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Foto F. NajbarPrzygotowanie jednego z wywiadów

Pytania, odpowiedzi...rozmowy...

       W Uroczystoœæ Zmartwychwstania Pañskiego w sposób szczególny czujemy siê 
œwiadkami i wyznawcami prawdy o zwyciêstwie Chrystusa nad grzechem i œmierci¹. 
Ta prawda umacnia nasz¹ wiarê, nadziejê i mi³oœæ, nadaje sens naszemu ¿yciu.
      Niech Œwiêta Wielkanocne obfituj¹ w b³ogos³awieñstwo Zmartwychwsta³ego 
Pana. Niech Pan Mi³osierny daje si³ê, byœmy Go rozpoznawali i œwiadczyli o Nim 
ka¿dego dnia.

Redakcja Rodziny Osowskiej

Uczestniczymy  w tych dniach w uroczystych obchodach w naszej Parafii

foto Kamil Cichy

Zespó³ "Cantica"

Zespó³ Kameralny Szko³y Muzycznej IIsst we Wrzeszczu

WIELKI  CZWARTEK

Dzieñ 
ustanowienia 
Eucharystii i 
sakramentu 
kap³añstwa

M s z a    R e z u r e k c y j n a    r o z p o c z n i e    s i ê 
0 0w    N i e d z i e l ê    W i e l k a n o c n ¹    o  g o d z i n i e   6

WIELKA   SOBOTA

WIELKI  PI¥TEK
Dzieñ mêki i 

œmierci 
Chrystusa

00SpowiedŸ œw. od 16 .
Liturgia 

wielkopi¹tkowa 
00o godzinie 18 .

Adoracja Najœw. 
Sakramentu dla 

m³odzie¿y 
00od godz. 20  w 

górnym koœciele.

Dzieñ spoczynku Pana w grobie
Œwiêcenie pokarmów punktualnie o pe³nych godzinach:

 10.00, 11.00 12.00,13.00,14.00,15.00,16.00,17.00,18.00 i 19.00.
Dzieci przynosz¹ rodzinne skarbonki ja³mu¿ny wielkopostnej.

Prosimy o dostarczenie œwi¹tecznych wiktua³ów na œniadanie wielkanocne dla 
bezdomnych; z naszej parafii.

00SpowiedŸ œw. od godziny 16 .

Liturgia Wigilii Paschalnej rozpoczyna siê  o 21.00, prosimy przynieœæ 
ze sob¹ œwiece.

czêœæ tych ofiar przeka¿emy potrzebuj¹cym 

00
SpowiedŸ œw. od 16 .

Msza Wieczerzy Pañskiej  
00

odprawiona zostanie o godz.18 .
00Adoracja w Ciemnicy do  22 .

Kwia ty  do  g robu  pros imy 
przynosiæ w ci¹gu dnia.

ZMARTWYCHWSTANIE
PAÑSKIE
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W relacji niniejszej nie sposób pomin¹æ zwi¹zków p. Andrzeja 
Lercha z parafi¹ i osobiœcie z  Ksiêdzem Proboszczem. Ze swoich 
wspomnieñ przywo³ujê i ja kilka lat wspólnych, z najbli¿szymi s¹siadami, 
prac przy "budowie" o³tarza na Bo¿e Cia³o autorstwa Pana Andrzeja. O³tarz 
zlokalizowany by³ na wy³o¿onym betonowymi p³ytami placyku przy ul. 
Balcerskiego, w miejscu dzisiejszego sklepu "Marcin". Jest p. Andrzej 
równie¿ autorem projektu kaplicy: o³tarza i witra¿a b³. Wincentego 
Frelichowskiego (patron harcerzy) w dolnym koœciele z namalowanym 
przez niego portretem b³ogos³awionego, co mo¿na wi¹zaæ z w³asnymi 
doœwiadczeniami harcerskimi autora z koñca  lat 40-tych. Aktualnie w 
górnym koœciele dobieg³y koñca prace w kaplicy  Matki Boskiej 
Nieustaj¹cej Pomocy wg projektu p. Andrzeja Lercha, z witra¿ami 
inspirowanymi kaszubskimi haftami. 

