldspitze

Znów wyruszam tu¿ przed œwitem. Szczyt, który chcê dziœ osi¹gn¹æ ma wysokoœæ 2653 m. n.p.m., 
le¿y w czêœci Alp zwanej Steinernes Meer. Do schroniska po³o¿onego na wysokoœci 2177 m. Idê pod 
górê bez chwili wytchnienia ponad 3 godziny. Le¿y ono na prze³êczy. Rozpoœciera siê st¹d widok 
wprost ksiê¿ycowy. Nie ma w¹tpliwoœci – nazwa tej czêœci Alp jest jak najbardziej s³uszna.

Po krótkim odpoczynku rozpoczynam drogê na szczyt. Jest stromo i krucho. Nie ma zabezpieczeñ. 
Chwilami jest groŸnie. Ca³e moje cia³o oraz umys³ skupione s¹ na drodze, a w³aœciwie na ka¿dym 
pojedynczym kroku. Najmniejszy b³¹d mo¿e kosztowaæ zbyt wiele. 
Po 2 godzinach stajê na szczycie. Dopiero teraz widzê, jak bardzo to wejœcie zmêczy³o moje cia³o. 
Nogi i rêce ca³e dr¿¹. 

Jednak widok, który rozpoœciera siê ze szczytu, rekompensuje wysi³ek. 
Podchodzê do krzy¿a i czytam napis na tabliczce tutaj umieszczonej: 
„I nie ma w ¿adnym innym zbawienia, gdy¿ nie dano ludziom pod niebem ¿adnego innego imienia, w 
którym moglibyœmy byæ zbawieni” (Dz 4,12)

Jak¿e mocno s³owa te, tu i teraz, przemawiaj¹ do mnie.

Czas wracaæ...

DOMOWY  KOŒCIÓ£
Na ca³ym œwiecie obecnie powstaj¹ ró¿ne ruchy religijne.  Wœród nich s¹ 

równie¿ takie, które swoja opiek¹ otaczaj¹ rodziny, ma³¿eñstwa. Ka¿dy z nich ma 
swój cel i swoje specyficzne metody osi¹gania go oraz swój wyj¹tkowy charyzmat.  
W naszej parafii od 6 lat dzia³a wspólnota Domowy Koœció³, skupiaj¹ca obecnie 
grupê, sk³adaj¹c¹ siê z 4 ma³¿eñstw.

Domowy Koœció³ zwraca szczególn¹ uwagê na duchowoœæ ma³¿onków, czyli 
d¹¿enie do œwiêtoœci w jednoœci ma³¿eñskiej i  budowanie miêdzy nimi prawdziwej 
wiêzi ma³¿eñskiej. S³u¿¹ temu nastêpuj¹ce elementy formacyjne: codzienna 

modlitwa osobista, regularne spotkania ze s³owem Bo¿ym, codzienna modlitwa ma³¿eñska, 
comiesiêczny dialog ma³¿eñski, regu³a ¿ycia  i uczestnictwo na miarê mo¿liwoœci przynajmniej raz w 
roku w rekolekcjach formacyjnych. Dziêki tym elementom ma³¿onkowie zbli¿aj¹ siê do siebie i do 
Boga. Nie s¹ one celem samym w sobie, ale œrodkiem do celu. Ich realizowanie odbywa siê w 
ma³¿eñstwie poprzez codzienny wspólny wysi³ek ma³¿onków, podejmuj¹cych i realizuj¹cych 
poszczególne zobowi¹zania oraz poprzez wzajemn¹ pomoc ma³¿eñstw w krêgu w d¹¿eniu do 
Chrystusa. Opiekunem jest ks. Seweryn Sobczak.

Domowy Koœció³ jest ma³¿eñsko-rodzinnym ruchem œwieckich w Koœciele. Dzia³a on w ramach 
Ruchu Œwiat³o-¯ycie. Jego za³o¿ycielem jest S³uga Bo¿y ks. Franciszek Blachnicki. Znakiem DK s¹ 
dwa s³owa greckie: „FOS” – œwiat³o i „ZOE” – ¿ycie, wpisane w kszta³t krzy¿a, wyrastaj¹cego 
spomiêdzy dwóch z³¹czonych obr¹czek, które umieszczone s¹ wraz z krzy¿em w figurze domu.

