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Intencje modlitewne na czerwiec
Ogólna: Aby przewa¿a³a wœród ludów kultura dialogu, s³uchania i
wzajemnego poszanowania.
Misyjna: Aby tam, gdzie wp³yw sekularyzacji jest silniejszy, wspólnoty
chrzeœcijañskie potrafi³y skutecznie prowadziæ now¹ ewangelizacjê.

¯YCIE SAKRAMENTALNE W PARAFII
p.w. Chrystusa Zbawiciela
(maj 2013):
£aski chrztu dost¹pili:
Patryk Andrzej Majka, 05.05.2013
Wojciech Dariusz Puszkiewicz, 12.05.2013
Miko³aj Kajut, 12.05.2013
Emilia Anna Æwikliñska, 12.05.2013

Sakramentalnym ma³¿eñstwem po³¹czyli siê:

foto Wojciech Kapusta

Grzegorz Mikolcz i Mariola Teclaf, 03.05.2013

Do Pana odeszli:
Janusz Zab³ocki, l. 65
Jaros³aw Bieñkowski, l.52
Aniela Homernik, l. 80
Tadeusz Jastrzêbski, l. 79
Teresa Szyszka, l.78
Józef ¯urawski, l. 76

Oto jedyne Serce
“Serce Jezusa, w ³onie Matki Dziewicy od Ducha Œwiêtego
ukszta³towane - zmi³uj siê nad nami”. Wezwanie to dotyczy bezpoœrednio
tej tajemnicy, jak¹ rozwa¿amy, odmawiaj¹c “Anio³ Pañski”: za spraw¹
Ducha Œwiêtego zosta³o ukszta³towane w ³onie Dziewicy z Nazaretu
Cz³owieczeñstwo Chrystusa: Syna Ojca Przedwiecznego.
Za spraw¹ Ducha Œwiêtego zosta³o ukszta³towane w tym
Cz³owieczeñstwie - Serce! Serce, które jest centralnym organem
ludzkiego organizmu Chrystusa - i równoczeœnie prawdziwym symbolem
Jego ¿ycia wewnêtrznego: myœli, woli, uczuæ. Poprzez to Serce
Cz³owieczeñstwo Chrystusa jest w sposób szczególny “œwi¹tyni¹ Boga” a równoczeœnie poprzez to Serce pozostaje nieustannie otwarte na
cz³owieka i na wszystko, co “cz³owiecze”: “Serce Jezusa, z którego
pe³noœci wszyscyœmy wziêli”.
Miesi¹c czerwiec jest w sposób szczególny poœwiêcony czci serca
Bo¿ego. Nie tylko jeden dzieñ: œwiêto liturgiczne, które zwykle wypada w
czerwcu - ale wszystkie dni. Z tym ³¹czy siê pobo¿na praktyka, aby
codziennie odmawiaæ lub œpiewaæ litaniê do Najœwiêtszego serca Pana
Jezusa.
Jest to wspania³a modlitwa, w ca³oœci skupiona na tajemnicy
wewnêtrznej Chrystusa: Boga - Cz³owieka. Litania do Serca Jezusa
czerpie obficie ze Ÿróde³ biblijnych, a równoczeœnie odzwierciedla
najg³êbsze doœwiadczenie ludzkich serc.
Jest to równoczeœnie modlitwa uwielbienia i autentycznego dialogu.
Mówimy w niej o Sercu - a równoczeœnie pozwalamy sercom rozmawiaæ z
tym jedynym Sercem, które jest “Ÿród³em ¿ycia i œwiêtoœci” oraz
“po¿¹daniem wzgórz wiekuistych”. Z Sercem, które jest “cierpliwe i
wielkiego mi³osierdzia” oraz “hojne dla wszystkich, którzy Go wzywaj¹”.

