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SŁOWO DUSZPASTERZA HARCEREK I HARCERZY 

„GRODU PRZEMYSŁAWA" 

Moi kochani, harcerki i harcerze 

Grodu Przemysława, 
Przyszło nam żyć w niezwykle 

trudnych czasach: dla naszej Ojczyzny, 
dla każdego Polaka, dla każdego z nas. 
Krzywda, cierpienie i smutek ogarnia 
coraz szersze kręgi. Ludzie tej samej 
Ojczyzny, tego samego narodu coraz 
częściej patrzą na siebie „wilkiem”. Co- 
raz trudniej o uśmiech. 

W tej sytuacji na Was spoczywa 
wielki obowiązek niesienia radości wszę- 

dzie tam gdzie jest smutno, gdzie lu- 
dzie są przygnębieni. Harcerz zawsze 
jest pogodny i niesie chętną pomoc... 
- to nasze Prawo. Abyście mogli dobrze 
spełnić to zadanie zachęcam Was do 
intensywniejszej pracy nad sobą, nad 
wyrobieniem w sobie mocnej i stanow- 
czej woli służenia całym życiem Bogu, 
bliźnim, i Polsce. 

Musicie być mocni - właśnie Wy 
harcerki i harcerze - mocą wiary, na- 
dziei i miłości, musicie czuwać, musicie 

dać z siebie wszystko, aby ratować to 
co ginie w apatii, w bylejakości, w 
zgorzknieniu naszych bliźnich, musicie 
czuwać, RZ duch nadziei i wiary w 

JE Tępszerqh G0YWTNnaszym narodzie nie 

— giną Fy2da regal BRZ" choćby 

była otoczona dookoła kłamstwem. 
Przeżyliśmy wspólnie w Dusz- 

pasterstwie Harcerek i Harcerzy „Grodu 
Przemysława” cały rok. Nasze spotkania 

w kościele i Samotni Bł. Rafała w tym 

roku harcerskim dobiegły końca. Mam 

nadzieję, że cel jaki założyliśmy sobie 

na początku naszych spotkań został 

osiągnięty. Nasze wspólnie sprawowane 

Msze św. i kominki miały nam pomóc 

lepiej poznać życie, w tym celu, aby je 
lepiej zrozumieć, abyśmy jako dorośli 
i odpowiedzialni za siebie ludzie wybrali 
w przyszłości właściwą drogę życia. 

Mam nadzieję, że to co wynieśliście ze 

spotkań na modlitwie w Duszpaster- 
stwie Harcerek i Harcerzy zaowocuje 
w przyszłości. Rok szkolny i akademicki 
zakończony. Teraz przyszedł czas na 

odpoczynek wakacyjny. Obozy, biwaki, 
wycieczki, wspólnie przeżywane dni 
i noce w lasach poza domem. Taki spo- 
sób życia daje możliwość wykazania się 
zdobytymi umiejętnościami wspólnego 
życia z drugimi, możliwość refleksji nad 
realizacją w codziennym życiu Prawa 
i Przyrzeczenia Harcerskiego. 

Każdy z Was z pewnością marzył 
o wspaniałym obozie, o dobrze i twór- 
czo przeżytym czasie. O: wypoczynku    



wśród drzew nad jeziorem, przy ognisku 

ze śpiewem i zabawą. Pamiętajcie jed- 

nak, że wszyscy razem i każdy z osob- 

na musicie się poczuć odpowiedzialni 

za ten czas. 

Trzeba w tym miejscu dodać 

jeszcze jedno: żeby to nie był czas 

stracony dla ducha. Jako .pasiduch” 

chcę Wam moi drodzy przypomnieć, 

żebyście nie zaniedbywali swego ducha 

na obozach i podczas całych wakacji. 

