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Go=rą-ce serca, wier-ne ser-ca zwalcza-ją wszelkie przesz=ko-dy, 

  

znajdą sbłą-ka-nych w świecie da-le-kim, stopią po-lar-ne lo-dy. ba z 0 

  

m SE > — 

Ref.: Naprzód! Przez rzeki, gó-ry, czy ci noc, czy słońce, przeciwne 
po,” ś E    

  

wiatry, _po-tę-gę burzy zwycię-ży ser-ce go=rą — ce. przeciwne 
8 : 

  

** 

wiatry, po-tę-gę burzy zwycię-ży ser-ge  go-rą ra ce. 

2. Gorącym sercom, wiernym sercom a 
wszystko na świecie pomaga, 
byle w nich płonął ogień ... 

i przyjaźń, i odwaga. 

 Ref.i Naprzód! Przez rzeki, góry + 
'czy ciemna noc, czy słońce; 

przeciwne wiatry, potęgę burzy : 

zwycięży serce gorące. . 

" 

* IQ CY lutego, Dzień Myśli Braterskiej,, 

9 a więc spieszymy z życzeniamit: 

  

"Niech Pan pomnoży Waszą liczbę i niech spotęguje 

Wasżą miłość wzajemną dla wszystkich, : jaką i my mamy 

dla Was; aby Wasze serca utwierdzone zostały jako nie- 

naganne w doskonałości wobec Boga, Ojca naszego, na 

przyjście Pana naszego Jezusa wraz ze wszystkimi Jego 

świętymi." (1 Tes 3, 12-13) ; 
CZUWAJ I 

F archiwum = 
—| harcerskie.pl



  

| KODLITIA HAROŚRZA 103.00 GOW s Biż, 

Panie” Jezu, naucz mnie: być sdm służyć ca tak dak” 
ma to zasługujesz; dawać bez wyrachowania, walczyć nie trosz- 
cząc się © rany, pracować nie myŚślac o odpoczynku, ałuchać nie. 
szeić ja innej nagrody nad świadomość, że roą, Aa WY 
ewość oją do a moja s Amen : 

31 SPOTKANIE KLERYCKIEGO kai HARCERSKIEGO . AR SEROA a. 

CY oztażńiet dniach grudnia * 
Ę ©, w ośnieżoonej Kotlinie Kło 

: dzieiej odbyło się robocze 
spotkanie kleryków-hnarcerzy. 
Za0t00 przewodnim był"PRO- 
GRAŁ PRACY DUSZPASTERSTWA 

Bo omówieniz wyników "n85—- 
aisdówki" powrócimy w nas— 
tepym numerze "Kapelana"4 
Spotkanie nie ogreniczyło 
się tylko do gadaniny, 
Drugiego dnia wyruszyliśmy, 

"podzieleni na zastępy aby 
zdobyć i p. ić senktusrium 

4 cżnej, Byżo. %.. A Ż*% h 1 

      

tatki Bożej 
mokro ele przyjemnie, 3 sf em rh 

Wieczorem przy kominku k  Koż 4 
podsunowśliśmy dyskusje AE, 
grupowe, wybrali ćmy Radę o 
Xręgu,omówł11śmy'przyzo Goh: 

©” wąnie do "biz szej służby", 
Gawędę Spo owicdrfa? druh 
Jerzy, : 

Y spotkeniu sdb ży Ii druhowie z 15 seminariów, 
GDKĘSZ, OŁTARZEW /PAJIotyni/, ŁOWŻA, PELPLIN, z: POK; OLSZTYN, 
PŁOÓCHĘ NA, „KATOSIEŻ 3.00 /Sadwatortenie/, NYSA, POZE (AR; 
SLA Ę zyc! ow '„SKYDÓW RIBRZ, KATN/ARTA ZERRZYDOW: SKA /Bernard tyni ł 

1 

BSO 

A> dowódcą (naczelnikiem) ROS skautów 

E 

> Baden-Powell na początku nie zamierzał two- 
rzyć własnej organizacji, Sądził, że jego system 
wychowania miodzięży da się wprowadzić do 
organizacji już istniejących. I rzeczywiście uda- 
ło mu się to, bez naruszenia samodzielności 
i zwartości tychże związków, lech członkowie 
mogii prowadzić szkolenie skautowe przy oka- 
zji swoich zajęć. Tam jednak, gdzie tych or- 
gamizacji nie było, istniała możliwość tworze- 
nia przez chiopoów własnych grup i wstępowa- 
nia do „skautowej rodziny”. 
Struktura 
Madzia ta «dednia się z dowódoki ostre 

torów) i skautów (szeregowych). Naczelnym 

archiwum 
harcerskie.pl 

w, angielskojęzycznych częściach świata by! ge- 
mera? Baden-Powell, Struktura or panizacji ska- 
utowej wyglądała sastępująco: sajmmiejszą ; 
żednostką był patrol (zastęp), Składający się 
z 6—-8 osób. Dowódcą patrolu, czyli patrolo- 