Osoby – ma³¿eñstwa, które s¹ zainteresowane tak¹ form¹ wspólnoty proszone s¹ o kontakt z ks. 
Sewerynem Sobczakiem (e-mail: seweryn7@wp.pl)

Ks. Seweryn Sobczak

Koncert Adwentowy

W niedzielê 
13 grudnia, z 
inicjatywy Rady 
Osiedla zaœpie-
waliœmy Kon-
cert Adwentowy 
w naszej parafii. 
Wykonal i œmy 
kilka tradycyj-
n y c h  p i e œ n i  
adwentowych (m.in. Oto Pan Bóg przyjdzie, G³os 
wo³aj¹cego) oraz kilka kompozycji bardziej 
nowoczesnych,przy akompaniamencie instru-
mentu klawiszowego, gitary klasycznej, 
akustycznej, skrzypiec i djembe (m.in. Moje 
wêdrowanie czy Reggae Panu). Nie zabrak³o 
oczywiœcie paru œwietnych solówek - pozdrowie-
nia dla solistów :)

Dziêkujemy wszystkim goœciom, którzy 
przybyli na koncert i mamy nadziejê, ¿e uda³o 
nam siê choæ trochê ubogaciæ i upiêkniæ to 
niedzielne popo³udnie.

Ola Polañska 
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MOJA DROGA DO ŒW. JAKUBA (2)

Pierwszy etap Camino zakoñczony noclegiem w przepiêknie 
widokowo po³o¿onej alberdze (alberge-schronisko) na prze³êczy Ponto de 
Poyo (wysokoœæ ok. 1350 m) by³, jak siê okaza³o nastêpnego dnia, naszym 
ostatnim wspólnym, a to g³ównie ze wzglêdów zdrowotnych. Tak wiêc 
odt¹d pielgrzymowaliœmy w pojedynkê, by spotkaæ siê po tygodniu o 
okreœlonej godzinie u celu tj. pod katedr¹ w Santiago.

Mo¿e parê s³ów 
o  s a m y m  
p i e l g r z y m o w a n i u  i  
albergach. Jak wiadomo 
dla ka¿dego pielgrzyma 
najwa¿niejsz¹ rzecz¹ s¹ 
w y g o d n e  i  d o b r z e  
d o p a s o w a n e  b u t y .  
Okaza³o siê ¿e by³o z tym 
ró¿nie – wa¿ne, ¿e uda³o 
siê dotrzeæ do celu i to w 
nienajgorszej  formie 
„s topowej” .   Drug¹  

równie wa¿n¹ spraw¹ jest wygodny i nieprze³adowany plecak, jako ¿e ca³y 
„dobytek” nosi siê na Camino ze sob¹. Uczeni mê¿owie twierdz¹, ¿e ciê¿ar 
plecaka nie powinien przekraczaæ 10 % wagi cia³a. Przyznam ¿e nie 
wa¿y³em, ale poniewa¿ nie zak³adaliœmy korzystania z licznych  barów i 
kafejek na szlaku (produkty ¿ywnoœciowe nios³em, dokupuj¹c jedynie 
pieczywo, zaœ sp³ywaj¹cej z gór krystalicznej wody by³o pod dostatkiem !), 
pewnie mój plecak nieco odbiega³ od powy¿szej normy. I tu ma³a dygresja. 
Spotyka siê na szlaku pary pielgrzymie (na ogó³ w œrednim wieku) lub 
pojedynczych wêdrowców, z niewielkimi plecaczkami, za to prowadz¹cych 
osio³ki nios¹ce kosze lub skórzane sakwy (w zale¿noœci od statusu 
spo³ecznego id¹cych) z niezbêdnym dobytkiem. By³ to naprawdê œwietny 
pomys³, byæ mo¿e godzien polecenia przysz³ym pielgrzymom - pytanie 
tylko kogo bardziej dowartoœciuje Aposto³ po dotarciu do celu - objuczone 
zwierzê czy jego w³aœciciela?  

