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Duszpasterstwo Harcerek i Harcerzy Grodu 

Do użytku wewnętrznego 
  

CZARNY SEN © ZIEMI 

Relacja osoby, która uczestniczyła w wyprawie do Armenii i miała 

okazję oglądać na własne oczy skutki trzęsienia ziemi. 

Lądujemy w Erewaniu wieczorem, 

24 grudnia. Na lotnisku dziesiątki 

samolotów z darami dla Armenii z 
całego Świata. W poczekalni natyka— 
my się na grupę ochotników z Mos— 
kwy. Wracają do domów. Dwa tygodnie 
pracowali w Leninakanie dwustu— 

pięćdziesięciotysięcznym mieście: 

—Tam są juź tylko ruiny. W powie-— 
trzu czuje się trupi odór. Całe 
szczęście, że spadł śnieg. Może 

epidemia nie wybuchnie -— mówi jeden 
z nich. Ca 

Na ulicach półtorami lionowego 

Erewania pozornie zwykiły. zgiełk. Po— 

zornie, bo każdy Ormianin, mi jając 

budynek Opery, z nićukrywaną nie- 
chęcią spogląda na rosyjskie czołgi 
i żołnierzy w kuloodpornych kami — 

zelkach otaczających szczelnym kor- 
donem cały budynek: — Nas;:chcą u- 

czyć porządku ! Do domu, brudasy. 

Nie potrzebujemy was tu. 4": 

z u operowym 
gromadził zatchiwu ia więloty— 
sięczayct uj Yrceezkte „8 SR 
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©* kładów w mieście stanęła. 

  

śnia, na wieść o masakrze, jaką w 

Górnej Karabaki zgotowali Ormianom 

Azerbejdżanie, protestowało Łu 

ćwierć miliona ludzi. Większość za- 

Panował 

jednak wzorowy porządek. 

O 24.00 życie w mieście zamie-— 

ra na pięć godzin: nadal obowiązuje 

"komendantskij czas'. Spacerując po 

Erewaniu czujemy się jak w Polsce 
w czas stanu wojennego. 

  

Przemysława 

  

  

 



ciąg dalszy ze str. 1 

Do Spitaku, miasta leżącego 
najbliżej epicentrum trzęsienia 

ziemi, docieramy wieczorem, 24 gru- 
dnia. Do Erewania stąd 100 kilome— 
trów. Przy wjeździe stoi czołg ta— 
rasując drogę. Pobieżna kontrola 
dokumentów. Twarze żołnierzy brudne 
niemyte od wielu dni. Zjeżdżamy do 
miasta -— czarne ruiny po obu stro— 
nach. Gdzieniegdzie ogniska, a przy 
nich, przytuleni do ognia mężczyźni 
Jest minus 20 stopni, wieje silny 
wiatr, pada śnieg. 

Nocą niebezpiecznie jest zapu— 
szczać $śię w gruzy. Grasują w nich 
marodiory. Przyjeżdżają z dalszych 
okolic. Przeszukują ruiny w poszu— 
kiwaniu cennych rzeczy po ofiarach 
trzęśienia ziemi, ograbiają też 
trupy ze złotych ozdób. Milicjanci 
strzelaja do tych hien cmentarnych. 

Przez pierwsze dni po fata- 
lnym 7 grudnia, kiedy na 32 sekun— 
dy ziemia stała się okrutniejsza od 
ludzi, panował tu zupełny chacs. 
Brakowało sprzętu. Ludzie gołymi 
rękami próbowali docierać do swych 

bliskich zasypanych pod gruzem. Se- 
tki osób umarło w oczekiwaniu na 
pomoc. > ARE = 

Trupy, wydobywane spod gruzu, 
zwożono na stadion, układano w sze- 
regi. CŁ, którzy uratowali się, 

chodzili ścieżkami wytyczonymi mię— 
dzy zmasakrowanymi ciałami. Każdy 
z nadzieją, że nie rozpozna trupa 
swych bliskich. Brakowało trumien. 
Ciała, jedynie w ubraniach, chowano 
nieopodal stadionu. na stoku wzgó— 
rza, tuż obok starego cmentarza. 
Dziesiątki trupów spoczęło w zbio 
rowych mogiłach. Nikt nie zna ich 

LEPIEJ ŁAMAĆ STATUT CZY  - 
SUMIENIE * Sk 

W czwartek 15 grudnia 1988 r. 
odbyło się na Wzgórzu św. Wojciecha 
pierwsze spotkanie seminaryjne in- 
struktorów harcerskich miasta Poz— 
nania. Organizatorem seminarium był 
Ruc "e cezfe h IAS OSPO! I tej. 