- wym. (zastępowym) mógł zostać każdy skaut w | 
©, wieku 14—i18 lat, który prz 

 skautowe na podstawie 
eszedł szkolenie 

Baden-Po- 
„Scoutimg for Boys” lub u Scoutmastera 

(skautmistrza), i który 2 
w wieku 12—i8 lat, by kk rysika ich na skau- 
tów. Patrolowy powoływał sobi z e pomocnika 
— skautów należących do - patrolu 

zebrał 5—7 chłopców .



  

E 

  

2 (a 

»; Superior Sooutmaste
rz 

© próby: -/. 

| Gkaucj dzielili się na dwie klasy. Aby zostać , 

skawtem pier klasy, trzeba było zdać kil- 

jka egzaminów i dowieść lym, że się jest rzeczy” > 

    

   
wiście dobrym skautem. Skaut drugiej . 

sztuki skautowe 

„wego ZaĆ bz e 

„AW nie więcej niż 8 minut przeby 4 

050) skautowych. 
8 

SE "BY zostać zaś skautem pierwszej klasy 

z. i otrzymać pełną odznakę skauta, musiał młody 

    

  

      

  

   

  

'42. Odbyć sam co najmniej 24-kilometrową wę- 

© drówkę: pieszo, konno, łódką lub rowerem. 

Jeżeli podróżował konno lub rowerem, dłu- 
1 mSĘ 

  

   
   

      

ż: gość trasy nasiała wynosić co nejaniej 35: Ah 
ż k, 50 nie różnych egzaminów oraz prób 

rów. Także założyć run 

cić przytomność topie cowi. 

   

  

i koordynującego działalność gromad Ę 
(nadskautmistrza). 

Wykazać znajomość regulaminów i odmnek 

    

   

zademon=.  «. 

ólne kroki przy udzielaniu | 

(© niku wypadku, podanego przez egzaminato- | 
ek lub przywró* - 

na mapie lub planie miasta okolice ł 

  

   

  

   

       

    
     

    

    

    

poniżej. Pozostali skauci nosili 

także na ramien
iu, ecz bez białego pa- | 

pierwszej klasy nosi pełną cznskę, 

  

cznakę 

j paszone na 

i poniżej łokcia. Talie odział 

można było otrzymać: 

1.-Za sygnalizację: za atmiej + wałowanie 

i odczytywania alfabetem Marca  tówaj» 

mniej 20 sygnałów na minutę. 

Ł Za pierwszą pomoc: za zaliczenie Kus Ti- 

ii clobrze zdany egzam
in ż weiie= 

ramieniu ponad łokciem, £ białym pas- 

| zaś skauci drugiej klasy — Gylko walk Z tar | 

tym mnkąskym Nianie, ao pm 
"do wora ae, R" SAN nięciu się ku nim 

U) 7. Ułożyć prawidławo ognisko.i zapalić je, m '4. Za easługę: za 20 pumietów „, zd0» 

| żywając najwyżej trzy zapałki. Na tym og- Że o" dokomanie wspaniałych czynów.” 

|. miu usmażyć ziemniaki
 z pół kilo mąki, | 

e przyznawał skauimistrz 

mie używając zbędnych n 5 a PE Tie uznamia lub aa mies, u. 

Rada A own, Skladałą się ona ze : „ także za zwerbowanie nowego edlonka ergani- 

strza | dwóch patrolowych. owała o Od- zacji. 

znaczeniach, karach i rozstrzygała wszystkie _.. Medale 
> 

wewnętrzne problemy o. Takie TE W angielskim skautingu zostały ustanowione 

maa próby zażiczaae ły przed Radą. ed- pg na aj madaka: o 
ai a 

pak, góy gromada Go» "3 tworzyła, próby oliarność przy ratowaniu lub próbie ratowa" | 

odbierał sam skautmietrz. 

Oznaka skautów 

Oznaka skautów celadała się ze strzałki, jaka 

narysowana byia ma 7 i do 

runku północnego, €a strzałka icznie 

wskazuje skautowi stuszną drogę szłachet- 

nych * "lów, na której może om sum spełnić swą 

piękną służbę i może wszystkim Swym 

bliżnim. 

archiwum 
harcerskie.pl 

nia ludzkiego życia pomimo własnego cagro- 

żenia, : 

2. Srebrny medal na czenwomej wstędze 28 TA" 

towanie i udzielenie pierwszej pomocy bez 

narażania własnego życia, skutkiem czego 

ocalenie .- bliźniemu. 