Ostatnio, z inicjatywy prof. Lercha powsta³ pomys³ 
artystycznego "wzbogacenia" nowopowsta³ego parku  w obrêbie ulic 
Biwakowej, Zeusa, Chirona i Barniewickiej o akcenty plastyczne a m. inn.: 
marynistyczn¹ w wyrazie sakraln¹ formê przestrzenn¹ autorstwa mojego 
rozmówcy, zlokalizowan¹ na skraju terenu rekreacyjnego u zbiegu ulic 
Biwakowej i Zeusa, oraz plenerow¹ galeriê rzeŸby, której poszczególne 

prace, bêd¹ce w³asnoœci¹ gdañskiej 
Akademii Sztuk Piêknych, by³yby 
udostêpnione naszej lokalnej spo³ecznoœci. 
Wspomniana wy¿ej, wykonana w stali 
n ierdzewnej  forma przes t rzenna,  
zlokalizowana na terenie pierwszego w 
Osowie osiedla domków o nazwie 
"Okrêtowiec", ma symbolizowaæ, wg. 
intencji autora, zarówno morski charakter 
regionu, jak i zwi¹zki mieszkañców z 
przemys³em okrêtowym, a tak¿e z 
¿eglarstwem. Wielu mieszkañców Osowy 
uprawia³o, b¹dŸ uprawia ¿eglarstwo jako 
hobby (czêœci z tych osób nie ma ju¿ poœród 
nas). Do idei tej nawi¹zuje projekt 
instalacji stanowi¹cej dominuj¹cy nad 
pozosta³ymi elementami fragment  
kad³uba statku w trakcie monta¿u, z 
wystaj¹cymi zeñ odcinkami rur. Nad t¹ 
kompozycj¹ wznosi siê jakby wydêty na 
wietrze ¿agiel, we "wnêce" którego 
umieœci³ autor figurkê Maryi  Królowej 
Morza (Regina Maris). Ca³oœæ rzeŸby jest 
w y m o w n y m  o b r a z e m  z w i ¹ z k ó w  
mieszkañców dzielnicy zarówno z  
regionem nadmorskim, jak i z zawodami 
zwi¹zanymi z szeroko pojêt¹ gospodark¹ 
morsk¹ i przemys³em stoczniowym. 

Koñcz¹c tê relacjê, chcê podziêkowaæ mojemu rozmówcy i 
gospodarzowi za tak mi³¹ goœcinê, pozostaj¹c w nadziei, i¿ obydwie 
ciekawe, i jak siê wydaje mog¹ce wzbogaciæ œrodowisko osowskie, 
inicjatywy Pana  prof. Andrzeja Lercha doczekaj¹ siê  rych³ej realizacji.

Rozmawia³ i zanotowa³: Andrzej Tele¿yñski           

OKRÊTOWIEC  I  ARTYSTA
Dziœ odwiedzam Pana Andrzeja Lercha, który wraz z ¿on¹ 

Teres¹, a niegdyœ i z dwoma córkami Katarzyn¹ i Magdalen¹, od 1978 r 
mieszka na osiedlu "Okrêtowiec" -  pierwszym  osiedlu powsta³ym na 
terenach wsi Osowa (ówczesny powiat wejherowski).  

Pan Andrzej (rocznik 1937) pochodzi z Borys³awia, miasta  
po³o¿onego na obszarze przedwojennego polskiego zag³êbia naftowego - 
tu¿ obok w Drohobycza - miasta Bruno Schultza. Po zakoñczeniu dzia³añ 
wojennych, w kwietniu 1945 r los rzuca rodzinê Lerchów przez Przemyœl 
nad morze, do Gdyni. W pamiêci 7-mio letniego ch³opca mocno utkwi³y 
obrazy p³on¹cego Gdañska widziane przez rozsuniête drzwi wagonu 
towarowego.

