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PODZIĘKOWANIA 

10-LECIE DUSZPASTERSTWA HARCEREK | HARCERZY GRODU 

PRZEMYSŁAWA ORAZ WYDANIE NUMERU SPECJALNEGO "HARMELU". 

TO NAJLEPSZA OKAZJA, ABY WYRAZIĆ NASZE GŁĘBOKIE 1: 

SZCZERE PODZIĘKOWANIA TYM OSOBOM. KTÓRE POMOGŁY w 

WYDAWANIU NASZEGO PISEMKA. CZYNMY TO DOPIERO DZISIAJ. 

GDYZ UBIEGŁE CZASY NE SPRZYJAŁY OSOBISTYM PODZIĘKOWA- 

NIOM NA ŁAMACH "HARMELU". 

DZIĘKUJEMY O.MICHAŁOWI ZIOŁO OP ZA POMOC W STWORZENIU 

TAKIEGO UKŁADU  "HARMELU" JAKI ISTNEJE DO DZISIAJ. 

KS.TOMASZOWI  SIELICKIEMU ZA  UMOZLIWIENIE SKŁADU  KOM- 

PUTEROWEGO PIERWSZYCH DWÓCH NUMERÓW NASZEGO PISEMKA. 

OQ.TOMASZOWI ALEXIEWICZOWI OP | O.JERZEMU BAKALARZOWI OP 

ZA UMOZLWIENIE SKŁADU KOLEJNYCH NUMERÓW ORAZ  JANOWI 

FENRYCHOWI (| PAŃSTWU | CIEŚLAKOM ZA CIERPLIWOŚĆ l 

ZROZUMIENIE. 
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Kiedy dziesieć lat temu grono 

młodych, bardzo ciekawie się za- 

powiadających zapaleńców, podej- 

mowało dzielo zorganizowania w 

Poznaniu Duszpasterstwa Harcer"- 

skiego i kiedy na życzenie poz- 

nańskiego Kręgu Instruktorów Har- 

cerskich im.Andrzeja Małkowskiego 

zastałem do jego składu dokopto- 

wany, razem postanowiliśmy, że 

duszpasterstwo to powinno stać się 

miejscem poszukiwania związków łą- 

czących Prawo Harcerskie z Ewange- 

lią4. Uznaliśmy również, że fakt 

gromadzenia tak znacznej i repre- 

zentatywnej dla całega środowiska 

młodzieży, powinien sie stać okaz 

ją dla przekazania w jej serca de- 

pozytu prawdy © harcerstwie. 7a 

zadanie szczególnie ważne dla 

duszpasterstwa harcerskiego uzna- 

liśmy potrzebe kształtowania oso” 

bowości młodych harcerek i harce- 

rzy, zwłaszcza zaś drużynowych 

oraz tych, którzy w przyszłości te 

funkcje mieliby obejmować. Przyję- 

liśmy, że zgodnie z imperatywem 

harcerskiej służby, budawanemu 

przez nas duszpasterstwa nie mogą 

być obojętne sprawy otaczającego 

nas świata. Założyliśmy dalej, że 

duszpasterz harcerski nie powinien 

się stać rywalem dla autorytetu 

drużynowego, gdyż podważałoby to 

istotę haden- powellowskiej metody . 

nuszpasterstwa nasze w swym pro” 

garamie zakladalo, że nie będzie 

rywalizowało ani też nie będzie 

wyreczało duszpasterstwa para- 

fialnego, a zakresem swych propo” 

zycji programowych nie będzie 

ograniczało czy utrudniało pro- 

gramowej pracy w drużynach — ow- 

szem deklarowaliśmy gotowość 

wspieranie drużynowych i drużyn. 

Czy udało nam się wywiązać 7 

tych zadań i hyć wiernym tym ogra- 

niczeniom, które sami sobie narzu- 

ciliśmy? 
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Karkołomne ale podstawowe zadu 

nie krzewienia Ewangelii i poszu- 

kiwanie jej związków z Prawem Har- 

cerakim wzieli na siebie duszpas- 

tarze. W szczególnie interesujący 

sposób zadanie to realizował 

pierwszy duszpasterz harcerski 

Ojciec Jan Góra OP, który swe ha- 

milie tworzył w dyskusji z częścią 

uczestników najbliższej Mszy św. 

Ważną Sprawę przekazywania praw- 

dy o harcerstwie wzięli na siehie 

seniorzy. Myślę, że to co zrobili 

pozostawiło na pewno głęboki 

ślad w sercach młodych fascynatów 

harcerstwa. Świadczyła o tym zaw” 

sze wypełniona sala Duszpasterstwa 

Akademickiego Ojców Dominikanów i 

postawa jej uczestników tak pie- 

knie zademonstrowanąa w dniach sta- 

nu wojennego. Stan wojenny Stał 

sję czasem próby dla wszystkich. 

Gromadząca się przy Duszpasters- 

twie Harcerskim młodzież przez 

próbe te przeszła w sposób godny 

Obrońców Lwowa i chłopców z Sza 

rych Szeregów. Nie było żadnego 

prohlemu ze sprowadzeniem da dami-= 

nikańskiego punktu pomocy prześla- 

dowanym i internowanym ponad 

czterdziestu harcerzy z plecakami, 

w których roznosili tak hardza 

wtedy potrzebną żywność do domów 

internowanych. Bóg Wam zapłać za 

serce, które nieśliście wraz z da- 

rami wypainiejącymi Wasze plecaki. 

Poczucie specyficznej odrebności 

farmującego się Duszpasterstwa 

Harcerskiego, wywołało potrzebe 

zorganizowania całkowicie sAamo- 

dzielnej struktury. Duszpasterstwa 

Harcerskie stanelo wobec decyzji 

odlączenia sie od qaszacej jej 

"sjiedemnastki" O.Jana Góry. Decy- 

zję wyprowadzenia się Duszpaster- 

stwa Harcerskiego z kościoła i 

klasztoru 00.Nominikanów "Sjadrm - 

nastkowa* młodzież przyjeła raczej 
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Jakie cele powinny stać przed 
Duszpasterstwem? 

Ja się na tym nie znam, ale 
myślę, że to samo, co w Prawie 
Harcerskim. Wychowywać  odpowie- 
dzialnych ludzi, a nie przedłużać 
infantylizm w lata dorosłe. Jednym 
zdaniem - wychowywać do służby i 
obowiązku - do służby Bogu, 0j- 
czyźnie i człowiekowi. Ukazywać, 
jak powinna w harcerstwie żyć 
wspólnota — ta, w której uczes- 
tniczy sam Chrystus, a którą bar- 
dziej lub mniej udolnie usiłujemy 
naśladować w Kościele. Wasze obo- 
zy, wyprawy i wszystkie w tym za- 
kresie wspólne działania to jedno 
wielkie zadanie. Dzisiaj, kiedy 
więzi ludzkie się rozluźniają, 
kiedy ludzie sie odsuwają od sie- 
bie, bardzo potrzeba działań, któ- 
re nas zbliżają.Powinny być warun- 
ki, w których ludzie poszukują no- 
wych. form. Zdrowej formy, która 
będzie wyrażała ich pragnienia, 
aspiracje, wrażliwość i dążenia. 
Harcerstwo niekoniecznie musi żyć 
jedynie liryczną przeszłością. 
Przehogate dzisiaj niesie nowe za- 
dania. 
Harcerstwo powinno je odnaleźć i 
stawić im czoła. Inaczej stanie z 
boku, same się wyobcuje. Będzie 
nieohecne w tym, co prawdziwe i 
rzeczywiste, 

co należałoby zmienić lub ulep= 
szyć w Duszpasterswie Harcerskim? 

Ci seniorzy są wspaniali, ale w 
pewnym sensie hamują rozwój. Ich 
wspomnienia z "czasów lepszych" 
ich własnej harcerskiej młodości 
ograniczają Was. Harcerstwo powin- 
no robić się z młodymi. Spędzić 
młodzież to nie sztuka. Młodzież 
sama powinna coś zrobić, Ja chcia- 
łem rozmawiać z młodzieżą. A tym- 
czasem Msza św. miała charakter 
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Mszy św. wojskowej, spędu młodzie- 
ży, a nie była Mszą św. z młodzie- 
żą. 

Msza św. powinna być zadaniem do 
spelnienia a nie schematem, który 
się odtwarza i powiela. Nie powin- 
no się urabiać ludzi, tylko ich 
wychowywać. Wczuć się w wartości, 
które niosą młodzi i je również 
uwzględnić. Trzeba umieć czytać 
znaki nadchodzącego czasu i ducha 
tradycji. Trzeba brać siły z tra- 
dycji, ale iść w przyszłość. 

Dziękuję za rozmowę. 

2 Ojcem Janem Górą, któremu 
pomagał w rekonstruowaniu przesz- 
łości druh "Parowóz" (też domini- 
kanin), rozmawiał Marek Wasilewski 
z 5 PDH, 
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Kalendarium dziejów  DEIK 
Grodu Przemysława 

Dzisiaj przedstawiamy Wam, Drodzy Czytelnicy, pierwszą część 
skróconego Kalendarium 10 lat istnienia Duszpasterstwa Harcerek 

i Harcerzy Grodu Przemysława opracowanego przez dh Marie Kowalską. 

ROK _1980 

św. odprawiona 

przez O0.Jana Górę OP z okazji 
X-rocznicy powstania 90 Poznań- 
skiego Szczepu Harcerskiego, w 
kaplicy SS.Szarytek przy ulicy 
Sielskiej. O.Jan zaprasza śŚro- 
dowiska harcerskie na Msze św. w 
pierwszą niedziele miesiąca na 

godzinę siedemnastą. 

listopad - Msza 

pierwsza harcerska 
Msza św. u 00.Dominikanów.Pod 
koniec roku spotkanie "rady 
duszpasterstwa" w mieszkaniu dh 
Ireneusza Smóla sprawującego 
opiekę nad przygotowywaniem Mszy 

grudzień - 

św. na prośbę KIHAM-u. Ustalono 
systematyczne spotkania z 
o.Janem, których celem było 
przygotowanie, kolejnych Mszy 
św. Wokół ołtarza rozwieszane są 
chusty drużyn włączających sie w 
krąg drużyn duszpasterstwa. 

ROK _1981 

z inicjatywy seniorów po comie- 
sięcznych Mszach Św. zaczynają 
odhywać się kominki harcerskie w 
sali Duszpasterstwa Akademickie- 
go "Pod koszykami", poświęcone 
hufcom harcerskim z przed II 
Wojny Światowej. Pierwszy komi- 
nek poświęcony VII Hufcowi 
im.Hetmana Stefana Czarnieckie- 
go, przygotowany przez druhów 

seniorów. 
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190 rocznica uchwalenia Konsty- 
tucji 3 Maja - comiesięczna 
harcerska Msza św. oraz okolicz- 
nościowy kominek przygotowany 
przez V Hufiec im.Księcia Józefa 
Poniatowskiego. Na tę uroczys- 
tość dh Kazimierz Fąferek wyko- 
nuje krzyż harcerski, do dziś 
stawiany przy ołtarzu na począt- 
ku każdej Mszy Św. Zostaje także 
zrobiony z inicjatywy dh dh Ze- 
nona Wehmana i Ryszarda Błasz- 

kiewicza znaczek przedstawiający 
srebrnego orła w koronie na 

czerwonym tle. 

październik - pierwsza Msza św. 
po wakacyjnej przerwie oraz ko- 
minek nt."Powstanie Warszawskie" 

listopad - Msza św. oraz komi- 
nek nt."Legenda harcerska" 

grudzień - pomoc zimowa z ini- 
cjatywy KIHAM-u rodzinom inter- 

nowanych 

- rozmowa przyjaciół duszpaster- 
stwa z O.Janem Górą i podjęcie 
decyzji o dalszej pracy duszpas- 

terstwa 

- skromny opłatek 

ROK_1982 

przez pierwsze półrocze odbywają 
się jedynie comiesięczne Msze 
św. Po letnich wakacjach powrót 
do kominków, których tematem by- 
ła historia harcerstwa żeńskiego
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i męskiego m.in.: Cisowy Dworek, postacie Małkowskich oraz pro- blem odnowy ducha ZHP. N 
grudzień - pierwsze rekolekcje adwentowe w Konarzewie prowadzo- ne przez O.Dominika Orczykow- skiego 5 

ROK _ 1983 

ini- 
duszpasters- 

O.Jan Góra wycofuje się z 
cjatywy tworzenia 
twa harcerskiego u O00.Dominika- nów. Seniorzy wraz z ks.hm A.Wesołowskim trafiają na ul.Os- tatnią do domu O0.Oblatów Maryi Niepokalanej, którego przełożony Q.Tomaszek obiecuje pomoc w zna- lezieniu duszpasterza. 

w kościele 
rocznicy Akcji 

27 marca - Msza Św. 
farnym z okazji 
pod Arsenałem (z inicjatywy dh Leonarda Bury), odprawiona już przez nowego duszpasterza O.Sta- nisława Palińskiego hm. 
O00.Franciszkanie użyczają dusz- pasterstwu kościół oraz małą salkę w klasztorze na Wzgórzu Przemysława 

przeniesienie terminu harcers- 
kiej Mszy św. z pierwszej na 
drugą niedzielę miesiąca 

5 czerwca - harcerska procesja w 
Oktawie Bóżego Ciała oraz Msza 
św. u 00.Franciszkanów. Zuchy 
dekorują ołtarz Matki Boskiej w 
Cudy Wielmożnej, harcerze ołtarz 
św.Antoniego, harcerki św.Fran- 
ciszka, seniorzy św.Józefa. 

20 czerwca - "Biała Służba" na 
Ostrowiu Tumskim w związku z po- 
bytem Ojca Świętego w Poznaniu 
- złożenie w Niepokalanowie w 
ramach daru dla Ojca Świętego 
różańca z krzyżem i l1ilijką 
harcerską wykonanego w drewnie 
przez Macieja Rydlewicza 

grudzień -— kolejne rekolekcje 
adwentowe prowadzone tym razem 
przez O.Palińskiego 

Y 8 7, 
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ROK_1984 

styczeń - opłatek z ks.bp Eterem 
u 00.Oblatów 

25 marca — Msza św. w kościele farnym w rocznicę Akcji pod Ą4ar- senałem 

13 maja - comiesięczna harcerską Msza Św.,, na której O.Paliński otrzymuje ufundowaną przez se- niorów stułę z krzyżem harcers- kim. We Mszy św. uczestniczy także dh hm Stanisław Broniewski "Orsza". Następnie spotkanie z byłym Naczelnikiem Szarych Sze- 
regów w kościele. 

pierwszy udział DHiH w centra]l- nej procesji Bożego Ciała miasta 
Poznania 

10 czerwca - zakończenie raku harcerskiego Mszą św. u 00.Obhla- 
tów 

8-9 września - pierwszy udział DHiH w Pielgrzymce Kombatantów i Harcerzy na Jasną Górę. Seniorzy poznańscy przygotowują i prowa- dzą Drogę Krzyżową. 

29 września - odsłonięcie tabli- cy pamiątkowej u 00.Dominikanów z inicjatywy i fundacji KIHAM=u poświęconej pamięci poległych harcerek i harcerzy - Pogotowia Harcerskiego 1939 roku, Szarych Szeregów, Związku Koniczyn, Bądź Gotów - Chorągwi Wielkopolskiej. Tablicę poświęcił ks.kanonik prof.Marian Fąka hm. Następnie - po Mszy Św. odbył się kominek poświęcony działalności Szarych Szeregów w Wielkopolsce. 
listopad - spotkanie kapelanów harcerskich Polski Północno-za- chodniej u 00.Oblatów 

grudzień - rekolekcje harcerskie w Konarzewie prowadzone przez duszpasterza harcerskiego z Wro- cławia ks.J.Żytowieckiego. 

  

ROK 1985 

styczeń — opłatek duszpasterstwa 

28 kwietnia - wyjazd przyszłych 
uczestników harcerskiej piel- 
grzymki do Rzymu, na rekolekcje 
do seminarium w Markowicach 
k/Inowrocława 

* 

porządkowa 6 czerwca -— służba 
procesji podczas centralnej ę 

Bożego Ciała w Poznaniu 

* 9 czerwca — zakończenie roku 
harcerskiego mszą św. u O0.Obla- 
tów 

* 26 sierpnia do 15 września - 
harcerska pielgrzymka do Rzymu 

adwentowe * grudzień — rekolekcje 

przez w Konarzewie prowadzone 
ks.M.Jagielskiego TCH 

CDN 

Wszystkich mogących 
uzupełnić to skromne Kalendarium 
prosimy © kontakt z dh Marią 
Kowalską (Os.Piastowskie 33/1) lub 
dh Michałem Błaszkiewiczem (tel. 
dom. 66-23-00). 

UWAGA III 

i ka Harcerek i Harcerzy na OD REDAKCJI: tegoroczna Ogólnopolska Pielgrzym e 5 
Jasna Górę wzbudziła wiele refleksji nad stroną organizacyjną Pico 
tawą jej uczestników. Zamieszczamy dwa artykuły, które zostały napisan 
niemal na goraco przez dwóch drużynowych. 

  nów Byl 
Rok temu w 8 numerze "Harmelu" dh 

Andrzej podzielił się z nami swoimi 
spostrzeżeniami z Pielgrzymki Har- 
cerek i Harcerzy na Jasną Górę. Ja 
chciałbym napisać parę słów o tego- 
rocznej pielgrzymce. 