3. Srebrny meda j 

bitną służbę w organizacji dkautowej lub za 

| 

| 
| u 

| 
i 

czyny dokonane Z narażeniem życia w umię ;



E 

_ « bezpieczeństwa publicznego. 
Odznaczenia + ły przyzmawame wyłącznie _ 

| grzez Naczelnika o. 
| wniosek ekautriistrza lub' patrolowego, ktt 

«w dznym przyżadku mógł złożyć odpow 
dokładny rapom. Medale mosili skauci po pra- 

wie 01 
Tmdianie Ameryki Północn j nazywali swoich 

msjlepszych tropicieli „szarymi wilkami”, po- 
11 mieważ szary rwilk jest zwierzęciem, które samo 

©, ge zauważone, widzi wszystko wokół. Podab- |... 
- mie określali takich ludzi Zułusowie w Afryce 
Południowej. Dlatego właśnie generał Baden-- 

podczas Powell został 81M ; wojny Mańtebele 1896/37 
„ mażwany wilkiem. Mr. i -Setón, Na- 

© «nelnik emerykańskiej „Boy Scouts", był także 
-matywany szarym wilkiem. Taft zrodziły się 

= organizacji skautowej odznaka i tytuł „wilk”, 
$ruyznawane jako uznanie za szczególnie wy- 
róśniającą się sbuźbę skauiową, "To odznacze- . 
mie przyznawane było jednak tylko raz do roku. 
Przysięga skautowa 

Zanim chlopiec został przyjęty do organizacji -. 
skautowej musial złożyć skautową przysięgę, 
%tóra brzmiała: > 

„Przysięgam na mój honer, że 
1. będę wypełniał moje obowiązki wobec Bo-_ 

ga i maich przełożonych, 

mojej osoby, 
— 3. będę wiemie przestrzegał Prawa Skautowe- 

0". RAR: 
Składający przysięgę stał wyprostowany, 2 

prawą ręką uniesioną ma wysokość ramienia. , 

". Kciuk przyciskał mały palec, a krzy pozostałe 
umiesione były do góry, Te trzy pozostałe pal-. : 
ce miały — tak jak trzy ramiona lilijki — przy- 
pominać stale ekautem trzy rzeczy które ślu- 
bowali podczas przysięgi ć 
Pozdrowienie i znak rozpoznaw: 
czy skautów ; ż 

Do pozdrowienia układał skaut prawą dłoń 
tak jak podczas przysięgi. Jeśli była ona ufile- 
siona na wysokość ramienia, było to tzw. małe 

pozdrowienie. Jeśli zaś unosił ją skat do czó- 
ła (salutował), oznaczało to tąw. duże pozdro- 
wienie. Jeżeli skaut spotykał innego skauta pa 

raż pierwszy w ciągu dnia, to niezależnie od 

tego, czy ten drugi należał do jego gromady czy 
„do innej, witał go małym pozdrowieniem. Du- .- 

(,  żym pozdrowieniam oddawał honory swym 
ż ma skawimistrzowi i patrolowemu. 

akże, 
maszerował abok oddział ze sztandarami, gra- 
ny był hymn narodowy lub przechodził kom- 
dulst pogrzebowy, okazywał skaut cześć dużym 
pozdrawieniem. ź 
Strój skauta . A 

Skaut nie nosił kolorowego munduru, by nie 
rzucać się w oczy. Nie chciał wywyższać się 
ubiorem. Natomiast wskazane było, by członko-" 
wie jednego patrolu byli. jednakowo ubrani, 
szczególnie jeśli chodzi o kapelusze i chusty. 
Do umundurowania i wyposażenia skauta na- 
leżało: 

1. Kapalusz z szerokim rondem, 

archiwum 
harcerskie.pl 

  

   

   

      

    

      

   

  

u „1. gwizd 

"2. przytwi 

gdy 'wciągana była flaga narodowa, .- 

R szyi, ja 5 PSŻ A r; lanelowa (szarozielona — przyp. © 
Ż A Wiązka tasiemek w kolorze patrolu przy- i ; 
ore ita na lewym ramieniu, Ę 
6008. Pas, PY PIEA poyęzyyi ze 

ną ę, 3 

16. Mały plecak, . Ki W A fe 

1. Spodnie do kolan, | : FRARRIENIOTA 

8. Podkolanówki (grube | długie, ©, 

9. Buty sznurowane (nadające się do snarszej, 

    