Rano chwila modlitwy do Boga z prośbą 

o dobre przeżycie dnia. Wieczorem po- 

dziękujcie Bogu za dzień, który minął, 

nie rozpoczynajcie posiłków bez modli- 

twy. I najważniejsze - niedzielę spędzaj- 

cie jako dzień poświęcony Bogu. Choćby 

to Was miało dużo kosztować — bądźcie 

na Mszy św. Macie do tego prawo 

i obowiązek jako katolicy. Miejcie przed 

oczami stare, ale ciągle aktualne po- 

wiedzenie: „Bez Boga ani do proga', 

a także słowa gen.Baden-Powella: ..Gdy- 

by Wasz skauting miał być bez Boga, 

to lepiej, żeby go wcale nie było”. Żeby 

wszystko było jasne: zamiast slowa 

„skauting” wstaw sobie słowo „obóz” 

i przeczytaj to jeszcze raz. 

Ufam, moi kochani, że się rozu- 

miemy. Mam nadzieję, że się na obozie 

spotkamy i wspólnie pomodlimy. Na ra- 

zie życzę Wam dużo. słońca, czystej 

wody, ciepłych nocy i mało wilków. 

Czuwaj! 
Wasz Pasiduch 

O. Zdzisław 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

MINI SŁOWNIK HARCERSKI - cz.i 

Oprócz gwary ludowej mamy 

jeszcze harcerską i to bardzo zawiłą, 

najczęściej zrozumiałą tylko dla jednej 

drużyny lub środowiska. Na obozach 

będzie dosyć czasu, aby zebrać, zreda- 

gować „Słowniczek zwrotów i wyrazów”. 

Na kominku po wakacjach będzie można 

je przedstawić innym harcerzom. Tym- 

czasem podajemy kilka jako przykład. 

FIOZDA - wyjątkowo ofermowaty har- 

cerz 
FIVE O'CLOCK - obozowy podwieczorek 

FUPON - ciamajda obozowa 

HARCYDUPKI - żartobliwe określenie 

harcerzy, często używane 

przez weteranów (nie mylić z 

seniorami) 

KANAŁ - skomplikowana sytuacja domo- 

wa ograniczająca do minimum 

aktywność harcerską (m. in. 

szlaban) 

archiwum 

MONTUJ ZRYWKĘ - określenie moboli- 

zujące do wyjścia (z pomie- 

szczenia i z nieciekawej sy- 

tuacji) 

- rodzice przyjeżdżający na 

nasze obozy (od pieczywa, któ- 

re przywożą, a które w tych 

warunkach, tzn. obozowych jest 

cenniejsze od nich) 

RURA - harcerzoprędkość 

SPADZIORA - wyrażenie uniwersalne, 

służy przede wszystkim do 

pozbycia się namolnych, niepo- 

żądanych ... harcerzy 

SZLABAN - domowy zakaz, najczęściej 

wyjść na zbiórkę i wyjazdów 

na rajdy 

SZPEI (fon) - wyposażenie bojowe 

PLACKI 

|=| ha rcerskie.p]. twoko ZAKAA XXX  



TEMAT NA GAWĘDĘ 

„ldź na miasto i znajdź człowieka 

rudego. Dowiedz się o nim: 

ile ma lat 
czy jest żonaty 

jaki jest jego zawód 
co zamierza dzisiaj zrobić 

gdzie mieszka. P
O
D
A
 

Odpowiedź za trzy godziny.” 

To nie zwiariowany pomysł druży- 

nowego z poczuciem humoru, ale jedna 

z 88 prób dzielności wymyślonych dawno 

temu. Kolor włosów poszukiwanego to 

wprawdzie element humorystyczny, ale 

i utrudniający wykonanie zadania. 

„Próby wodzów” L. Ungehauera 

doczekały się niedawno dzięki Wydaw- 

nictwu Harcerskiemu swej pierwszej 

powojennej edycji. Są wnikliwą analizą 

harcerskiej metody, harcerskiego sposo- 

bu życia, harcerskiego etosu. Ungehauer 

posługuje się symboliką, która przy 

pierwszym czytaniu może się wydać 

dziwna, ale po wnikliwej analizie okazuje 

% bibliotecznej półki. 

Przed w,jazdem na obóz warto 

odwiedzić bibliotekę naszego Dusz- 

pasterstwa. Znajdziecie tam kilka bar- 

dzo ciekawych propozycji, które być 

może pomogą Wam podczas wakacyj- 

nych wędrówek. 