Albergi  na Camino przypominaj¹ nasze górskie schroniska z 
³ó¿kami na zbiorowych salach, wspóln¹ kuchni¹ i zazwyczaj  porz¹dnymi 
sanitariatami, z prysznicami w³¹cznie. Za taki standard p³aci siê na ogó³ 3 
euro  Schroniska w wiêkszych miastach, zw³aszcza te prywatne, s¹ dro¿sze 
(nawet 10 - 12 euro), ale i tam znaleŸæ mo¿na tañsze albergi, choæ nie³atwo w 
nich o wolne miejsce  Warunkiem  korzystania z noclegów w albergach jest 
okazanie t.zw. „paszportu” pielgrzyma który otrzymuje siê w pierwszym 
schronisku na trasie wêdrówki. W kolejnych albergach lub wiêkszych 
miejscowoœciach, jako potwierdzenie bytnoœci zbiera siê piecz¹tki, zaœ na 
zakoñczenie pielgrzymki w Santiago tak „opieczêtowany” paszport jest 
podstaw¹ do otrzymania zredagowanego po ³acinie imiennego dyplomu 
zwanego „compostelk¹”.  Albergi otwierane s¹ zwykle po godz. !4-ej zaœ 
rejestracjê pielgrzymów koñczy siê o godz. 22-giej. Rano schronisko nale¿y 

opuœciæ do godz. 8-ej, bo po sprz¹tniêciu (zazwyczaj oko³o 10-ej) 
jest ono zamykane.

Nasze Camino przypad³o na ostatni tydzieñ wrzeœnia, przy 
piêknej, s³onecznej, acz ju¿ nie upalnej aurze.  Poza wzmiankowanym 
wczeœniej Cebreiro i Ponto de Poyo szlak prowadzi³ przez Triacastella, 
Calvor, Sarria, Ferreiros, Portomarin i Arzua do Santiago de Compostela. 
Tu¿ przed Santiago (4 km) przysz³o sforsowaæ górê Monte de Gozo sk¹d 
roztacza siê rozleg³y widok na miasto, niestety poza katedr¹. Ta ostatnia 
doœæ nisko po³o¿ona i 
o t o c z o n a  z w a r t ¹  
zabudow¹ w¹skich uliczek 
p o j a w i a  s i ê  o c z o m  
pielgrzyma w ostatniej 
chwili zaskakuj¹c swym 
wielowiekowym i wielo 
stylowym piêknem. Mimo 
póŸnej pory i 40 km w 
nogach, wraz z towarzy-
sz¹cym mi na trasie 
Brazylijczykiem Eldio, 
wchodzimy do mrocznego 
wnêtrza katedry,  by 
starym pielgrzymim zwyczajem „obj¹æ” Sant Jago dziêkuj¹c Mu za opiekê 
na ca³ym szlaku. Nocujemy tym razem w olbrzymim budynku dawnego 
Seminarium Minor przystosowanym do obs³ugi pielgrzymów (kilkaset 
miejsc noclegowych, nocleg-10 E).

 Ostatni dzieñ w 
Santiago to zwiedzanie, 
ju¿ na spokojnie, katedry i 
j e j  o k o l i c ,  p r z e d e  
wszystkim zaœ udzia³ w 
uroczystej Mszy Œw. dla 
pielgrzymów o godz. 12. 
P o d  k o n i e c  M s z y  
uruchomiona zostaje 
wielka kadzielnica, któr¹ 
oœmiu mê¿czyzn pcha a¿ 
p o d  s t r o p  k a t e d r y.  
Podobno ceremonia³ ten 
spe³nia³ kiedyœ wa¿n¹ rolê 

higieniczno-estetyczn¹; du¿a iloœæ kadzidlanego dymu mia³a „maskowaæ” 
niemi³e odory wnoszone do katedry przez licznych pielgrzymów 
wêdruj¹cych miesi¹cami do Œw. Jakuba. 

I tak koñczy siê ta krótka, ale piêkna nie tylko krajobrazowo, 
wêdrówka do Santiago de Compostela. Jeszcze tylko wieczorne spotkanie 
na placu pod katedr¹ z Mundkiem, kolejny nocleg w Seminarium Minor, 
poranne pakowanie samochodu i …..do domu. 

