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SŁÓWKO | 
Minęły dwa miesiące od poprzedniego numeru "Starszego Poznańczyka”. W tym 

czasie miało miejsce kilka ważnych wydarzeń, które nie powinny ujść naszej uwadze. W 

niniejszym numerze nie wszystkie będą wspomniane, ale na pewno niebawem wrócimy do 

nich. 

Moim zdaniem najważniejszym wydarzeniem była uroczystość Zawierzenia Matce 

Bożej Wielkopolskiego ZHR-u. Już dawno nie widziałem, a może raczej, nie spotkaliśmy 

się w tak licznym gronie na Mszy św. i do tego w kościele QO.Karmelitów Bosych. W 

kościele, z klórym związanych jest tak wiele spraw nas dotyczących, nie tylko kiedyś, lecz 

także dziś. Można mieć tylko nadzieję, iż Zawierzenie jeszcze w nas się tli, bo jeśli nie, 

to... kiepsko. Samo Zawierzenie było dużym osiągnięciem, tak uważam. I nie wiem, czy 

można powiedzieć, że mogło wyglądać znacznie, znacznie lepiej - tak sama Msza Św., jak 

i wszystko co działo się wokół niej. Chyba stać było nas tylko na tyle, a może aż na tyle: 

W każdym razie smutny to widok leżących w siedzibie Okręgu Aktów Zawierzenia byle 

jak na parapecie, czekających na lepsze czasy. Zaangażowanie się w Zawierzenie 

instruktorów i środowisk każdy może ocenić sam. 

Jakby kontynuacją powyższego wydarzenia jest zawiązanie Sztabu Białej Służby w 

Poznaniu. Odbyło się kilka spotkań, z których wyłania się obraz naszej najbliższej pracy 

w ramach przygotowań do spotkania z Ojcem Świętym w czerwcu br. Zapewne ten temat 

będzie wiódł prym w następnych numerach "SP". 

Kolejna ważna sprawa to wybory delegatów na Walny Zjazd naszego Związku i z 

nią właśnie związana będzie kolejna część 

_ _ ODPOWIEDZI (cz. Il) 
Na spotkaniu wyborczym (wybieraliśmy delegatów na Zjazd Walny) poruszony 

został bardzo istotny problem: czy instruktorzy w stopniu przewodnika mogą brać udział 

w Zjeździe Walnym i posiadać bierne i czynne prawa wyborcze. Nie będę się rozpisywał 

0 co chodzi, gdyż wynika to z listu zamieszczonego poniżej. 

Dlaczego list ten znalazł się w "Odpowiedziach”? 

Dokładnie w nocy z 1 na 2 stycznia br. Odbyłem długą rozmowę z gdańskim instruktorem 

(w Gdańsku oczywiście) o tym, co i jak piszczy w trawie ZHR-u, oczywiście u nich w 

Trójmieście i u nas w Poznaniu. Wiele problemów jest wspólnych. Z kolei te problemy 

poruszone zostały przeze mnie w "Pytaniach”. 

archiwum 
harcerskie.pl 
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Prawdziwyin i jednocześnie smutnym wnioskiem było to, że nasza Organizacja stala się nieco skostniała, że ludzie - czytaj. instruktorzy - ze świeżymi. często niekonwencjonalnymi, pomysłami nie mogą się przebić przez mur zbyt mocno zakorzenionych instruktorów. Zbyt mocno zakorzenionych znaczy: zbyt zaawansowanych wiekiem, zbyt zajętych sprawami rodzinnymi. zbyt zajętych pracą zawodową. zbyt zmęczonych pracą instruktorską, zbyt szablonowych, posiadających zbyt wysokie mniemanie o sobie, zbyt zatwardziałych w swoim myśleniu. a także nieodpowiedzialnych 
za swoje słowa i czyny itp 

Stan Organizacji zależy od kondycji środowiska instruktorskiego, które animuje 'pracę zarówno w drużynach, jak i poza nimi. Chyba zgodzicie się ze mną, że kondycja środowiska instruktorskiego nie jest dobra, że drużynowy!ni często są "nieinstruktorzy”. że brakuje ludzi do obsadzenia wszystkich koniecznych dla życia Związku funkcji (nie mówię tu 6 przypadkowości). że brakuje ludzi oddanych z głową nie od parady. Przez kilka lat ZHR-u nie udało się nam zapewnić ciągłości instruktorskiej 
Podsumowując: uważam. że zbyt wiele spraw dotyczy instruktorów w stopniu przewodnika, by rezygnować z ich udziału w Zjeździe Walnym, na nich przecież powinna być oparta główna praca Organizacji w drużynach i gromadach. Może kiedyś dorobimy się silnych lokalnych środowisk instruktorskich i przewodnikom wystarczy zjazd lokalny. ałe na razie brzmi to jak bajka. Ale mimo wszystko rękawy w górę i do roboty. 