—| harcerskie.pl 
+ 

nazwisk. Po .tygodniu zaczęły z Ro- 
sji napływać masowo trumny... Dla, 
członków partii — obite czerwonym 
materałem. : 

Kobiety i dzieci, które prze- 
żyky trzęsienie ziemi, po wielu 
dniach życia w fatalnych warunkach, ; 

wreszcie ewakuowano w głąb Rosji. - 

Na miejscu zostali starzy ludzie i. 
część młodych mężczyzn. Zamieszkali! 
w różnych norach skleconych przez 
nich naprędce wśród ruin domów. Ty= 
1ko dla części z nich bowiem star= 
czyło namiotów. ża 

Do Spitaku nie docierają żadne 
dary. Tysiące ton towarów i leków" 
ginie gdzieś po drodze. Mieszkańcy: 
dostają za to za darmo chleb, wodę: 

i pepsi-colę. Pod gołym niebem, mac 
mrozie, stoi też koło mostu kuchnia '* 
polowa. Każdy głodny może tu dostać. 
miskę czegoś ciepłego. Jedzą. na-* 
stojąco albo siedząc na gruzach " 

rozwalonego domu. > SEM 
Na małym placyku w .centrum' 

mieści się sztab — kilka namiotów, 

do których stoją w kolejce po: pa— 
pierki Ormianie. Wejścia do namiotu 
w którym urzęduje sekretarz partii, ' 
pilnuje milicjant: czysty, uśmiech— * 
nięty, dobrze odżywiony. Za -bramą * 
strzeżoną przez dwóch żołnierzy,' 
których broń wojowniczo skierowana - 
jest w stronę gromadki ludzi, leży” 
na ziemi kilka namiotów i piecyków * 
żelaznych. Oczy wielu Ormian dłtugo-" 
spoczywają na tych dobrach. Po dru— . 
giej stronie ulicy wiatr porusza 
kartkami papieru przyczepionymi do * 
ocalałej Ściany budynku: zapisane. 
tysiącami nazwisk ofiar. ER 
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Spotkanie zgromadziło ok. 50 in-./, 
struktorów i harcerzy starszych, ”” 
którzy zebrali się, aby wspólnie 
znaleźć odpowiedź na pytanie zaważ * 
rta w temacie seminarium: "Lepiej - 
łamać statut czy sumienie *%". AW 

  

Dyskusję poprzedziły  '"wstęp- 
niaki*'* zaproszonych gości = ks.Pa— 
weł Biedziak podzielił się z nami 
przemyśleniami dotyczącymi życia 
zgodnego Ci niezgodnego) z Ssumie- 
niem, a prawnik, dh Wojciech Celi- 
chówski .pfzedstawił różne aspekty 
ks5tałtówania prawa i jego przes- 
trzegania oraz wyjaśnił wiele spo- 
rnych-spraw statutowych. . 

Na spotkaniu były reprezento— 
wane różne środowiska harcerskie: 

ZHP, .Ruch harcerski, :sśrodowiska 
niezależne. W dyskusji "dominowały 
głosy skrajne, wynikające z głębo- 
kich i często przykrych doświadczeń 
instruktorów, wielokrotnie już szy- 
kanowanych za jakiekolwiek "próby 
działania zgodnego z własnym sumie 
niem. Trzeba przyznać, że *wylewa— 
nie żalów* zajęło większą 'część 
dyskusji. Stąd częste apele prowa- 
dzących spotkanie o trzymanie się 
głównego tematu i niekoncentrowanie 
się na własnych, specyficznych dla 
danego środowiska kłopotach. Wypo”- 
wiedzi. instruktorów stanowiły, moim 
zdanięm - świadectwo dużych niepra— 
widłowości, które narosły w ZHP i 
które na pewno niewiele mają wspól-— 

nego-z harcerstwem. 
« Giekawym momentem spotkania 

był:-głos Środowisk, zdawałoby się, 

najbardziej lojalnych, ,.które jak 
się „okazało, ze względu na sumie— 

nie też chodzą własnymi Ście— 
żkami. Nasuwają się pytania: "Kto w 
takim razie pracuje zgodnie z zasa- 
dami idecwymi i statutem ZHP ? Kogo 

wychowuje się w związku, jeśli naj- 
częściej ideał wychowawczy jest 
niezgodny z naszym sumieniem ?". 

Uczestnicząc w spotkaniu można 
było odnieść wrażenie, że... jesteśmy 
jednomyślni. I tak rzeczywiście było, 
jeśli chodzi o sprawy sumienia i pro— 
jektu nowego statutu ZHP, na którym 
nie pozostawiono "suchej nitki". Na— 
tomiast różnice zarysowały się przy 
poruszeniu tematu pracy zgodnej z 
własnym sumieniem w praktyce. Postawy 
instruktorów były tutaj: najczęściej 
zdeterminowane przynależnością do 
określonego środowiska, warunkami 
działania i własnymi doświadczeniami. 

Dlatego pojawiły się różne głosy: 
"Musimy walczyć o ZHP, gdyż jest to 
nasz związek; jeśli ktoś ma go opu- 
ścić, to na pewno nie my. * 
*Nie ma sensu po raz kolejny reanitmo-— 
wać trupa (czytaj ZHPD, gdyż ta orga- 
nizącja zostala przechwycona przez 
komunistów; musimy tworzyc wlasne, 
alternatywne organizacć je." 

    

   

" 
do MIEJSCĄ NA HIEJSCE. 
DOERZE, AJAK TABRĄK. 

NIE HuFców ?         