I N F O R M A C J E PA R A F I A L N E
Porz¹dek mszy œwiêtych w okresie wakacyjnym bêdzie
nastêpuj¹cy:
Pocz¹wszy od niedzieli 7. lipca do niedzieli 25. sierpnia
msze œw. bêd¹ odprawiane o godz. 7:30, 10:30, 12:30, 16:00
oraz 20:00, czyli nie bêdzie mszy œw. w dolnym koœciele o
godz. 9:30 a tak¿e 11:30.
W dni powszednie w lipcu i sierpniu msze œw. bêd¹
odprawiane o godz. 8:00, 17:00 i 18:00, czyli nie bêdzie mszy
œw. o godz. 7:15.
Biuro parafialne i biblioteka bêd¹ w lipcu i sierpniu czynne
we wtorki, œrody i czwartki w godzinach od 19:00 do 20:00.
Wezwanie do chorego czy zg³oszenie pogrzebu o ka¿dej
porze.
Ostrzegamy m³odzie¿ i doros³ych przed aktywizacj¹
sekt w czasie okresu wakacyjnego. Nie przypadkiem
przedstawiciele ró¿nych sekt pojawiaj¹ siê zw³aszcza na
pieszych pielgrzymkach, których w Polsce jest tak wiele.
Wiedz¹ dobrze, ¿e id¹ w nich ludzie wra¿liwi religijnie, a
jednoczeœnie zmêczeni, czyli maj¹cy zwykle nieco obni¿ony
próg ostro¿noœci. Naj³atwiej ods³oniæ prawdziwe oblicze
sekty, pytaj¹c kogoœ, kto z Wami rozmawia, kiedy ostatnio
przystêpowa³ do spowiedzi.

Jan Pawe³ II, Nauczanie Papieskie 1978-1982, Pallotinum

Przypominamy o potrzebie materialnego wsparcia naszej parafii w
zwi¹zku z koniecznoœci¹ przeprowadzenia prac konserwacyjnych i
W miesi¹cu czerwcu w naszym koœciele odprawiamy inwestycyjnych. Okazj¹ do tego jest kolekta inwestycyjna w ka¿d¹
nabo¿eñstwo do Najœwiêtszego Serca Pana Jezusa w dni pierwsz¹ niedzielê miesi¹ca. Mo¿na tak¿e przekazaæ wsparcie poprzez
powszednie po mszy œw. o godzinie 1800 a w niedziele po mszy œw. przelew na konto:
o godzinie 1600.
Parafii Rzym. Kat. Chrystusa Zbawiciela w Gd. Osowej.
Nr rachunku: IBAN PL 12 1440 1387 0000 0000 0798 6521
¯yczymy naszym dzieciom i m³odzie¿y udanych wakacji a
Bank: NORDEA Bank Polska S.A. Oddzia³ CBD O/G³ówny 3 P.B.
doros³ym wypoczynku w czasie urlopów. Pamiêtajmy wszyscy o
w Gdañsku ul.Balcerskiego 2 80-299 Gdañsk

niedzielnych mszach œwiêtych.
Redakcja Rodziny Osowskiej

UWAGA! Biblioteka parafialna jest czynna wraz z kancelari¹
parafialn¹ we wtorki, œrody i czwartki w godzinach od 1900 do 2000.
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„Majówka u Zbawiciela"

D

nia 26 maja 2013r., na parkingu przy koœciele pw. Chrystusa Zbawiciela,
odby³a siê „Majówka u Zbawiciela”. Po Mszy œw. dla dzieci, oficjalnie
wszystkich powita³ i zaprosi³ do wspólnej zabawy ks. Henryk Bietzke.
Jako pierwsze na scenie pojawi³y siê dzieci uzdolnione muzycznie ze Szko³y
Podstawowej nr 81 pod opiek¹ pani E. Pawelec. Potem w programie artystycznym
prezentowa³y siê kolejno dzieci z Akademii Talent oraz dziewczynki ucz¹ce siê w
Szkole Prywatnej Happy Kids. Mo¿na te¿ by³o pos³uchaæ bajek czytanych w jêzyku
kaszubskim oraz wzi¹æ udzia³ w konkursach przeprowadzonych przez Zrzeszenie
Kaszubsko- Pomorskie. Podczas festynu zarówno dzieci, jak i doroœli przy dŸwiêkach
muzyki, uczestniczyli w zabawach prowadzonych przez wodzireja. Najwiêksze
atrakcje mieli najm³odsi – organizator zapewni³ im dmuchane zje¿d¿alnie, karuzelê,
tor samochodowy, mogli tez uje¿d¿aæ byka oraz pomalowaæ twarz. Doroœli sprawdzali
swoje umiejêtnoœci strzeleckie na strzelnicy, grali w szachy. Na festynie nies³abn¹cym
zainteresowaniem cieszy³a siê Loteria Fantowa, w której ka¿dy los wygrywa³. Mo¿na
te¿ by³o wygraæ atrakcyjne nagrody pod koniec imprezy, miêdzy innymi: bony
rabatowe, sprzêt RTV, kosmetyki, obiad w „Malinowym ogrodzie”. Jednak najwiêcej
emocji przynios³o losowanie nagrody g³ównej – roweru górskiego.
Ka¿dy móg³ obejrzeæ pokaz udzielania pierwszej pomocy, który demonstrowali
ratownicy medyczni, wóz stra¿acki, samochód policyjny a tak¿e podziwiaæ motocykle.
Stra¿ Graniczna zaprezentowa³a swojego psa tropiciela, zajmuj¹cego siê
wyszukiwaniem narkotyków. Szczególn¹ niespodziank¹ by³a wizyta pi³karzy Lechii,