Przemo Stawicki 

Gdynia. dnia 20.11.1996 r 
Instruktorki i Instruktorzy 
Pomorskich Chorągwi Harcerek i Harcerzy 
Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej - 

Do 

Instruktorek i Instruktorów 
Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej 

W dniu 30 września br. Członkowie Rady Naczelnej, po czterokrotnym (!) głosowaniu dokonali interpretacji zapisy statutowego, dotyczącego możliwości wyboru delegatek i delegatów na Zjazd Walny (par.12 p.3, podp.a). Decyzją Rady jest dopuszczenie instruktorów w stopniu przewodnika do bycia wybieranymi jako delegaci na Zjazd, Interpretacja ta obowiązuje tylko do zbliżającego się Zjazdu, który powinien ię kwestię jednoznacznie uregulować (zmiana zapisu w Statucie). : Zgodnie ze Statutem ZHR Rada Naczelna jest jedynym organem uprawnionym do interpretacji zapisów statutowych pomiędzy Zjazdami - bierne prawo (możliwość bycia wybieranym) przewodników przed tym Zjazdem nie podlega zatem dyskusji. Należy jednak tę kwestię rozstrzygnąć, by udział większości z nas na Zjazdach nie należał od dobrej woli Rady Naczelnej, ale był oczywistym prawem. 
Jesteśmy przekonani, że wiele jest argumentów przemawiających za uczestnictwem przewodników w Zjeździe Walnym, który jest najwyższą władzą ZHR, ponieważ: 
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w większości to oni pełnią funkcje bezpośrednio wychowawcze, a skoro zadaniem 
naszego Związku jest wychowanie, to powinni mieć wpływ na kształt swojej 
organizacji, 

to właśnie przewodnicy stanowią zdecydowaną większość instruktorów ZHR, nie ma 
więc racjonalnego powodu, by większość z nich pozbawić realnego wpływu na swoją 
sytuację, , 
*kastowość” w jakiejkolwiek formie jest zaprzeczeniem idei Braterstwa, którym tak się 
szczycimy i chyba nie jest naszym celem? 
uczestnictwo w Zjeździe Walnym. wielu młodych instruktorów uczy myślenia 
kategoriami ogólnozwiązkowymi, jest pierwszym krokiem do podjęcia działań na polu 
szerszym niż drużyna, 

par. 12, p. 2 Statut ZHR, 

po to większość z nas wspólnie wyszła z ZHP i wspólnie stworzyła odrębną 
organizację, by wspólnie decydować o jej charakterze, 
delegaci na Zjazd wybierani są w chorągwiach. Jeżeli instruktorzy chcą ich wybrać, to 
dlaczego ograniczać odgórnie wyborcom i wybieranym taką możliwość, 
czy ma dojść do wyścigu między chorągwiami, by "wyprodukować” kiepskich 
podharemistrzów, czy delegaci mają być z łapanki, bo nie wystarcza nam instruktorów 
w odpowiednim stopniu? 

Prosimy zatem o poruszenie tej kwestii w środowiskach i wybór takich delegatów, 
którzy poprą rozwiązania pozwalające przewodnikom nadal aktywnie współtworzyć naszą 
organizację. Myślimy, że doskonałą okazją do twórczej dyskusji przedzjazdowej i pomocą 
w określeniu kształtu naszego Związku może być obecność na Zjeździe Programowo- 
Metodycznym Pn.-Wsch. Chorągwi Harcerzy ZHR. Może tu się spotkamy? 

Czuwaj ! 

Podpisy 64 instruktorek i instruktorów 

(za zgodność - Przemysław Stawicki) 

  

MOJA POSTAWA... 

Pewien młody człowiek, imieniem Piotr, gdy zaczęła się wojna, został wezwany do 
ojca na rozmowę. "Synu ja jestem właścicielem fabryki będę produkował broń dla naszych 
żołnierzy. Ale Ty powinieneś zaciągnąć się do armii i iść na front bronić swojej 
ojczyzny...” I tak się stało młody Piotr dostał karabin i wysłano go na samiutki front. Po 
kilku dniach śmiertelnie raniony umiera w polowym szpitalu. 

Można by rzec wzór służby ojczyźnie... Czy jednak tak było? Przed śmiercią jakby 
wiedziony przeczuciem napisał list do matki, w którym wyznał, że zupełnie nie rozumie 
dlaczego tu jest, dlaczego musi zabijać innych ludzi, w imię czego, kto to wymyślił... 
Pełen niepewności, niepokoju z brakiem wiary w to, co robi ruszył do kolejnego ataku, by 
w chwili wahania i zwątpienia otrzymać śmiertelny postrzał. Bezsensowna śmierć 
człowieka, który umierał nie wiedząc po co? Wzór służby...? 

I my składamy Przyrzeczenie, iż całym życiem będziemy pełnić służbę Bogu, 
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Polsce, Bliźnim. Dlaczego jednak coś w tej naszej służbie jednak jest nie tak, coś 

powoduje, że nie pełnimy jej należycie. Być może nie rozumiemy słowa służba. Dla mnie 

to równie trudne słowo jak miłość. Bardzo zobowiązujące, być może łatwe do 

wypowiedzenia jednak, gdy przychodzi co do czego i słowo trzeba wcielać w czyn wielu 

ma z tym ogromne problemy. Dlaczego tak jest? Odpowiedź jest wcale niełatwa. 