  
Kkt'ra 

"Należy stworzyć takie warunki, aby w 
ZKP mogly dzialać t rozwijać się 
wszystkie środowiska harcerskie. " 

Toe zdania najczęstsze. Należy dodać, 
że środowiska harcerskie czują się 

związane z ZHP głównie przez "kasę 
zapomogowo-pożyczkową' czyli bazę ma-— 
terialną i finanse (skąd my to znamy) 

Ważną sprawą było pojawienie się 
po raz pierwszy w tak szerokim gronie 
instruktorów Cnie chodzi tylko o li- 
czbę) nazwy Ruchu Harcerskiego Rze— 
czypospolitej jako naszego imiennego 
określenia, określenia środowi sk 
harcerskich ruchu na terenie całej 
Polski Cprzyjętego przez zjazd ruchu) 

Refleksje po seminarium. ..Uf...to 
dopiero początek i to bardzo ciężki. 
Wiele w nas naleciałości systemowych, 
przed którymi nie udało się uciec. Za- 
czynamy rozmawiać, musimy rozmawiać. 
Trzeba dotrzeć do wszystkich, gdyż 
jest wiele do wyjaśnienia, a musi się 
to odbywać nie drogą kłótni, szykan, 
lekceważenia i ośmieszania, ale drogą 
długich, szczerych rozmów, kończących 
się w jednym braterskim kręgu, które 
spowodują, że Ruch Cprzez duże R) bę- 
dzie autentycznym ruchem harcerkim, 
gdzie znajdzie się miejsce dla wszy- 
stkich HARCERZY.   A 8 |  



KALEJDOSKOP MINIONYCH 
WYDARZEŃ 

©18.i2.1988 roku w klasztorze 
OO. Karmelitów odbył się tradycyjny 
opłatek Duszpasterstwa Harcerek i 
Harcerzy Grodu Przemysława. lroczys— 
tej Mszy Św.. która została odpra— 
wiona przed opłatkiem, przewodniczył 
ks. biskup Zdzisław Fortuniak. w 
trakcie składania darów O.Zdzisław 
Florek otrzymał od DHiH prezent w 
postaci stuły z symbolami harcerski — 

mi. Po Mszy Św. harcerki i harcerze 
zgromadzeni wraz z ks. biskupem i 
innymi gośćmi w samotni bł. O.Rafata 

obejrzeli jasełka, które tym razem 
odbywały się w niebywałej scenerii, 
bowiem ich akcja toczyła się w 42 r. 

ery kosmicznej. © 24.12.1988 roku 
liczna grupa harcerek i harcerzy 
wzięła udział w Pasterce odprawianej 
w kościele O0.Karmelitów. Następnie 

odbyło się spotkanie kolędowe,w któ— 

grupa rym uczestniczyła skautów 

  

   

kż archiwum 
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TO ZALEŻY. NASEMU SOŁTYSOWI 
POWIEDZ|OŁEK, ZE BEDZIE KRÓCIUTKĄ 

ILEKOCHNĄ , A WOM POWIN,ZE BEDZIE 

francuskich. © 8.01.1989 reku r 
pierwszej tegorocznej Mszy Św. har 
cerskiej odwiedził poznańskie dusz 
pasterstwo jego poprzedni opieki 
duchowy ks. hm Stanisław Palińsk 
OMI. Po Mszy św. odbył się komine 
poświęcony udziałowi skautów w Pow 
staniu Wielkopolskim. Ciekawą gawę 
dę na ten temat wygłosił jeden z pc 
znańskich historyków. © 12.01.1988 
roku w sali bł: Edyty Stein spotkal 
się instruktorzy i harcerze stars 
środowi ska poznańskiego na drugi 
spotkaniu seminaryjnym. © 15 i 22.0 
18889 roku odbyio się spotkanie kolę 
dowe dla zuchów. $ 19.01.1989 rok 
delegacja DHiH złożyła życzenia i 

mi eninowe O. Mariuszowi jaszczyszyno 
wi — przeorowi klasztoru OO.Karmeli 
tów Bosych w Poznaniu. © 22. 01.198: 
roku harcerki i harcerze zebrali si: 
na spotkaniu kolędowym. 

      

   

JAKA BĘDZIE ZINA 

BAco      
    
     

-_ten sposób ze sobą rozmawiali. 

Mecenas Władysław Siła-Nowicki 
"W ciągu obecnego roku obserwowa— 
łisśmy znaczny wzrostowolnego * slo— 

wa w naszym kraju, ce: posiada więk- 
sze znaczenie polityczne, niż zdaje 
się to bardzo wielu ludziom, żajmu- 
jących się polityką. Teiewizyjna 
debata między Alfredem Miodowiczem ti 
Lechem Walęsą prowadzona wobec mi 
lionów ludzi bez żadnej ingerencji 
ze strony cenzury jest też pod wie— 
loma względami nie tylko zjawiskiem 
zupelnie nowym. Może się też okazać 
„punktem zwrotnym i to w pewnym sen- 
sie niezależnie od ludzi, którzy w 

Pewv- 
nym optymizmem napawać może nierów- 
nie wyższa kultura polityczna, w ja- 
kiej przebiegala ta rozmowa t to 
niezależnie od wyraźnej przewagi 
-Jjednego z partnerów, niż ta kultura 
polityczna, z którą spotkaliśmy się 
poprzednio w środkach masowego prze- 
kRazu". 