1. R. Baden-Powell „Wskazówki dla 

skautmistrzów” 

2. L. O. Baden-Powell 

wychowanie dziewcząt” 

3. E. Grodecka .Pierwsze ćwiczenia 

Harcerstwa Żeńskiego” 

4. E. Grodecka „Rzeka” 

5. W. Szczygieł „Jak prowadzić zastęp 

harcerski” 

W. Szczygiał „Jak prowadzić druży- 

„Harcerskie 

— ję hredrskfU M 
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się być czymś o wiele więcej mówiącym 
niż słowa. To widma harców, wskazują- 
ce na to, żenie są one celem samym 
w sobie. To wreszcie same próby, z 
których żadna nie jest sztuką dla sztuki. 

Przedwojenne książki harcerskie 
zachowują aktualność bez względu na 
wiek. Każdy kandydat na zastępowego 
czy instruktora powinien według „Prób 
wodzów” sprawdzić swe predyspozycje 

do pełnienia tej funkcji. Czytam i wsty- 
dzę się. Jakże mi do tego ideału daleko! 

Na koniec jeszcze jedno: często 
brakuje nam pomysłów prób na wyższe 

stopnie harcerskie. „Próba wodzów” 
zostały wydane w ramach prób na Har- 
cerza Orlego. Czy to nie wspaniała 
próba wodza? 

Kruszynka 
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7.J. Łapińska ..Harcerka na zwiadach” 

8. M. Kudasiewicz "Vademecum zastę- 

powego” 
9. B. Pancewicz .Jak pracują wędro- 

wnicy” | 

10. J. Parzyński „Obóz harcerski” 

11. J. Stykowski ..Sakwa włóczykija” 

12. M. Kudasiewicz „Obrzędowy piec” 

13. A. Kamiński „Antek Cwaniak” 

14. A. Kamiński „Książka wodza zu- 

chów” 

15. A. Kamiński „Krąg rady” 

16. A. Kamiński „Andrzej Małkowski” 

17. A. Bednarczyk ..Zdobnictwo obozo- 

we 
18. J. Dymarski ..Imprezy na orientację” 

19. A. Gromski „Harce młodzika i wy- 

wiadowcy” 

20. T. Kwiatkowski „Zwyczaje i obrzędy 

harcerskie” 

21. M. Miszczuk .Geneza harcestwa” 

/zbiór artykułów z lat 1911 - 1937/  



STARE A NOWE 

Przypominamy Wam kilka najważ- 
niejszych rocznic, o których warto pa- 
miętać na ogniskach, podczas gier 

i zwiadów. 

28 VI 1956 - w Poznaniu dochodzi po 
raz pierwszy w historii PRL do zdecy- 
dowanych wystąpień klasy robotniczej, 

w wyniku których kilkadziesiąt osób 

zostało zabitych (wśród nich m. in. 
trzynastoletni harcerz Romek Strzal- 
kowski) a wiele rannych. 

30 VI 1943 - aresztowany został (w 
wyniku zdrady) Komendant Główny Armii 
Krajowej gen. Stefan Rowecki GROT, 
we wrześniu 1939 roku dowódca Bryga- 
dy Pancerno-Motorowej, jeden z współ- 
twórców Służby Zwycięstwa Polsce, 
następnie Komendant Główny Związku 

Walki Zbrojnej, jedna z najwybitniejszych 
postaci Polski Podziemnej, zamordowany 

w sierpniu 1944 raku w obozie koncen- 

tracyjnym Sachsen-hausen. 