Jak my w ogóle rozumiemy słowo służba? Pewien młody człowiek powiedział mi, 

że "to jest wtedy, gdy jakiś głupek robi jakąś rzecz za darmochę”. Wspaniałe podejście. 

nieprawdaż? Jeśli jednak tak jest, to świat pełen jest głupków, ten młody człowiek też był 

głupkiem, bo odpowiedział mi na pytanie zupełnie za darmo! Świetny kierunek dla 

ludzkości. Myślę jednak, że ze służbą jest nieco inaczej. Spójrzmy, co o służbie mówi np 

Biblia: "Jeśli ktoś chce być pierwszym. niech będzie sługą wszystkich.” . "Kto chciałby 

być wielki między wami. niech będzie sługą waszym.”. itp. Czyli pomagaj innym, służ im. 

radą. pomocą, dobrym słowem, a znajdziesz wśród nich przyjaciół i będziesz ceniony 

Czyli służba to nie robota czegoś za zupełną darmochę. Okazuje się, że za służbą zawsze 

stoi jakaś nagroda, nie zawsze materialna. Przecież za wzorową służbę Bogu, On sam 
obiecuje nam wspaniałą nagrodę - życie wieczne! I jest to jedyny wyjątek (który 

potwierdza regulę), gdy za jakąś służbę otrzymujemy więcej niż oną naprawdę jest warta. 

Bo moim zdaniem służba, to działanie nastawione nie na jakiś konkretny zysk. to. 

jak pisałem wyżej, pomoc, służenie w różny sposób innym, a w zamian dostajemy 

nagrodę, której wielkość trudno przewidzieć i zwykle nie jest ona adekwatna do naszej 

służby. Co więcej służba, to działanie, w którym nie my - służący stawiamy warunki, lecz 

ten któremu usługujemy. Prosty przykład: pomagamy starszej pani nieść ciężkie siatki do 

domu, przecież serce nam się kraje, gdy taka schorowana starsza kobiecina dźwiga takie 

ciężary, gdy już odchodzimy po spełnieniu swojej służby słyszymy nagle: "dziękuję! miło, 

że jeszcze są młodzi ludzie, którzy rozumieją ciężar starości”. I co? Czy choćby dla tych 
słów nie warto było się poświęcić? A przecież nagroda niby nie warta jest czynu, bo uciekł 

nam autobus i spóźnimy się do kina, a ciężkie siatki trzeba było wnieść na dziesiąte piętro, 

bo winda była zepsuta. 

W tym świetle praca nauczyciela, lekarza, policjanta jest służbą. Wynagrodzenie 

takie, że za mało, aby żyć, a za dużo, żeby umrzeć. A jednak tysiące ludzi nadal decyduje 
się co ranek wstać i iść pracować? Nie pracować - służyć! Że ta ich służba nie zawsze jest 

taka jak powinna? Pewnie! Bo oni powinni mieć dobrze płatną pracę, która zapewni im 

godziwe życie, a wówczas służba ich będzie z pewnością lepsza, pełniejsza. A właściwie 

- czy jako służby nie powinien przyjmować swej pracy każdy urzędnik, który w okienku 

przyjmuje petentów? Niektórzy zachowują się jak panowie i władcy, którzy tylko krzyczą, 

dyrygują na wszystkich. A przecież można grzecznie, pomóc wyjaśnić, no tak ale to 
wymaga wysiłku - to właśnie jest służba. Potrzeba nam ludzi, którzy swoją pracę będą 

pojmowali także, jako służbę na użytek społeczeństwa. 
Teraz pozostaje jeszcze jedno pytanie. Czy my pokazujemy, tłumaczymy naszym 

harcerzom czym jest służba? Jak mało ale i jak wiele jest ona warta. Może trzeba zacząć 
i w tym kierunku coś działać, bo w przeciwnym razie, gdy będziemy staruszkami, za 

przyniesione nam do domu ciężkie siatki, będziemy musieli słono zapłacić i nie pomoże 
żadne dziękuję... 

phm. Jarosław Wagner H.O. 

ż STARSZY POZNAŃCZYK 

"DURA LEX, SED LEX” 

«Twarde prawo, ale (przecież) prawo.” I w zasadzie koniec dyskusji. Wszyscy 

wiemy, że wiele przepisów, ustaw, uchwał itp. napisane i zatwierdzone było bardzo dawno 

i często nie odpowiadają one obecnym czasom czy problemom które mają regulować. Jest 

wiele przepisów, które stały się '*martwe” , jest wiele i takich, które utrudniają nam 

wykonywanie naszych obowiązków, czy służby. Jest i wiele takich, które czyta się jak 

horror, lub nudną bajeczkę. Mimo wszystko są, obowiązują i z bółe serca czy tez bez, z 

chęcią czy też niechęcią trzeba się do nich stosować. Wiele przepisów, które wydają się 

nam utrudniać życie, w rzeczywistości ma nam je ułatwić. Z niektórymi przepisami jest 

tak; przyszedł do mnie znajomy i pyta: "słuchaj po co tobie w toalecie kibel i umywalka?” 

odpowiadam jedynie zdziwieniem (przecież to jasne), a on dodaje: "przecież ręce można 

umyć w kiblu a i od biedy można nasikać do umywalki.” Ano można, pomyślałem i 

dodałem: ale wiesz jakoś nikt tego nie robi. 