Lata szkolno - studenckie to szko³a podstawowa nr 19  w Gdyni, 
a nastêpnie znane z wysokiego poziomu kszta³cenia Liceum Sztuk 
Plastycznych w Or³owie i dalej studia na Wydziale Architektury 
Politechniki Gdañskiej (dyplom w r 1962).

Ca³e ¿ycie zawodowe p. Andrzeja 
Lercha zwi¹zane jest z przemys³em 
okrêtowym, a mówi¹c œciœlej z architektur¹ 
statków i okrêtów. Pocz¹tkowo Stocznia 
Gdañska  jako projektant w pracuj¹cym na 
rzecz tej stoczni Centralnym Biurze 
Konstrukcji Okrêtowych  nr 1, nastêpnie 
jako kierownik pracowni architektury w 
Biurze Projektowym Stoczni Ustka, 
poprzez 6 lat pracy w stoczni w Mers-el-
Kebir niedaleko Oranu w Algierii, wreszcie 
w Biurze Projektowo-Technologicznym w 
Stoczni Pó³nocnej w Gdañsku, którym od 
roku 1993 kierowa³ jako jego Szef. Od 
wielu lat pracuje na rzecz Stoczni Pó³nocnej 
jako G³ówny Projektant statków, bêd¹c 
autorem projektów budowanych tam 
holowników, czy wspó³autorem z 
projektantami z Norwegii b¹dŸ Wielkiej 
B r y t a n i i  p r o m ó w  p a s a ¿ e r s k o -
samochodowych.  Jest autorem blisko 150 
projektów architektonicznych statków 
ró¿nego typu.

W r 1997 otwiera p. Andrzej nowy 
rozdzia³ w swym ¿yciu zawodowym 
podejmuj¹c w wyniku konkursu pracê w 
Akademii Sztuk Piêknych w Gdañsku, na 
Wydziale Architektury i Wzornictwa w 
Pracowni Architektury Okrêtów. Nale¿y podkreœliæ i¿ jest to jedyna tego 
typu specjalizacja na uczelniach, nie tylko artystycznych, w Europie. 
Odt¹d, wci¹¿ kontynuowanej dzia³alnoœci projektowo-konstrukcyjnej p. 
Andrzeja zaczyna towarzyszyæ aktywnoœæ na polu naukowo-
dydaktycznym uwieñczona w r 2002 otrzymaniem tytu³u naukowego 
profesora sztuk plastycznych Jest równie¿ prof. Lerch autorem ksi¹zki 
"Architektura statków niepasa¿erskich - inspiracje projektowe", jak 
równie¿ bêd¹cego na ukoñczeniu skryptu dla studentów, b¹dŸ techników 
okrêtowych pt. "Architektura statków i okrêtów-projektowanie i 
konstrukcja".

Szczególne, jak siê wydaje, miejsce w biografii Pana Andrzeja 
zajmuje Algieria  i to nie tylko ze wzglêdów zawodowych, Wskazuje na to 
m.in. piêkna mozaika w holu wejœciowym do domu wykonana z 
egzotycznych muszli w³asnorêcznie zebranych w trakcie swobodnego 
nurkowania (do 10 m) na algierskich pla¿ach. We wspomnieniach  z tego 
okresu pojawia siê i bo¿onarodzeniowa szopka budowana wespó³ z 
innymi polskimi kooperantami dla katedry w Oranie, czy organizowane z 
okazji obchodzonego tam jako œwiêto ekumeniczne, œwiêta Zes³ania 
Ducha Œwiêtego, wystawy w kurii biskupiej, przybli¿aj¹ce zarówno 
Algierczykom jak i kooperantom z innych narodowoœci Polskê.  
Wspomina te¿ Pan Andrzej polskie siostry serafitki pracuj¹ce jako 
pielêgniarki w szpitalach w Oranie i prowadz¹ce katechizacjê, z którymi 
kontakt utrzymuj¹ pp. Lerchowie  do dziœ, ale równie¿ i.....nocne 
doœwiadczenie pustyni jako jedynego w swoim rodzaju miejsca 
odosobnienia i medytacji. Podsumowuj¹c algierski "epizod" mój 
rozmówca podkreœla ówczesn¹ otwartoœæ, tolerancjê, ¿yczliwoœæ i 
goœcinnoœæ algierczyków. Dotyczy³o to zw³aszcza ¿yj¹cych wci¹¿ w 
charakterystycznych namiotach nomadów, Beduinów z którymi mia³ 
okazjê zetkn¹æ siê podczas kilku wypraw na pustyniê..