Rrać harcerska przybyła do Czę- 
stochowy w dniach 8 i 9 września br. 
Kolejny raz wybrałem się tam z kil- 
kunastoma harcerzami z mojej drużyny 

mimo, że w zeszłym roku czułem się 
trochę zniechęcony perspektywą 
udziału w następnej pielgrzymce. 

74 
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I już na pierwszej odprawie ins- 
truktorów i drużynowych miało miej- 
sce rozczarowanie, ponieważ mimo te- 
go, że zaproszenie z planem piel- 
grzymki dotarło do nas bardzo późno, 
to został on i tak w ostatniej chwi- 
li zmieniony. W rezultacie mieliśmy 
być informowani na bieżąco, choć nie 
zawsze wlaściwe. . 

Wyznaczono godzinę zbiórki na apel 
rozpoczynający oficjalnie pielgrzym- 
kę. Postaliśmy przeszło pół godziny 
czekając, aż zostaniemy ustawieni, 
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przesunięci itp. Następnie zostaliś- 
my gorąco powitani przez 00.Paulinów 
oraz Prezydenta Miasta Czestochowy. 

Prosto z apelu, maszerując kolum- 
ną, Z raczej drepcząc w miłym błot- 
ku, udaliśmy się na wały, aby uczes- 
tniczyć w rozważaniu Drogi Krzyżo- 
wej. Nie wiem dlaczego, ale: każdego 
roku przy organizowaniu pielgrzymki 
powtarzane są te same błędy. Po 
pierwsze, liczba uczestników sięgała 
ok. 2000 i oczywiście wszyscy sobie 
wzajemnie przeszkadzali, niektórzy 
nawet nie zauważyli, że podążamy 
śladami Męki Pańskiej, przynajmniej 
ich zachowanie nic takiego nie 
sugerowało. Po drugie, jak zwykle 
nic nie słyszeliśmy. 

Jeszcze przed apelem dh Tomek za- 
proponował, byśmy poruszali się 
zwartą grupą, jako Duszpasterstwo 
z Poznania. Bardzo chcieliśmy tak 
postąpić, lecz, rezygnując z rozpy— 
chania się łokciami i deptania in- 
nych, znaleźliśmy się po chwili na 
końcu tej masy ludzi. Chociaż trudno 
powiedzieć, że na końcu, bo wszędzie 
było pełno ludzi. - 

W rezultacie zrezygnowaliśmy z po- 
dążania za . grupą i stanęliśmy 
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w miejscu, osobno. Dzięki temu ura- 
towaliśmy troche Drogi Krzyżowej dla 
siebie. Nikt nas nie popychał, nikt 
nie zagłuszał szuraniem butów, roz- 
mowami i śmiechem, no i wszystko wy- 
rażnie słyszeliśmy. Chłopcy byli za- 
dowoleni, bo rozważania naprawdę by- 
ły dobre. Szkoda tylko wysiłku tych, 
którzy je przygotowali. 

Po Drodze Krzyżowej mieliśmy sporo 
wolnego czasu. 

Następnym punktem pielgrzymki była 
Msza św. w Razylice. Szczególnym 
gościem był ks.prałat Zdzisław Pesz- 
kowski, Naczelny Kapelan ZHP poza 
granicami kraju. Przynajmniej w koś- 
ciele można było odczuć atmosferę 
właściwą pielgrzymce. 

Po Mszy św. udaliśmy się do Sali 
Papieskiej na kominek. I znów "kla- 
pa", bo chyba nikt wcześniej się od- 
powiednio nie przygotował, prowadzą 
cy improwizowali. Co prawda jesteśmy 
do tego przyzwyczajeni, ale jest to 
niewybaczalne. Sala była wypełniona 
po brzegi, panowała straszna ducho- 
ta, uczestnicy kręcili się tam 
i z powrotem. Program był kiepski, 
niekiedy ktoś z tłumu próbował sale 
rozbawić i wtedy powstawał taki 
bałagan, że aż huczało. Gdyby nie 
to, że siedżieliśmy pośrodku sali, 
poszlibyśmy gdzię indziej. 

Wreszcie nadszedł czas czuwania 
przed obliczem Matki Jasnogórskiej. 
Czuwanie było przygotowane przez 

nasze duszpasterstwo i dlatego mog- 
liśmy uczestniczyć w nim stojąc 
przed samym Obrazem. Było wspaniale, 
z kilku powodów: byliśmy odizolowani 
od wszystkich stojących w kaplicy, 
bliskość Obrazu potęgowała nastrój 
uniesienia i wreszcie wszystko do- 
kładnie słyszeliśmy. Lecz jak było 
odebrane przez innych, stojących w 
kaplicy? - nie wiem. Bo mimo tego, 
że teksty rozważań i śpiew były 
wspaniałe, dzięki dh Katarzynie i dh 
Renacie, nie wystarczy chęć i dobra 
wola organizatorów i kilku osób, ale 
także wszystkich uczestników. Póź- 
niej okazało sie, że było ich nie- 
wielu. 

Nastepnie udaliśmy się na spoczy- 
nek. © północy miała w obozowisku 
być cisza nocna - niestety, tylka 

  

teoretycznie. Życie na polu biwako- 
wym tętniło niczym w ulu. Na wspom- 
nianej już odprawie zostało wyraźnie 
powiedziane, że jedna część pola 
przeznaczona jest dla harcerek, 
a druga dla harcerzy — kolejne po- 
bożne życzenie. | 

No cóż, pozamykaliśmy się w namio- 
tach. Ale chyba grubą przesadą było 
to, by O.Mateusz musiał ok. godziny 
2.00 wstać i kolejny raz uspokajać 
Komendę Pielgrzymki oraz pobliski 
namiot pełen dziewcząt i chłopców. 
Nie wspomnę o ogniskach, które pali- 
ły się na obrzeżach pola biwakowego, 
bynajmniej nie tylko dla ogrzania 

SiĘ. 

Znaliśmy godzinę pobudki w nie- 
dzielny poranek, ale jakiś "bardzo 
odpowiedzialny" dowcipniś zadął w 
sygnałówkę pół godziny wcześniej, po 
czym ogłosił odprawę instruktorów 
drużynowych, która się nie odbyła. 
Oczywiście nikt nic nie wiedział. 

W niedzielę powtórnie spotkaliśmy 
się na Mszy św. w Bazylice. Bardzo 
dobrze się stało, że Msza Św. dla 
harcerek i harcerzy została oddzie- 
lona od Mszy św. dla kombatantów 
ji żołnierzy. W tym roku przybyły ich 
niezwykle liczne rzesze. Szkoda tyl- 
ko, że nie wiedzieliśmy o tym wcześ— 
niej, bo pewne środowisko poznańskie 
przyjechało tradycyjnie na Mszę św. 
na wałach. Po apelu kończącym piel- 
grzymkę mogliśmy wreszcie rozjechać 
sie do domów. Wreszcie, bo piel- 
grzymka ta była dość mecząca, kiedy 
trzeba było chłopakom tłumaczyć "ty- 

d 
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Po raz kolejny we wrześniu har- 
cerki i harcerze naszego duszpas- 

terstwą wyruszyli na pielgrzymkę 
do Częstochowy. Już wcześniej pos- 
tanowiliśmy się zorganizować. Wy- 
znaczeni zostali komendanci grupy 

+4 
  karmer 

powy" harcerski styl bycia. 
Jako duszpasterstwo z Poznani 

staraliśmy się tworzyć zorganizowan 
grupę z duszpasterzem na czele 
Niestety byliśmy jednym z niewiel 
wyjątków. O.Mateusz cały czas by 
z nami, nawet spał obok nas pod na 
miotem. A gdzie byli pozostali kape 
lani i duszpasterze? 

Kto miał pilnować porządku, jeżel 
Komendę Pielgrzymki też trzeba był 
uspokajać i upominać? Jak ma wyglą 
dać pielgrzymka jeżeli uczestnic 
traktują ją jako zwykły zlot czy bi 
wąk? Zresztą zlot i biwak nikogo ni: 
zwalnia z zachowania dyscyplin 
i porządku. Niewłaściwa organizaci 

i brak ducha harcerskiego zagłuszył 
atmosferę właściwą pielgrzymce. 

Na koniec mam pytanie: kiedy 
gdzie mieliśmy dostrzec hasło piel 
grzymki -— "Musicie od siebie wyma 
gać, nawet gdyby inni od Was nie wy 
magali"? Może warto byłoby zaprosi. 
tylko instruktorów albo przyjmowa: 
tylko zorganizowane jl. zgłoszon: 
wcześniej grupy? 

Patrzę z lekkim przerażeniem n: 
przyszłoroczne pielgrzymki ojc: 

Świętego do Polski. 
Jeśli nie zmieni się sposób orga- 

nizowania i przebiegu Pielgrzymki 

Harcerek i Harcerzy na Jasną Górę, 
to w przyszłym roku odwiedzimy nasz 
Matką w innym terminie. 

Przemysław Stawick 

żeńskiej i męskiej, pozostający do 
dyspozycji Ojca Duszpasterza. Gru- 

pa osób przygotowała czuwanie, 
które następnie odbyło się w so- 
batnig noc u stóp obrazu Pani 

Jasnogórskiej. 

 



Na miejscu zastaliśmy sytuację, 
która winna skłonić do refleksji. 

Organizacji pielgrzymki podjęli 
się instruktorzy ZHP z Częstocho- 
wy. Należy docenić ich starania, 
ale... 

1. Pielgrzymkę zdominowali człon- 
kowie ZHP (nie dotyczy to grupy 
naszego duszpasterstwa) z tych 
Środowisk harcerskich, które do 
tej pory nie brały w niej udziału 
czy spośród władz, które wręcz ów 
udział tępiły.Należy zadać sobie 
pytanie, czy nie chodziło im tylko 
o uwiarygodnienie się? 

2. Przedstawiciele organizacji 
niezależnych byli reprezentowani 
wyraźnie mniej licznie niż do tej 
pory. 
Czyżby potrzeba manifestowania 
swych uczuć religijnych, a może 
sprzeciwu politycznego ustąpiła i 
przyjazd okazał się niecelowy? 
Czy może formula pielgrzymki nie 
odpowiada aktualnym potrzebom 
środowisk tradycyjnie hiorących w 

niej udział? 

3. Wielu spośród uczestniczących 
harcerek i harcerzy reprezentowało 
słabe środowiska, nie przedstawia- 
jąc często budującego obrazu har- 
cerstwa. 

4. Prowadzący nie zadbali o pewne 
konieczne atrybuty zewnętrzne. 
Przykładem może być instruktor 
przyjmujący raport na apelach w 
niewyczyszczonych butach wojska- 
wych, obrzydliwych (jak na takie 
uroczystości) spodniach "morre", 
"olimpijce" instruktorskiej zupełl- 
nie nie przypominającej munduru 

harcerskiego. Inny przykład to za- 
pewne starannie dobrany poczet 
sztandarowy, z którego to harcerzy 
nie atać było na równe umundurowa- 
nie, natomiast jednego z nich stać 
było na wypieleęgnowanie ekstrawa- 

ganckiej kitki. 
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5. Brak egzekwowania dyscypliny 
przez organizatorów, a przede 
wszystkim dość powszechny brak 
samodyscypliny. Przejawami tego 
było nieprzestrzeganie ciszy noc- 
nej, pobudki, zbiórek na apele. 
Godnym raczej eliminacji spośród 
braci harcerskiej, bo na pewno 
niegodnym udziału w pielgrzymce 
harcerskiej młodzieży katolickiej, 
były fakty "koedukacji" na rozgra- 
niczonym przecież polu biwakowym. 

  

6. Nieobecność na polu biwakowym 
harcerskich duszpasterzy (godny 
podkreślenia wyjątek stanowił nasz 
Ojciec Mateusz). 

Naturalnie, że owe pięć punktów, 
to zaznaczenie rażących nieprawi- 
dlowości czy pewnych braków. 

Inną rzeczą jest, że każdy, kto 
chciał uczestniczyć w pielgrzymce, 
wiedział więc po co przyjeżdża do 
Częstochowy, mógł doświadczyć re- 
ligijnego przeżycia. 
Mimo wszystko jednak, wobec wcześ- 
niej wymienionych uwag, musiały 
hrzmieć zdecydowanie na wyrost 

  

ciepłe słowa o harcerstwie księdza 
biskupa Kazimierza Górnego - Kra- 
jowego Duszpasterza młodzieży har- 
cerskiej i księdza prałata 
Zdzisława Peszkowskiego - Naczel- 
nego Kapelana ZHP poza granicami 
Kraju. Wobec tego należy zadać 
pytanie czy na takiej pielgrzymce 
nam zależy? Czy jest to jeszcze 
pielgrzymka ludzi wierzących, czy 
też biwak bezmyślnej i nieideowej 
młodzieży, przypadkowo poubieranej 
w mundury harcerskie? Otóż sądzę, 
że są dwie możliwe koncepcje prze- 
prowadzenia wrześniowej pielgrzym- 
ki. 

I. "Policyjna" 

Polegać winna na bazowaniu na do- 
tychczasowej formie z pewnymi 
zmianami, a szczególnie z położe- 
niem nacisku na konsekwentną orga- 
nizację. Oto pewne postulaty wyni- 
kające z tej koncepcji. 

1. Lokalne duszpasterstwa przyby- 
uają do Częstochowy wraz ze swymi 
duszpasterzami. 

2. Przy rozbijaniu się na polu bi- 
wąkowym organizatorzy dhają o po- 
dział na regiony i na biwaki męs- 
kie i żeńskie. 

3. Harcerki i harcerze przybywa ją- 
cy bez księży kierowani są przez 
organizatorów do duszpasterstw 
regionalnych przybyłych z księ- 
dzem. 

4. Przez cały czas na polu biwako- 
wym i w czasie poszczególnych pun- 
któw programu harcerkom i harce- 
rzom towarzysą księża, gotowi mię- 
dzy innymi do słuchania spowiedzi 
Św. 

5. Strona organizacyjna musi hyć 
precyzyjnie przygotowana. Winny 
hyć wyznaczane konkretne osohy 
odpowiedzialne. Uczestnicy piel- 
grzymki powinni otrzymać jednakowe 
symbole np. plakietki odróżniająca 
ad przypadkowych harcerzy nie hin- 
rących udziału w pielgrzymce. 

  

6. Program musi być przygotowany 
bez "pustek", bardziej zróżnicowa- 
ny. Być może warto byłoby znaleźć 
miejsce na nahożeństwo pokutne, 
przygotowujące do spowiedzi, czy 
też na spotkania o tematyce reli- 
ginej, harcerskiej, społecznej w 
kilku równoległych grupach na 
różnym poziomie, ahy każdy mógł 
coś dla siebie wybrać. 

7. W czasie nabożeństw należałoby 
zadbać o wyłączność przebywania 
harcerzy w danym miejscu. Na 
przykład w czasie Drogi Krzyżowej 
- zamknąć wejście na wały, w cza- 
Sie Mszy św. - Bazylikę udostępnić 
tylko harcerskim pielgrzymom. 

TI.Koncepcja odmienna. 

Pielgrzmka winna być zorganizowana 
na zasadzie zlotu gwieździstego. 

1. Grupy z lokalnych duszpasterstw 
ostatni odcinek swej drogi przeby- 
wają wraz z duszpasterzem pieszo 
(10-15 km). 

2. Wszyscy schodzą sie o określo- 
nej godzinie na Jasnej Górze. 

3. Noclegi - duszpasterstwami 
lokalnymi na terenie Częstochowy 
(szkoły, parafie) lub inaczej, ale 
rozproszone, hez jednego wielkiego 
"biwaku - kałchozu* nie do ogar 
nięcia organizacyjnie. d 

są to niewątpliwie dwie propozy- 
zycje dość skrajne. Może powinno 
być jeszcze inaczej, 
Niemniej jestem przekonany, że 
krytyczna ocena ostatniej piel- grzymki winna mobilizować każdego 
jej uczestnika do myślenia nad ce- 
lem swojego pielgrzymownia, a ani- 
matorów wrześniowych spotkań u 
Czarnej Madonny do poszukiwań 
formuły gwarantującej religijny, godny charakter pielgrzymki. 

Tomasz Lęcki 
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I. Maryjo Królowo Polski... 

Jestem przy Tobie tego wieczoru. 

Jakże się cieszę, że mogę przebywać 

razem z Tobą w Twym częstochowskim 

domu . 

Przychodzę tu z całą moją ludzką 

nędzą. moimi słabościami, kłopotami, 

troskami. 

Przychodzę Ci powiedzieć, że hardzo 

Cię kocham, że jesteś obecna w całym 

moim życiu, że jesteś moją Matką. 

TI nawet gdyby wszyscy i wszystko 

było przeciwko mnie - Ty Sama cze 

kasz, otwierasz Swe Matczyne ramiona 

4 przygarniasz do Siebie tych, co 

sił już nie mają, by dalej iść przez 

życie; tych, którzy żyją W zapomnie” 

niu, nędzy: samotności, tych porzu- 

conych, niekochanych i niechcianych. 