Co roku podczas kursu komendantów obozów toczą się burzliwe dyskusje nad 

zasadnością pewnych poczynań, nad słusznością takich czy innych przepisów. Póki co 

musimy się z nimi zapoznać i stosować. Gdy będziemy mieli takie możliwości to 

pozmieniamy prawo, miejmy nadzieję na lepsze. Lecz póki co: "Dura lex, sed lex”. 

phm. Jarosław Wagner H.O. 

  

BIAŁA SŁUŻBA '97 

Poznań, 5 stycznia 1997 roku 
Druhny i Druhowiel 

Zapraszamy Was bardzo serdecznie na spotkanie oraz do pełnienia Białej Służby 

w czasie tegorocznej pielgrzymki Ojca Św. Jana Pawła II do Polski. 

Jednym z miast, które odwiedzi Papież będzie Poznań. 3 czerwca będzie miało 

miejsce szczególne spotkanie - Ojca Świętego z młodzieżą szkolną i akademicką. 
Tak więc już dzisiaj podejmijcie decyzję w Waszych drużynach, środowiskach i 

zgłoście chęć uczestnictwa w tym spotkaniu. 

Sprawy porządkowe. 

1. Prosimy o zebranie zgłoszeń i przesłanie ich na adres Sztabu Białej Służby '97 - 

Poznań do dnia 16 lutego 1997 roku. 

2. Adres Sztabu Białej Służby *97 w Poznaniu: 
- pwd. Marcin Stawicki, 61-209 Poznań, os. Oświecenia 68/22, 

- tel. kontaktowy: (0-61) 55-20-67 w godz. 10.00-16.00 (prosić Marcina 

Stawickiego), 

- faks: grzeczn.: (0-61) 33-19-15 całą dobę (w nagł. Zamieść info: BS'97 - 

Poznań). 

3. Do niniejszego zaproszenia załączamy: karty zgłoszeniowe Białej Służby: 
indywidualną i grupową, regulaminy sprawności BS*97: ogólnopolski i opracowany 
przez nasz sztab. 

  

archiwum 
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„ Dla wszystkich pełniących służbę przygotowane będą identyfikatory. stąd wynika potrzeba dostarczenia zdjęć legitymacyjnych. 
- Dla pełniących służbę przygotowujemy bazy noclegowe. także przygotowujemy je dla uczestników spotkania spoza Poznania (z 2 na 3 iz 3 na 4 czerwca br.). 
„ Wszelkie zgłoszenia i pvtania prosimy kierować na adres Sztabu BS '97 w Poznaniu. 

CZUWAJ ! 

Sztab Białej Służby '97 w Poznaniu 

P.S. W każdą trzecią niedzielę miesiąca w kościele OO. Karmelitów Bosych w Poznaniu o godz. 16.00 będą miały miejsce Msze św. harcerskie, podczas których będziemy się przygotowywać do spotkania z Ojcem Świętym. 

Zuchmistrzynie i Zuchmistrzowie! 

Na przełomie maja i czerwca br. po raz piąty odwiedzi Polskę Ojciec Święty. Na pewno Ty - jako instruktorka i instruktor weźmiecie udział w przygotowaniach do tego szczególnego wydarzenia. Pomyśl jednak o tym. że Twoja gromada zuchowa też powinna uczestniczyć w tym wydarzeniu. Jest to szczególna okazja, aby zastanowić się nad tym, jak wygłąda wychowanie religijne w gromadzie. 
Wizyta Jana Pawla II powinna być głębokim przeżyciem nie tylko dla harcerek i harcerzy, ale także dla zuchów. Przygotowania do tego wydarzenia możesz powiązać z realizacją programu * Adalbertus”. 
W ramach Białej Służby '97 proponujemy dla zuchów zdobywanie plakietki. Poniżej podajemy wytyczne dla Ciebie - Zuchmistrzyni, Zuchmistrzu. abyście mogli je dostosować i wpleść do cyklu zabawowego, który będzie realizowany w Twojej gromadzie w miesiącach: marcu, kwietniu i maju br. 

l. Zdobywanie wybranej sprawności z koloru czerwonego (czyli praca nad charakterem, kształtowanie właściwej postawy, itd.). 
2. Spotkanie zuchów z osobą duchowną (która umie i lubi pracować z dziećmi!) na temat np. służby kapłańskiej, 

. Czynienie dobra wokół siebie (zaznaczanie na lasce św. Wojciecha). . Uczestnictwo w przygotowaniach parafii na przyjazd Ojca Św. (np. udział w nabożeństwach, modlitwy za Ojca Św.). 
„ Uczestnictwo w spotkaniu z papieżem (jeżeli nie będzie to możliwe, to chociaż w procesji Bożego Ciała). 

i . Papież w oczach zucha, czyli wszelka twórczość na ten temat (wykorzystanie sprawności zdobywanych indywidualnie przez zuchy, np.: 
"Wierszokletka” - napisanie wierszy, 
"Malarka", "Rysowniczka” - prace plastyczne, 