CŁAD nr 2 z 8 stycznia 1989 roku). 

Ryszard Bender, poseł na Sejm, 
profesor KUL,prezes KIK w Lublinie! 
*Nie wolno dopuścić do tego,aby two- 
rzenie normalnego życia politycznego 
zostalo zastąpione jego namiastką. 
Oprócz powstania takich stowarzyszeń 
jakich chcą obywatele, obok "Solida- 
rnościt"”, która powinna odzyskać na- 
leżne jej miejsce w pluralistycznym 
ruchu związkowym i wreszcie dzialać 

ofiejatnie, potrzebne są nie tylko 
obecnie istniejące, ale t nowe 
partie polityczne ; te zlaszcza, 
które mają bogate tradycje 2 lat II 
Rzeczypospolitej. Szczególnie myślę 
tu e  stronnictwach  narodowo— ż 
chrześci jańsko-demokratycznych". 

"CKONFRONTACJE nr 12 z grudnia 1988) 

Jakubas Minkevićits - profesor, 
członek Rady SAJUDISU CRuch na rze- 
cz przebudowy na Litwie): "Powstal u 
nas ruch "zielonych". Latem tego 
roku 200 osób prze jechalo na 
rowerach z Wilna do Polągti 
organizując wiece we wszystkich 
miejscowościach, które są zagrożone 

ekologicznie. Pierwszym żądaniem 
"zielonych" bylo powstrzymanie budo” 
wy elektrowni w Ignalinie. Zostala 

ona wybudowana w środku parku naro- 
dowego. wśród przepięknych jezior ti 
lasów. "Zielont" odnieśli sukces. 
Dalsza budowa elektrowni, to jest 
budowa trzeciego bloku zostala za- 
trzymana. Ale są teź tnne problemy, 
na terenie Litwy już 14 rzek jest 
martwych, nawet największa — Niemen, 
jest zatruta. Zagrożone jest nasze 
morskie wybrzeże, a zwlaszcza nasz 
piękny Rurort -—  Poląga. Dlatego 
ważne jest wychowanie ekologiczne 
narodu. Nie możemy dopuścić aby na 
tak malym terenie jak Litwa budowano 
nadal takie giganty przemyslowe jak 
rafjinerie czy cementownie. Budowanie 
ich bylo absurdem". 
(ŁAD nr 2 z 8 stycznia 1989 roku J 

Jerzy Holzer — historyk: "wladza 
nie tworzy narodu czy spoleczeństwa 
Ł nie tworzy też opozycji. Wciąż 
jednak wracają w oficjalnych enun- 
cjac jach te same tony, choć bardziej 
wstrzemiężliwie, mniej pewniej glo-— 
szone. Wladza chcialaby rozmawiać z 
taką opozycją. jaką sobie nie tyle 
wymarzyla €bo najchętniej wymarzyla- 
by sobie jednak kraj bez opozycji, 
ile z istniejących okruchów rzeczy— 
wistości wykreowala. Otóż rozmawiać 
mogą ze sobą tylko  autentyczni 
aktorzy narodowe j sceny. Takim 
aktorem jest po stronie opozycji 
niezalegalizowana "Solidarność". 
Rzecz przy tym nie w jej 
erganizacyjnej sprawności i spójno— 
ści (bo ta jest niewielka), lecz w 
tym „, że tylko ona tstnieje jako 
opozycja w umyslach i sercach mi- 
Lionów Polaków. Sens ma ją 
pertraktacje wladzy z opozycją taką, 
jaką ona jest, w sprawie warunków 

Jej legalizacji ti form jej aktywno- 
ści. Wynikiem rozmów jest albo poro- 
zumienie, albo powrót do stanu po- 
przedzającego pertraktacje: ani wla- 
dza, ant opozycja nie zgadzają się 
na samoograniczenie, kraj wiruje w 
rytmie kolejnych akcji protestacyj- 
nych t represyjnych, ich ostateczny 

efekt wyniknie z rachunku sil. Ten 

grugi wariant jest negatywny, lecz 
równie negatywnym wariantem jest po- 
rozumienie pozorowane”. 

CTYGODNIK POWSZECHNY nr 4 z 22 sty- 
cznia 1989 roku).        



ŻYCIE LORBDA BADEN-POWELLA 
rę 

część | 
Przedruk z czasopisma skautów aust- 
riackich "Der KESSEL*. 

  

22 lutego 1857 roku pewien lekarz 

opuścił dom na spokojnej ulicy nie- 
opodal Hyde Parku w Londynie. Uro- 
dziło się właśnie dwunaste dziecko 

znanego i szanowanego naukowca, du- 

chownego i profesora Baden-Powella. 
Chłopczyk został ochrzczony jako Ro- 

bert Stephenson Smyth. 