Ty jesteś Matką nas wszystkich, 

w Tobie. wszystko jest pewnością 

i nawet ciemności nocy nie są 

straszne. 

Dlatego Maryjo pragne iwać j 

Tobie tego wieczoru. 
Przyjmij moją 

modlit e, przyjmij 
moją malość. 

Przyjmij mnie takim, jakim jestem. 

czuwać przy 

TT. Maryjo " Królowa Polski 

jestem przy Tobie, 

pamiętam, 

czuwam. : - 
- jestem tu, A 

Dlatego, Że pamiętam 
czuwam. Nie 

jestem - dlatego, Że 

tylko teraz, kiedy patrze * Twoje 

ohlicze. kiedy widzę obok siebie 

brata i siostre; tak samo wpatrzo- 

nych i rozmodlonych 
- 

Czuwam, bo kocham, kocham Ciebie. 

A ponieważ kocham Zawsze, dlatego 
lam- 

zawsze CZUWAM tak, jak wieczna 

pka rozsiewjącAa 
czerwony blask przed 

Tabernakulum,
 gdzie jest obecny Twój 

syn. właściwie cała Ziemia jest ol- 

tarzem, nad którym jest jedno 

ogromne Tabernakulum 
- Niebo. Tam 

chcę dojść: 

Tam chcę widzieć tych wszystkich. 

których tu kiedykolwiek 
spotkałem. 

Dlatego będę pomagał, by mogli tam 

dojść. Nie zostało dużo CZASU, właś- 

ciwie nikt nie wie ile... Trzeba się 

szykować do drogi „da drogi dalekiej. 

Tam ponoć dotarli niektórzy: -- 

+74 
  karme 

III. Moje myśli znów powracają do 

apelu jasnogórskiego
- No właśnie 

- apelu. 

Tyle tu jest słów, które mi Pprzypo” 

minaj4 życie harcerskie: 

— apel 

- czuwaj 

"Co to znaczy: czuwam?" 

Tc znaczy, że "staram się być czło” 

wiekiem sumienia, że tego sumienia 

nie zagłuszam 1 mie zniekształcam. 

Nazywam po imieniu dobro 1 zło, a 

nie zamazuję:--" 

"To taka bardzo podstawowa sprawa, 

której nigdy nie można pomniejszyć i 

zepchnąć na dalszy Pplan- Jest zaś 

tym ważniejsza. im więcej okolicz- 

ności zdaje się sprzyjać temu, 

abyśmy +olerowali zło, abyśmy się 

rozgrzeszali . niego 
postępują 

jeżeli tak łatwo ż 

Zwłaszcza, 

inni! 

A więc CZUWAJCIE!"
 

taka przes” 

zapełni. Ani 

radość 
Tv. Jest w człowieku 

trzeń, której nic nie 

miłość, ani przyjaźń. - ani 

dohrze wykonanej PpTACY; ani namiast- 

ka kultu..- 

Ta przestrzeń w każdym 2 nas 

cząstką Nieba, jest miejscem, 

należy tylko do Roga. 

Stad budzi sie w nas tęsknota do 

tego, <o nieskończone, 
nieogarnięte, 

czyste. :- 

jest 
które 

"Chciałbym dotknąć czegoś czystego 

wielkiego 

niech ta pędzie planeta atom szkła 

meteoryt 

niech to będzie błękitny, nieskalany 

bohater 

stratosfera, latawiec caly W 

ogromny : : : 

bieli 

mówią słowa piosenki. 

T jA Maryjo. czuwając przed Tobą i 

przy Tobie tej nocy. PprAgNE' by to 

miejsce we mnie przeznaczone 
dla 

Ciebie hylło również tak czyste. 

By czyste pył. „woje ręce, myśli, in- 

tencje, Słowa. uczynki... 

Ry czysta była meja miłość, 

jażń. 

Dlatego czuwam! 

przy” 
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      Przedstawienie MB Częs i 
czuwającej nad klasztorem jasnogórskim, 
drzeworyt K. Wiszniewskiego z 1945 r. 

V. Czuwam, to znaczy widzę bliźniego 
z jego bogactwem duchowym, 2» jego 
niepowtarzalną wrażliwością, a także 
z jego bardzo tragiczną i codzienną 
samotnością, może chorobą. 
Czuwam, to znaczy widzę i działam, a 
nie zamykam się na podwórku włas- 
nych spraw, nie odgradzam się od 
człowieka szczelną zasłoną obojęt- 

ności. 
Ro czuwam, to znaczy wymagam. 

[6 23 
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gam od siebie nawet wtedy, gdy inni 
nie wymagają. A czynię to, bo jestem 
wolny. To wolność pozwala mi podej- 
mować decyzje. 

Czuwam, to znaczy jestem dla dru- 
giego wodą, gdy jest spragniony; 
deszczem, gdy jego sumienie jest 
pustynią; nadzieją, gdy zawiodły 
wszystkie inne drogi. 

VI. CZUWAM! 

To znaczy jeszcze, że jestem jak ba- 
rometr; czujny na każdy ostrzegawczy 
sygnał niesprawiedliwości społecz- 
nej, degradacji środowiska natural- 
nego, grzechów narodowych. 

Czuwam, to znaczy że robię wszystko 
i jeszcze wiecej - modlę się, by 
Polska, oddana w Twoje wieczne wła- 
danie, była czysta, spokojna. Drogo 
kosztuje to nasze dziedzictwo. Ale 
im więcej trudu, krwi, tym owoc 
piękniejszy... 
Dlatego my, tutaj obecni, świadomi 
niepokojów i zagrożeń wieku 
ślubujemy - 

czuwać tu i teraz, 
zawsze i wszędzie, 
z Tobą i dla Ciebie, 
przez Ciebie 

-— Bogu... 

Matko Przenajświeętsza, Matko Najwyż- 
szego Harcmistrza! Udajemy się na 
nocny spoczynek. Polecamy Ci także 
nasz sen. Polecamy się Twej opiece 
na jutrzejszy drugi dzień harcer- 
skiej pielgrzymki. 
Nade wszystko wyrusz z nami z Jasnej 
Góry do naszych miast. Bądź obecna 

gdy 
- najmłodsi - wykonujemy codzienne 
zadania i dohre uczynki, prowadzimy 

zastepy, 

- nieco starsi - stajemy na czele 
drużyn, 
- najstarsi - decydujemy o sprawach 
całego harcerstwa. 

Maryjo, Matko Roża 
Czuwamy! 
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Kochana druhno,kochany druhu, 
Moi PrzyjaAciele! 

Z wielką radością siadam za biur- 
kiem, hy sie znowu z Tobą podzie- 

lić tym co jest dla nas ważne i co 
leży mi na sercu. Chętnie bym po- 
rozmawiał, ale jak wiesz, nie jest 

to możliwe, więc pisze. Piszę list 
do Ciehie z Monachium, gdzie żyję, 
studiuję, gdzie realizuję moje po- 
wołanie.Chcę się z Tohą podzielić 
tym co zaohserwowałem tutaj na Za- 
chodzie. Może pomoże ci to w roz- 
wiązaniu Twoich problemów, z któ- 

rymi się borykasz: np.sens Twojego 
życia,sens służby, życia w duchu 
Przyrzeczenia Harcerskiego.Kiedy 
hyliśmy razem w DHiH, kiedy spoty- 

kaliśmy się na Mszach harcerskich, 

obozach, zimowiskach i tak po 
prostu przy furcie klasztornej lub 
w Przystani św.Józefa hyłem dla 
Ciebie zawsze pełen podziwu i ra- 
dości, że tak poważnie podchodzisz 
da życia, do tego kim jesteś jako 

harcerka i harcerz, jako chrześci- 

janin, wierzący. To hył cudowne 
spotkania o których nigdy nie za- 
pomnę. 
Wartość tych spotkań uświadomiłem 
sobie jeszcze mocniej tutaj w Mo- 
nachium, kiedy próbowałem rozma- 
wiać z tutejszg młodzieżą i zoba 
czyłem jak bardzo są inni, jak 
bardzo różnią się od Ciebie, jak 
to co mówią różni się od Twoich 

wypowiedzi, od Twojego podejścia 
do życia i wiary. Jak oni tutaj 

odeszli od tego co istotne w ży- 
cin, a skupili się na sprawach 
drugorzędnych, nieistotnych dla 
realizacji sensu życia i w nie 
wkladają cale swoje sily. Czy są 
szczęśliwi? Muszę powiedzieć, że 
nie. To Ciehie widzę szczęśliwą, 
szcześliwym, to Ty idziesz we 

+Y4 
Karnet: 

właściwym kierunku, bo służysz, bo 
próbujesz według tego orientować 
swoje życie, bo dla Ciebie jest 
ważny drugi człowiek, drużyna, 
Msza Św.,czyste sumienie. Tutejsza 
młodzież kręci się tylko wokół 
siebie i to jest dla nich ważne co. 
przyniesie im korzyść. 

A dla mie i z pewnością dla 
Ciebie, to zaprzeczenie służby, 

zaprzeczenie istoty powołania 
chrześcijańskiego, powołania 
harcerskiego do miłości. A prze- 
cież miłość w pierwszym rzędzie 

"daje" - nie "bierze". Jezus za- 
pytany przez ludzi zatroskanych o 
własne życie - jakie jest najważ- 
niejsze przykazanie, aby się zba- 
wić, aby być szczęśliwym - odpo- 

wiedział: "Rędziesz miłował Pana 
Boga z całego serca swego, z całej 
duszy swojej, ze wszystkich sił 
swoich, a bliżniego swego jak sie- 

bie samego". A któż to jest moim 
bliźnim - pytali dalej. Znasz tę 
odpowiedź: jest nim kazdy, kto Ci 
jest hliski, ale też i obcy, z 
którym spotykasz się w różnych sy- 
tuacjach życiowych, ale jest nim 
zwłaszcza biedny, smutny, którego 
inni nie zauważają. Tego masz ko- 
chać jak siebie samego. 

Miłość domaga się też przebacze- 
nia, nie tylko tym, którzy są nam 
bliscy, ale wszystkim i to zawsze. 
Nie jest to łatwe, ale tylko wte- 
dy, gdy przebaczysz odczujesz po- 
kój. Oczywiście przehaczenie nie 
jest równoznaczne z zapomnieniem. 
Zapomnienie wymaga czasu zanim 
uraz zblednie, wymaże się z pamię- 
ci. Taki jest sens chrześcijańs- 
twa, miłość Boga i bliźniego w ca- 

łej pełni. Wszystko inne ma nam w 
tym pomóc, nawet złe doświadcze- 
nia, niepowodzenia, oblany egza- 
min, czy nieporozumienia. To pa- 
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maga nam wyzwolić się z własnego 
egoizmu, wyzwolić sie z własnego 
"ja", by na to miejsce postawić 
Boga i drugiego człowieka. Dlatego 
nie załamuj się niepowodzeniami. 
one mogą pomóc. Trzeba umieć 
przyznać się do niepowodzenia, 
klęski. To jest też wielkość. Nie 
tylko jest się wielkim kiedy się 
wszędzie wakaCkO udaje, kiedy 
inni podziwiają, ale również wte- 
dy, gdy potrafisz ze swego upadku, 
niepowodzenia z godnością powstać 
i najważniejsze, wyciągnąć z tego 
wnioski ną przyszłość i zacząć od 
nowa, choćby nawet codziennie tak 
trzeba było. 

"Bojowaniem jest życie człowie- 

ka", mówi Kohelet. Jeśli przesta- 
niesz bojować - przegrasz. Jeśli 
przestaniesz kochać — to staniesz 
się niczym -mówi św.Paweł w 1 Liś- 
cie do Koryntian. To bowiem nadaje 
sens naszemu życiu, naszej egzys- 
tencji, sens naszym wysiłkom, tru- 
dom, niedospanym nocom, w biegu 
zjedzonych posiłków, sens spotkań, 
biwaków. 

Pieniądze, mieszkanie, samochód 
i inne dogodności są ważne i 
chrześcijanin ma do niego prawo, 
ale nie mogą się stać dla (Ciebie 
czymś nadrzędnym, sensem Twojego 
życia i działania. Wtedy życie 
zmarnujesz. Chociażby Ci niczego 
nie brakowało, będziesz czuła, 
będziesz czuł pustkę. 

Widzę to w Monachium. Młodzież 
ma rzeczywiście wszystko, czego 
może sobie życzyć z rzeczy tego 

Świata, ale czy są Szczęśliwi? 
Czytam w gazetach, słucham w ra- 
diu, telewizji, że coraz więcej 
samobójstw, uzależnionych od nar- 
kotyków, sfrustrowanych. Czy to 
jest wyrazem szczęścia? Bo tak 
naprawdę nie tylko aby mieć, ale 
przede wszystkim potrzebuje hbyć 
kochanym i kochać. Tylko ta war- 
tość daje szczęście. A do tego 

przecież nie są potrzebne duże 
ilości pieniędzy, wygodny samochód 
czy wielopokojowe mieszkanie. 

Miłość Boga i bliżniego nie jest 
łatwa - jej trzeba aię uczyć, 
trzeba sie uczyć rezygnować z 
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Monachium. Widok ogolny miasia 

własnego "ja", trzeba się uczyć 
dawać, służyć. W tym pomaga nam 
harcerstwo. Pomaga i jest niejako 
drogą do szczęścia i uszczęśli- 
wiania innych. Mamy bowiem możli- 
wość realizacji życia w duchu Bo= 
żym, w duchu miłości Roga i bliż- 
niego. Dlatego ceń sobie bardzo 
to, że jesteś harcerką, harcerzem, 
ceń sobie zbiórki i obozy, ceń so- 
bie też Duszpasterstwo. Myślę, że 
nasze comiesięczne Msze św. na 
Wzgórzu śŚw.Wojciecha są bardzo 
ważne. Wzmacniasz się tam na.na 
Wzgórzu. Ładujesz swój akumulator 
Miłością, wiarą i nadzieją, napeł- 
niasz sie nowymi siłami do działa- 
nia. 

Czyż to nie jest właściwy powód, 
by tam przynajmniej raz w miesiącu 
przyjść, porozmawiać, posłuchać co 
inni chcą Ci powiedzieć, pośpie- 
wać, pomodlić się. 

Jak mnie tego brakuje, jak ja 
tęsknie za naszymi Mszami i spot- 
kaniami, nie możesz sobie tego 
wyobrazić. Znam te wartość i dla- 

tego prosze Cie nie rezygnuj z te- 
go. Pewnie, że można się i bez te- 

go zbawić, że można hez tego zyć, 
że wystarczy realizować miłość 
Boga i bliźniego, ale ta może Ci 
hardzo pomóc. Msza św., sakramenty 

mają nam dopomóc w wypelnianiu na- 
szego celu życia. Dlatego Jezus 
ustanowił Eucharystie i inne sa- 
kramenty. Dlatego stworzył Koś- 
ciół, aby nam pomóc realizować cel 
naszego życia - Zbawienie. Kościół 

    

- bo w grupie jest łatwiej. Eucha- 
rystię - bo posilony Chlebem  jes- 
tem mocniejszy w walce z własnym 
"ja" ze złem. Dlatego ceń sobie 
Msze Św., ceń spotkania z duszpas- 
terzem. Ceń sobie, że to masz. Tu- 
taj młodzież nie chodzi często do 

kościoła, rzadko korzysta z pomocy 
sakramentów i jakże jest biedna 
duchowo, aż żal na nich patrzeć. 

Jakże się raduję, gdy sobie po- 
myślę, że w Poznaniu, na Wzgórzu 
św. Wojciecha gromadzą się harce- 
rze, aby wspólnie stanąć przed 
Rogiem i odśpiewać Modlitwę Har- 
cerską: "O Panie Boże, Ojcze nasz 
w opiece swej nas miej, harcers- 
kich serc TY drgnienia znasz, nam 
pomóc zawsze chciej...", wysłuchać 
Słowa Rożego, przyjąć Chrystusa w 
Eucharystii, aby się umocnić i tak 
umocnionym ruszyć w dalkszą drogę 

= 
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Myśli hywają różne. Czasami jest 

tak, że niektóre, ponownie przemyś- 
lane, odczytane na nowo, budzą inne, 
nawet hardziej wartościowe. Z tą in- 
tencją chciałbym Wam dedykować myśli 
powstałe w różnych umysłach. Czasami 
poważne, czasami hłache, ale zawsze 

warte zastanowienia. Oby niektóre 
nich pomogły Wam znaleźć sens życia 
tak, jak mnie pomogły poniższe. 

Sebastian Szczesny 

Nie mąrtw się przeszłością, zwróć 
sie w strone rzeczy nadchodzących. 

TSENG KU-TANG 

T lekaj sie, hyś nie stracił 
ca już osiągnąłes. 

tego, 

KONFUCJUSZ 

Y 
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Myśli 

Harmet 

do działania, dzielenia sie i by- 
cia razem. 

Jakże się cieszę, że to rozu- 
miesz, że kochasz i dzielisz się 
tą miłością z innymi. Ciesz się i 

życzę Ci kochana Druhno i kochany 
Druhu dużo radości w służbie Bogu, 
Ojczyźnie i bliźniemu.  Zwyciężaj 
swe słabości i czuwaj, bo tylko to 
da Ci prawdziwą radość i szczę- 
ście. 