Andrzej Tele¿yñski

9. CZ£OWIEK  W  OKOWACH

Twierdza Antonia przylega do Œwi¹tyni Jerozolimskiej. Trybun Lizjasz 
w³aœnie obserwuje jakieœ zamieszki na placu œwi¹tynnym. Zastanawia siê, 
czemu ten drobny, ³ysy cz³owiek rozpêta³ takie rozruchy? Scena iœcie 
filmowa - wiêzieñ w okowach przemawia do licznie, acz wrogo 
nastawionych ludzi, a zamieszanie staje siê coraz wiêksze. Trybun nie wie, 
co o tym s¹dziæ? Chce wiêŸnia przes³uchaæ, ale, przed spotkaniem, ka¿e go 
biczowaæ. I tu niespodzianka. Pawe³ pyta, czy wolno wam biczowaæ 
obywatela rzymskiego? I to bez s¹du? Lizjasz o ma³y w³os popelni³by 
przestêpstwo i z awansu by³yby nici. Co robiæ? Wypuœciæ nie mo¿e, ukaraæ 
tak¿e nie. Wpada na pomys³, by wieŸnia os¹dzi³ ¿ydowski Sanhedryn.

Pawe³ by³ jednak ogromnie inteligentnym cz³owiekiem. Od razu 
zorientowa³ siê, ¿e zebrani sk³adaj¹ siê z rywalizuj¹cych ze sob¹ grup: 
faryzeuszy i saduceuszy. Nadszed³ wiêc moment, by wykorzystaæ owe 
rozbie¿noœi. Umiejêtnie wyjaœnia: -Jestem faryzeuszem i synem faryzusza, a 
stojê przed wami za to, ¿e spodziewam siê zmartwychwstania.

"Wielka wrzawa" stwierdza naoczny œwiadek £ukasz. Saduceusze s¹ 
oburzeni, zaœ faryzeusze wo³aj¹: - Nie znajdujemy nic z³ego w tym 
cz³owieku. Rêkoczyny wisz¹ w powietrzu, a trybun wo³a: - Niech wraca do 
twierdzy.

K¥CIK  
SW. PAWLA APOSTOLA 

Wiadomoœæ o zajœciu w Sanhedrynie roznosi siê po ca³ym mieœcie, a 
grupa tzw. judaizuj¹cych postanawia, ¿e za wszelk¹ cenê musz¹ zabiæ 
Paw³a. Lizjasz jest cz³owiekiem czynu. Zas³aniaj¹c siê groŸb¹ wisz¹c¹ nad 
bezpieczeñstwem cesarstwa, postanawia przewieŸæ wiêŸnia do Cezarei, w 
rêce prokuratora Judei.

Cezarea - wspania³y pa³ac królewski Heroda z bia³ego marmuru, 
piêkne molo, pog³êbiony port, akwedukty, przepiêkny teatr, mury obronne, 
wielkie magazyny - wszystko to zachwyca³o mieszkañców i podró¿ników.

W czasach Paw³a pa³ac sta³ siê oficjaln¹ rezydencj¹ prokuratora 
rzymskiego. W owym czasie urz¹d ten pe³ni³ Feliks; cz³owiek chciwy, 
okrutny, bez zasad. A¿ dziwne, ¿e szybko nie za³atwi³ sprawy wiêŸnia. Gdy 
siê zorientowa³, ¿e Pawe³ musi byæ kimœ wa¿nym, byæ mo¿e czeka³ na 
wykup, na znaczn¹ sumê pieniêdzy.

Czeka ponad rok. Wiêzieñ mo¿e spotykaæ siê ze swoimi uczniami, 
pisze liczne listy. Wreszcie Feliks postanawia przes³aæ Paw³a do 
Jerozolimy. I wtedy padaj¹ s³awne s³owa: -Stojê przed s¹dem Cezara i przed 
nim nale¿y mnie s¹dziæ. A odpowiedŸ prokuratora: -Odwo³a³eœ siê do 
Rzymu i tam bêdziesz s¹dzony.