    

     

    

Którys z twoitckR 

imienników zdał ' 

„egzamin wojsko    ak, to 
jestem ja I g    

Robert zdał egzamin wojskowy w tak 
dobrym stylu, że natychmiast został 
wysłany jako podporucznik do Indii, 
do stacjonującego tam 13.Pułku Huza— 
rów. 

każ archiwum 
—| harcerskie.pl   

Ww czasie wakacji szkolnych Robert i 
jego bracia przedsiębrali za bardzo 
małą sumę pieniędzy dalekie podróże. 
Zbudowali sobie małą łódź i spędzili 
większą część wakacji na wodzie. Wy- 
brali miejsce na obozowisko, zbudo— 
wali chatki z gałęzi i trawy. Łapali 
zające i ptaki i żywili się samo- 
dzielnie. 

|, Ważna wiadomość z 

kwatery glównej, stirif_ 

  
11 października 1899 dziewięć tysię— 
cy Burów maszerowało na Mafeking Ćw 
Afryce Południowej). Baden-Powell. 
miał tylko 1000 ludzi, aby ochronić 
600 białych kobiet i dzieci oraz 

7000 tysięcy tubylców. Wszyscy chło- 
pcy powyżej 9 lat zostali zaangażo- 
wani do służby informacyjnej. 

    

  

12 maja 1900 Burowie przypuścili 
gwałtowy atak. Baden-Powell spóokoj- 

nie dowodził walką ze swej wieży ob— 
serwacyjnej. Dowódca Burów oraz 100 
jego ludzi zostało wziętych do nie- 
woli. 

    

  

Królowa Wiktoria wysłała z Londynu 
do Baden-Powella telegram, w którym 
dała swoją zgodę na jego awans na 
generała brygady. Te radosne chwile 
opisała w swoim pamiętniku. 

  

wielu mlodych pisze 
do pana, Sir. 

! Najczęściej 

  

   

  

     

     
_— 

  

Baden-Powell zauważył, że jego ksią- 
żka "Aids to scouting" także poza 
armią stała się poczytną lekturą. 
Zaczęła ona być wykorzystywana w wy- 
chowaniu młodzieży. Ukazała się też 
w serii jednego z czasopism dla 

chłopców 

Baden-Powell otrzymał setki listów 
ze wszystkich części świata. Wiele z 

nies zzstaro masisanych |Srzst moto 
dych ludzi. Do jednego z klubów 
chłopięcych napisał on tak: "Staraj- 
cie się każdego dnia spelnić jeden 

dobry uczynek”.  



    

    

Co widzisz, 

  

25 lipca 1907 na wyspę Brownsea 
przybyło 20 chłopców, aby rozbić tu 
obóz z Baden-Powellem. Podzielił on 
chłopców na pięcioosobowe patrole i 
przekazał ich przewodnikom pełną od— 
powiedzialność za swój patrol, za— 

równo przy pracy, jak i zabawie. Ba— 
den-Powell demonstrował praktycznie 
odczytywanie śladów, skradanie się i 
pionierkę obozową. 

Od stycznia 1908 pojawił się w 
księgarniach "Scouting for Boys" w 6 
seriach. z e 

Jesteśmy 

  

w październiku 1909 Baden-Powell zo- 
stał pasowany przez króla Edwarda 
VII na rycerza. 

W roku 1909 na zlocie skautowym po- 

Jjawiła się grupa dziewcząt, które o-— 
kreślały się jako skautki. Baden- 

Powell uznał, że należałoby także KE 

zrobić coś dla dziewcząt. 
, 

- 6: „„, 30 października 1912 sir Robert poś- 
zde. $ lubił pannę Olave St. Clair Scames. 

o osdb* „Miał wtedy 53 lata. jego małżonka 
- była znacznie młodsza. Ę: 

, robi 

  

ZASADY ZACHOWANIA SIĘ HARCEREK 
I HARCERZY W CZASIE MSZY *%W. 

Msza Św.to pamiątka i  uobhec— 
nienie ofiary Męki Pańskiej. Jest to 
wydarzenie tak ważne w życiu chrześ- 
cijanina, że nasze zachcwanie i op- 

rawa: zewnętrzna muszą być go godne. 
Tych kilka punktów poniżej to 

nie regulamin, ale propozycja, która 

— jak sadzimy -— pomoże w zachowaniu 
porządku i modlitewnego skupienia. 
Harcerki i harcerze są przywiązani 

do solidności, porządku i dyscypliny 
Starajmy się więc także zachowywać w 
sposób godny wobec Najwyższego Harc— 
mistrza. 

I. We Mszy Św.dla harcerstwa u- 
czestniczą środowiska harcerskie Po— 
znania i okolic. Każdorazowo dane 

środowisko stanowi zwartą grupę, 

którą kieruje i za której zachowanie 
jest odpowiedzialny instruktor lub, 
w przypadku nieobecności instruktora 
harcerz najstarszy stopniem. 

LI wchodzenie do kościoła 
powinno zakończyć się najpóźniej na 
10 minut przed rozpoczęciem Mszy św. 
Ctj. o godzinie 15.500. Od godziny 
15.45 trwa próba śpiewu, w której u- 
czestniczą wszyscy znajdujący się w 
kościele. 