Z cyklu:  POZNAJMY NASZYCH PARAFIAN

Foto F. Najbar

Foto: F. Najbar

PARAFIALNY ZESPÓ£ CARITAS 
INFORMUJE

1. Dary dla osób/rodzin potrzebuj¹cych prosimy -jak w latach 
ubieg³ych - przynosiæ w Wielk¹ Sobotê. Dary te bêd¹ 
wykorzystane do przygotowania œwi¹tecznych posi³ków dla 
osób bezdomnych oraz zostan¹ przekazane osobom/rodzinom 
potrzebuj¹cym z naszej parafii.

Wszystkim ofiarodawcom z góry BÓG ZAP£AÆ!
Ponadto  w Wielk¹ Sobotê zbierane bêd¹ skarbonki Ja³mu¿ny 
Wielkopostnej

2. Pacjenci  Zak³adu Leczniczo - Opiekuñczego  w Dzier¿¹¿nie 
bêd¹ wdziêczni za przekazanie radioodbiorników ( sprawnych 
technicznie i przystosowanych do odbioru Radia Maryja) oraz 
kolorowych czasopism katolickich. Potencjalni ofiarodawcy 
proszeni s¹ o telefoniczny kontakt na nr 508 252 804 lub 058 
552 71 44.

3. Przypominamy o trwaj¹cych ju¿ zapisach dzieci do lat 12, które 
chcia³yby wyjechaæ na kolonie letnie do Warzenka. Wszelkie 
informacje  i zapisy - pn. œr. godz. 17 - 18 w Parafialnym Zespole 
CARITAS.

2   RODZINA   OSOWSKA  NR 3  (117)                                                                                           



Foto M. CzajkowskiPRACOWITE  MIESI¥CE  CHÓRU
      Pocz¹wszy od Bo¿ego Narodzenia Chór im. J. Orszulika dzia³a³ 
bardzo intensywnie. Myœlê, ¿e trzeba robiæ co siê da, aby nasz¹ polsk¹ i 
katolick¹ tradycjê ratowaæ. Cieszê siê, gdy dzieci organizuj¹ jase³ka, a my, 
z chórem œpiewaj¹c  kolêdy, mamy najbardziej intensywny okres w roku.

      Nasze kolêdowanie rozpoczêliœmy tradycyjnie pó³ godziny przed 
pasterk¹ i mi³o by³o widzieæ zaciekawienie i zadowolenie wœród 
s³uchaczy, którzy w wiêkszoœci wszystkie kolêdy znaj¹, a tym razem takie 
nowoœci. Oczywiœcie 

     Wiele tygodni wytê¿onej pracy i przygotowañ chóru znalaz³o swoje 
odzwierciedlenie we wdziêcznym odbiorze kolêd w naszym wykonaniu. 
Tradycyjnie œpiewaliœmy na mszach, a póŸniej jeszcze œpiewaliœmy oko³o 
10 do 15 kolêd w zale¿noœci od przerwy pomiêdzy poszczególnymi 
mszami.  Mi³ym dla wykonawców faktem jest zainteresowanie koncertem 
zgromadzonych osób oraz ich przychylne reakcje. W  przypadku wy¿ej 
wymienionych parafii byliœmy mile zaskoczeni, ¿e po mszy na koncert 