BO¯E CIA£O W PARAFII

W

czwartek, 30 maja, obchodziliœmy Uroczystoœæ Bo¿ego Cia³a.
Procesja wyruszy³a po mszy œw. o godz. 10:30 i przesz³a tak¹ sam¹
tras¹, jak w roku ubieg³ym: Zeusa, Chirona (I o³tarz), przez park,
Biwakow¹, Nawigatorów, Zaruskiego (II o³tarz na skrzy¿owaniu z
Balcerskiego), dalej Balcerskiego, Biwakow¹ (III o³tarz na skrzy¿owaniu z
Gajow¹), Zeusa i przy koœciele (IV o³tarz).
Pogoda wyj¹tkowo dopisa³a. O³tarze piêknie przygotowane. Domy
wzd³u¿ trasy miernie udekorowane. Nag³oœnienie by³o wyj¹tkowo sprawne.

którzy przy klubowym stoisku rozdawali autografy i chêtnym malowali twarze w
klubowe barwy. W trakcie festynu mo¿na by³o siê równie¿ posiliæ. Serwowano:
kie³baski z grilla, grochówkê, gofry, watê cukrow¹, chleb ze smalcem, ciasto i lody.
Kulminacyjnym punktem by³a licytacja, z której dochód przeznaczono na
potrzeby ma³ej Weroniki, prowadzona przez ks. £ukasza w asyœcie prowadz¹cego
wodzireja. „Pod m³otek” poszed³, miêdzy innymi bursztynowy ró¿aniec i spinki do
koszuli ks. Proboszcza, piêkny album o Gdañsku z autografem autora, koszulka
pucharowa Adama Dudy, pi³ka Lechii, ksi¹¿ka autorstwa ks. Arcybiskupa T.
Goc³owskiego. A na zakoñczenie mo¿na by³o wys³uchaæ nastrojowego koncertu
Effathy. Atrakcji by³o sporo. Podczas „Majówki u Zbawiciela” ka¿dy móg³ znaleŸæ
coœ dla siebie.
Dziêkujemy drogim darczyñcom za ufundowanie ciekawych i atrakcyjnych
nagród. Dziêkujemy wszystkim osobom zaanga¿owanym w organizacjê tego
przedsiêwziêcia, tym, którzy wziêli na siebie ciê¿ar prac fizycznych przy
porz¹dkowaniu terenu, dostarczeniu sceny, rozk³adaniu stoisk, lodówek, grillów i
namiotów, pod³¹czeniu zasilania, utrzymaniu porz¹dku w czasie festynu i
posprz¹taniu terenu po nim, osobom dostarczaj¹cym ciasta i wolontariuszom
obs³uguj¹cym poszczególne stanowiska.
Dziêkujemy wszystkim, którzy byli z nami tego dnia, za wspóln¹ dobr¹ zabawê,
za odwiedziny, wsparcie i humor. Do zobaczenia na nastêpnym festynie.
Przygotowania, u³o¿enie programu, organizacjê oraz pe³n¹ logistykê przy
organizacji festynu zawdziêczamy Ksiêdzu £ukaszowi i Panu Mariuszowi
Jurkiewiczowi.