Rozpisałem się, ale bardzo 
chciałem Ci to powiedzieć, po- 

dzielić się z Tobą co czuję i 
myślę. Ufam, że znów się zoba- 
czymy, a może do mnie napiszesz. 

Nie ustawaj w drodze, Czuwaj 

Pamiętający o Tobie 

O.Zdzisław Florek OCD 

Ufność nie jest marzeniem, przeciw- 
nie; jest środkiem do przekształce- 
nia marzenia w rzeczywistość. Szczę- 
śliwi Ci, którzy odważają się marzyć 
i gotowi są płacić każdą cenę, by 
marzenie stało się ciałem w życiu 
ludzi. 

KARD.SUESEMS 

Dawać świadectwo nie znaczy wcale 
rohić Rogu głośną propagandę, szo- 
kować, lecz żyć tak, iżby styl tego 
życia był nie do zrozumienia, gdyby 
Róg nie jstniał. 

KARD.SUESENS 

Niczego nie powinieneś się lekać ani 
obawiać. Cierpliwością osiągniesz 
wszystko, 
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Rozmowa z ks.prałatem Zdzisławem Peszkowskim, harcmistrzem, członkiem 
Naczelnictwa ZHP poza granicami Kraju, Naczelnym Kapelanem ZHP, który 
gościł w naszym Duszpasterstwie 14 października bieżącego roku. 

Drużyna: Ostatnio tak często 
spotykamy Druha w Polsce. Czemu to 

zawdzięczać? 

Ksiądz Zdzisław Peszkowski: Do 
Polski zacząłem systematycznie 
przyjeżdżać po wyjściu z więzienia 
księdza Kardynała Stefana Wyszyń- 
skiego. Skorzystałem z pierwszej 
okazji, by w 1957 roku przyjechać 
do Kraju, który opuściłem wbrew 
swojej woli w 1939 r., gdy zosta-, 

łem aresztowany przez Sowietów ja- | 
ko podchorąży Kawalerii. potem 
przebywałem w Kozielsku, który dla 
większości polskich oficerów skoń- 
czył się zamordowaniem w Katyniu. 
Należę do grona 432 jeńców, którzy 

ocaleli. Dlaczego? Tylko Bóg toj 
wie. Jako Jedyny z tych ocalałych 
zostałem księdzem po ukończeniu 
Seminarium w Orchard Lake w USA. 
Tam pracuję od 36 lat. Ostatnio do 
kraju ciągną mnie szczególnie 
sprawy związane z ZHP i Katyniem. 

- A jaka była dalsza droga Druha 

po wyjściu z Rosji? 

- Taka jak większości polskich 

zesłańców -— w szeregach Armii 
gen.Andersa. Władze wojskowe w 
trosce o młodzież, która wraz z 
rodzinami wyszła z Rosji, utwo- 
rzyły specjalny referat zajmujący 
mię wychowaniem harcerskim. Objął 
on swą opieką młodzież polską 

rozrzuconą po całym świecie. Jako 
harcmistrz prowadziłem działalność 
wychowawczą wśród młodzieży oca- 

0 +7. 
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laiej z Rosji najpierw w Tehera— 
nie, Ahwazie i Isfahanie. Nastę- 
pnie. zostałem odkomenderowany do 
Indii, gdzie przebywałem trzy 
lata, choć wojsko  "wypożyczyło" 
mnie tylko na kilka tygodni. Po 
demobilizacji w Anglii rozpocząłem 
studia w Oksfordzie. Potem udałem 
się do Stanów Zjednoczonych. Przez 
cały czas brałem udział w życiu 
polskiego harcerstwa. Prowadziłem 
różnego typu kursy instruktorskie 
oraz drużynówych, wodzów zucho- 
wych, i to zarówno w Anglii, 
Francji, Belgii jak i w Stanach 
zjednoczonych. Po otrzymaniu 
Święceń kapłańskich, najpierw 

byłem kapelanam Okręgu Stany 
Zjednoczone, a od 1983 roku 
zostałem Kapelanem Naczelnym ZHP 
poza granicami Kraju. Polskie 
harcerki 1 harcerze są bowiem 
wszędzie, od Tasmanii i Nowej 
Zelandii do najbliższych krajów 
europejskich. 

- Co stanowi dla Druha najwię- 
kszą wartość w harcerstwie? 

- Dla nas wszystkich, którzy 
znaleźli się poza Polaką prawo i 
przyrzeczenie harcerskie to 
fundamenty niezaprzeczalne. 
Jesteśmy przez caly czas har- 
cerstwem polskim wiernym tra- 
dycji. 

7 bólem serca obserwowaliśmy, 

jak harcerstwo w Polsce stawało 
sie organizacją "czerwoną", na 

ciąg dalszy na str. 24 

  

  

Powstanie wybuchło w Poznaniu 27 grudnia 1918 roku. Od 

pierwszych jego godzin skauci poznańscy hrali w nim aktywny 

udział. Dzień później tzn. 28 grudnia oddzial skautów pod 
dowództwem Wincentego Wierzejewskiego zajął silnie umocniony 

fort Grollmanna. 

w tym samym czasie trwały przygotowania do 

sformowania kompanii skautowej. Podstawowym kryterium przyj- 
mowania do niej młodzieży było kryterium wiekowe. Jako dolną 
granice wieku przyjęto 18 lat. Kompania skautowa po sfo- 

rmowaniu pełniła funkcję rezerwy Komendy Miasta. 6sty- 

cznia 1919 roku z kompanii skautowej wydzielono oddział 
ochotników, którymi dowodził kapral Leon Bąbel. Oddział ten 
został wyposażony w karahiny maszynowe i stanowił uhezpie- 

czenie polskiej artylerii podczas ataku na lotnisko na 

Ławicy. Po kilkunastu dniach kompania sRkautowa złozyła wraz 

z innymi jednostkami garnizonu poznańskiego przysięgę. 
Równocześnie została przemianowana na 1 kompanię I Pułku 

Strzelców Wielkopolskich. 
Rozejm w Trewirze zawarty 16 lutego 1919 roku zakończył 

Powstanie Wielkopolskie. Chociaż przez wiele następnych dni 

na granicy nie było spokoju, to jednak wiekszość oddziałów 
zakończyła już swój szlak hojowy w powstaniu Wielkopolskim. 
Nie oznaczalo to jednak zakończenia okresu walk zbrojnych o 
kształt granic Państwa Polskiego. Trwały przecież walki z 
Ilkraincami o oswohodzenie lwowa. W walkach tych nie zabrakło 

poznańskich skautów, którzy jako część I Pułku Strzelców 

Wielkopolskich brali aktywny udział od 17 marca do połowy 

maja 1919 roku w bojach o Lwów. W czerwcu kompania skautowa 

powróciła do Poznania pełniąc do września 1919 roku służhe 
patrolową na granicy polsko-niemieckiej. Niestety nie ozna- 
czało to końca składania daniny krwi przez poznańskich 
skautów w walkach o wolność Polski i jej przyszle granice. 
Tym razem kompania skautowa przez ponad rak od września 1919 
roku biła sie na wschodzie kraju z oddziałami Armii 
Czerwonej w ramach wojny polsko-radzieckiej. Swój szlak 
bojowy rozpoczety 28 grudnia 1919 roku zajęciem fortu 

Grallmanna kompania skautowa z Poznania zakończyła dwa lata 

później w grudniu 1920 roku powracając do wielkopolski z 

frontu polsko-radzieckiego. 
Oczywiście nie wszyscy członkowie drużyn skautowych 

wzięli udział w Powstaniu Wielkopolskim w szeregach kompanii 
skautowej. Wielu z nich spełniło swój obowiązek wohec 

Ojczyzny pelniąc służbę w oddziale zwiadowczym Stanisława 

Nogaja, czy też pelniąc służbę gońców. 
wklad poznańskiego skautingu w odzyskanie 

niepodległości najlepiej charakteryzuje Henryk Śniegocki: 
"1a stwierdzam, że w latach 1915 do 1918 nie hyło na terenie 
Poznania oprócz skautingu i wywodzącej się z niego Polskiej 
Organizacji Wojskowej Zahoru Pruskiego - P.O.W.Z.P. żadnej 
organizacji, która hy bez przerwy systematycznie i z kon- 
kretnymi wynikami prowadziła akcje niepodległościowa o na- 

stawieniu hojowym.".  
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2. W odrodzonej Ojczyźnie 1919-1939. 

Udział znacznej liczby poznańskich skautów w walkach 

powstańczych, czy też późniejszych bojach o kształt granic 

gpowodował trudności w prawidłowym rozwoju skautingu w Pa- 

znaniu w 1919 roku. Brakowało doświadczonych instruktorów i 

harcerzy. Zakończenie rządów zahorców i odzyskanie niepodle- 

głości, a co za tym szło, spolszczenie szkolnictwa wszy- 

stkich stopni sprzyjało rozwojowi ilościowemu poznańskiego 

skautingu. Jednak wiele z nowo powstałych drużyn nie miało 

odpowiednio przeszkolonej kadry, wskutek czego poziom wy- 

szkolenia skautowego poznańskich drużyn znacznie się ohni - 

żył. 
Funkcję komendanta drużyn skautowych miasta Poznania 

pełnił Henryk Śniegocki. Zdawał on sobie doskonale sprawe 7 

konieczności poprawy sytuacji kadrowej poznańskich drużyn. 

Dlatego też główny wysiłek jego pracy skierowany był na 

szkolenie nowych zastepowych i drużynowych. Organizowano 

liczne kursy, odprawy kierowników drużyn, przeglądy oraz wi- 

zytacje. W dniach 29-30 marca 1919 roku odbył sie w Pozna- 

niu zjazd kierowników i kierowniczek drużyn skautowych z 

wielkopolski zwołany przez Główną Kwaterę Skautową. Na zje- 

ździe tym obecny był gen.Dowbór-Muśnicki (dowódca Powstania 

Wielkopolskiego), który wyraził uznanie i złożył podzięko- 

wanie poznańskim drużynom skantowym za ich wkład w odzyska- 

nie niepodległości. na zjeżdzie tym postanowiono zmienić 

nazwę Głównej Kwatery Skautowej na Rzeszę: Niemiecką na 

Naczelnictwo Harcerskich Drużyn Wielkopolskich, a slowo 

skaut na harcerz. Kilka dni później, 6 kwietnia odhył się 

przegląd drużyn miasta Poznania, w którym udział wzięło 

około 1300 harcerzy z 23 poznańskich drużyn. 

Ogólny stan poznańskiego harcerstwa wiosną 1919 roku 

wynosił około 1600 chłopców. Tradycyjny zlot 

zielonoświątkowy wielkopolskiego harcerstwa odbył się w 

dniach 8-10 czerwca 1919 roku w miejscowości znanej z kilku 

poprzednich zlotów tzn. w Wierzenicy gromadząc około 1500 

karcerzy i 400 harcerek. W dalszym ciągu poważny problem 

stanowił brak doświadczonej kadry instruktorskiej. 

Polepszeniu tej sytuacji miał slużyć pierwszy na terenie 

wielkopolski kurs instruktorski, który odbył się w sierpniu 

1919 roku w  Ludwikowie pod  Mosiną. Ww kursie tym 

uczestniczyło 60 druhów i druhen. W drugiej połowie 1319 

daje sie zauważyć zmianę stosunku do harcerstwa władz 

szkolnych czega przejawem hyło między innymi dokoptowanie da 

władz harcerskich przedstawiciela kuratorium, powołanie przy 

każdej szkole opiekuna harcerstwa oraz wezwanie nauczycieli 

do zapoznawania sie 7 treścią literatury harcerskiej. 

Okres zimowy 1919/1920 przyniósł poznańskiemu harcerstwu 

pierwszą wystawę prac harcerskich, którą zlokalizowano w 

sali muzeum Mielżyńskich. 

Władze miasta również hardzo przychylnie odnosiły sie da 

harcerstwa przekazując np. wolne pomieszczenia na biura 
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Komendy Naczelnictwa oraz harcówki. Jednak te wszystkie 
pozytywne działania nie rozwiązały w dalszym ciągu 
podstawowego problemu poznańskiego, a również całego 
harcerstwa, tzn. hraku kadry instruktorskiej. Wiekszość 
drużyn prowadzili w tym czasie chłopcy szesnastoletni, 
ponieważ większość starszej kadry zasilała w tych trudnych 
dla Polski chwilach szeregi armii polskiej. Początkowy 
napływ dużaj liczby młodzieży do drużyn harcerskich zmalał, 
czego niaodwracalnym skutkiem hyło zmniejszenie liczby 

harcerzy. W związku 7. taką sytuacją podjęto decyzje 

zredukowania liczby drużyn do 20 
22 lutego 1920 roku odhyły się wybory nawega kierownictwa 

drużyn wielkopolskich pod nazwą Zarządu Oddziału 

wielkopolskiego Związku Harcerstwa polskiego (ZHP). Wybory 

te odbyły się z polecenia Naczelnej Rady Harcerskiej. 
Przewodniczącym wybrano Ramana Rnińskiega a naczelnikiem 
drużyn męskich kapitana Waleriana Sikorskiego. Po 
tradycyjnym zlocie zielonoświątkowym, który odbył się w 
Kórniku w dniach 23-24 czerwca 1920 roku, rozpoczął się kurs 
instrnuktorski, którego uczestnikami było około 80 

osób.Jlednak nie dane hyło harcerkom i harcerzom biorącym 
udział w tym kursie skończyć go w normalnych warunkach. Nad 

Polską gromadziły się czarne chmury. 
Armia Czerwona po przełamaniu na początku lipca 1920 roku 

polskiej obrony wdarła się głeęhoka w terytorium Polski 
zbliżając sie do lini Wisły. Cały kraj stanął do walki z 
wrogiem. 8 lipca postawiono w stan pogotowia również 
harcerstwo. 13 lipca ogłoszono w Wielkopolsce rozkaz 
mobilizacyjny dla wszystkich harcerzy, którzy mieli 
ukończony 17 rok życia. Utworzono z nich oddział składający 
się z okoła 330 harcerzy, którzy pod dowództwem 
W.Sikorskiego przeszli szkolenie lącznościowe. Jednak po 
zakończeniu szkolenia oddział rozpadl sie ponieważ harcerzy 
rozesłano do różnych jednostek. Mimo tych przeciwności nA 
froncie wachodnim przez cały rok 1920 walczyla zwarta 
jednostka złożona z poznańskich harcerzy. Ryła to wspomniana 
wcześniej I kompania skautowa. Poznańscy harcerze walczyli 
również o polskość innych terenów niż Wielkopolska. Wielu z 

nich walczyło w szeregach oddzałów powstańczych na Śląsku w 
czysie wszystkich trzech powstań śląskich. Udział znacznej 
większości poznańskich harcerzy A zwłaszcza instruktorów w 
walkach o wolność Polski na różnych frontach, spowodował w 
drugiej połowie 1920 roku znaczne osłabienie pracy harcer- 
skiej z powodu hraku kadry instruktorskiej, czego najlepszym 
przykładem była liczba istniejących w Poznaniu we wrześniu 
1320 roku 13 ałaho pracujących drużyn, wohec 30 z raku 

1319 
Dzieki zakończeniu dzialań wojennych w roku 1921 zostały 

stworzona normalne warunki do rozwoju państwa i jego 
spoleczaństwa. Nie nłatwilło to jednak pracy drużyn 
harcerskich, które w dalszym ciągu adczuwaly dotkliwy hrak 
kadry instruktorskiej, spowodowany tym razem koniecznością  
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ustabilizowania sytuacji życiowej przez większość 

instruktorów. Należy w tym miejscu zaznaczyć, że praca w 
drużynach harcerskich była p' cą społeczną, hez otrzymywania 
wynagrodzenia pienieżnego  .Taka sytuacja nie omineła także 
harcerstwa poznańskiego. Kłopoty te nie spowodowały jednak 
całkowitego zaprzestania działalności drużyn. W Poznaniu 
powstały w tym czasie nowe drużyny jak np. 16 Poznańska 
Drużyna Harcerzy im.gen.Józefa Bema (w październiku 1920). w 
1920 roku przeprowadzono w Poznaniu, przy pomocy wojska, 
kurs strzelecki, kurs gimnastyczny oraz szkolenie szoferów 
dla harcerzy. Coroczny przegląd pozneńskich drużyn odhył sie 
w raku 1921 pod Swarzedzem w dniu 41 kwietnia. W Zielone 
Święta 1921 roku odbył sie zlot. Ckorągwi Poznańskiej w 
Głuszynie. Ww dniach oda 30 czerwca do 2 lipca, 
reprezentacja drużyn wielkopolskich wzięła udział W 
odbywającym sie we Lwowie zlocie z okazji dziesięciolecia 

harcerstwa polskiego. 
W roku 1922 najważniejszym wydarzeniem dla harcerstwa 

poznańskiego był wiosenny przegląd hufca poznańskiego, który 
zgromadził w dniu 25 maja ponad 400 harcerzy. Koniec roku 

1922 zapisał się w historii harcerstwa poznańskiego wydaniem 

przez Akademickie Koło Harcerskie czasopisma "Czuj Duch". 
Rak 1323 przyniósł dziesięciolecie poznańskiego 

skautingu. Tą okrągłą rocznice uczczono zorganizowaniem 
wielkiego zlotu. Odbył sie on w dniach 19-21 maja 1923 roku 
na Malcie, gromadząc około 2000 harcerek i harcerzy. Punktem 
kulminacyjnym zlotu było wmurowanie kamienia węgielnego pod 
pomnik mający iczeić pamięć poległych harcerzy 
wielkopolskich. w kilkanaście dni po zakończeniu 
jubileuszowego zlotu harcerstwo poznańskie wzięło ucział w 
uroczystości przeniesienia zwłok Karola Marcinkowskiego do 
grobów zasłużonych wielkopolan na Poznańskiej Skałce 

(wzgórze św.Wojciecha). 
Rok 1924 przyniósł harcerstwu polskiemu T Narodowy 7lot 

Harcerzy, który odbył się w dniach 3-9 lipca w Siekierkach 
pod Warszawą. W tym wielkim spotkaniu harcerzy nie moglo 

zabraknąć drużyn poznańskich, które uczestniczyły w zlocie 

na czele z Komendantem Chorągwi phm Mieczysławem 

Wasilawskim. Poznańską drużyną, która odnosiła największe 
sukcesy w rywalizacji o tytuł TI Drużyny Rzeczypospolitej, 
okazała sie 15 Poznańska Drużyna Harcerzy im.Romualda 

Traugutta. Natomiast podczas odhytego w czerwcu tradycyjnego 
zlotu zielonoświątkowego Chorągwi, tytuł mistrzowski 
wywalczyła 5 PDH im.ks..Tózafa Poniatowskiego. j 

W roku 1925 harcerstwo poznańskie, a konkretnie hufiec 
poznański wszedł z 25 drużynami (9 w szkolach średnich, 2 

przy szkołach wydziałowych, 10 w szkołach powszechnych oraz 

4 drużyny pozaszkolne. Na zlocie drużyn poznańskiego hufca 

męskiego w Wierzenicy (30 maja do 1 czerwca 1925) za 

najlepsze drużyny uznano: 5 PDH, 6 PDH, 15 PNH, 16 PNF. 
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ciąg dalszy ze str.40 

wzór radzieckich pionierów, nisz- 

cząc wszystkie wartości, które 
były mocą ZHP i kształtowały 
bohaterów tej miary, co harcerze 
"Szarych Szeregów", czy "Pogotowia 
Harcerek". 