      W tym roku Chór Orszulika, oprócz ponad 25 kolêd dotychczas 
opracowanych, przygotowa³ nowoœci, a wœród nich PRELUDIUM  Jana 
Sebastiana Bacha oraz oryginaln¹, star¹ kolêdê irlandzk¹ CÓ¯ TO ZA 
DZIECIÊ.

nasze kolêdowanie zawiod³o nas dalej do parafii œw. 
Polikarpa, gdzie zaœpiewaliœmy w drugi dzieñ œwi¹t podczas sumy.

        Tradycyjny nasz koncert kolêd (dawniej spotkanie z kolêd¹), na który 
rokrocznie  zapraszamy mieszkañców Osowy, a szczególnie naszych 
fanów, zacz¹³ siê w niedzielê 6 stycznia na mszy œw. o godz.16.00 i by³ 
kontynuowany bezpoœrednio po mszy. Oprócz piêknych kolêd w 
wykonaniu chóru, mo¿na by³o pos³uchaæ tak¿e ich interpretacji w 
wykonaniu solistki Magdaleny Chmieleckiej. Jej piêkny sopran by³ tak¿e 
atrakcj¹ tego wieczoru, o czym poinformowa³o nas wiele osób, które po 
koncercie zdecydowa³y siê wspólnie z nami prze³amaæ op³atkiem.
      Drogi naszego kolêdowania w bie¿¹cym roku prowadzi³y nas w ka¿d¹ 

niedzielê do innej parafii, a i tak nie zdo³aliœmy odwiedziæ wszystkich 
przyjació³ naszego chóru. Nasze chrzeœcijañskie œpiewanie mo¿na by³o w 
tym roku us³yszeæ:
           - w parafii pw. Œw, Jana z Kêt w Rumi w ramach tygodniowego 
Festiwalu Kolêdowego i przegl¹du chórów bior¹cych udzia³ w tym 
festiwalu,
            - w parafii pw. Œw. Krzysztofa w Gdañsku - Kowalach,
            - w parafii pw. Œw. Brata Alberta w Gdañsku - Kokoszkach,
            - w parafii pw. NMP  Królowej Korony Polskiej w Lublewie.

zostawali praktycznie wszyscy wierni i ciep³o nas nagradzali brawami.  
Dodatkowo w Rumi, które to miasto s³ynie z wielkiej iloœci mi³oœników 
muzyki chóralnej, na sam koncert przyby³o dodatkowo wiele osób /nawet z 
Gdyni/, co oczywiœcie wi¹za³o siê z festiwalem kolêdowym oraz ochot¹ 
poznania poziomu wykonania kolêd oraz repertuaru naszego chóru.

