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 Poszukiwania osób do Biura Prasowego 

 

 
30 lat Odnowienia 

Przyrzeczenia Harcerskiego 
– uroczystości w Tarnowie 

 

10 czerwca mija 30 lat od Odnowienia Przyrzeczenia Harcerskiego złożonego na 

ręce Ojca Świętego Jana Pawła II przez Harcerki i Harcerzy Ruchu Harcerskiego. 

Z tej okazji 11 czerwca w kościele bł. Karoliny Kózkówny w Tarnowie  (Plac Jana 
Pawła II 1) o godz. 12.00 zostanie odprawiona msza św.  oraz nastąpi przekazanie 
obrazu Bł. ks. phm Wincentego Frelichowskiego, który zostanie zawieszony w 
kościele. 
 

 
Msza na zakończenie roku 

harcerskiego – 
przypomnienie  

 
Zarząd Okręgu Małopolskiego ZHR zaprasza na Mszę Św. na zakończenie roku 
harcerskiego 18 czerwca 2017 r. o godz. 17:00 do ogrodu przy klasztorze Ojców 
Jezuitów ul. Kopernika 26. 

 
Wykus 2017 

Szanowne Druhny, 
Szanowni Druhowie, 
 
w dniach 16-18 czerwca odbędą się Uroczystości Wykusowe upamiętniające 
rocznicę śmierci jednego z wybitniejszych żołnierzy Armii Krajowej płk. Jana 
Piwnika ps. „Ponury”, przedwojennego policjanta, oficera wojska polskiego, 
cichociemnego. W 1988 roku ponad 1800 harcerek i harcerzy pełniło służbę 
organizacyjną podczas uroczystości pogrzebowych „Ponurego” uczestnicząc w 
największych rekolekcjach patriotycznych okresu PRL. Większość środowisk 
pełniących służbę podczas pogrzebu, rok później tworzyło struktury Związku 
Harcerstwa Rzeczypospolitej. W 1996 roku Środowisko Świętokrzyskich Zgrupowań 
Partyzanckich Armii Krajowej „Ponury”-„Nurt” podpisało porozumienie ze ZHR na 
mocy którego staliśmy się prawnym kontynuatorem działań środowiska 
kombatanckiego. To było pierwsze takie wydarzenie w historii III Rzeczypospolitej 
(przekazanie pałeczki w sztafecie pokoleń organizacji młodzieżowej). 
 
Od lat 80 Środowisko Świętokrzyskie podczas uroczystości organizuje Zlot Bratnich 
Drużyn na, który zaprasza harcerki i harcerzy z całego kraju. Wszystkie chętne 
środowiska proszone są o dokonanie zgłoszenia pod poniższym linkiem 
 
https://docs.google.com/forms/d/1DbJh18ORWosWsJ65lDDMwihHpc7Ol1fZv0qH78

https://docs.google.com/forms/d/1DbJh18ORWosWsJ65lDDMwihHpc7Ol1fZv0qH78K3-iI/viewform?edit_requested=true


 

 

K3-iI/viewform?edit_requested=true 
 
Jednocześnie zapraszamy do zapoznania się z materiałem dotyczącym historii 
Środowiska „Ponury”-„Nurt” w 60 rocznicę jego powstania. 
 
http://www.wykus.pl/2017/05/17/60-lat-srodowiska-swietokrzyskich-zgrupowan-
partyzanckich-armii-krajowej-ponury-nurt/ 
 
 
Czuwaj !!! 
Zarząd  
Obwodu Świętokrzyskiego ZHR  

 

 
1% 

 
W załączeniu przesyłamy listę wpłat 1% za 2015 rok.  

 
Poszukiwania osób do Biura 
Prasowego 

 
Biuro Prasowe poszukuje osób pasjonujących się mediami, fotografią, itd., które 
swoimi umiejętnościami chcą razem z nami budować wizerunek Organizacji.  
 
Po szczegóły można się zgłosić do Rzecznika Prasowego Okręgu tel. 793714518 
lub mail: rzecznik.malopolska@zhr.pl 
 

 Redakcja numeru Marta Zając 
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