Ks. Henryk Bietzke
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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 .

 
    odcinek 9 /PRL-stalinizm/

Polska, ju¿ od samego pocz¹tku po „wyswobodzeniu”spod 
hitlerowskiego panowania przez armiê radzieck¹, skazana by³a na dyktat 
Stalina we wszystkich dziedzinach ¿ycia politycznego, gospodarczego i 
spo³ecznego. Oœwiata i wychowanie nie by³y od niego wolne. Nad 
Zwi¹zek Harcerstwa Polskiego nadci¹ga³y ciê¿kie chmury, o czym 
pisa³em w poprzednim odcinku. Po  sfa³szowanych wyborach i 
ukonstytuowaniu siê w³adzy polskich komunistów ze wsparciem s³u¿b i 
doradców radzieckich, z chmur tych lun¹³ ulewny deszcz z b³yskawicami 
i grzmotami.Wspó³czesna  Historia Harcerstwa Polskiego by³aby 
niezrozumia³a bez siêgniêcia do tych tragicznych wydarzeñ.    Ten i 
nastêpny odcinek tej Historii bêd¹ najsmutniejsze, st¹d K¹cik Harcerski 
w Rodzinie Osowskiej, na okres radosnych Œwi¹t Bo¿ego Narodzenia i  
Nowego Roku by³  zawieszony. 
      Ofensywa komunistycznych w³adz PRL-u przeciwko ZHP 
rozpoczê³a siê pod koniec 1947 r. i- jak w systemie stalinowskim by³o to 
normaln¹ strategi¹.- od znalezienia podatnych na kolaboracjê dzia³aczy 
wewn¹trz rozbijanej struktury czy organizacji. Niestety i w ZHP znaleŸli 
siê w naczelnych organach „urzêdnicy”, którzy za korzyœci osobiste 
poszli na wspó³pracê i w nagrodê „wyp³ynêli” na wp³ywowych dzia³aczy, 
a niektórzy- jak np. Kazimierz KoŸniewski – stali siê ulubieñcami 
komunistów, których ogl¹daliœmy potem przez szereg lat w re¿imowej 
telewizji i czytaliœmy ich w licznych re¿imowych publikatorach. Prawd¹ 
jest te¿, ¿e niektórzy z nich zostali zmuszeni /pod groŸb¹ utraty wolnoœci, 
a mo¿e i ¿ycia/ przez os³awion¹ „krwaw¹ Juliê”, Dyrektora Ministerstwa 
Bezpieczeñstwa-Brystigierow¹, do podpisania swoistego „nekrologu” 
Zwi¹zku Harcerstwa Polskiego „1944”. Ni¿ej podpisany dotar³ do pe³nej 
wersji tego „nekrologu” - jest on do przeczytania w niskonak³adowym 
wydawnictwie pt.”Harcerze1944-1956” - ”Najm³odsi w Powstaniu 

Historia Harcerstwa Polskiego

Warszawskim,Drugiej Konspiracji i Wiêzieniach Bezpieki”autorstwa 
Jerzego Œwiderskiego, jednego z twórców i przywódców wojennych 
„Hufców Polskich”. Wystarczy przytoczyæ pocz¹tek i jakiekolwiek zdanie z 
tej wielostronnicowej, publicznie og³oszonej „Odezwy do by³ych 
instruktorów oraz cz³onków by³ego Zwi¹zku Harcerstwa Polskiego”: 
„Ni¿ej podpisani dzia³acze Frontu Narodowego, byli instruktorzy by³ego 
ZHP zwracaj¹ siê do was w sprawie g³êboko nas obchodz¹cej..........Okazuje 
siê, ¿e pewne grupki m³odzie¿y, konspiruj¹ce dziœ przeciw Polsce, 
wykorzystywane s¹ przez si³y miêdzynarodowe, których celem jest wyrwanie 
nam Ziem Odzyskanych i rozpêtanie nowej wojny - ¿e one w³aœnie 
przybieraj¹ chêtnie nazwê „Harcerstwo”....

W/wym.”Odezwa”, której jêzyk przypomina okreœlenia radzieckiego 
Politbiura, by³a uzasadnieniem rozwi¹zania w 1948 r. Zwi¹zku Harcerstwa 
Polskiego i utworzenia przedziwnego „nowotworu” -”dla dzieci do lat 14” 
pod nazw¹ „Organizacja Harcerstwa Polski Ludowej”. By³a to na wzór 
sowieckiego „Pioniera” przybudówka do ZMP /”Zwi¹zku Mlodzie¿y 
Polskiej”/.                