 W okresie Wielkiego Postu przygotowaliœmy nowe pozycje, 
tym razem pieœni pasyjnych, które zaprezentowaliœmy na organizowanym 
przez Gminê Sztum festiwalu. 
            1.  marca, w pobliskim Kielnie ju¿ od rana by³ wielki ruch i czuæ 
by³o podnios³¹ atmosferê.  Wszystko to dzia³o siê za spraw¹ œpiewów, 
które od  godz. 10 rozbrzmiewa³y w parafialnym koœciele pw. Œw. 
Wojciecha, gdzie rozpocz¹³ siê II Pomorski Festiwal Pieœni Pasyjnej. 
              Z Gdañska, z Gdyni i Sopotu oraz z Ziemi Kaszubskiej zjecha³o 20 
zespo³ów wokalnych i chórów, które swoim programem i umiejêtnoœciami 
wokalnymi popisywa³y siê przed licznie zgromadzon¹ publicznoœci¹. 
Prezentowane programy obliczone by³y  na ok. 15 min. œpiewania i dlatego 
przy uwzglêdnieniu przerw i koncertu organowego, ca³y festiwal 
zakoñczy³ siê dopiero wieczorem. Festiwal by³ bardzo ciekawy ze wzglêdu 
na bardzo ró¿norodne programy, wieloœci zespo³ów oraz ich styl 
œpiewania.  Festiwal nie by³ konkursem œpiewaczym - raczej przegl¹dem 
zespo³ów, maj¹cym na celu  na podnoszenie poziomu œpiewaczego. Tak 
wiêc dbaj¹c o dalszy rozwój festiwalu, powo³ano profesjonaln¹ komisjê, 
która na spotkaniu dyrygentów i kierowników chórów i poszczególnych 
zespo³ów dokona³a podsumowania. Na tym spotkaniu reprezentuj¹ce 
nasz¹ parafiê Chór Orszulika oraz zespó³ Allegretto wypad³y pozytywnie. 
Komisja ta przyzna³a równie¿ nagrody, i tak Chór PRO ANIMA  z Sopotu 
otrzyma³ nagrodê Polskiego Zwi¹zku Chórów i Orkiestr, natomiast Chór 
Mêski HARMONIA  z Wejherowa otrzyma³ nagrodê Zrzeszenia 
Kaszubsko-Pomorskiego.
     Festiwal zakoñczy³ siê wystêpem Chóru PRO ANIMA oraz 

profesjonalnego kwartetu wokalnego z Akademii Muzycznej w Gdañsku 
im. St. Moniuszki, który przygotowa³ pod kierunkiem profesora 
Przemys³awa Stanis³awskiego przepiêkny koncert psalmów i pieœni 
pasyjnych. Cieszymy siê bardzo, ¿e w naszym bliskim s¹siedztwie mamy 
mo¿liwoœæ uczestniczyæ w tak dobrze zorganizowanym festiwalu, który 
równie¿ jest uczt¹ duchow¹ dla koneserów muzyki wokalnej. 

Zapraszamy osoby /doros³e i m³odzie¿/ zainteresowane 
œpiewaniem, a myœlê, ¿e jest ich nie ma³o, do naszego zespo³u, do czynnego 
udzia³u w naszym œpiewaniu. Przypominam: próby we wtorki i czwartki o 
godz. 19.30.

                                                       Konrad Hoga  Prezes Chóru  
    

Pozosta³  jeszcze jeden krótki temat. Dotyczy to przekazania 1% 
z naliczonego podatku dochodowego, o czym ju¿ wspominaliœmy, a 
tak¿e informowa³ ksi¹dz proboszcz w og³oszeniach. Wyjaœniaj¹c tê sprawê 
pragnê poinformowaæ, ¿e chór nasz po wielomiesiêcznych staraniach 
uzyska³ status organizacji po¿ytku publicznego w maju 2007 roku. Ufamy, 
¿e znajd¹ siê tacy ludzie, którzy uznaj¹ nasz¹ dzia³alnoœæ za godn¹ 
wsparcia.  PROSIMY  WIÊC  O  WSPARCIE  NASZEGO  CHÓRU. W 
roku bie¿¹cym wystarczy tylko w PIT /niezale¿nie od formy 
opodatkowania/ wpisaæ nazwê i nr KRS. W naszym przypadku to:

KATOLICKIE STOWARZYSZENIE ŒPIEWACZE I 
MUZYCZNE IM. KS. PROF. J. ORSZULIKA W  GDAÑSKU;             
NR  KRS  0000280249.

Oczekuj¹c nowych chórzystów, a tak¿e licz¹c  na szerokie 
poparcie poprzez przekazanie 1 procenta, informujê, ¿e chór w dalszym 
ci¹gu bêdzie aktywnie uczestniczy³ w ¿yciu parafii i ca³ej spo³ecznoœci 
osowskiej. Z góry dziêkujemy za poparcie.