Jak zwykle procesji towarzyszy³a orkiestra dêta. Dopisali tak¿e wierni
Parafianie, którzy t³umnie uczestniczyli w procesji.
Bardzo serdecznie dziêkujemy wszystkim, którzy z du¿ym
zaanga¿owaniem przygotowali tê Uroczystoœæ. W sposób szczególny
dziêkujemy buduj¹cym o³tarze, paniom i panom którzy nieœli sztandary i
figurê Matki Bo¿ej Fatimskiej, dzieciom I-komunijnym, dzieciom
nios¹cym ró¿aniec, dziewczynkom sypi¹cym kwiaty, LSO, KSM „Semper
Fidelis”, zespo³om œpiewaczym, panom nios¹cym baldachim i kolumny
nag³oœnieniowe, p. Organiœcie oraz wszystkim parafianom za obecnoœæ.
Serdeczne Bóg Zap³aæ!

Miniaturki pokazuj¹ pochód na ulicy Zeusa oraz cztery kolejne o³tarze.

KLUB BRYD¯OWY ZAPRASZA
Grupa naszych bryd¿ystów spotyka siê w ka¿dy poniedzia³ek o godzinie
17:00 w klubie Betania i serdecznie zaprasza wszystkich chêtnych do udzia³u
w rozgrywkach bryd¿owych. Informuje ponadto, ¿e w spotkaniach Klubu
Bryd¿owego nie ma przerwy wakacyjnej.

Wszystkich chêtnych zapraszamy na próby chóru
do salki parafialnej:
00
- w poniedzia³ki o godz. 19
30
- w œrody o godz. 18

Podpisuj¹c siê pod Europejsk¹ Inicjatyw¹ Ustawodawcz¹ o nazwie „Jeden z nas”, mo¿emy wp³yn¹æ na zmianê prawa w UE i ocaleæ setki tysiêcy nienarodzonych dzieci. Podpisuj¹c tê
Inicjatywê, nie tylko bronimy ¿ycia, ale domagamy siê, by ani jedno euro z naszych podatków nie by³o przeznaczone na zabijanie dzieci! Ta Inicjatywa ma zatrzymaæ finansowanie badañ na
ludzkich embrionach i niszczenia poczêtych dzieci. Akcjê zbierania podpisów w Polsce zorganizowa³ Komitet Narodowy w Polsce, bêd¹cy reprezentantem Komitetu Obywatelskiego „One of
us“ na Europê. Dla poparcia Inicjatywy mo¿na wejœæ w Internecie na: http://www.oneofus.eu/ lub wykorzystaæ do³¹czony poni¿ej formularz. Formularz wype³niamy du¿ymi literami i
koniecznie trzeba wpisaæ numer PESEL w rubryce „OSOBISTY NUMER IDENTYFIKACYJNY”. Zamieszczony formularz przeznaczony jest dla jednej lub dwóch osób. Inicjatywê „Jeden z
nas” mog¹ poprzeæ tylko osoby, które ukoñczy³y 18 lat. Po wype³nieniu i podpisaniu formularz proszê wyci¹æ po zaznaczonej przerywanej linii i przes³aæ w kopercie na adres: POLSKA
FEDERACJA RUCHÓW OBRONY ¯YCIA, ul.Forteczna 3 61-362 POZNAÑ, z dopiskiem „Jeden z nas”.

Europejska Inicjatywa Ustawodawcza „JEDEN Z NAS”
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Z cyklu: ¯yjemy poœród œwiêtych Pañskich

Œw. Kinga, ksiê¿na i klaryska (1234-1292)
Wspomnienie liturgiczne w dniu 24. lipca