Fundamentalną wartością harcer- 
stwa jest kształtowanie pełnego 
człowieka przez służbe Bogu, Pol- 
sca i bliźnim, a ład organizacyjny 
określa statut 2 1936 Fr. z 
ostatniego walnego zjazdu w 
Polsce. 

- Jaka jest tajemnica tego zja- 
wiska, że ZHP poza granicami Kraju 
przez tyle lat dochowało wierności 
Polsce? 

- Dziś, gdy myśle o tamtych la- 
tach, przypominam sobie, jak pyta- 
no nas: Dlaczego harcerz nie może 
służyć np. Stanom Zjednoczonym i 
Polsce? Myśmy wtedy mieli zawsze 
jedną odpowiedź: jesteśmy harcer- 
stwem polskim. Mówiliśmy wtedy 
harcerzom, że mogą być tylko wtedy 
dobrymi Amerykanami, gdy będą 
dobrymi Polakami, ho to, co niesie 
harcerstwo, to systen wartości 
mogący duchowo ubogacić nawet taki 
hardzo bogaty kraj, jakim są Stany 
Zjednoczone. To system wartości, 
wywodzący się z tysiącletnich 
dziejów naszego chrześcijańskiego 
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    banie 

kraju. 

- Jest Druh członkiem Prezydium 
Komitetu Krajowego Odrodzenia ZHP. 
Jest to fakt bez precedensu w 
dotychczasowych kontaktach z Kra-— 
jem, że członek Naczelnictwa ZHP 
poza granicami Kraju uczestniczy 
aficjalnie w działaniach  zwią- 
zanych z  odrodzeniem polskiego 
harcerstwa. Jak z tej pozycji 
dostrzega Druh polskie harcerstwo 
w Kraju? 

- Naszym marzeniem jest zjedno— 
czenie, bo harcerstwo jest tylko 
jedno. W minionych latach było ono 
"czerwone". Czekaliśmy, kiedy sta- 
nie się znowu polskie "biało-czer- 
wone", teraz, gdy w kraju nastą- 
piły zmiany, gdy Ojczyzna idzie w 
kierunku niepodległości i wolno- 

ści, chcielibyśmy na tej drodze 
zahaczyć także polskie harcerstwo, 

któremu potrzeba odrodzenia. Do- 
tychczas bowiem, pozostawało ono 
pod władzą ludzi, którzy skom- 

promitowali Związek Harcerstwa 
Polskiego. 

- Czego oczekuje Druh od har- 
cerstwa w Polsce? 

- Gdy przyjeżdżam do Kraju jako 
reprezentant ZHP poza granicami, 
zawsze zastanawiam się i obserwu- 
je, na ile jesteśmy gotowi, aby 
mieć wspólny jezyk. Na ile 
potrafimy wyzwolić z siehie te 
moce, które dawały siłę "Szarym 
Szeregom”. Martwi mnie, że ciągle 
te wartości, na które czekamy w 
krajowym harcerstwie są pod 
znakiem zapytania. Ostatnio nn. 
oglądałem w Telewizji rozmowę z 
jednym z czołowych mentorów czer- 
wonego ZHP, i za głowę się łapa- 
łem, gdy słuchałem jego niektórych 
sformułowań. Brzmiały one tak, jak 
w przeszłych, najgorszych czasach. 
W czasach, gdy polskiej młodzieży 

wyrządzono największą krzywdę. To 
były wypowiedzi typu politruka. 

Gdy teraz jestem w Kraju 
przeżywam ogromny niepokój i obawę 

z powodu wielkiej manipulacji, 
którą dostrzegam w kręgach skom- 
promitowanych przewodników 7.HP 

2l 
  

 



(tzn. przywódców — przyp.red.). Ta 
manipulacja znowu nas rozdziela. A 

my chcemy być jednym Związkiem 
Harcerstwa Polskiego -— w wydaniu 
normalnym, a nie sowieckich 
pionierów. 

Partia komunistyczna potrafiła 
uznać własną kompromitację i na 
swój sposób odejść. Potrafiła 
krytycznie ocenić 45 lat swojej 

działalności. Tego samego oczeki- 
waliśmy po tych, co zniekształcali 
harcerstwo. A tu widzimy, że 
dzieje się inaczej. Jest wpro- 
wadzany zamęt. Jak można dalej być 
wychowawcą, i pełniącym władzę, 
kiedy przez wiele lat  kompro- 
mitowało się ZHP. Trzeba mieć 
odwagę odejść. 

- Sytuacja harcerstwa w Polsce 

jest bardzo trudna i złożona. Jak 
Druh ocenia te środowiska, które 
przez ostatnie 45 lat pracowały w 
ramach ZHP, ale wyznawały rze- 
telny, prawdziwy, inny niż ofi- 
cjalny system wartości. Środowiska 
te powstały w dużej mierze dzięki 
pracy prawdziwych harcerskich 
pasjonatów. Są one obecnie za- 
łamane. Czują się pokrzywdzone tak 
genaralnie negatywną oceną ZHP. 
Tego ZHP, który dla nich znaczył 
coś zupełnie innego niż dla władz. 
Oni przez cały czas utrzymywali 
właściwy przedwojenny i okupacyjny 
etso harcerstwa. Co tym wszystkim 
środowiskom chciałby Druh prze- 

kazać? 

—- Ogromny szacunek i podziw! Mam 
w Polsce wielu przyjaciół, którzy 
budowali prawdziwe harcerstwo, 
mimo przeszkód i wrogich 1ideo- 
logii. Kilka lat temu jeden z 
hufcowych, mój przyjaciel jeszcze 
z przed 1939 r., gdy przyjechałem 
już jako ksiądz do Polski i roz- 
mawialiśmy o harcerstwie, zapytał 
mnie: "No dobrze, czy mam zostawić 
młodych, czy nie?" Odpowiedziałem: 
*Pracuj i czuwaj! Niech sumienie 
twoje bedzie busolą dla ciebie". W 
harcerstwie w Kraju widzę wiele 
wspaniałych instruktorek i instru- 
ktorów, którzy prowadzili prawie 
"podziemne harcerstwo". To właśnie 
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oni ustrzegli ten święty i żywy 
ogień najwyższych, istotnych 
wartości, dzięki którym tysiące 
młodych harcerskich serc w Polsce 
płonie pragnieniem służby Bogu, 
Polsce i bliźnim, przedzierając 
się przez tragedię zakłamania i 
niewiary. Tym bardziej boli mnie 
obecne manipulowanie harcerstwem, 
boli mnie że ta dwulicowość ciągle 
nie jest jeszcze zakończona, że 
trwa tak bardzo trudna sytuacja 
dla młodzieży, że nadal męczą się 
wspaniali instruktorzy, którzy 
dają z siebie wszystko młodemu 
pokoleniu. 

Jeśli chciałbym szczerze  po- 
wiedzieć, co mi najbardziej leży 

na sercu, to tragedia polskiej 
młodzieży, młodzieży harcerskiej, 
która pozbawiona jest bezpośre- 
dniego udziału w tym, co dzieje 
się z Polską. Nie buduje nowej 
Rzeczypospolitej. Tej młodzieży 
robi się krzywdę! Ona powinna za 
kilka lat, tak jak ich poprzed- 
nicy, powiedzieć, co zbudowała w 
tym polskim domu! W czym uczciwie 

służyła Bogu, Ojczyźnie i drugiemu 
człowiekowi. Jak odpowiedziała na 
wyzwanie historii. 

Leży mi to na sercu, tym 
bardziej, że widzę, jak odrodzenie 
Kraju przeżywa młodzież poza gra- 
nicami. Widziałem, jak zachowywała 

się, gdy miał przyjechać premier 
Tadeusz Mazowiecki, widziałem jak 
gromady zuchów zbierały ofiary na 
pomoc dla kraju. One wszystkie 
wiedziały, że zbierają to dla 
Polski, która jest w potrzebie, że 
dzięki ich małej pomocy, będzie 
jej trochę łatwiej przełamywać 
kryzys. Jakbyśmy wyglądali poza 
Polską nie przeżywając przemian 
dokonujących się w Kraju? 

Mówię teraz do Druhen i Druhów 
prosto: żal mi Was, że w tym co 
dzieje się w Polsce, nie bierzecie 
pełnego udziału, że nie przeży- 
wacie tego tak, jak my, gdy 
zhieraliśmy przed wojną ofiary na 
Fundusz Daru Narodowego, Aa słu- 
żyliśmy Ojczyźnie też i swoim 
życiem. W obozach w Starobielsku, 
Kozielsku i Ostaszkowie, wg. moich 
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ostatnich badań, ponad 1/3 pole- 
głych oficerów to harcerze. I wy 
młodzi macie w sobie tyle mocy 
miłowania Ojczyzny i drugiego 
człowieka. Modlę się, aby nikt nie 
gasił waszego ducha, abyście mieli 
szansę być fantastyczni. 

- Ponad czterdzieści lat zakła- 
mania harcerskiej idei niesie też 
inne problemy. Faktem są 
alternatywne organizacje 
harcerskie. Władze ZHP lansują 
modną teze o pluraliźmie. Mówi 
się, że każdy ma prawo do własnego 
harcerstwa. Co Druh o tym sądzi? 

-Uważam, że kilka słów w naszym 
najnowszym słowniku jest bardzo 
niebezpiecznych. Są używane często 
niezgodnie z właściwą treścią i 

nieinteligentnie. Jedny z takich 
ałów jest "pluralizm". Wcale 
nie jest tak, że w społeczeństwie 
pluralistycznym mozna rob1C To, co 
się komu podoba. Musi być zacho- 
wany ład. W harcerstwie podstawą 
jest prawo i przyrzeczenie 
harcerskie. Pluralizm nie oznacza 

podważania prawa. To jest naduży- 
wanie pojęcia "pluralizmu". Więcej 
jest takich słów źle rozumianych. 
Nr. "demokracja" jest słowem 
często utożsamianym z bałaganem i 
samowolą. Dzisiaj nie można 
dać się nabrać na podobne słowa 

"wytrychy". W imię żadnego plu- 
ralizmu, nie wolno zamazywać 
istoty ruchu. [...] 

- Czy możemy liczyć, że jeśli 
zbliżający się zjazd będzie Walnym 
zjazdem odrodzonego ZHP i powróci 
do tradycyjnego systemu harcer- 
skich wartości w duchu twórców 
Związku - Andrzeja 4 Olgi 
Malkowskich, czy możemy liczyć, że 
na takim zjeździe spotkamy się z 

Księdzem? 

- Modle się o to gorąco i nie 
mogę powstrzymać sie od refleksji. 

Za niecałe półtora roku będzie w 
Polsce na Jasnej Górze Ogólnoświa- 
towy Zlot Młodzieży - spotkanie z 
Ojcem św. Jak wielką radością 
hyłoby dla naszego Papieża spot- 
kanie się w Polsce z naszym har- 
cerstwem, z  harcerstwem opartym 
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ponownie na służbie Bogu, Polsce i 
bliźnim. To byłby najpiękniejszy 
podarek, jaki moglibyśmy od pol- 
skiej młodzieży przekazać. Har- 

cerstwo, które chce szaleć w tym, 
by Polska była mocarna, aby 

przyszło "nowych ludzi plemię, 
jakich jeszcze nie widziano”, 
harcerstwo, które będzie po prostu 
"czuwać". 

Sena tego słowa wyjaśnił nam 
umiłowany Rodak - Jan Paweł ITI: 

"Co to znaczy « czuwam ». To 
znaczy, że staram sie być czło” 
wiekiem sumienia. Że tego sumienia 
nie zagłuszam i nie zniekształcam. 
Nazywam po imieniu dobro i zło, a 

nie zamazuję. Wypracowuje w sobie 
dobro, a ze zła staram się 
poprawić przezwyciężając je w 
sobie. To taka bardzo podstawowa 
sprawa, której nigdy nie można 
pomniejszyć, zepchnąć na dalszy 
plan". (...) "Moi Drodzy Przy- 
jaciele! Do Was, do Was należy 
położyć zdecydowaną zaporę 
demoralizacji, zaporę tym wadom 

społecznym, których ja tu nie będę 
nazywał po imieniu, ale o których 
Wy sami doskonale wiecie. Musicie 
od siebie wymagać, nawet, gdyby 
inni od Was nie wymagali" (.. 

"Czuwam to znaczy.. dostrzegam 
drugiego. Nie zamykam się w sobie, 
w ciasnym podwórku własnych in- 
teresów, czy też nawet własnych 
osądów. Czuwam to znaczy miłość 
bliźniego, to znaczy podstawowa 
międzyludzka solidarność. 

Czuwam to znaczy: czuje sie 
także odpowiedzialny za to wielkie 
wspólne dziedzictwo, któremu na 
imię Polska. To imię nas wszy- 
stkich określa, to imie nas 
wszystkich zobowiązuje, to imię 
nas wszystkich kosztuje". 

- Modlitwą ogarniam to nasze 

"czuwanie". 

Rozmawiał: Wiesław Paluszyński 

Przedruk z Kwartalnika Starszyzny 
Harcerskiej "Ognisko Harcerskie", 
wydawanego przez Naczelnictwo ZHP 
poza granicami Kraju; nr 2/1990. 
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KRAJOWE DUSZPASTERSTWO 
HARCEREK I HARCERZY 

PROGRAM HARCERSKICH PRZYGOTOWAŃ 

DO IV PIELGRZYMKI JANA PAWŁA II 

W OJCZYŹNIE W CZERWCU 1991 R. 

ORAZ 

SPOTKANIA MŁODZIEŻY Z OJCEM ŚWIĘTYM 

W CZĘSTOCHOWIE W SIERPNIU 1991 R. 

„Co to znaczy: czuwam? 
To znaczy, że staram się być człowiekiem 
sumienia. Że tego sumienia nie zagłuszam 
i nie zniekształcam. Nazywam po imieniu 
dobro i zło, a nie zamazuję. Wypracowuję 
w sobie dobro, a ze zła staram się po- 
prawiać, przezwyciężając je w sobie.” 

(Jan Paweł II do młodzieży, 

Częstochowa, 18 czerwca 1983 r.) 

IDEA 

Z orędzia Jana Pawła II do młodych całego świata 

z okazji VI Światowego Dnia Młodzieży 1991 

— Oto prawdziwie wielkie zadanie synów Bożych: pracować 

nad budowaniem braterskicgo współżycia pośród wszystkich narodów. 

Będzie to pielgrzymka wolności poprzez granice państw, które otwie- 

rają się coraz bardziej na Chrystusa, Odkupiciela człowieka. 

— Zbyt wiele bowiem fałszywych form wolności prowadzi do 

zniewolenia! 
— Wolność zewnętrzna jednak (...) sama w sobie nie może wy- 

starczyć. U jej źródeł powinna być zawsze wolność wewnętrzna, wła- 

ściwa synom Bożym, którzy postępują według Ducha i którzy kie- 

rują się prawym sumieniem moralnym, zdolnym wybrać to, co jest 

dobre. 
Z Prawa Harcerskiego 

— Harcerz (harcerka) w każdym widzi bliźniego, a za brata 

(siostrę) uważa każdego (każdą) innego harcerza (inną harcerkę). 