*Ciekawska" - ciekawe wiadomości, 
"Fotograf" - zdjęcia z przygotowań i uczestnictwa gromady w spotkaniu z Papieżem). 
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Numer 3/18, luty 1997 
Pismo Duszpasterstwa Harcerskiego ZHR ERO ; SHWRWANA SREÓEIECEJĘN" | WARUN: RADRNEROŚ 

SŁOWO DIAKONA 

Po dłuższej przerwie znowu się spotykamy. Jak to w życiu bywa, wiele wydarzeń już za nami Ochłonęliśmy już po wielkiej uroczystości Zawierzenia Wlkp. ZHR-u Matce Bożej. Mam nadzieję, że nie jest to dla Was już tylko historia, lecz słowa wypowiedziane w niedzielę 8 grudnia” 96 żyją w Waszych sercach, w drużynach, hufcach i chorągwiach, że teksty Zawierzenia, estetycznie oprawione, zawisły na honorowym miejscu w każdej harcówce?! 

Dzięki postawie wielu z Was, postawie pełnej wiary i modlitwy, o którą prosiłem wszystkich w związku z trudnościami, co do ustanowienia kapelana dla naszego Okręgu, z dniem | lutego br. ks. Arcybiskup mianował dla nas kapelana. Pierwszy krok został zrobiony, teraz potrzebne są następne, aby dojść do celu. Pamiętajmy, że marsz musi być zdecydowany i szybki. Mamy dużo do nadrobienia! Jednak dużo zależy w tej wędrówce od przewodnika. Życzę Mu, aby zawsze pami tał, że od I lutego 1997 roku jest przed Panem Bogiem odpowiedzialny za zbawienie każdego harcerza Okręgu Wielkopolskiego ZHR! Życzę Mu oddania całego siebie w służbie Bogu, przez pełną miłości i roztropności służbę harcerzom Okręgu Wielkopolskiego ZHR. 

CZUWAJ | 

diakon pwd. Marek Jański 

    

"ANNUNTIO VOBIS GAUDIUM MAGNUM |!” - OGŁASZAM WAM 
RADOŚĆ WIELKĄ ! 

Z dniem 01 lutego 1997 roku, z łaski Bożej i woli Księdza Arcybiskupa Metropolity Juliusza Paetza, zostałem mianowany Kapelanem Okręgu Wielkopolskiego ZHR. Dzielę się z Wami tą wielką radością w duchu nadziei na wspólną drogę harcerskiej służby Bogu, Ojczyźnie i bliźniemu. 
30 sierpnia 1996 roku w Castel Gandolfo - przyjmując delegację Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej - Ojciec Święty powiedział: "Dzisiejszemu światu potrzeba 
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czytelnego świadectwa wiary i miłości. Potrzebuje go zwłaszcza młodzież, której 

przypadnie żyć w trzecim tysiącleciu. Organizacja harcerska, zachowując ideał, który 

przyświecał założycielom, wychowuje młodzież w duchu tradycji chrześcijańskich i 

narodowych, (...). Hasło *Czuwaj” przypomina o potrzebie bacznego rozróżnienia prawdy 

od fałszu, dobra rzeczywistego od złudnych pozorów. Wśród wielu błędnych tropów 

trzeba umieć odnaleźć ślady Chrystusa i pójść za nim. Wtedy - jak śpiewacie w jednej z 

pieśni harcerskich - wasza "pogoda i jasny wzrok rozjaśni ludziom mrok i innym 

szczęście da harcerska dola radosna”. Braterski krąg lączący dłonie wokół ogniska to 

symbol jedności, solidarności i wierności w przyjaźni. (...) Wydaje się, że nasza Ojczyzna 

bardziej niż kiedykolwiek potrzebuje dziś budowania jedności i kształtowania ducha 

jedności w sercach ludzi młodych, którzy podejmą odpowiedzialność za przyszłość własną 

i narodu. Niechaj Najświętsza Maryja Jasnogórska wspiera was w dziele wychowania do 

odważnej i ofiarnej służby, do czujności i odpowiedzialności, do przyjacielskiej jedności. 

Niech Bóg darzy was wszelkimi łaskami.” 

Pragnę, aby słowa te, pełne troski o tych, od których zależy następne tysiąc iat, 

staly się dla każdej i każdego z Was zadaniem na miarę wyzwania postawionego przez 

nasze "dziś i "jutro". Idźmy razem ! - wtedy dopiero poznamy jaka siła jest w splecionych 

mocno dłoniach. Informujmy się. organizujmy się, wzajemnie pobudzajmy się do 

działania, umacniajmy świadectwem rzetelnej harcerskiej służby, ducha nie gaśny! 

To przykład harcerskiego życia pociąga, to on nie pozwała być obojętnym, on 

rodzi refleksję: czy tak jak żyję, warto jest żyć ?, on daje nadzieję której młody człowiek 

szuka dzisiaj najbardziej i o którą pyta na progu nowego swojego tysiąclecia Naród Polski 

"Wy jesteście nadzieją świata, nadzieją Kościoła, wy jesteście moją nadzieją !” - 

powiedział do młodych Ojciec Święty. Nie wolno nam jej zaprzepaścić. 