Z

bli¿a siê sezon wakacyjno - urlopowy. Byæ mo¿e, nasze drogi zawiod¹
nas na po³udnie Polski. Warto wtedy zahaczyæ o Stary S¹cz czy
Wieliczkê. S¹ to bowiem miejsca bardzo silnie zwi¹zane ze œw. King¹.
Zwano j¹ tak¿e Kunegund¹. By³a córk¹ wêgierskiego króla Beli IV i Marii
córki cesarza greckiego. Pochodzi³a z dynastii Arpadów, z której wywodzi³o
siê wielu œwiêtych i b³ogos³awionych.
Wysz³a za m¹¿ za polskiego ksiêcia
Boles³awa Wstydliwego. M³oda ksiê¿na
prowadzi³a œwiêtobliwy tryb ¿ycia, by³a
franciszkañsk¹ tercjark¹, nak³oni³a mê¿a do
wspólnego z³o¿enia œlubu czystoœci.
Kinga przez szereg lat sprawiedliwie i
m¹drze rz¹dzi³a ziemi¹ s¹deck¹. Fundowa³a
koœcio³y i klasztory, wpiera³a pobo¿ne dzie³a,
pomaga³a ubogim. Przyczyni³a siê do
kanonizacji œw. Stanis³awa Szczepanowskiego. Byla orêdowniczk¹ jêzyka polskiego.
Za jej czasów na terenie Ma³opolski odkryto sól
w Bochni i Wieliczce, dok¹d sprowadza³a
fachowców z Wêgier. Wdziêczni górnicy solni
wybudowali w kopalni w Wieliczce jedn¹ z najbardziej niezwyk³ych kaplic,
upamiêtniaj¹c¹ œwiêt¹ Kingê. Kaplica znajduje siê 191 metrów pod ziemi¹,
ma 54 metrów d³ugoœci, 16 szerokoœci i 10 wysokoœci. W o³tarzu g³ównym
znajduje siê piêkna figura œwiêtej, wykonana z soli.
Kinga by³a jeszcze zwi¹zana z innymi miejscowoœciami. Wojnicz zarêczyny piêcioletniej Kingi z 13 - letnim Boles³awem, ksiêciem
sandomierskim, Sandomierz i Nowy Korczyn - wychowywa³a siê jako
dziecko, czêsto przebywa³a w Krakowie, gdzie w koœciele franciszkañskim
znajduje siê grób jej mê¿a ksiêcia Boles³awa.
G³ównym jednak miejscem zwi¹zanym ze œw. King¹ jest Stary S¹cz.
Obecnie liczy ponad 7 tys. mieszkañców. Najwa¿niejszym zabytkiem jest
klasztor, ufundowany przez œw. Kingê w roku 1280; otoczony murem robi

Koncesjonowanie
dzia³alnoœci harcerskiej?!

W

prasie i w internecie mo¿na znaleŸæ informacje o tym, ¿e
wywierany jest wielki nacisk na Ministerstwo Edukacji
Narodowej w celu wymuszenia zmian w podstawach
programowych przedmiotu: Wychowanie do ¿ycia w rodzinie oraz
wprowadzenia problematyki homoseksualnej do szkolnego nauczania i
obowi¹zkowej edukacji seksualnej; ¿e œrodowisko katolickie protestuje
przeciw tym propozycjom. Postaramy siê szczegó³owo przedstawiæ ten
problem, który jest problemem œwiatowym, w nastêpnym numerze Rodziny
Osowskiej.
Natomiast jest inna sprawa. Otó¿ w œrodowisku Zwi¹zku Harcerstwa
Rzeczpospolitej i innych formacji harcerskich (oprócz ZHP),
przeprowadzany jest protest przeciwko, sporz¹dzonym przez Parlamentarny
Zespó³ Przyjació³ Harcerstwa, za³o¿eniom do projektu ustawy o dzia³alnoœci
harcerskiej. Jako przyk³ad cytujemy fragment protestu œrodowiska ZHR w
Ostrzeszowie -Okrêg Wielkopolski, jako ¿e do protestu tego do³¹czyli:
harcerki i harcerze ZHR z Gdañska-Osowej:
(...) To (zawartoœæ za³o¿eñ ustawy - JJ) godzi w nasz chrzeœcijañski
system wychowawczy. Zasady wychowania harcerskiego, ukierunkowane na
s³u¿bê Bogu, Polsce i cz³owiekowi, zda³y egzamin ¿yciowy, moralny,
spo³eczny i religijny i sta³y siê fundamentem prawdziwego harcerstwa,
dzia³aj¹cego w naszej ojczyŸnie od ponad 100 lat.
Proponowane za³o¿enia do ustawy zmieniaj¹, niestety, kierunek ideowy
harcerstwa, ustawiaj¹ z³y azymut i mog¹ doprowadziæ do delegalizacji tych
œrodowisk, które drogowskazów ideowych przestawiæ sobie nie pozwol¹..
Przestawianie drogowskazów jest wandalizmem i przynosi szkodê
spo³eczn¹. Chcemy s³u¿yæ ojczyŸnie z ca³ych si³ w duchu braterstwa i
przyjaŸni jako harcerze samodzielnej, nie koncesjonowanej, wolnej i
suwerennej organizacji, tak jak s³u¿yli nasi poprzednicy od 1910r. Odzyskan¹
w roku 1989 niezale¿noœæ uwa¿amy za niepodwa¿aln¹.(...).
Nie znamy treœci za³o¿eñ do ustawy, bêd¹cych przedmiotem protestów.
Natomiast Naczelnictwo ZHR, w liœcie do instruktorów i instruktorek ZHR,
wyjaœnia faktyczny przebieg dyskusji na ten temat. Oto cytat z tego listu:
(...) W ostatnim czasie wiele emocji wzbudzi³ tzw. „projekt ustawy o
dzia³alnoœci harcerskiej”, przygotowany przez Parlamentarny Zespó³
Przyjació³ Harcerstwa.W zwi¹zku z pojawiaj¹cymi siê w¹tpliwoœciami i