 Z Harcerstwem, poza jednym cz³onem w nazwie, nie mia³o to ju¿ 
zupe³nie nic wspólnego. Mia³o to przygotowywaæ dzieci do „zaszczytnego” 
zapisywania siê do ZMP i póŸniej do PPR czy PZPR. Dla m³odzie¿y 
gimnazjalnej i licealnej powo³ano centralnie sterowan¹ tzw. „Harcersk¹ 
S³u¿bê Polsce”, która podejmowa³a rozmaite zadania spo³eczne skupione w 
4 grupach: „Las i rola”, „Kultura i oœwiata”, „Odbudowa kraju” oraz 
„Zdrowie i dziecko”. Zwo³ana przez w³adze komunistyczne, w dniach 18-
20 grudnia 1948 r. Konferencja komendantek i komendantów chor¹gwi, w 
wiêkszoœci ju¿ „swoich”, stwierdzi³a ¿e „obecni na niej instruktorzy 
zrywaj¹ z tradycj¹ harcersk¹” /!!??/.

Równoczeœnie ukaza³a siê broszura nowej Sekretarz Generalny ZHP 
(Pelagii Lewiñskiej) „Walka o nowe harcerstwo”, w której autorka 
oskar¿a³a Zwi¹zek Harcerstwa Polskiego o „s³u¿bê na korzyœæ 
imperializmu”, co by³o wówczas powa¿nym zarzutem. Usuwano kolejnych 
niewygodnych instruktorów. Bardzo wielu z nich odesz³o nie czekaj¹c na 
„przekwalifikowanie”. 

 c.d.n.
                                                                                                                
                                                                             Mieczys³aw Czajkowski
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OP£ATEK  SENIORÓW
W sobotê 19.grudnia ub. roku w budynku szko³y podstawowej przy 

ulicy Siedleckiego odby³o siê osowskie op³atkowe spotkanie osób 
starszych i samotnych. Organizatorem spotkania by³a Dyrekcja Szko³y 
Podstawowej Nr 81 im. prof. Siedleckiego oraz Parafialny Zespó³ 
CARITAS przy parafii Chrystusa Zbawiciela, a sponsorem nasza Rada 
Osiedla.

Spotkanie sk³ada³o siê z dwóch czêœci, a mianowicie z jase³ek oraz 
poczêstunku wigilijnego.

Jase³ka odbywa³y siê w holu szko³y, z przygotowan¹ barwn¹  
scenografi¹ wystêpów jase³kowych, która piêknie oddawa³a nastrój 
stajenki betlejemskiej. Zespó³ aktorów jase³ek sk³ada³ siê z dziewcz¹t i 
ch³opców - uczniów szko³y. Wdziêcznie tak¿e brzmia³a oprawa muzyczna 
jase³ek.

Pierwsz¹ czêœæ rozpoczê³a Pani Dyrektor szko³y, witaj¹c przyby³ych 
goœci oraz ks. Proboszcz parafii Chrystusa Zbawiciela, który wyg³osi³ 
piêkne wprowadzenie. Nastêpnie wszyscy podziwiali barwne jase³ka, 
œpiewali kolêdy i serdecznie oklaskiwali wykonawców, a na koniec re¿ysera 
jase³ek ksiêdza Bogdana.

Po pierwszej czêœci wszyscy przeszli do sali, gdzie za³oga szkolnej 
kuchni przygotowa³a sto³y do poczêstunku. Najpierw ks. Henryk poprosi³, 
aby wszyscy ze wszystkimi podzielili siê op³atkiem, sk³adaj¹c sobie 
¿yczenia, a potem przy stole odbywa³y siê rozmowy przy smacznym 
barszczyku z pasztecikiem oraz ciastkami z kaw¹ lub herbat¹. Spotkanie 
przebiega³o w mi³e,j œwi¹tecznej atmosferze.

J.J.


	Strona 1
	Strona 2
	Strona 3
	Strona 4