Warszawa, 11! Pielgrzymka Jana Pawła II do Polski. Potwornie zmordowani po 

Bialej Służbie opuszczali stadion X-lecia i usiedli odpocząć na pierwszym napotkanym 

krawężniku, podeszły do nich dwie starsze kobiety: "Dziękujemy wam, teraz, gdy 

zobaczyłyśmy, że są i tacy harcerze, możemy spokojnie umierać”. Została nadzieja. 

W tych dniach przeżywamy chwile szczególnego braterstwa: Dzień Myśli 

Braterskiej. Niech każdy z nas w tym dniu zrobi braterski rachunek sumienia według słów 

Chrystusa: "Jak chcecie, żeby ludzie wam czynili i wy im czyńcie.” - jakimi chciałbym, by 

inni byli dla mnie ?, czy chciałbym aby byli dla mnie tacy sami jakim ja jestem dla nich ? 

Bratnim słowem życzeń niech staną się słowa tej piosenki: 

"Musimy siać, choć grunta nasze marhe, 

Choć nam do orki pługów brak i bron. 

Musimy siać, choć wiatr porywa ziarno, 

Choć w ślad za siewcą kroczą stada wron. 

Musimy siać, nie wiedząc w którą stronę 

Poniesie wiatr i w ziemię rzuci siew. 

Nie wiedząc kto i gdzie pozbiera plony, 

W dożynki czyj radosny buchnie Śpiew. 

Nie wolno nam ni sił, ni dnia marnować, 

Musimy siać, musimy tworzyć trud. 
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Nie wolno nam po spichrzach ziarna chować. 

Na świecie głód, na świecie ciągle głód. 

A nas tak mało, tych, co mogą pomóc 

Ze swych zapasów szczyptę braciom dać. 

1 niech nie przy nas wzejdzie ruń zielona, 

My róbmy swoje, my musimy siać. " 

Liczę na Was, apostolowie w szarych i zielonych mundurach ! 

Misimy siać! 
ks. Romek 

(ks.Romuald Turbański, Pl. Powstańców Wikp.2 |, 62-095 Murowana Goślina, tel. (061) 122-092) 

  

DRUŻYNOWY, INSTRUKTOR 

"W Nim się poruszamy, żyjemy, jesteśmy. " 

Wszyscy dla Niego żyjemy 

Wszyscy do Niego idziemy 

Czy chcemy, czy nie chcemy 

Czy o tym myślimy, czy nie myślimy 

Czy pamiętamy, czy nie pamiętamy 
Czy robimy to świadomie, czyśmy zupełnie o tym zapomnieli 

Czy Go akceptujemy, czy Mu zaprzeczamy swoim myśleniem 

Czy Go wiełbimy, czu Go obrażamy swoim życiem 

To wynika z naszego człowieczeństwa, które On zbudował 

ks. M. Maliński 

Mam napisać o wychowaniu religijnym w drużynie, więc zacznę od pierwszego 

kroku. który należy postawić, aby wychowywać swoich harcerzy. Oczywiście najlepiej 

byłoby poszukać dobrego wychowawcy - nauczyciela, I nie będzie to trudne, nie trzeba 

szukać daleko, bo najlepszym nauczycielem dla nich będziesz właśnie Ty - druhu 

drużynowy. Kiedyś wydawało mi się, że wychowaniem religijnym w drużynie powinien 

zająć się znajomy ksiądz, katecheta lub choćby zaprzyjaźniony kleryk. Nic bardziej 

mylnego, ksiądz wprawdzie będzie tu potrzebny, bo sam przecież nie odprawisz na obozie 

Mszy św,, ale cała reszta należy do Ciebie. Ty znasz najlepiej swoich harcerzy i Ty jesteś 

dla nich pierwszym autorytetem w harcerstwie. 
Jednak tak zupełnie proste to wszystko nie jest. Wiesz już kto to ma robić, ale nie 

wiadomo, czy jesteś do tego dobrze przygotowany. A poza tym drużynowy wychowując 

innych nie może sam stanąć w miejscu. I tu nasuwa się kolejny krok: twój wzrost duchowy 

(l), a oto musisz zadbać sam. Nie będę przekonywać Cię o konieczności rozwoju 

duchowego, zakładam, że o tym wiesz, jeśli podjąłeś się wychowywania innych. Trzeba 

sobie tylko to uświadomić i już można zrobić następny krok. i 

Przede wszystkim wyjąć z szafy Biblię (jeśli jej nie masz to należy ją kupić) i zacząć 

czytać Pismo św. Można po kolei lub na wyrywki, Stary lub Nowy Testament, można 
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,czytania i ewangelię na każdy dzień; najważniejsze, żeby w ogóle czytać. I każdy 
fragment choć przez chwilę rozważyć. To jest podstawa i absolutnie nie można tego 
pominąć. W wychowaniu samego siebie bardzo przydadzą się takie pomoce: 

1) czasopisma katolickie ('LIST", "Przegląd katolicki”, "Post scriptum”, "Droga "). 
które można kupić w księgarniach chrześcijańskich, można je też zaprenumerować, 

2) książki - jest ich bardzo dużo, więc na pewno znajdziecie coś dla siebie, 
3) wykłady, spotkania - w bardzo wielu parafiach prowadzone są spotkania 

Duszpasterstw Akademickich, które mają formy wykladów (zapraszam do św. Rodzim 
pon. 20.15); w czwartki ok. 18:00 w Duszpasterstwie Szkół Średnich są wykłady o 
Jarosława; bardzo dużo różnych spotkań organizuje dominikańskie DA. 