Harcerz (harcerka) jest zawsze pogodny (pogodna). Harcerz (harcer- 

ka) jest pożyteczny (pożyteczna) i niesie pomoc bliźnim. 

— Na słowie harcerza (harcerki) polegaj jak na Zawiszy. Har- 

cerz (harcerka) jest karny (karna) i posłuszny (posłuszna) rodzicom 

i wszystkim swoim przełożonym. Harcerz (harcerka) jest czysty (czy- 
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sta) w myśli, mowie i uczynkach, nie pali tytoniu i nie pije napojów 

alkoholowych. 
— Harcerz (harcerka) służy Bogu i Polsce i sumiennie spełnia 

swoje obowiązki. Harcerz (harcerka) postępuje po rycersku. 

METODA 

Przygotowania do spotkań z Ojcem Świętym winny być we- 

wnętrzną sprawą każdej drużyny harcerskiej, pracujących z nią in- 

struktorów i Duszpasterstw Harcerek i Harcerzy. Bezwzględnie na- 

leży je realizować przy wykorzystaniu elementów metody harcerskiej, 

a zwłaszcza stopni, sprawności i systemu zastępowego. Nie będzie 

centralnego sztabu, a przebieg „Białej Służby” uzależniony jest od 

lokalnego zaangażowania Środowisk instruktorskich i duszpasterzy. 

W sierpniu, w Częstochowie, będzie okazja do wspólnej z młodzieżą 

całego świata modlitwy, ale także do spotkania na harcerskim zlocie. 

Działania przygotowawcze należy podjąć już teraz, a informacje 
o powołaniu lokalnych sztabów „Białej Służby” należy przesłać do 
Krajowego Duszpasterstwa Harcerek i Harcerzy do końca listopada 
1990 r. Odrębną sprawą jest sierpniowy zlot, o którym informacje 

spłyną już niedługo. 

PROGRAM 

Duszpasterstwo Harcerek i Harcerzy: 

— spotkania, konferencje nt. rodziny chrześcijańskiej, szkoły miłości 

(przygotowanie do wypełniania roli ojca-matki, syna-córki), spo- 

łecznej nauki kościoła, wolności i godności osoby ludzkiej — 

(listopad— marzec); 
— spotkania z Pismem Świętym (dyskusje) — (listopad—marzec); 

— powołanie lokalnych sztabów „Białej Służby” (listopad) i przy- 

jęcie programów ich działania; 

— pielgrzymki harcerskie do lokalnych sanktuariów np. Kalwarii,. 
Piekar, Wambierzyc, Lichenia itp. — (marzec—maj), 

-— rozważania na harcerskich Mszach świętych, rekolekcjach itp. — 

(listopad—maj). 

Środowisko instruktorskic: 

— szkolenia samarytańskie, organizacja patroli sanitarnych i innych 
w zależności od potrzeb — (luty—marzec); 

— zlot-złaz św. Jerzego sprawdzający przygotowanie harcerskich pa- 
troli i zastępów — (kwiecień); 

— podjęcie współpracy i pomoc środowiska dla domów dziecka — 
(listopad—kwiecień). ' 

Drużynowy (instruktor): 

— poznanie warunków życia harcerzy, ich rodzin — odpowiednie do 
tego działania wychowawcze — (listopad— maj),



— rachunek sumienia — czy jestem uczciwy i wiarygodny dla swoich 
wychowanków? Co zrobiłem dla harcerstwa aby znalazło swoje 
miejsce w nowej Rzeczypospolitej? Czy skoro chcę uczestniczyć 
ze swoimi harcerzami w spotkaniu z Ojcem Świętym to jestem 
do tego wewnętrznie przygotowany? ł ł oj 

— organizacja pracy drużyny w zakresie przygotowań do „Białej 
Służby” i spotkania w Częstochowie. 

Drużyna: . , 

— realizacja zadań wynikających z regulaminu sprawności „Biała 
Służba '91"; ) 

— zbiórka nt. mniejszości narodowych w Polsce, wycieczka w za- 
mieszkały przez nie rejon, nauka jezyków obcych, koresponden- 
cja ze skautami z okazji Dnia Myśli Braterskiej; a 

— współpraca z drużyną zuchową, nawiązanie współpracy z druży- 

ną z innej organizacji harcerskiej; 
— udział w działaniach duszpasterstw. 

REGULAMIN SPRAWNOŚCI „BIAŁA SŁUŻBA 91” 

i i instruktorem biorą- I. Uczestniczył(a) w spotkaniu z harcerzem lub instru 
cym udział w „Białej Służbie” w roku 1983 lub 1987. 

2. Nawiązał(a) korespondencyjny kontakt ze skautami innych kra- 
jów, wraz z zastępem spotkał(a) się z harcerzami innych orga- 
nizacji. a h 

3. Wziął(ęta) udział lub sam(a) zorganizował(a) konferencję, spo- 
tkanie, dyskusję nt. rodziny. dlo 7 h 

4. Zdobył(a) wiedzę i umiejętności samarytańskie W zakresie reali- 
zowanej przez siebie próby na stopień harcerski. Zdobył(a) dwie 
sprawności związane z pomocą innym ludziom. "W j 

5. Wziął(ęła) udział w harcach samarytańskich, na których „prak- 

tycznie sprawdził(a) swoje umiejętności. Potrafi zorganizować pra- 
cę patrolu sanitarnego. ; , =" 

6. Weaótrznie przygotował(a) się do spotkania z Ojcem Świętym. 
Przeżył(a) rekolekcje w duszpasterstwie harcerskim lub w parafii, 
adwentowe lub wielkopostne. , ; . 

7. Uczestniczył(a) w harcerskiej służbie podczas: IV pielgrzymki 
Ojca Świętego do Ojczyzny (lub podczas sierpniowego spotkania 
młodzieży w Częstochowie). 

Uwagi dotyczące realizacji próby: : r . 

— próba realizowana jest w drużynie lub zastępie. Prowadzi ją drużynowy 
instruktor . ; h 

— aloe. próby następuje po zrealizowaniu pkt. 7 decyzją lokalnego 
sztabu „Białej Służby” na wniosek drużynowego, 8 

— potwierdzenia zaliczenia pkt. 5 i 7 dokonuje lokalny sztab. BS '91, 
— |okalne sztaby BS '91 powołują środowiska instruktorskie wraz z Dusz- 

pasterstwem Harcerek i Harcerzy, obowiązkiem sztabu — poza przygolo- 
waniem i nadzorowaniem udziału harcerzy w służbie na pielgrzymim 
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Kraków, wrzesień 1990 r.   

szlaku Jana Pawła II — jest przeprowadzenie harców samarytańskich i sprawdzenie sprawności działania patroli sanitarnych oraz podsumowanie 
zdobywania sprawności BS '91, 

— do końca lutego drużyny, które podjęły zadania wynikające z programu i regulaminu sprawności powinny przesłać informacje z podaniem ilości harcerek i harcerzy do Krajowego Duszpasterstwa Harcerek i Harcerzy lub lokalnych sztabów „Białej Służby”. Jest to niczbędne dla zabezpiecze- nia odpowiedniej ilości plakietek sprawności. 

DLACZEGO „BIAŁA SŁUŻBA”? 

W latach 1980—82 nie udała się próba przebudowy ZHP. Po 
wprowadzeniu stanu wojennego rozwiązano Radę Porozumienia KIHAM, a kręgi uległy później samorozwiązaniu. Pozostali jednak 
instruktorzy i drużyny wierne idei służby Bogu i Polsce. Stąd HI picl- 
grzymka Ojca Świętego do Ojczyzny w roku 1983 stała się okazją 
do integracji tych harcerskich Środowisk. Powstał projekt „Białej 
Służby” — harcerskiej służby pomocy tłumom pielgrzymów na pa- pieskim szlaku. Działo się to wbrew władzom państwowym i wbrew 
władzom harcerskim, a powstałe przy tej okazji sztaby „Białej Służ- 
by” stały się ośrodkami Ruchu Harcerskiego (od 1988 Ruchu Har. cerskiego Rzeczypospolitej), W czerwcu 1983 r. Jan Paweł Il na Jasnej Górze przekazał młodzieży, w tym także harcerzom, swoje rozważania na temat „czuwania”, a otrzymał jako jego symbol ta- blicę z Prawem i Przyrzeczeniem Harcerskim. 

W r. 1987 „Biała Służba” była już w pełni świadomą i zorga- 
nizowaną akcją RHR oraz Duszpasterstwa Harcerek i Harcerzy. Harcerze tłumnie pojawili się we wszystkich miejscach pielgrzymie- go szlaku Ojca Świętego, lecz nadal wbrew intencjom władz harcer- skich. 9 czerwca 1987 r., w Tarnowie, nastąpiło odnowienie Przyrze- czenia Harcerskiego: „Mam szczerą wolę całym życiem pełnić służ- bę Bogu i Polsce, nieść chętną pomoc bliźnim, być posłusznym Pra- 
wu Harcerskiemu”. 

Rok 1991 zastaje harcerzy w zupełnie nowych warunkach spo- łecznych i politycznych. Ze świadomością zarówno przeszłości jak i obecnych zadań powinny drużyny harcerskie i instruktorzy przy- stąpić do kolejnej „Białej Służby”. Należy to robić z czystym sercem, 
po solidnym rachunku sumienia i w pełni wiarygodnie; a przede wszystkim myśleć trzeba o czerwcowych i sierpniowych dniach tylko w kategoriach służby i braterstwa. 

Chcieliśmy wezwać instruktorów z dawnego Ruchu Harcerskie- 
go Rzeczypospolitej o włączenie się do kolejnej „Białej Służby” — 
Wasze doświadczenia w tym względzie sią bezcenne. To wezwanie 
dotyczy przede wszystkim spadkobierców RHR — Związku Harcer- 
stwa Rzeczypospolitej i Związku Harcerstwa Polskiego (rok założe- 
nia 1918). 

Czuwajcie z Bogiem. 

Oprac. hm. W. HAUSNER 
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"Murowana 

szesnastka” 
Niewiele jest w Poznaniu drużyn, 

które mogą się szczycić historią 
sięgającą początków skautingu i har- 
cerstwa. Do tych drużyn należą m.in. 
"Czarna Trzynastka", "Błękitna 
Czternastka” oraz "Murowana Szes-— 
nastka". Właśnie tej ostatniej dru- 
żynie obchodzącej obecnie jubileusz 
70-lecia chcę poświęcić niniejszy 
szkic historyczny. 

W 1920 roku z inicjatywy Zdzisława 
Sypniewskiego z Gimnazjum im.ks.Waw- 

rzyniaka powstaje tzw."Patrol Bema". 
Jako system wychowawczy przyjęto 
system harcerski. Po zorganizowaniu 
zastępów zgłoszono się do władz har- 
cerskich. 20 października 1920 roku 
rozkazem Komendy Harcerzy zatwier- 
dzono powstałą z tych zastępów dru- 
żynę z numerem 16-tym. Jako patrona 
drużyna obrała gen.Józefa Bema. 
Dzięki niezwykłym cechom Zdzisława 
Sypniewskiego drużyna szybko zżywa 
sie i staje się jedną z czołowych w 
Wielkopolskiej Chorągwi Harcerzy. W 
1922 roku "szesnastka" zostaje 
drużyną "sztandarową" Chorągwi. W 
tym samym roku drużynowym zostaje dh 
Karasiewicz, a drużyna przenosi się 
do Gimnazjum im.Ignacego 
Paderewskiego. Z tą szkołą związana 
jest do dnia dzisiejszego. Mimo 
wspaniałej postawy społecznej 1 
harcerskiej dopiero w 1924 roku 
drużyna organizuje pierwszy 
samodzielny obóz. Z powodu braków 
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sprzętowych i trudności finansowych 
obóz odbył sie pod szałasami. Od 
tego obozu zaczyna się wspaniała 
przygoda z "pionierką", która staje 
się specjalnością "szesnastką". 
Niestety po tych pierwszych latact. 

prężnego rozwoju 16 PDH przeżywa 
swój pierwszy poważny kryzys. 
Oddajmy na chwilę głos kronikarzowi 
drużyny: "Dotychczasowy rozpęd i 

krzywa rozwoju, aczkolwiek falista, 
mająca jednak stałą dążność ku 

górze, została zatrzymana i nagle 
spada fatalnie w dół. Zdawało się, 
że drużyna o tak pięknej tradycji 
ulegnie zupełnemu zanikowi. Składają 

się na to liczne przyczyny. Zupełne 
zdekompletowanie kierownictwa, brak 
programu, brak harcówki, nacisk 
dyrektorów poszczególnych szkół, by 

chłopcy należeli do drużyn własnych 
szkolnych, oto przyczyny załamania." 
Jednak już w roku 1927 "szesnastka" 
odżywa, kiedy to drużynowym zostaje 
nauczyciel gimnastyki w "Paderku" dh 
Władysław Czarniecki, późniejszy 
harcmistrz i Komendant Wielkopo1- 
skiej Chorągwi Harcerzy. Od obozu w 
1927 roku w Nowych Trokach - pod 
Wilnem, rozpoczyna się kilkuletni 
okres obozowania 16 PDH na Kresach 
Wschodnich. W styczniu 1928 roku 
drużyna otrzymuje własny sztandar. 
cały rok 1929 poświęcony jest przy- 
gotowaniom do II Zlotu Narodowego 
Poznaniu z okazji Powszechnej Wys- 
tawy Krajowej. Kronikarz drużyny tak 
opisuje jej udział w tym zlocie: "Na 
zlocie pokazuje się z najlepszej 
strony, toteż z miejsca robi dosko- 
nałe wrażenie. Podczas ogólnej, na 
otwarcie zlotu przeprowadzonej de- 
filady, publiczność woła « Brawo 
szesnastka! » Szczególny podziw bu- 

  

dzi na wszystkie strony urządzenie 
obozu, do tego stopnia, że na druży- 

nę spadają posądzenia, że wszystkie 
roboty z drzewa wykonali najęci 
stolarze.* 

W roku 1931 "szesnastka" wypływa 
na międzynarodowe wody. dokonuje się 
to poprzez udział w Zlocie Skautów 
Słowiańskich w Pradze. Dwa lata 
później trzydziestu dwóch harcerzy 
16 PDH im.gen.Józefa Bema wyrusza do 
Godollo jako trzon reprezentacji 
Chorągwi Wielkopolskiej na IV  Jam- 
boree. Zofia Kossak w swej książce 
pt. "Laska Jakubowa* opisując teren 
obozu na Jamboree tak pisze: "Sławna 
szesnastka poznańska chlubi się cha- 
rakterystycznym Światowidem, przed 
nim smok z wykręconego dziwacznie 
korzenia i wielka barwna mapa plas- 
tyczna wsparta o sztalugi, przed- 
stawiająca triumf polskich skrzydeł, 

Skarżyńskiego..." przelot kapitana 

refleksji i uświadamia skalę za- 
grożenia. 

Nadchodzi brzesień 1939 roku, a 
wraz z nim konieczość złożenia 
daniny krwi w obronie Ojczyzny i 
ideałów harcerskich. Harcerzy 
"szesnastki" nie brakuje na żadnym 
froncie walki z okupantem hitlero- 
wskim. Kilku spośród nich ginie w 
wojnie obronnej 1939 roku, w kam- 
panii francuskiej 1940 roku. Najwię- 
ksze zasługi, ale też i straty pono- 
si 16 PDH działając w Szarych Szere- 
gach. Hm Franciszek Firlik (później- 
szy patron szczepu wyrosłego z"szes- 

nastki") przez półtora roku przewo- 
dzi Wielkopolskiej Chorągwi Szarych 
Szeregów "IJL PRZEMYSŁAW", ginie w 
kazamatach Domu Żołnierza  (siedzi- 

ha poznańskiego Gestapo) w czerwcu 
1941 roku. Harcerze "szesnastki" 
mają ogromny udział w stworzeniu na 

  

Druga połowa lat trzydziestych to 
okres intensywnej pracy szkoleniowej 
i organizacyjnej, skierowanej w co- 
raz większym stopniu na przygoto- 
wania do obrony Ojczyzny. Jeszcze w 
1937 roku wyjazd na V Jamboree da 
Vvogelezang w Holandii; przejazd 

przez zatrute hitleryzmem i milita- 
ryzmem Niemcy zmusza da  samutnych 
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terenie Polski Zachodniej Delegatury 
Rządu na Kraj. Radomski wywiad Armii 
Krajowej składa się w dużej części z 
członków "Murowanej Szesnastki". 
Szesnastacy walczą na tatrzańskich 
szlakach, w lasach kieleckich, na 
barykadach Powstania Warszawskiego. 
nie brakuje ich w szeregach Polskich 
Sił Zbrojnych na Zachodzie. Ppłk 
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Zbigniew Kiedacz (najmłodszy pod- 
harcmistrz w Polsce przedwrześnio- 
wej) dowodzi jedną z najlepszych, 
elitarnych jednostek II Korpusu Pol- 
skiego we Włoszech, a mianowicie 15 
Pułkiem Ułanów Poznańskich. Do- 
wodzi pułkiem w bitwie o Monte Ca- 

sino, ginie kilka miesięcy później 
pod Ankoną. W Powstaniu Warszawskim 
zagładzie ulega sztandar drużyny 
wywieziony do Warszawy w celu prze- 
chowania. Nie sposób wyliczyć wszys- 
tkich zasług, ale i strat "szesnas- 
tki"” w czasie II wojny światowej. 
Bez wątpienia można natomiast po- 
wiedzieć, że harcerze 16 Poznańskiej 
Drużyny im.gen.Józefa Bema własnymi 
czynami i własnym życiem dowiedli 
podczas lat wojny i okupacji war- 
tości swojej drużyny, swoich ins- 
truktorów, swojej organizacji, a 
przede wszystkim swojego oddania w 
służbie Bogu, Polsce i bliźnim. 