©10. Dluga leska z podziałką centymetrową, |. 
(5.11. Rolka bandażu, (a> 

12. Oznaka skautawa noszona wedlug regule 
minu. ę 

„/ Wszelkie medale i odznaki były noszone tyf- 
„ko wtedy, gdy skaut był ma służbie lub na obe- 

* zie. W imnym czasie musiały one być zdjęte ldh 
przykryte. Jednak «walno było skautowi «sty 
czas nosić mały. znaczek «v kształcie skautowej 

% - Mijic, 
kPażroł o". AIECE ELA 
/_ Katda gromada była nazwana według miej- 

, soowości, w btórej działała. Każdy patrol de 
„nej gromady był nazwany imieniem zwierzęcią,. | 
up. „wilki”, „Sowy”. Każdy skaut miał w swe-, 

> dm stały numer: patrolowy mr i, jega 
SER |... zastępca — nr 2 itd. Patrolowy nosili: zawszez 

61,9. ze wszystkich sił będę służył pomocą bliż- .. 
|. nim, także w obliczu niebezpieczeństwa dla. 

uk dowy na sznurze woXół Sszyż, ś 
y do swojej laski proporczyk: 

„patrolu z widniejącym znakiem patrołu. 0 
+, Każdy skaut enusiał nauczyć się naśladować . © 

-- głos zwierzęcia, które stanowiło nazwę patrobn- 
„Dzięki temu członkowie danego patrolu mogii . 
się nawzjazem porozumiewać, zarówno nocą jak 
i wtedy, gdy cię musieli ukrywać. Żadnenaz: 
skautowi absolutnie nie wolno byłe używać 
okrzyjku innego patrolu, ł 

_ Także, gdy skaut rysował znaki na ziemi, by. 
się porozumieć z innymi, umieszczał na r;-- 

'. sunku głowę „patrolowego” zwierzęcia. ZE 
Ę Janusz Grubacz 

ę 
  

       



  

[ż] 
— 

16. Uczyć jak najwięcej pogiadowa, syaczi" 

    

| 20 wskazówek | 
BLA 

"=43 

1. Przygotowane, pomóc 1 rewisyiy.. met | 

2 gotowe tempo, zie, dopuszczać do mare" EA 

twych punktów, 

* 3. Zaprogramowawy 
ciąg elementów dostoso- | 

=ż? ak elastycznie Go sytuacji. e 

64. Swoim. postępowaniem dawać przy A 

śr « harcerzom s 
u" 

zał: 

5. Nie „ciągał 
icartki, łsiążki czy nazye Ę 

czeć i nie działać p 

sem, Mówić to, Czego się jest pewnym. 

e wmówić tyfeo 10, ©0 potrzebne do danej 

i x seiekcj 
(sprawy, nie zanudzać, dokonywać BEE 

Informach 
Ń 

nie, praktycznie! 

43, Kontrojować ” na 

węyszystko rozumi 

wyjaśniać). 
ŚcZE 

rzą. Przeży wać, 
cieszyć BIS * 

* harcerzami (pie wstydzie 

czy harcerze 

  

Ł „narzie wąaz 2 

się tego, do mo 

     

  

ara    sos 

6" WPROWADZENIE 

Czesto rozmawiując, OBWE okazionalnie, 2 

takimś drużynowym CZY zwykłymi NAroeTZE" 

mi słyszałem 7 ich Ust ty cichą i jakby NiE> 

śminłą skargę! „Z pewnością sprawy drużyny 

mtoriyby fd6 tepiej... ale nie mamy księdza dia 

nns... nie mamy naszego kupsłanu, kióry by SIĘ 

naraj zainteresowali Ten, kiórego mamy, Ma 

"tnk mało crasu.. i hes mało rezurie.” 

Te 4 tym podobne wypowiedzi są wezwa” 

niem właśnie dła nas księży, do naszej świa” 

domości. Pierwsi ze wszystkich — młodzi bare 

cerze katoliccy, odradzający się. W Czasach tak 

wmrdzwych i smutnych, życzą sobie 6 nas księe 

ży jędaesu: byśmy im byl prawdziwymi „oj- 

rarni duchownymi”; „uświęcicielami” ści: pniG> 

śożci. 
A 

Ten śpel powinniśmy wyryć sobie głęboko 

« serwach naszych, utrzymując zawsze żywą” 

śoriadomość najwyższego zada €8 spełnienia 

* jako kspeiani, kierownicy © wnl drużym 

SKUTECZNOŚĆ 

    

  

   

Wszyscy wiemy, że urobienie sumienia i cha> 

rnkteru jest celem szczególnym duszpaster= 

stwa młodzieży. Jest to również celem szczę». 

gólnym harcerstwa. B. P. (założycie skautingu, 

archiwum 
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-| 14. Okazywać harcerzom zaufanie (w miaręj== 

, śak, by to odczuli. © 3 

R se owazree nikogo. 
yć konsekwentnym w postępowaniu (nie 

.uparty) — nie rzucać słów na | 

_17. Dbsć o d nę, uczyć harcerzy śwłado © 

mego zd 

dla hymnów i munduru. 