2-9 VII 1913 - pobyt polskiej drużyny 
reprezentującej młody ruch scautowy na 
zlocie scautów angielskich w Birmin- 

gham. Wyprawa, poza wielu jednostko- 
wymi sukcesami, jakie jej członkowie 
odnieśli w popisach scautowych, spełniła 
bardzo ważne zadanie. Przypomniała 

zagranicy o istnieniu Polski. 
4 VII 1943 - w lotniczej katastrofie 
w Gibraltarze ginie Naczelny Wódz 

Wojska Polskiego, premier rządu pol- 
skiego na emigracji, wybitny polityk 
i mąż stanu gen. Wladysław Sikorski. 
6-13 VII 1944 - w ramach „Ostra 
Brama” zostalo wyzwolone przez od- 
działy Armii Krajowej Okręgu Wileńskie- 
go i przy pomocy jednostek Armii 

Czerwonej Wilno. W kilka dni później 

oddzialy te zostały rozbrojone przez 
żolnierzy radzieckich, ich członkowie 

zaś zostali internowani i wywiezieni 

w głąb ZSRR, oficerowie zostali nato- 

oich żolnierzy, 

z-któr yc astale jyż Jna zawsze 
na ziemi plk. 

zielą 
  

      

miąst-w piki ch e aresztowani, 

7 VII 1981 - biskup Józef Glemp został 
mianowany arcybiskupem metropolitą 

gnieźnieńsko-warszawskim i prymasem 

Polski. 

11-25 Vil 1935 - III Jubileuszowy Zlot 
Narodowy Harcerek i Harcerzy w Spale. 

Zlot odbył się w obrębie letniej rezy- 
dencji prezydenta Rzeczypospolitej. Jako 

zasadnicze założenie zlotu przyjęto, że 
obozy rozrzucone zostaną na stosunko- 
wo dużej przestrzeni, co pozwoli im żyć 
własnym życiem. Zlot nie miał być 

instrumentem propagandy zewnętrznej, 
lecz przede wszystkim przeglądem do- 
robku ideowego i technicznego harcer- 
stwa po pierwszym 25-leciu jego istnie- 
nia. W zlocie wzięło udział 15132 harce- 

rzy i 7568 harcerek. Dnia 20 VII z 
obozu w Spale udała się duża grupa 
1500 harcerek i harcerzy z przewodni- 
czącym ZHP Michałem Grażyńskim do 

Częstochowy, gdzie na Jasnej Górze 

złożono votum dziękczynne w postaci 

dużego krzyża harcerskiego. 

15 VII 1410 - zwycięska bitwa pod 
Grunwaldem w wyniku której wojska 
krzyżackie po raz pierwszy zostały po- 

konane w walnej bitwie przez zjednoczo- 
ne siły polsko-litewsko-ruskie pod do- 
wództwem króla Władysława Jagielły. 

27 VII 1920 - Episkopąt Polski oddal 
kraj pod opiekę Matki Boskiej. 

1 Vill 1944 - w Warszawie wybucha 
powstanie, które po 63 dniach bohater- 

skiej walki upadło w dniu 2 października 

1944 roku. Bój a Warszawę był bitwą 
o Polskę, bitwą tylko pozornie przegraną. 

7 VIII 1944 - zostala zamordowana 
wraz ze wszystkimi mieszkańcami domu 

w którym mieszkala w Warszawie Jad- 
wiga Falkowska, działaczka niepodle- 

głościowa, harcemistrzyni Rzeczypospo- 
litej. W 1911 wraz z Andrzejem Małkow- 
skim i Olgą Drahonowską zorganizowała 
pierwsze drużyny skautowe we Lwowie. 

Była stałym członkiem Naczelnej Rady 
Harcerskiej, dwukrotnie Naczelniką Har- 
cerek. W okresie 1939 - 1940 kierowa- 

ła Komendą Warszawskiej Chorągwi 
Harcerek. W 1942 roku weszła w sklad 
Komendy Głównej AK jako zastępczyni 
szefa Wojskowej Slużby Kobiet. 