W październiku 1945 roku  "szes- 
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nastka" odradza sie po latach okupa- 
cji.Do drużyny wracają przedwojenni, 
szaroszeregowi instruktorzy. W 1947 
roku drużyna otrzymuje ufundowany 
przez Koło Przyjaciół Harcerstwa 
nowy sztandar. Losy swojej drużyny i 
jej członków są ściśle związane z 
trudnymi dziejami ZHP w pierw- 
szych latach Polski Ludowej. Począt- 
kowy zapał instruktorów i rzesz mło- 
dych harcerzy zostaje stłumiony 
przez władze naczelne ZHP oraz wła- 
dze państwowe. Stopniowo harcerstwo 
przekształcane jest w organizację 
podległą PPR, PZPR, ZMP”. Z drużyny 
odchodzą starzy instruktorzy. Po 
tzw. "sprawie Stachowiaka" do druży- 
ny przychodzi w 1947 roku część har- 
cerzy z rozwiązanej "po wsze czasy" 
15 Poznańskiej Drużyny Harcerzy 
im.Romualda Traugutta. W 1950 roku 
odbywa się ostatni przed siedmiolet- 
nią przerwą obóz "szesnastki". 

W 1957 roku "szesnastka" odradza 
się ponownie. Tym razem po okresie 
terroru stalinowskiego i przerwania 
działalności harcerstwa. Drużyne 
prowadzą instruktorzy z okresu 
1945-1950. na przełomie 1957/58 
drużyna działająca cały czas przy 
Liceum im.gen.I.Paderewskiego otrzy- 
muje od szkoły pomieszczenia na har- 
cówkę. W 1959 roku rozpoczyna się 
okres dziejów "szesnastki", który 
można by nazwać "koedukacyjnym". 16 
PDH wraz z kilkoma drużynami z 
Polski zawiązuje Bratni Krąg Dru- 
żyn. W 1960 roku przy drużynie pow- 
staje Koło Towarzystwa Polsko-wę- 
gierskiego. W sierpniu tego roku 
drużyna udaje się na Węgry, tropiąc 
przede wszystkim ślady swego patrona 
gen.Józefa Bema. 

Przełom roku 4.960/61 przynosi 
przemianę drużyny w Szczep Harcer- 
ski, składający się z trzech drużyn: 
16 PDH "Konie" (najstarsi), 16 PDH 
"Biszkopty" (najmłodsi) oraz żeń- 
skiej 29 PDH im.Królowej Jadwigi. 

W kwietniu 1962 roku szczep 
otrzymuje jako patrona jednego z 
najwybitniejszych swoich wychowan- 
ków = hm Franciszka Firlika. Od 1364 
roku rozpoczyna się 16-letni okres 
kryzysu "szesnastki". Pomimo, że is- 
tnieje jako drużyna, zatraca jednak 

  

swoje podstawowe wartości, stając 
się jedną z wielu drużyn ZHP. Dopie- 
ro rok 1980 jest rokiem kolejnego 
przełomu, kolejnego odrodzenia się 
"szesnastki". W listopadzie tego 
roku drużyna obchodzi uroczystości 
60-1l1ecia swego istnienia. 

"Szesnastka" i cały szczep, |li- 
czący wtedy kilka drużyn, a przede 

wszystkim instruktorzy, angażują sie 
w KIHAM (Kręgi Instruktorów Harcer- 
skich im.Andrzeja Małkowskiego). 
Drużyna bierze aktywny udział w uro- 
czystościach odsłonięcia Pomnika 
"poznańskiego Czerwca 1956" oraz 
tablicy Romka Strzałkowskiego. Latem 
1982 roku drużyna po raz pierwszy 
styka się z Mielnicą. Jest to miejs- 
cowość na Jez.Gopło, w której wycho- 
wanek "szesnastki" hm dr Piotr Jana- 
szek zorganizował obóz dla dzieci 
niepełnosprawnych. Ten pierwszy kon- 
takt był niezbyt udany. Po obozie 
słyszało się głosy, że po co "marno- 
wąć" wakacje, że nie tak powinno wy- 

glądać harcerskie lato. Na całe 
szczęście te opinie uległy później 

zasadniczej zmianie. 
W czerwcu 1983 roku drużyna bierze 

aktywny udział w Riałej Służbie pod- 
czas II Pielgrzymki Papieża Jana 
Pawła II do Ojczyzny. Podczas służby 
przy Poznańskiej Katedrze do kroniki 
drużyny wpisał się Jan Paweł TT, 

udzielając przy tym hłogosławieństwa 
na rece ówczesnego drużynowego phm 
Romana Błaszkiewicza. Kilka dni 
później drużyna wraz ze szczepem 
wyjeżdża na swój pierwszy po 1980 
roku samodzielny obóz, ze swoim 
sprzętem, swoją kadrą i swoimi kło- 

potami... Następny rok 1984 to prze- 
kształcenie się "szesnastki" na 
powrót w drużynę męską. Z drużyny 
odchodzą "Osy", które stanowią teraz 
trzon 29 Poznańskiej Drużyny Harce- 
Tek. Po oficjalnym rozwiązaniu 

RIHAM-u drużyna nadal działa w 
strukturach kihamowskich, w ramach 
Ruchu Harcerskiego, działającego 
nieformalnie, prawie w konspiracji, 
także w strukturach ZHP. Drużyna 
bierze aktywny udzial w pracach i 
działalności Duszpasterstwa Harce- 
rak i Harcerzy Grodu Przemysława. 
Jej instruktorzy wchodzą w skład 
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W drużynie ohowiązuje 
przez cały czas tekst Prawa i Przy- 
rzeczenia Harcerskiego z okresu 
międzywojennego, system stopni, a 
przede wszystkim system wartości 

Rady DHiH. 

wychowawczych i moralnych, które nie 

4920-1990   

  

odpowiadają ówczesnej Dyrekcji VI LO 

im.I.Paderewskiego oraz Komendzie 
Hufca ZHP Stare Miasto i Poznańskiej 
Chorągwi ZHP. Instruktorzy, a tym 
samym cała drużyna napotyka na coraz 
większe przeszkody. Jednak to umac- 
nia tylko całą "szesnastacką brać" w 
przekonaniu, że postępuje słusz- 
nie, że droga, którą drużyna obrała 
prowadzi do odrodzenia harcerstwa. W 
maju 1986 roku Komenda Hufca za- 
daje drużynie i całemu środowisku 
cios, który miał zniszczyć prawdziwe 
oblicze drużyny. Zawieszona zostaje 
działalność szczepu, zwolnieni z 
funkcji drużynowych pwd Dorota Choj- 

nacka i pwd Artur Czaiński, zostaje 
ustanowiony komisaryczny szczepowyv. 

cofa sie próhę na stopnie instru< 
ktorskie oraz zgode na obóz letni. 
Rezpośrednim powndem tych decyzji 
jest "...łamanie zasady świeckości 
ZHP". Od tego wydarzenia rozpoczyna: 
mię już szyhki proces odchodzenia od 
zależności ad wszelkich struktur 
ZHP. Drużyna wraz z 29 PDH 

organizuje własne samodzielne obozy 
letnie i zimowiska, bez  jakiejko1- 
wiek pomocy władz 7HP, hiorąc coraz 

bardziej aktywny udział w pracach 
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Ruchu Harcerstwa Rzeczypospolitej. 
Nie brakuje harcerzy w zielonych 
chustach z białym obszyciem w czasie 
III Pielgrzymki Jana Pawła II. Kiedy 
w lutym 1989 roku powstaje Związek 
Harcerstwa Rzeczypospolitej instruk- 
torzy drużyny wraz z rodzicami, nie 
widząc dalszych szans na odrodzenie 
się prawdziwego ZHP, podejmują 
decyzję wystąpienia z ZHP i wstą- 
pienia do ZHR-u, wchodząc w skład I 
Poznańskiego Hufca Harcerzy. 

Od 1986 roku rozpoczyna się drugi 
etap służby na rzecz dzieci nie- 
pełnosprawnych. Drużyna jest coraz 
bardziej związana z Mielnicą. Cała 
Akcja Letnia układana jest tak, aby 
zawsze znaleźć czas na obóz nad 
Jez.Gopło. Harcerze "szesnastki" 
wyjeżdżają z niepełnosprawnymi 

harcerzami do Szwecji i 
prowadzą z nimi zajęcia w 
Tylko cztery lata minęły 
szej niefortunnej próby z Mielnicą. 
Przez cztery lata zmieniła się 
młodzież wchodząca w skład drużyny i 
od tego czasu nikt nie pomyśli 
nawet, że obóz w Mielnicy to straco- 
ny czas. Nie tylko nie jest to stra- 
cony czas, jest to czas wykorzystany 
jak tylko może być najlepiej. To 
prawdziwa SŁUŻBA. 

Niespełna miesiąc temu 
obchodziła swoje 70-lecie. 

Holandii, 
Poznaniu. 

od pierw- 

aruzyna 

Michał Błaszkiewicz 

1 
- Polska Partia Robotnicza, Polska 

Zjednoczona Partia Robotnicza, 
Związek Młodzieży 
Polskiej 
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Najpierw o radości: ciągle jeszcze 

cieszą nas zmiany, których świadkami 
jesteśmy w naszym kraju. Przecież to 
właśnie dzięki nim harcerze mogą 
(jeżeli tylko chcą) tworzyć nieza- 
leżne drużyny, mogą zajmować sie 
harcerską pracą i pozostawać wier- 
nymi prawdziwemu Harcerskiemu Prawu. 
Niestety i harcerzom, i wszystkim 

nowymi innym zachwycającymi się 
możliwościami zagraża wielkie nie- 
bezpieczeństwo: demoralizacja. Za- 
grożenie to najdrastyczniej okazuje 
swoją potęgę wśród Waszych rówieś- 
ników. Na co dzień spotykamy u dzie- 
ci i młodzieży brak szacunku dla ro- 
dziców, wychowawców i nauczycieli; 
na przestrzeni kilkunastu lat "pro- 
blemem powszechnym stało się pale- 
nie papierosów przez chłopców 8-3 
letnich, wśród uczniów klas piątych, 
szóstych zdarzają się już wypadki 
upijania się, poważną sprawą jest 
brak szacunku dla samego siebie, 
brak przyzwoitości w zachowaniu i 
mowie. Gdy spotykam się z takim 
złem, zawsze bardzo mi żal Waszych 
koleżanek i kolegów, którzy się mu 
poddali. Jestem przekonany, że są 
dobrymi w gruncie rzeczy ludźmi, 
może tylko mającymi zhyt słabą wolę, 
skrzywdzonymi czesto przez rodzi- 
ców..., szkołę... Czy zauważyliście, 
że znaczna część Waszych rówieśników 
uzależnia sposób swego zachowania od 

tego, kto na nich patrzy? Wobec róż- 
nych osób starają się być odpowied- 
nio różnymi ludźmi. Nie posądzam ich 
jednak o premedytację, Aa nawet po- 
dejrzewam, że często czynią to pod- 
Świadomie. Wtedy, gdy przychodzą na 
katecheze, czują zwykle, że jest 

wiele rzeczy, których nie powinni 
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Karne 

robić - łatwiej im opanować swój ję- 
zyk czy gesty. Dlaczego? Bo szereg 
okoliczności przypomina im, że są 
dziećmi Boga, że mieszka w nich do- 
hre, którego mają strzec. Ta świa- 

domość własnej wartości staje się 
w nich źródłem wdzięczności i sza- 
cunku dla rodziców. Ci sami jednak 
uczniowie w niejednej szkole zapo- 
minają, kim są, że jest w nich coś 
bardzo wartościowego i wtedy czynią 
złe rzeczy. czują się nawet uspra- 
wiedliwieni, jeżeli widzą, że jakiś 

    

SZKOKĄ 
PODETĄWOWA       

nauczycie] ich nie- nie reaguje na 
właściwe zachowanie albo jeżeli ało- 
wa któregoś 7 wychowawców przeczą 
temu, czego uczyli ich rodzice. Wte- 
dy (jak im się wydaje) mają prawo 
nie słuchać ani rodziców, ani wycho- 
wawców i rohić, ce im się podoba. 
tej sytuacji trzeha hyć już niezwy- 

kle rozsądną dziewczyną czy chłopa- 
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kiem, żeby nie sta 

czlowiekiem. Taki 

niewielu. pozostał 

waparcie rodziców, 

szkoły — pomoc zharmonizowana z wy” 

chowaniem, jakie otrzymują w 

szkole znalazło się miejsce na naukę 

religii dla dzieci ludzi wierzących 

mieć 
ć 

przyszłości taka szkoła nie skrzywi - pozwala to 

charakteru ucznia. 

będzie jeszcze wi 

pomóc tym, 

zmiana" okazała 

Zanim jednak z tej zmiany skorzysta 

uczniów, 
którykolwiek Z 

przynieść owoce w 

Katecheza w szkole jest wielką szan” 

są, żeby częściej 

-0 Bogu i o wierze, 

całej szkoły - Z 

techetami i 

re, y 

rzący = staniemy 

sekwentni i uczciwi w codziennym ży= 

ciu i prezentowaniu swoich przeko- 

dla których ta 

ć się bardzo złym 

ch silnych jest 

ym potrzebne jest 

a rodzicom pomoc 

domu. 

nadzieję, że 

Ale wtedy trzeba 

elu zabiegów, aby 

"szkolna 
AGH 

się zbyt późna. 
W 

musi ona I 

życiu wychowawców. 
AUUREA 

i normalniej mówić nr 

jest szansą dla 2 

nauczycielami, ka- 

księżmi na czele - że 

i ją wia- 
wierzący w Boga pogłebią swoją wa s 

a wszyscy - wierzący i niewie 
wam, Waszym 

bardziej kon” 

> 
cować. 

i - oby 
nań. Wymaga to trudu i czasu - y 

nie zabrakło wytrwałej nadziei ani 
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SPROSTOWANIA 

1. Przepraszamy hm Aleksandra Mo” 

tałę za pominiecie jego nazwiska w 

wywiadzie z nim "Chorągiew bę- 

dzie dla instruktorów" (HARMEL nr 

0 artykule "Rraterstwo -— jest 

czy go nie ma" pomineliśmy naz” 

wisko autora. Jest nim dh Przemy” 

aław Stawicki. Na stronie 24 - 

kończącej ten artykuł - zostały w 

czasie składania pomylone Akapl- 

ty. Pierwszy od góry w prawej ko- 

lumnie powinien znależć się na 5a” 

mym końcu. 

Przepraszamy - redakcja. 

Y +:4 

     

  

koleżankom i kolegom, 

ani tym, którzy pragna dla Was pra” 

Są piekne, * 

zdobywajmy je wspólnie. 
wysokie góry ” 

ks.Szymon 

  

JILNIEL 
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14 i 15 sierpnia w naszym gro- 
dzie miały miejsce pierwsze od bo- 
daj 1939 roku obchody rocznicy 
"Cudu nad Wisłą". Punktem kulmina- 
cyjnym obchodów była Msza św. od- 
prawiana u stóp pomnika Armii 
Poznań, w miejscu gdzie Wzgórze 
św.Wojciecha, pierwszego patrona 
Polski i męczennika, opada aby 
kawałek dalej wznieść się na 
stoki pruskiej cytadeli z widnie- 
jącymi znamionami jeszcze niedaw- 
nego reżimu komunistycznego.  Pom- 
nik niezwykły, bo choć explicite 
poświecony żołnierzom Armii Poz- 
nań, insplicite staje się grobem 
nieznanego żołnierza - ostatnio 
także tego spod Narwiku i hanieb- 
nie zamordowanego w katyńskim 
lesie. Jest godzina 16.30. Z placu 
walności rusza defilada. Takiej 
defilady Poznań jeszcze nie wi- 
dział. Idzie orkiestra wojskowa, 
kompania honorowa Garnizonu Poz- 
nańskiego, poczty sztandarowe róż- 
nych organizacji. 
Przede wszystkim kroczą dumnie 
nierzadko ze łzą w oku' zołnierze 
Niepodległej. Od Powstania Wielko- 
polskiego po Armię Krajową i więź- 
niów okresu stalinowskiego. Choć 
to już nie młodzieńcy, to dzisiaj 
jakhy hardziej wyprostowani a ich 
oblicza promienieją dumą i godna- 
ścią. W okresie międzywojennym 

został namalowany obraz (może ry- 
sunek). Są na nim trzy osoby. 7 

tyłu stoi sędziwy powstaniec 
styczniowy, przed nim zołnierz z 
okresu odzyskiwania niepodległoś- 
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Karmen 

ci. Na pierwszym planie zaś 
cerz grający sygnał na trąbce. 