III. Każde środowisko stara się 

mieć w kościele swoje stałe miejsce. 
Pox wejściu do kościoła, zajęciu 

miejsc $ krótkiej modlitwie 
zdejmujemy okrycia wierzchnie i 
składamy je na przygotowanych uprze- 

* dnio przez służbę liturgiczną krzes- 

lach. 
r. Proporzec 

Poczet sztandarowy: 
harcerzy — asysta. 
Po przyjściu przed ołtarz i przy o- 
dejściu chorąży pochyla sztandar na 
wprost, a później zręcznym ruchem 

proporcem zwroty w lewo i w 

prawo, po czym podnosi proporzec w 
górę i przechodzi na swoje miejsce. 
Asysta przy proporcu klęczy jak 
wszyscy. Chorąży pochyla proporzec. 

ż Vv. We Mszy św. dia harcerstwa 
uczestniczymy w pełnym umundurowani u 
Nakrycie głowy: 

a) harcerki pozostawiają je na 

głowach 
ś b) harcerze — głowa odkryta 

-— rogatywki na lewym ręku 
—- berety pod prawym nara- 

miennikiem 

duszpasterstwa. 
chorąży, dwóch 

VI. W czasie Mszy św. obowiązu-— 
je bezwzględna cisza. Stoimy w pos— 
tawie "spocznij". Wyjątki: 

a) baczność 
— w czasie 
cerskiej' 

- podczas czytania Ewangelii 
— w czasie wykonywania hym- 

nówć "Bogurodzica", "Rota" 
"Boże coś Polskę'D 

b) przyklękamy 
- bezpośrednio po wejściu do 

kościoła 
- przechodząc przed Najświę- 

tszym Sakramentem 

— przed wyjściem z kościoła 
po skończonym nabożeństwie 

c) pochylamy głowę — na błogo— 
sławieństwo. 

Postawę baczność, spocznij i przy- 
klękanie przyjmujemy bez komendy, za 
pocztem sztandarowym  Cprzyklękamy 
lub pochylamy głowę przy pochyleniu 
proporcaJ. 

VII. Wchodzimy i wychodzimy z 
kościoła w bezwzględne j 
ciszy za opiekunem Środo— 
wiska. 

VIII. Wszyscy bierzemy udział w 
śpiewie pieśni religi jnych 

1X. Harcerze uczestniczą we 
Mszy św. stojąc. Ławki po- 
zostawiają dla zuchów, har — 

cerek, seniorów i osób 
chorych. 

"Modlitwy har— 

   



PRZEBIEG MSZY ŚW. 

1. Wchodzimy do kościoła na 15 
do 10 minut przed rozpoczęciem Mszy 
Św., aby wyciszyć się i przygotować 
do spotkania z Panem. 

2. Msza św. harcerska rozpoczy— 
na się uroczystą procesją księdza 
celebransa wraz ze służbą liturgicz- 

3. Wejście odbywa się boczną i 

główną nawą kościoła, z krzyżem har- 
cerskim i proporcem Duszpasterstwa. 
Od pieśni na wejście do rozpoczęcia 
Liturgii Słowa wszyscy stoją. 

4. W czasie czytań i psalmu 
responsoryjnego osoby zajmujące ław— 
ki siadają. 

5. Alleluja Cśpiew przed Ewan- 
gelią) — wstajemy, w czasie czytania 
Ewangelii przyjmujemy postawę zasad— 
niczą. 

6. W czasie kazania siedzimy. 
7. Wstajemy na *"Wierzę w Boga" 

i stoimy do momentu odebrania Darów 
przez Duszpasterza.Po ich odebraniu 
siedamy. 

8. Wstajemy na początek Prefa— 
cji, tj. na słowa celebransa: *"Módl- 

NASZE. PROPOZYCJE 

12 lutego 1989 — Msza św. harcers- 
ka, po której odbędzie się kominek 
z okazji Dnia Myśli Braterskiej 
poświęcony patriotyzmowi twórców 
harcerstwa poznańskiego. 

— 14 lutego 1989 godz.18.00 - w sa- 
motni bł. ©O.Rafała zostanie wyś— 

wietlony film wideo. 

— 20-821 lutego 1989 -— rekolekcje 
wielkopostne w kościele O0.Karme— 
1itów. 

— 18/19 marca 1989 -— czuwanie wiel- 
kopostne dla harcerek i harcerzy. 

—- 25 marca 1989 — Adoracja Grobu 
Pańskiego. 

St] archiwum 
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cie się,aby moją i wasz ą of. przyjął Bóg Ojciec Wazociwackkye- 
8. Modl i Łwa eucharystyczna -— 

klękamy na słowa celebransa : "Uświęć 
te dary mocą Twojego Ducha..." Wsta— 
jemy po słowach 
nica wiary". 

10. Na znak pokoju splatamy z 
duszpasterzem i służbą ołtarza jedeń 
duży krąg. Osoby zajmujące ławki po- 
zostają w nich i splatają ręce mię- 
dzy sobą. j 

11. Na słowa : "Oto Baranek Bó- 
ży" klękamy. k z 

18. Do Komunii św. przystępuje” 
my w postawie stojącej, przed przys- 
tąpieniem klękamy na jedno kolano. 

13. Na modlitwę po Komunii św. 
wstajemy. Ogłoszeń słuchamy na Sie- 
dząco. 

A 
14. Na błogosławieństwo wsta— 

jemy. pochylamy głowę. ' . 
15. Stoimy aż do momentu opusz- 

czenia kościoła przez księdza celeb- 
ransa i służbę liturgiczną. 