10 VIII 1919 - rozkazem Naczelnictwa 
został ustalony obowiązujący tekst Pra- 
wa i Przyrzeczenia Harcerskiego w 
następującym brzmieniu: „Mam szczerą 

wolę całym życiem pełnić służbę Bogu 

i Ojczyźnie, nieść chętną pomoc bliźnim, 

być posłusznym Prawu Harcerskiemu." 
15 VIII 1941 - w bunkrze glodowym w 
Oświęcimiu umiera franciszkanin Maksy- 

milian Maria Kolbe, beatyfikowany 7 
października 1971 roku, kanonizowany 

10 października 1982 roku. 
15 VIII 1920 - w trakcie wojny polsko- 
-radzieckiej, w konsekwencji zręcznego 

posunięcia Józefa Piłsudskiego w tym 
dniu silna armia polska uderzyła od 
Wieprza w odsłonięty bok Armii Czer- 

wonej i spowodowała wśród jej żołnierzy 

panikę. Zniszczono trzy armie sowiec- 
kie, 100 tys. Rosjan dostało się do nie- 

woli. Zwycięstwo to zostało nazwane 

„cudem nad Wisłą”. 

17 VIII 1919 - na Górnym Śląsku wybu- 
cha pierwsze Powstanie Śląskie, wywo- 
łane przez Polską Organizację Wojsko- 
wą. Słabo uzbrojeni powstańcy pozba- 

wieni szerszej pomocy ze strony pań- 

stwa polskiego, skrępawanego decyzjami 
Wersalu, po kilku dniach starć i poty- 
czek ulegli przemocy siły niemieckiej. 

20 VIII 1920 - w odpowiedzi na nie- 

mieckie represje w traktacie kampanii 

plebiscytowej Polska Organizacja Woj- 
skowa Górnego Śląska wydała rozkaz 
rozpoczęcia drugiego Powstania Ślą- 

skiego. 
23-24 VIll 1939 - w nocy podpisany 
został w Moskwie Pakt Ribbentrop - . 

Mołotow o nieagresji między Niemcami 

a ZSRR. Tajna klauzula do tego układu 
przewidywała podział Polski zrealizowany 
17 września 1939 raku, kiedy to Armia 

Czerwona, zaatakowawszy Wojsko Pol- 
skie od tył zajęła wschodnią część Pol- 

ski po linię Bugu. 

26 VIII 1957 - rozpoczęła się milenijna 
peregrynacja Obrazu Nawiedzenia po 

parafiach całego kraju. 
26 VIII 1982 - uroczystości 600-lecia 
obecności Matki Bożej w Wizerunku 

Jasnogórskim. 

30-31 VIII 1980 - w Szczecinie oraz 
Gdańsku podpisano tzw. „umowy sierp- 
niowe” pomiędzy strajkującymi robotni- 
kami a komisjami rządowymi. 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

   



PLAN PRACY DUSZPASTERSTWA NA ROK HARCERSKI 1988/89 

Drukno i Druku! 

Do Twoich rąk oddaję program 
naszego Duszpasterstwa na zbliżający 
się rok harcerski. Jeżeli zgodnie ze 
słowami Ojca Świętego chcesz „bardziej 
być” niż „więcej mieć” na pewno sko- 
rzystasz z propozycji. Gorąco Cię do 
tego zachęcam. 

Druhno Drużynowa, Druhu Drużynowy! 

Przedstawiam Ci ofertę naszego 

Duszpasterstwa, wiedząc o tym, że 
świadomie oryanizujesz pracę swojej 
drużyny, proponuję abyś do przyszło- 
rocznego planu pracy włączył choć 

część z niżej przedstawionych propo- 
zycji. Pamiętaj, że jesteś odpowiedzialny 
także za duchowy i intelektualny rozwój 
swojej harcerki, harcerza. Mam nadzie- 
ję, że w Duszpasterstwie znajdziesz 
pomoc dla Siebie i Twej Drużyny. 

CZUWAJ! 

Duszpasterz Harcerek i Harcerzy 
miasta Poznania 

O. Zdzisław - karmelita 

Poznań, czerwiec 1988 rok 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

(dla ułatwienia wyboru odpowiednich 
punktów propozycji po prawej stronie 
zaznaczono do kogo głównie jest adre- 
sowany -— decyzja jednak należy do 
Ciebie) 

1. Comiesięczne Msze św. dla harce- 

rek i harcerzy - w każdą drugą nie- 

dzielę miesiąca o godz. 16*9 
* wszyscy 

aka kominkowe - po Mszy św. 

|spGłkGWWEGJ Fiamatu „Świadomie 

iść heodregsrwiądącąrgb Boga”.   