wra¿enie baszty.
By³y to czasy najwiêkszej w dziejach ekspansji Mongo³ów, których w
Europie nazywano Tatarami czyli szatanami. Na swoich szybkich koniach
zjawiali siê nagle, ³upili wsie i miasta, palili je, a mieszkañców uprowadzali
do niewoli. Dopiero pod Legnic¹ (1241) zostali zatrzymani i zmuszeni do
wycofania siê z Polski.
Po œmierci Boles³awa (1279) Kinga zostawi³a problemy polityczne i
osiad³a w Starym S¹czu w ufundowanym przez siebie klasztorze. Umar³a
24. lipca 1292 r. w opinii œwiêtoœci.
Do jej grobu przychodzi³o wielu ludzi, prawdziwe pielgrzymi; wielu
doznawa³o szczególnych ³ask. Powsta³o wokó³ jej osoby wiele legend, co
œwiadczy o tym, jak ¿ywa by³a w pamiêci ludu polskiego postaæ Kingi. Do
grobu przychodzili tak¿e wielcy tego œwiata i królowie: £okietek,
Kazimierz Wielki, W³adys³aw Jagie³³o z Jadwig¹, Ludwig Wêgierski, Jan III
Sobieski. Z dostojników Koœcio³a prymasi: Edmund Dalbor, August Hlond,
Stefan Wyszyñski. Wielkim czcicielem Pani S¹deckiej by³ wreszcie Jan
Pawe³ II.
Jak pewnie pamiêtamy, kanonizacja odby³a siê w roku 1999 w Starym
S¹czu. Skoro ta uroczystoœæ odby³a siê tak niedawno, to musia³ siê wydarzyæ
jakiœ cud. Poszpera³em i znalaz³em. Otó¿ na pocz¹tku lutego 1974 r. profesor
Marian Starczewski - naukowiec z Politechniki Œl¹skiej i Warszawskiej dozna³ ropnego zapalenia wyrostka robaczkowego z rozlaniem. Po operacji
wywi¹za³a siê sepsa oraz niewydolnoœæ nerek. Mê¿czyzna znalaz³ siê w
stanie krytycznym. Mimo podjêtych wysi³ków stan siê pogarsza³. Lekarze
nie widzieli ju¿ mo¿liwoœci uratowania.
W tym czasie jego najbli¿si zwracali siê o pomoc do Boga za
wstawiennictwem b³. Kingi, do której mieli szczere nabo¿eñstwo. Modli³y
siê tak¿e siostry ze Starego S¹cza przy grobie fundatorki. Siostra chorego
wla³a mu do ust kilka kropel ze Ÿród³a Kingi. Dzieñ póŸniej - po 8 dniach
œpi¹czki - chory odzyska³ œwiadomoœæ i pe³ny kontakt z otoczeniem.
Wkrótce ca³kowicie wyzdrowia³ i wróci³ do pracy naukowej.
Najpierw komisja lekarska uzna³a te uzdrowienie jako
niewyt³umaczalne z medycznego punktu widzenia. Wreszcie 3. lipca 1998 r.
komisja watykañska uzna³a to uzdrowienie za cudowne. Mog³a siê wiêc
odbyæ kanonizacja ksiê¿nej siostry Kingi.
Ks. Henryk Bietzke