16. Wychodzimy w bezwzględnej 
ciszy z zachowaniem powagi miejsca. 

"Oto wielka tajem- 

    Paz 

  

GRY NA 
- ZIMOWISKA 

i. Snajper 

"Zawodnicy z sankami ustawiają się 
na szczycie pagórka. W połowie drogi 
zjazdu, w odległości 10-15 metrów od 
toru zajmuje miejsce snajper. Przy- 
gotowuje on duży zapas śniegowych 
kul Cniezbyt mocno ubitych !> i sta- 
ra się ustrzelić nimi jak najwięcej 

zjeżdżających 
kulami śnieżnymi można od momentu, 
gdy sanki zrównają się z myśliwym. 
Po jednej lub dwóch kolejkach zjaz- 
dów (Czależnie od umowy) zmieniamy 
snajpera. Snajperów może być dwóch i 
wtedy liczba saneczkarzy może być 

większa. 

saneczkarzy. Rzucać 

2. Po pierwsze: dokładność 

Zawodnicy z sankami ustawiają się 

na szczycie górki. U jej podnóża za- 
znaczamy wyraźnie linię mety. Na 
sygnał zawodnicy kolejno zjeżdźają w 
dół. Sędzia stojący na mecie obser— 
wuje uważnie zjeżdżających. Zawody 
polegają bowiem na tym, by zatrzymać 
sanki dokładnie na linii mety, co 
wcale nie jest takie łatwe. Dla 
utrudnienia można na trasie zjazdu 
ustawić na postumentach ze śniegu 
kule śnieżne, które zjeżdżający mu-— 

szą strącić. 

3. Myśliwy, wilki i zające 

W tej grze może brać udział nie 
więcej niż 20 osób. Spośród najlep- 
szych łyżwiarzy wybieramy "myśliwe- 
go" i dwa "wilki". Pozostali są "za- 
jącami". Myśliwy, żeby wyróżnić się 
spośród grających, obwiązuje sobie 
głowę szalikiem Club zakłada roga- 
Ływkej. Wilki przywiązują sobie do 
ramion chusty. Gra rozpoczyna się na 
sygnał prowadzącego: wilki usiłują 
łapać zające, zaś myśliwy goni wilki 
Złapany zając przywiązuje sobie chu- 
stę do ramienia i pomaga wilkom wy- 
łapywać pozostałe zające. W ten spo- 

sób liczba wilków powiększa się, a 

zające są w coraz większym niebez- 
pieczeństwie. Pomaga im myśliwy,któ- 
ry poluje na wilki. Dotknięty przez 
niego wilk opuszcza teren gry Club 
zostaje zającem. Jeżeli wszystkie 
zające zostaną złapane, gra kończy 
się zwycięstwem wilków. Jeśli nato- 

miast myśliwemu uda się złapać wilki 
zwycięstwo przypada jemu i zającom. 
Na dużym lodowisku trzeba wyznaczyć 
granice, w jakich toczyć się będzie 

gra. 

NIE TYLKO DLA NIEMYŚLĄCYCH | 

Warunkiem udanej zabawy 
Ctakże na zimowisku) jest 

bezpieczeństwo jej uczestników 

SŁOWO DUSZPASTERZA 

TO NIE TAKIE PROSTE. ... 

  

i 
Jest sobotni wieczór. Skończy— 

łem Mszę Św. i zamierzam się udać, 
pełen pokoju i radości; do chóru za- 
konnego na nieszpory. A tu... wcho- 
dzi znienacka do zakrystii druhna 

Marysia z redakcji "Harfielu". Podcho- 
dzi do mnie, spod płaszEza widać ba- 
łową suknię, nie dało się nie zauwa— 

Żyć. Za nią Bacowie-widać,że lekko im 

Ńa „sercu. Pytam czy na bal. "Tak,tak 
-, odpowiada Marysia -— . Ale ja 
przyszłam po zamówione "Słowo Dusz- 

pasterza do *"Harmelu'". Jutro czyta— 

nief** Ww Lym momencie moja, radość i 
pókój prysnęły jak bańka mydiana. "Co, 

na jutro 7?" - pytam. Ładne wyprze 
dzenie. I wieczór popsuty. "Tak, na 
jutro - odpowiada Marysia - A nie 

mówił Ojcu naczelny ?". "Nie mówił — 
odpowiadam -— Wspominał mi tylko,że.. 
może by inaczej w "Słowie Duszpaste- 
rza", bardziej zrozumiale pisać do 
harcerzy. I na tym się skończyło. " 

Marysia w tym momencie otworzy— 
ła torebkę, wyciągnęła kalendarzyk 
na rok obecny i, wpatrzona w niego, 
pyta: "To na kiedy ?Na poniedziałek?" 
"Dobrze -— odpowiadam — na poniedzia— 
łek. W południe będzie gotowe. 
Szczęść Boże !" I już jej nie było. 
Bacowie też się śpieszyli, bo Stasiu 

A  



chory, a i na bal też chcieliby isć. 