Chór po koncercie w parafii pw. Œw. ALBERTA

 Chór przed o³tarzem  w parafii pw. NMP Królowej Kor5ony Polskiej

Wystêp chóruOrszulika na Festiwalu w Kielnie
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     Jak co roku, równie¿ w 
pi¹tkowy wieczór 7. marca, 
spotkaliœmy siê  na drodze 
krzy¿owej zorganizowanej 
przez zespó³ m³odzie¿owy 
E f f a t h a  o r a z  
Duszpasterstwo M³odzie¿y. 
Przy artystycznej realizacji 
modlitewnego spektaklu 
drogi krzy¿owej, którego 
autorem tekstu jest Tomasz 
Pohl, a muzykê stworzy³ 
C e z a r y  P a c i o r e k ,  
pod¹¿aliœmy za Chrystusem 
w poszczególnych stacjach. 
W  p r z e ¿ y c i u  t e g o  
nabo¿eñstwa pomog³y nam 
r ó w n i e ¿  r o z w a ¿ a n i a  
k o l e j n y c h  s t a c j i  
p r z y g o t o w a n e  p r z e z  
m³odzie¿. Ka¿dy z nas mia³ 
okazjê przyjrzeæ siê sobie, 
p r z e p r o w a d z i æ  s w ó j  
wewnêtrzny rachunek sumienia… 
    Trzeba przyznaæ, ¿e  ta forma  drogi krzy¿owej, któr¹ doskonale 
poprowadzi³ ksi¹dz Maciej, odpowiada naszym parafianom, których bardzo 
du¿a liczba  uczestniczy³a w tym  nabo¿eñstwie. 
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HONOROWY  PATRONAT
     22 lutego 2008 roku w Pa³acu Prezydenckim, w Dniu Myœli 
Braterskiej, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Lech Kaczyñski obj¹³ 
honorowym protektoratem organizacje harcerskie: Zwi¹zek Harcerstwa 
Polskiego, Zwi¹zek Harcerstwa Rzeczypospolitej, Stowarzyszenie 
Harcerstwa Katolickiego "Zawisza" FSE, Stowarzyszenie Harcerskie 
oraz Zwi¹zek Harcerstwa Polskiego poza granicami Kraju. W 
uroczystoœci w Pa³acu Prezydenckim wziêli udzia³: Ma³¿onka Prezydenta 
RP Maria Kaczyñska, Prezydent II Rzeczypospolitej na UchodŸstwie Pan 
Ryszard Kaczorowski, Prymas Polski Józef Kardyna³ Glemp, Delegat 
Episkopatu ds. harcerstwa Biskup Tadeusz P³oski, pos³owie i senatorowie 
oraz przedstawiciele Szarych Szeregów, zwi¹zków harcerskich z 
Ukrainy, Bia³orusi i Litwy i organizacji kombatanckich. 
      Podczas uroczystoœci Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej nada³ 
poœmiertnie Krzy¿e Komandorskie Orderu Odrodzenia Polski 
zas³u¿onym dzia³aczom harcerskim: 
- Aleksandrowi Kamiñskiemu za wybitne zas³ugi dla niepodleg³oœci 