Cały czas trzeba mieć na uwadze fakt, że Wasi harcerze przyglądają się Wam. I od 
razu, często nieświadomnie, będą was naśladować. Dlatego nie możecie się wstydzić tego. 
że jesteście Chrześcijanami, Katolikami. Nie możecie się wstydzić modlitwy, Pisma św.. 
różańca. Nie możecie się wstydzić Jezusa. Oni to od razu zauważą i w tym monmiencie 
możecie zrezygnować z wychowania religijnego, bo już ich zraziliście swoją postawą. Ale 
mam nadzieję, że nie popełnicie takich błędów, 

Zatem od jutra zaczynamy wychowanie religijne! Rozpocznijmy modlitwę za 
drużynę! 

CZUWAJ! 

dh. Agnieszka Jędrzejczak 

  

TRZECIE TYSIĄCLECIE 

Calkiem niedawno powitaliśmy rok 1997. Do rozpoczęcia się XXI wieku pozostały 
jeszcze tylko trzy lata. Rodzi się pytanie jak podsumować to kończące się stulecie - czas 
dwóch okrutnych wojen światowych, rewolucji komunistycznej, niezliczonych zbrojnych 
konfliktów lokalnych, czas wielkich systemów totalitarnych, wielkiego upodlenia i 
zniewolenia człowieka, podeptania jego godności, uprzedmiotowienia. 

To krótkie podsumowanie minionych 96 lat wygląda krótko rzecz biorąc 
tragicznie. Człowiek wchodzi w XXI wiek bardzo okaleczony wewnętrznie, bezsilny 
wobec bezduszności systemów społeczno-politycznych, którym na dodatek służył, które 
sam stworzył. Jeśli dalej stan rzeczy będzie się pogłębiał to, czy ludzkość przetrwa XXI 
wiek? Co zrobić, aby uleczyć wszystkie rany minionego czasu i dobrze przygotować się do 
roku 2000, który otworzy bramy w kolejne stulecie? 

Jedyną nasuwającą się odpowiedzią (przynajmniej dla mnie) jest powrót do korzeni 
- do Jezusa Chrystusa, który przyszedł na Ziemię, aby nas zbawić i do chrześcijaństwa, 
którego dziedzictwa czerpała kultura europejska, a od którego odeszła zatracając swoją 
tożsamość. 

Na fakt dobrego przygotowania się do jubileuszu roku 2000 zwraca uwagę Jan 
Paweł II w Liście Apostolskim *Tertio millennio adveniente” skierowanym do biskupów 
duchowieństwa i wiernych. 

W liście Ojciec Święty wskazuje na Jezusa Chrystusa - Słowo Wcielone, które 
przyszło nas zbawić; jest on także wskazaniem sposobu przygotowania się do jubileuszu 
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z 2000 ukazując poszczególne fazy tego przygotowania - szczególnie ostatnie 3 lata ai re 1997, 4 99) jako lata bezpośredniego przygotowania. W kilku yKuiach chciałbym przybliżyć Ws istu j i jąc 

aa przybliżyć Wam treść tego listu jednocześnie zachęcając gorąco do 

<<Jezus Chrystus wczoraj i dziś>> 
A Slowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas” (J.1.14a), Fakt, że Słowo Przedwieczne przyjęło kondycję stworzenia nadaje wydarzeniu bellejemskiemu znaczenie kosmiczhe. Świat stworzeń Jawi się jako kosmos, czyli KE uporządkowany. Słowo wcielając się, odmienia kosmiczny ład stwwódic ika a między Bogiem a ludźmi *w Nim mamy odkupienie 

"Objawia (On) w pelni człowieka samemu człowiekowi i ukazuje mu najwyższe jego powołanie”, zjednoczył się jakoś z każdym człowiekiem. Przez Jezusa Chrystusa sam B6 przychodzi, aby mówić o sobie człowiekowi i wskazywać drogę, którą może do Niego dojść. W Chrystusie religia przestaje być szukaniem Boga «niejako po omacku" (Dz 17,28), a staje się odpowiedzią wiary daną Bogu, który jest naszym Stwórcą i Ojcem Jezus Chrystus Jes! nowym początkiem wszystkiego. Wszystko w Nim odnajduje siebie zostaje Przyjęte i oddane Stwórcy w Jezusie Chrystusie - Bóg szuka człowieka Dlacze, > ż szuka? Diatego, że człowiek oddalił się od Boga, ukrył się przed Nim, gdyż dal si sprowadzić na manowce przez nieprzyjaciela Boga. Szatan okłamał człowieka i cięgl * robi. Jeżeli Bóg szuka człowieka przez Syna to robi to 
s. manQwców zł j 

Odkupieniern. Deklaruje się 
darowania długu zaciągniętego przez grzech i łaski pojednania ma początek w tajemnicy odku 

l Boga. To Duch Świ 
jest na podobieńst 
Syna. 