Puszczając wodze wyobrażni można 
stwierdzić, że historia domalowała 
kolejne postacie. Przed żołnierzem 

har- 

okresu niepodległości staje Żżoł- 
nierz AK - powstaniec warszawski. 
Przed nim z kolei robotnik Pozna-— 
nia z 1956 roku, może stoczniowiec 
z 1970 roku lub górnik z 1981 
roku. . 

Wróćmy do uroczystości. Wszyscy 
uczestnicy ustawili się na placu 
wokół pomnika. Rozpoczęła się Msza 
Św. koncelebrowana przez pięciu 
księży. Przez cały czas spełniania 

  
3



  

  

Pomnik Armii „Poznań” 

Najświętszej Ofiary nie mogłem 
powstrzmać się przed kilkakrotnym 
zawieszeniem wzroku na kompanii 
honorowej. Co myślą, stojąc tak 
wyprężeni? Czy uczestniczą we Mszy 
św., bo przecież regulamin zabra- 
nia udziału w głośnej modlitwie, 
Śpiewie, klękania z wiernymi. Nikt 
z nich nie przestąpił do komunii 
św. Nie chciał czy nie mógł? Cywi- 
le nagrodzili "nasze wojsko" grom- 
kimi oklaskami. No tak, bo prze 
cież swą obecnością uświetnili 
dzień, w którym wspomina się chwa-— 
łę polskiego oręża. Żołnierze więc 
byli. Wśród pocztów sztandarowych 
i osób defilujących zabrakło har- 
cerzy. Konkretnie był jeden poczet 
seniorów, jeden instruktor ZHR w 
mundurze, kilku harcerzy ZHP, któ- 
rzy zdaje się, pomagali w ustawie- 
niu krzeseł przed uroczystością, 
natomiast w czasie Mszy św. próbo- 
wali sprzedawać pocztówki?! Przy= 
pominam sobie inne uroczystości 
sprzed paru lat, na które przyby- 
waliśmy mimo tego, że nam wygra- 
żano różnymi karami, że filmowały 
nas i fotografowały służby spec 
jalne. Przybywaliśmy mimo tego, 
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czy może właśnie dlatego? Ktoś 
może powie, że uczestnictwo w ta- 
kich uroczystościach niewiele 
znaczy i powtórzy za Kasprowiczem 
- nie ten kocha Ojczyznę najbar- 
dziej, który Ją ma najcześciej na 
wargach. Tak, to jakiś argument. A 
może to po prostu samousprawiedli- 
wienie? Tu pojawia się klamra mo- 
ich myśli. Żołnierze uczestniczyli 
w uroczystościach, bo mieli roz- 
kaz. Harcerze nie, bo nie mieli 

rozkazu... Teraz, gdy myślę o poz- 
nańskich uroczystościach 15 sierp- 
nia wydaje mi się, że to pewien 
symbol, w swojej treści równy sym- 
bolice obrazu namalowanego 60, 70 
lat temu. Czy teraz na obrazie na- 
malowanym przez wyobraźnię po pow- 
stańcach żolnierzach i Polakach 
walczących z totalitaryzmem zajmą 
miejsce harcerze? Ktoś, powie, że 
to tylko symbol, że to nie jest 
rzeczywistość. W końcu udział w 
manifestacji patriotycznej o ni- 
czym jeszcze nie świadczy, nicze- 

go nie przekreśla. A jeśli za pus- 
tym miejscem w symbolu stoi marno- 
wane miejsce w rzeczywistości? 

Tomasz Lęcki 

      

Jeżeli wierzysz Jezusowi 
-... to jest On dla Ciehie Rogiem i 

Przyjacielem, którego podziwiasz, 
pragniesz mieć blisko siehie i naś- 
ladować w swoim życiu. A ja chciał- 
bym Ci przypomnieć, jak Jezus, cho- 
dząc po ziemi, nauczał swoich przy- 

jaciół o Bogu. Kilkakrotnie czynił 
to w Świątyni, ale o wiele częściej 
można było Go zobaczyć i usłyszeć 
tam, gdzie koncentrowało się życie 
zwykłych ludzi - przychodził więc do 
rybaków, gdy ci zbierali się na 
brzegu jeziora, wychodził na spot- 
kanie faryzeuszom, zwykle buntującym 
sie przeciw Jego naukom, bywał na 
wieczerzach u celników... Tego nie 
mą w Ewangelii, ale myślę, że się ze 
mną zgodzisz, że pewnie nie łatwo 

było pogodzić sie Zacheuszowi z mo- 
ralnymi wymogami Jezusa - był celni- 
kiem i korzystał ze swoich możli- 

wości, często nieuczciwie czerpląc 
potężne zyski. Osoba Jezusa zain- 
trygowała go: Zacheusz chciał tylk 
z daleka zobaczyć tego Niezwykłegce 
Człowieka... Jezus jędnak ukazał się 
nie tylko jego oczom, ale trafi] 
także do jego serca. Wtedy Zacheusz? 
przestał się trwożyć, że oto koniec 
jego złotego interesu: bez żalu 
haz wahania zrezygnował z ograbia- 
nia swoich rodaków, a wyrządzone 
krzywdy postanowił naprawić poczwór- 
nie. Ta wielka przemiana jego serca 
dokonała się, gdy Jezus zatrzymał 
się w jego domu... Był jednak i inny 
nczeń Jezusa -— o nim Ewangelie nie 
wspominają, jakoby gościł swego Mis- 
trza, choć był jednym z Nwunastu. 
Najwyrażniej widzę go jak "urywa 
się" ze spotkania z Jezusem, bo "ma 
jeszcze coś do załatwienia" - zawsze 
starał się załatwiać swoje prywatne 
sprawy poza plecami Jezusa i pozo- 
stałych Jego uczniów - jakby w innym 
Świecie. A potem okazało się, że on 
należy już do tego innego Świata 
- to był Judasz... 
Jeżeli wierzysz Jezusowi, nie wypę- 
dzaj Go ze swego codziennego życia. 

ks.Szymon 

OGŁOSZENIA 
1.7 okazji zbliżającej się 80-ro- cznicy powstania ruchu harcerskie- go w Polsce został wydany reprint 1 numeru "SKAUTA" - pierwszego harcerskiego pisma. Cena jedengo egz, wynosi 6.000 zł. "SKAUT" sprzedawany bedzie po Mszach Św. DHiH. Nakład jest ograniczony. Zainteresowani wiekszą liczbą egz. 
Proszeni są o kontakt z dh Jaro- sławem Szymczakiem (tel. domowy 
171-576) lub dh Przemysławem Sta- wickim (tel. domowy 206-236). 

Ka 
  

Satnicze 

2. W ciągu ostatnich 2 lat ukaza- la się 12 numerów pisma "Harme1l". Wiemy, że nie wszyscy mieli okazję zdobyć kolejne numery, dlatego proponujemy wznowienie poszczegól- nych numerów, tzn. można zamówić wszystkie numery lub pojedyncze brakujące. W sprawie zamówienia prostmy sie kontaktawąć z: 
= dh. Michałem Rłaszkiewiczem (tel. domowy 662-300), 
- dh Przemysłaem Stawickim (tel. domowy 206-236). 
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1. 16 dnia każdego miesiąca o godz 
19.30 spotykamy się w kościele 
O0.Karmelitów, aby wspólnie 
przygotować się do wizyty Ojca 
Św. Spotkania bedą kończyć się 
Apelem  Jasnogórskim ok. godz. 
21.00. 

2. 09.12.1990. - odbędzie się na- 
stępna Msza św. po której nie 
będzie kominka. 

3:-14-16.13.1990. = drużyny ZHR=u 
"Binduga" 4 "Jar" organizują 
rekolekcje adwentowe dla harce- 
rzy młodszych. Zainteresowani 
drużynowi proszeni są © kontakt 
Po 25.11.1990. z dh Przemysła- 
wem Stawickim (tel. 206-236). 
Liczba uczestników jest ograni- 
czona. 

4. F8-21.121990, = odbędą się re- 
kolekcje  adwentowe w kościele 
O00.Karmelitów dla instruktorów 
i harcerzy starszych. Zaprasza- 
my na godz. 19.00. 

5. 22.12.1990. - o godz. 19.00 
odbędzie się u 00.Karmelitów 
opłatek instruktorski. 

6. 24.12.1990. - zapraszamy wszys- 
tkich do wzięcia udziału w 
Pasterce u 00.Karmelitów. 

V- 13-01.199]-« = spotkamy się na 
kolejnej Mszy. św. w DHiH. 
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* 10.06.90. — odbyła się Msza Św., 
a po niej ognisko kończące rok 
harcerski DHiH. * 14.06.90. - bra- 
liśmy udział w Centralnej procesji 
Bożego Ciała w Poznaniu. 
Tradycyjnie pełniliśmy służbę 
porządkową i sanitarną * 03.09.90. 
- spotkanie Rady DHiH z instrukto- 
rami Komendy Chorągwi ZHP i Hufców 
ZHP z terenu miasta Poznania. * 
04.09.90. - podobne spotkanie j.w. 
z instruktorami ZHR-u z Poznania. 
* 12.09.90 - O.Mateusz spotkał się 
z duszpasterzami kilku poznańskich 
Środowisk * 08.09.90. - kilka śro- 
dowisk wzięło udział w Ogólnopo1- 
skiej Pielgrzymce Harcerek i 
Harcerzy na Jasną Górę. Pielgrzy- 
mce ks. biskup K.Górny, szczegó- 
lnym gościem był ks. prałat 
Z.Peszkowski. Nasze  duszpaster- 
stwo przygotowało i prowadziło 
Czuwanie nocne. * 14.10.90. = 
odprawiona została pierwsza po 
wakacjach Msza. św. DHiH. Gości- 
liśmy tego dnia ks. prałata Zdzi- 
sława Peszkowskiego, z którym za- 
siedliśmy w kręgu ogniskowym. * 
26-27.90.90. — w Bąblinie k/Obor- 
nik Wlkp. w Domu Zgromadezenia Św. 
Rodziny odbyły się Instruktorskie 
Dni Skupienia DHiH, które prowa- 
dził 0O.Mateusz, konferencję wy- 
głosił ks.L.Tomczyk ze Zgromadze- 
nia Św. Rodziny. Niestety frekwen- 
cja była bardzo niska - 8 instru- 
ktorów plus O.Mateusz. * 06.10.90. 
- odbyło się pierwsze spotkanie 
instruktorów harcerskich z O0.Mate- 
uszem z cyklu spotkań przygotowu- 
jących nas do spotkania w przy- 
szłym roku z Ojcem Św. 

        

Dziesięć lat mija od pierwszej 
harcerskiej Mszy św., która dała 
początek Duszpasterstwa Harcerek 
i Harcerzy Grodu Przemysława. 
I chociaż dziesięć lat to jeszcze 
niewielki jubileusz, jednak dla 
nas wszystkich jest on wielkim 
przeżyciem i okazją do przypomnie- 
nia sobie tamtych wspaniałych dni. 

Moja obecność wśród Was trwa 
dopiero rok. Dlatego próba jakiejś 
całościowej i dogłebnej oceny z 
mojej strony nie byłaby zapewne 
kompetentna. A sami przyznacie, że 
pod wieloma wzgledami ten ostatni 
rak w duszpasterstwie był wyjątka- 
wy. Zresztą sądze, że nie to jest 
dzisiaj najważniejsze. 

Chciałbym z okazji tego jubileu- 
szu pobudzić Was do krótkiego ra- 
chunku sumienia. Jest bowiem wspa- 
niałą sprawą, jeżeli od czasu do 
czasu zastanawiamy się nad swoim 
postepowaniem. Jest to cecha nie- 
zmiernie potrzebna i pomagająca w 
stawaniu sie coraz pełniej czlo- 
wiekiem. Ten kta tylko wegetuje, 
nie zastanawia sie nad godnością i 
wielkością swojej ludzkiej egzys- 
tencji -  znieksztalcił, a może 
całkowicie zagubił swoje człowie- 
czeństwo, wielkość bycia człowie- 
kiem. Wchodząc w swoje wnętrze, 
analizując swoje zachowania Ssta- 
wiamy ten pierwszy i najważniejszy 
krak, hez którego niemożliwe jest 
dnchaowe i ludzkie wzrastanie, 

Druhno, Druhu - czym jest wiec 
dla Ciehie duszpasterstwo? Czy 
jest miejscem szczególnym, czy 
tylko trochę innym? Jak je trak- 

tujesz? Czy tylka raz na jakiś 
czas jesteś ohecny(a) na Mszy św.? 
Czy samą Msza św. jest przez Cie- 
hie należycie przeżywana? Czy zda- 

jesz sohie sprawę, że Chrystus 
składa się za nas w Ofierze i na- 
szym ohowiązkiem jest pelne i 
Świadome uczestnictwa w niej? czy 
jesteś da Mszy św. przygotowa- 
ny(a)? Czy wreszcie nie przeszka- 
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dzasz drugiemu w modlitwie? A 
Twoja troska o duszpasterstwo? Czy 
czasem nie myślisz, że to nie Two- 
ja sprawa, ale sprawa duszpasterza 
i Rady Duszpasterstwa? 

Duszpasterstwo jest naszą wspól - 
ną sprawa. I jeżeli chcemy, aby 
przetrwało i było mocne, a przede 
wszystkim, by było dla nas poży- 
teczne, wszyscy musimy się jego 
losami przejąć. Interesujesz sie 
istnieniem grup formacyjnych? 
Uczestnictwo tylko we Mszy św. to 
jeszcze bardzo mało. Byś  mógł(a) 
powiedzieć o sobie, że bierzesz 
udział w pracy duszpasterstwa pa- 
trzehne jest zaangażowanie w różne 
grupy. Jeżeli odpowiednie dla Cie- 
bie grupy jeszcze nie istnieją, 
trzeba podjąć sie trudu zorganiza- 
wania ich. Duszpasterz sam tego 
nie dokona. nlatega potrzebuję 
Waszej inicjatywy. Spodziewam się 
wspanialego juhilenszowega prezen- 
tu - Waszych śmiałych i odważnych 
inicjatyw! Pomysły muszą przede 
wszystkim wychodzić od Was. A maże 
masz jakiś wspaniały pomysł, który 
hedzie można wykorzystać w 
"HARMELII" - przyjdź, powiedz, za- 
interesuj sie! 

Dziesięć lat za nami. Ocenę z 
atrzymanego czasu i możliwości mu- 
simy wystawić sobie sami. 

Przed nami nowe lata. Nie można 
zatrzymać się w drodze, ale trzeba 
wytrwale dążyć do celu. Nie możemy 
ofiarowanego nam czasu zmarnować. 
Dlatego niech ta skromna rocznica 
hedzie dla Ciebie Druhno, Druhu 
okazja, by z nawym zapałem zaanga 
żawać się w duszpasterstwo. 

Mamy wspaniałe możliwości, ale 
trzeha je dohrze wykorzystać. 

"Tdzie nawych ludzi plemię" - tym 
nowym plemieniem musimy hyć my. 
Chrystus nie może się w przysz- 
lości wstydzić za nas, jak wstydzi 
sie teraz za tych, którym prze- 
sSzkadza On w szkale, albo za tych, 
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którzy nie chcą uszanować zania "Nie zabijaj!". on musi być pewny tego, że my zawsze bedziemy po Jego stronie. Bo to jest nasza jedyna szansa. To jest nasze powo— łanie - być zawsze z Chrystusem! 
Nie można zmarnować okazji. raz ofiarowany nie powtórzy się. By życia nie zmarnować, trzeba bu- dować je na prawdzie, sprawiedli- wości, uczciwości, sumienności... 

A tych wartości najlepiej i najła- 'twiej uczyć się u Chrystusa. Dla- tego przyjmijmy Jego zaproszenie £ otwórzmy nasze serca na Jego łaskę. 
Druhny i Druhowie, życzę Wam i sobie by duszpasterstwo ciągle się wzmacniało. A może się wzmacniać 

przyka-    
     

      
    

    
    

tylko dzięki Wam, 
Wasze zainteresowanie i zaangażo- wanie. Niech nowe lata, które s: 
przed nami, 
cy, 

przecież czas to wspaniały dar ofiarowany nam przez Pana. Czas, w którym mamy stawać się lepszymi, bardziej wartościo- wymi, dobrymi. Postanówmy sobie, że dołożymy wszelkich starań, ab dobrze go wykorzystać. By nie za brakło nam sił i byśmy nie ulegli zniecheęceniu, musimy zawsze iś wspólnie z Jezusem. A On nas pod 
trzyma, wzmocni, napełni nadziej: i radością. 

Jezu, czuwaj nad naszą wspóln 
drogą. 

O.Mateusz Więcek OCD    I 

  
  

NASZ ADRES: 

DUSZPASTERSTWO HARCEREK | HARCERZY GRODU PRZEMYSŁAWA 
Ki ASZTOR OO.KARMELITÓW BOSYCH 

u. Dziarowa 25 POZNAŃ 

36 %*% 

TELEFON DO O.MATEUSZA WIĘCKA OCD- 52-30-93 WEWNĘTRZNY Z FURTY 15 

* 3% * 

  
    

40 r 
$] archiwum 
—=| harcerskie.pl 

Gate    