Zostałem sam. Do chóru już nie po-— 

szedłem, tylko na kolację, a po 

kolacji usiadłem w swojej celi 

Ccelum,-i, łac. -niebo) i myślę, cze-— 

go właściwie oczekują harcerze i ha- 

rcerki od swojego duszpasterza. 

To przecież nie takie proste. 

Nawet nie wiem, czy 'Słowo Duszpa- 

sterza' jest zauważane przez czytel- 

ników 'Harmelu*'* A jeśli nawet, to 

kto je czyta: redakcja Cbo musi), 
zuchy, młodsi czy starsi harcerze, a 

może tylko Seniorzy ? 

I jestem w rozterce, bo dusz— 

pasterz musi się zwracać do wszyst— 

kich i wszyscy powinni być tym zain— 

teresowani. Jeśli do harcerzy piszę 

Ło nie dla parady i ozdoby ostatniej 

strony, ale dlatego, że chcę Wam coś 

ważnego przekazać, ważnego dla wWa— 

szego życia, coś na czym mi zależy. 

Może trudnymi słowami, może trudnym 

stylem, ale z sercem i z nadzieją,że 
wszyscy "Słowo Duszpasterza' przeczy— 

Łają i wezmą sobie do serca. To nie 

takie proste... wiem. I wiele innych 

rzeczy wiem. Ze na przykład harcerki 
i harcerze Grodu Przemysława regula— 

rnie spóźniają się na Msze Św. har— 

cerskie (nie wszyscy), spóźniają się 

na umówione wcześniej spotkania w 

duszpasterstwie, spóźniają się na 

zbiórki, albo w ogóle nie przychodzą 

Mówi się, że wyjątki potwierdzają 

regułę, ale jeśli regułą stało się 

spóźnianie, to już jest źle i trzeba 

bić we wszystkie dzwony na alarm. 

Ta regularność Sspóźniania się 

świadczy o tym, że puktualność in-— 

struktorów i harcerzy "poszła w las" 

TIrzeba ten cnotę u harcerzy Grodu 

Przemysława przywrócić do łask i po— 

stawić ją na właściwym miejscu w ży— 

ciu. To nie takie proste... wiem.Ale 

wiem jeszcze jedno — od dłuższego 

już czasu obserwuję i boleję nad 

brakiem odpowiedzialności C! ! !> za 

podjęte obowiązki (oczywiście nie u 

wszystkich). Przecież nikt Cię nie 

zmuszał... Ale jeśli już się podej- 

mujesz czegoś, to bądź konsekwentny. 

"Na słowie harcerza polegaj jak na 

Zawiszy'. Czyżbyście już o tym pun— 

kcie Prawa zapomnieli ? Odpowie— 

dzialność to jedna z najpiękniej- 

szych cech ozdabiających mundur 

harcerski, nie Sprawności, nie sto— 

pnie instruktorskie. A Ty, co z nią 

robisz ? Mówisz,źże przygotujesz, że 

załatwisz, że przyjdziesz, umawiasz 

SLIe--. £ CO *€ 
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Jeśli mówię, że zrobię, 
ciażby się ziemia paliła, zrobię ! 
Jeśli nie zrobisz, mimo słowa, to 

nie powinieneś już zakładać munduru. 

Nie chodzi mi w tej chwili © Ssytua- 
cje wyjątkowe. 

Punktualność i odpowiedzialność 
obowiązują "wszystkich: zucha, 

harcerkę i harcerza, instruktora i 
duszpasterza też. 

Ło .EBO" 

Myślę, że na ten numer wysta— 
rczy. "I to ma być Słowo Duszpaste— 

rza ?' - pewno niejeden pomyśli. Tak 

Ło jest moje słowo. Bowiem miłość 
skierowana ku Bogu i ku drugiemu 

człowiekowi, tak naszemu bliskiemu, 

jak i nieznajomemu, bez odpowiedzia— 
lności pozostanie tylko pustym sło— 

wem. A puste słowa to nie w naszym 

Duszpasterstwie Harcerek i Harcerzy 

Grodu Przemysława. 

Jutro niedziela. Nawet nie mu- 

szę czekać do poniedziałku, choć tak 

się umówiliśmy z Marysią. Oddam ju— 

tro "Słowo Duszpasterza' 

wasz Duszpasterz 

O. Zdzisław Florek OCD 

Oczekuję w DHiH na każdego dru- 

ha i druhnę, którzy chcieliby ze mną 

porozmawiać o swoich problemach, o 

sprawach wiary i życia chrześci ja— 

ńskiego. 

Dla ułatwienia kontaktu, bo po- 

noć niełatwo mnie złapać, podaję dni, 

"w które trudno mnie będzie uchwycić: 

— w Środy -— nie ma mnie, 

— w I piątki miesiąca -— nie ma mnie, 

— w I niedziele miesiąca przed połu- 

dniem — nie ma mnie. 

Natomiast oczekuję Was co czwa— 

rtek w kościele, w konfesjonale nr 2 

od godziny 17.00 -— 18.00 i przy fur-— 

cie w każdy wtorek od 15.00 do sku-— 

tku. w sprawach pilnych jestem do 

dyspozycji w każdej chwili. 

Podaję numer telefonu: 

52-92-93 lub 53-28-41 

a z furty wew. 31.  