obawami, dotycz¹cymi projektu, Naczelnictwo ZHR przedstawia informacjê
dotycz¹c¹ stanowiska ZHR w tej sprawie. Przede wszystkim nale¿y
zauwa¿yæ, ¿e tzw. „projekt ustawy” nie jest w istocie projektem ustawy w
rozumieniu procedury sejmowej. To, co zosta³o nazwane „ustaw¹ o
dzia³alnoœci harcerskiej”, nigdy nie zosta³o oficjalnym dokumentem,
nosz¹cym rangê projektu ustawy. Nie rozpoczê³y siê ¿adne prace
legislacyjne, maj¹ce na celu przyjêcie ustawy o dzia³alnoœci harcerskiej.
Omawiany dokument jest raczej jedynie pomys³em na projekt ustawy,
przygotowanym nieformalnie przez Parlamentarny Zespó³ Przyjació³
Harcerstwa pod przewodnictwem instruktorki ZHP pos³anki Bo¿eny
Kamiñskiej, we wspó³pracy ze Zwi¹zkiem Harcerstwa Polskiego (i
zaprezentowanym na spotkaniu tego Zespo³u z organizacjami harcerskimi
w dniu 21 marca 2013 r.). Pozosta³e organizacje harcerskie (ZHR, SHK
Zawisza - FSE, Stowarzyszenie Harcerskie i inne) nie uczestniczy³y w
jakikolwiek sposób w opracowywaniu tego projektu ani nie zosta³y
zaproszone do jego przygotowania. Rada Naczelna ZHR przyjê³a na
posiedzeniu w dniu 26 marca 2013 r. uchwa³ê nr 114/2, w której wyrazi³a
sprzeciw wobec przedstawionej propozycji wprowadzenia prawnych
regulacji dotycz¹cych harcerstwa.
Podczas kolejnego spotkania w Sejmie w dniu 17 kwietnia 2013 r., wszystkie,
poza ZHP, organizacje harcerskie (oprócz wczeœniej wymienionych, tak¿e
Rangers Polska) wyrazi³y swój sprzeciw wobec dokumentu nazwanego
„projektem ustawy o dzia³alnoœci harcerskiej” i trybu jego tworzenia. W
szczególnoœci wspólne stanowisko przeciwne ustawie zajê³y: ZHR, SHK
Zawisza - FSE i Stowarzyszenie Harcerskie.
Podczas spotkania w Sejmie przedstawiliœmy wspólne stanowisko trzech
organizacji harcerskich dotycz¹ce braku zgody na:
1. Ustawowe definiowanie harcerstwa;
2. Jak¹kolwiek ingerencjê Pañstwa w swobodê samookreœlania ideowego
organizacji harcerskich;
3. Koncesjonowanie dzia³alnoœci harcerskiej poprzez uzale¿nianie istnienia
organizacji harcerskich od wpisu do rejestru organizacji;
4. Finansowanie harcerstwa przez Bud¿et Pañstwa uzale¿niane od liczby
cz³onków organizacji harcerskich.
Nie widzimy ¿adnych sensownych argumentów, przemawiaj¹cych za
przyjêciem takich rozwi¹zañ prawnych. W ocenie Naczelnictwa ZHR, w
chwili obecnej nie ma ¿adnych podstaw do przyjêcia za³o¿enia, i¿
przedstawione pomys³y na ustawê zostan¹ formalnie zg³oszone jako projekt
ustawy.(...).
JJ