- 11 września - „Katolicyzm, Prawosła- 
wie, Protestantyzm, Ekumenia” - spot- 

kanie z duchownymi tych wyznań 

* harcerze starsi 

- 9 października - Spotkanie z hima- 
laistą i 

* harcerze starsi 

- 13 listopada - Kominek z okazji 70 
rocznicy odzyskania niepodległości 

* harcerze starsi   

- 18 grudnia (trzecia niedziela ze wzglę- 

du na rekolekcje) - Opłatek Duszpaster- 

stwa 

* wszyscy 

Cykl spotkań kominkowych wokół tema- 

tu „Być Polakiem" 

- 8 stycznia - „Powstanie Wielkopol- 

skie” - gawęda powstańca lub historyka 

* harcerze starsi 

- 12 lutego - Dzień Myśli Braterskiej - 

„Patriotyzm twórców harcerstwa poz- 

nańskiego” 

* wszyscy 

- 12 marca - „Patriotyzm robotników 
Poznańskiego Czerwca 1956" - gawęda 

naukowca 

* harcerze starsi 

- 9 kwietnia - Grudzień 1970 - Sier- 

pień 1980 - 1989” - gawęda robotnika 

* harcerze starsi 

- 14 maja - „Konstytucja 3 maja” - ga- 
węda historyka 

* harcerze starsi 

- (l czerwca - Ognisko kończące rok 
harcerski 

* wszyscy 

XXXXKXXXXXXXXX 

3. Inne przedsięwzięcia. 

- 13-15 października - Rekolekcje dla 

instruktorów 

- od 13 listopada - Wystawa z okazji 
70 rocznicy odzyskania niepodległości 

- 2-4 grudnia - Rekolekcje dla harce- 
rek w Konarzewie 

- 9-11 grudnia - Rekolekcje dla harce- 
rzy 

- 3,10,17 grudnia godz. 872 - Roraty 

harcerskie 

- 24 grudnia godz. 2490 - Pasterka 

- marzec - Msza Św. w rocznicę akcji 
pod Arsenalem - po Mszy św. śpiewa- 

nie piosenek AK-owskich i Szaroszere- 

gowych   

- 18/19 marca - Czuwanie wielkopostne 

- 25 marca - Adoracja Grobu Pańskiego 

- 23 kwietnia - Pielgrzymka na Dzień 

Św. Jerzego 

- 25 maja - Służba porządkowa i sa- 
nitarna w archidiecezjalnej procesji Bo- 

żego Ciała 

4. Grupy formacyjne - dla harcerzy 

starszych i instruktorów, którym nie 

jest wszystko jedno 

- Katolicka Nauka Społeczna - spotka- 

nia dwa razy w miesiącu (prowadzi 
O. Przeor) 

- Spotkania o życiu i miłości - jeden 

raz w miesiącu w niedzielę  



  

5. Inne propozycje 
  

- pokazy filmów video - jeden raz w 
miesiącu 

- biblioteka: książki i czasopisma reli- 

gijne i harcerskie 

  
I! Ponadto niemal w każdej chwili 

można przyjść i skorzystać z Sakra- 
mentu pokuty, czy też porozmawiać 
z Duszpasterzem. 

  

O wyżej przedstawionych propo- 
zycjach pomyśl już przez wakacje, a od 
września przyjdź do Duszpasterstwa 
i to koniecznie i kilkoma innymi osobami. 

O. Zdzisław Florek 
Klasztor OO. Karmelitów Bosych 

ul. Działowa 25 

(Wzgórze Św. Wojciecha) 

60-967 Poznań 
= 529293, 53284], z furty 31 

  
ogłoszenia.......... ogłoszenia.......... ogłoszenia.......... ogłoszenia 

1. Ogłaszamy wielki konkurs pt. „Ka- 
pliczki obozowe” - z nagrodami. 

Prosimy o przyniesienie kapliczek 
albo zdjęć z opisem do DHiH. We 
wrześniu zaprezentowane będą na wy- 
stawie, dwie najładniejsze otrzymają 
nagrody jury i publiczności. 
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