Rzeczypospolitej Polskiej, osi¹gniêcia w pracy pedagogicznej i literackiej 
oraz za dzia³alnoœæ na rzecz kszta³towania moralnoœci i patriotycznej 
postawy polskiej m³odzie¿y harcerskiej. Order odebra³ wnuk Pan Wojciech 
Feleszko. 
- Tomaszowi Strzemboszowi za wybitne zas³ugi w podejmowanej dla kraju 
pracy naukowej i spo³ecznej, dzia³alnoœæ na rzecz kszta³towania moralnoœci 
i patriotycznej postawy polskiej m³odzie¿y harcerskiej. Order odebra³a 
córka, Pani Anna Piszczek i syn Pan Maciej Strzembosz.
         Nastêpnie Prezydent, zwracaj¹c siê do zebranych, omówi³ krótko 
historiê polskiego harcerstwa. Zdaniem Lecha Kaczyñskiego harcerstwo 
odegra³o olbrzymi¹ rolê w odzyskaniu niepodleg³oœci naszego pañstwa. 
"To zawsze by³ wielki zak³ad wychowania" - przekonywa³ prezydent i 
doda³, ¿e nigdy i nigdzie harcerstwo nie sprawdzi³o siê tak bardzo jak w 
Polsce w czasie drugiej wojny œwiatowej.Na zakoñczenie powiedzia³:
Szanowne Druhny i Druhowie.
      Przypad³ mi w udziale pewien zaszczyt. Nie jestem pierwszym 
prezydentem Rzeczypospolitej, który patronuje harcerstwu. Pierwszym 
prezydentem, choæ urz¹d ten inaczej siê wtedy nazywa³, by³ naczelnik 
Pi³sudski, póŸniej kolejni prezydenci Rzeczypospolitej, prezydent 
Wojciechowski i prezydent Moœcicki. Patronat nad harcerstwem 
przyjmowali tak¿e prezydenci III Rzeczypospolitej  Lech Wa³êsa i 
Aleksander Kwaœniewski, ale by³ to wtedy patronat nad jedn¹, bardzo du¿¹ 
organizacj¹, Zwi¹zkiem Harcerstwa Polskiego. Niezwykle siê cieszê, ¿e 
mog³em dzisiaj przyj¹æ patronat nad ca³¹ grup¹ organizacji harcerskich, 
³¹cznie ze Zwi¹zkiem Harcerstwa Polskiego poza granicami kraju, który w 
sensie formalnym jest jedynym nastêpc¹ przedwojennego ZHP. Chcia³em 
szczególnie serdecznie powitaæ dzisiaj przedstawicieli polskich harcerzy na 
Litwie, na Bia³orusi, na Ukrainie. Chcia³bym przekazaæ moje pozdrowienia 
tak¿e nieobecnym z £otwy, Estonii, Czech, Kazachstanu. Wasza dzia³alnoœæ 
jest niezmiernie istotna. Mówi¹c o tej dzia³alnoœci, nie sposób nie 
przypomnieæ nazwiska Pana Prezydenta Kaczorowskiego,  naczelnika, 
póŸniej przewodnicz¹cego Rady Polskiego Harcerstwa za granic¹. Ta 
dzia³alnoœæ, trwaj¹ca przez dziesi¹tki lat i trwaj¹ca nadal, by³a niezwykle 
potrzebna dla podtrzymania ducha narodowego, dla podtrzymania 
depozytu niepodleg³oœci. Tak wiêc mogê powiedzieæ, ¿e wszystkie 
organizacje licz¹ce siê w naszym kraju s¹ pod patronatem Prezydenta 
Rzeczypospolitej Polskiej. Nie mam ¿adnej mocy magicznej, ale by³bym 
szczêœliwy, ¿eby ten patronat przyczyni³ siê do jak najbli¿szej wspó³pracy 
wszystkich zwi¹zków harcerskich, do solidarnej wspó³pracy, bo idea 
harcerska, wci¹¿ aktualna, jest jedna i tego w tym roku, w stulecie 
harcerstwa, chcia³bym wam najserdeczniej ¿yczyæ.
      Po czêœci oficjalnej odby³ siê harcerski kominek obrzêdowy, w trakcie 
którego Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Lech Kaczyñski wyg³osi³ dla 
zebranych harcerzy gawêdê. Cz³onkowie organizacji harcerskich w Polsce i 
poza jej granicami, jako znak protektoratu, otrzymali pami¹tkowe lilijki.

http://www.prezydent.pl

Foto M. Czajkowski

KRZY¯U ŒWIÊTY, NADE 
WSZYSTKO...

    ... t¹ przepiêkn¹, star¹  pieœni¹ z XVI wieku, rozpocz¹³ zespó³ 
EFFATHA drogê  krzy¿ow¹ w naszym górnym koœciele
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