ętrznym życiu Boga, że 
dóbr, które są udziałem 

Zapytacie dlaczego rozważania nad jubi jciec Ś 
cie d jubileuszem roku 2000 Ojciec Święty zma od tajemnicy Wcielenia Jezusa Chrystusa? Dlatego, że PAAANY nano óg i prawdziwy człowiek, Pan kosmosu jest także Panem historii, jest jej <Alfą i aty orze i Końcem>, tym który był, który jest i trwa na wieki atego chcemy kończyć XX wiek z Nim i razem i jść | 

. + 
i) 

£ N 

tysiąclecie chrześcijaństwa. 
Sp dle 
pwd. Paweł Kurosz 

    

INFORMACJE, ZAPROSZENIA 
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Poznaniu odbyły się w dniach 19 i 24 stycznia '97. Ustalono skład Sztabu i rozdzielono 

' pierwsze zadania. | s 

Ze źródeł nieoficjałnych wiemy, iż zawiązał się również w Poznaniu Sztab BS'97 

firmowany przez ZHP. Liczymy na współpracę dla wspólnego dobra, jakim jest 

gruntowne i odpowiedzialne przygotowanie się duchowe i techniczne do wizyty Ojca 

Św. Jana Pawła II 3 czerwca b.r. w naszym mieście. 

Napływają zaproszenia na Białą Służbę 97 z innych miast Polski. I tak: 

- do KALISZA na 4 CZERWCA "97, zgłoszenia do 15 marca na adres: ZHR 

Obwód Kaliski. ał. Wolności 9/1a, 62-800 Kalisz; tel./fax (062) 570885. 

Komendantem BS'97 w Kaliszu jest dh phm. Paweł Pawlaczyk. 

- do ZAKOPANEGO na 6-7 CZERWCA "97. zgłoszenia również do 15 

marca na adręs: Sztab BS”97 w Zakopanem Zarząd Obwodu Tatrzańskiego 

ZHR, ul. Krupówki 6 B, 34-500 Zakopane skr. Poczt. 208, tel. (0165)143-96 

w środy od godz. 18.00. do 20.00. /automatyczna sekretarka/. Kontakt 

rezerwowy: Szef BS'97 w Zakopanem: dh plum. Maciej Jakubiak, tel. 

(0165)626-44 codziennie od godz. 20.00. do 21.00. 

UWAGA! Otrzymaliśmy zaproszenie dia instruktorów Okręgu Wlkp. ZHR na SUPER 

REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE, które w ramach przygotowań do Kongresu 

Eucharystycznego przybiorą postać tzw. KURSU FILIPA. Odbędą się one w dniach 

2103.97 godz. 16.00. do 23.03.97 godz. 16.00. w Szkole Podstawowej w Gołuchowie 

k. Kalisza. Koszt pobytu 10 zł. Konieczne śpiwory! Zgłoszenia imienne do 1 marca br. 

należy nadsyłać do dh. Sebastiana Jastrzębskiego, ul. B. Pobożnego 1/3, 62-800 

Kalisz, tel. (062) 574630, fax (062) 664136. Na rekolekcje szczególnie zaprasza 

duszpasterz Obwodu Kaliskiego ZHR, dk. Mariusz Bigiel SI. 

Dekretem z dnia 1 lutego '97 ksiądz Arcybiskup Juliusz Paetz ustanowił Kapelanem 

Okręgu Wielkopolskiego ZHR, ks. Romualda Turbańskiego. Dlatego też podajemy 

adres i telefon do kapelana: ks. Romuald Turbański, Parafia p.w. Św. Jakuba Apostoła, 

Pl. Powst. Wlkp. 21, 62-095 Murowana Goślina, tel. (061) 122-092 (jest automatyczna 

sekretarka). 

Również 1 lutego "97 Kapelanem Chorągwi Wlkp. ZHP został ustanowiony ks. 

Krzysztof Frąszczak. 

Pamiętajmy o kolejnej audycji harcerskiej w Katolickim Radiu Poznań we wtorek 25 

lutego w godz. 20.30 -22.00. Tym razem przedstawia się Środowisko ZHR z 

Winograd. 

  

«STARSZY POZNAŃCZYK”: 
Redaktor naczelny: phm. Przemysław Stawicki, 

adres: 61-631 Poznań, os.Kosmonautów 13/65, tel. (061) 206-236. 

«Harmel" - pismo duszpasterstwa harcerskiego ZHR: 
Redagują Referaty ds. Wychowania Religijnego Wielkopolskiej Chorągwi Harcerek i 

Wielkopolskiej Chorągwi Harcerzy ZHR. 

pwd. Agnieszka Jędrzejczak, Poznań, ul. Jugosłowiańska 54h/35, tel. (061) 628-421. 

pwd. Marek Jański, Poznań, ul. Wierzbięcice 44/6, tel. (061) 33-15-90 /sobota - wtorek/. 
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