(18. Dbać o szacunek dla tradycji harcerskich, ś 

f innych funkcyjnych. 
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ściowyjm Gbywatelem ćw 
Ścisła jedność 1 wspólnota 

pewno kształtowónie de 

teczniejszym ł silmie 

nię zbawia, lecz. zóv ż hadprzyi 

współdziałania  przyrodzonego. 

katolickie pragnie właśnie urzeczy 

swych członicach ten harmonijny tozwój wszy= 

stkieh sprawności chlopca; | tych msiertalnych, 

„4 tych duchowych, jak również zdobytych w 

porządku Łask Bożych. Ten stopniowy Tozwój 

dysponuje chłopca do zwracania się do kapła- 

na, dla któregu duszpasterstwo w harcerstwie 

znajdzie najpewniejszą gwsrancję powodzenia. 

"Normalnie życie duchowe miodego harcerza 

jest jeszcze w stanie embrionalnym t, niestety, 

każde zlo dąży łatwiej do rozwinięcia się i za= 

korzenienia się w drzewo i owoce życiowe, anl- 

żeli poprawianie Się. Tak też działalność du= 

chowa ekscentryczna w _ jakikolwiek sposób, 

bądź to przez błąd, bądź to przez przesadę, 

        

4. Być sprawiedliwym wobec wszystkich bór | ;



  

    

"może zaciążyć na całym życiu. W harcerstwie 
natorniast kierownictwo duchowe, właśnie 
przez wzgląd na identyczność celów, znajduje 

łoże bardziej żyzne, by stać się dziełem 
il 1 równowagi elementów, z zasady 

wykluczając każdą jednostronność i krańco= 
wość, które są zbyt niebezpieczne dla harmo- 
nijnego rozwoju duszy. Z 

Ta sys pracy i harmonia współczynni- 
ków, jakie nam daje harcerstwo, s najpew= 
niejszą gwarancją pracy trwałej i wydajnej 
w kształtowaniu młodych dusz. 

Pewnie — nie możemy i nie zamierzamy 
Wz tutaj wszystkich czynności I ce- 

mnianowicie kształtowanie sumienia i kształto” 
wanie charakteru. — Są to zadania główne, 
wokół których kapelan powinien ześrodkować 
całą swą działalność. -Dlatego zostaną tutaj 
krótko omówione dla lepszego zrozumienia ich 
roli warunkującej wielką wydajność duszpa- 
sterstwa harcerzy, 

A) Kształtowanie sumienia - 

Skoro pragniemy otrzymać coś zasadniczego, 
silnego, naprawdę trwałego w duszy naszych 
harcerzy i tworzyć chrześcijan prawdziwych, 
nieskazitelnych, bez paradoksałnych i grzesz- 
nych kontrastów w tym co mówią jako wie- 
rzący — a tym, co natomiast czynią, bez za- 
ciemnień złudnych namiętności i bez łoskótu 
w strasznych burzach miodości, bez dezercji w 
pierwszych kontaktach z światem (uniwersytę= 
ty, życie wojskowe, urzędy, zakłady), musimy 
na pierwszym miejsęu kształtować prawdziwe 
sumienie moralne: jssne i silne. | 

Zndanie nie jest łatwe, gdy chodzi o mła- 
dzież i chłopców. Lecz ydy oni są harcerzami, 
praca staje się łatwiejsza i pewniejsza. Stwier- 
dziłem, że prawdziwy harcerz z prostotą przede 
kłada swojemu kapelańowi przykre doświad 
czenia instynktów wypływających we wrzeniu 
z bujności lerwi, ma dobrowolną odwagę i po- 
wagę, by prosić o wyjaśnienie tajemnic życia 
i o znaczenie słów i faktów, które mogłyby być - 
dla niego niewytłumaczałnym zamąceniem; py> 
ta i odpowiada w oczy, bez drżenia w głosie 

i bez osadu złego zrozumienia czy niespokojno- 
ści. Czuje bowiem, że żyje w najpogodniejszym 
i słodkim klimacie największego wzajemnego 
zaufania. 

Jasnę jest, że nie będzie zwierzania się, gdy 
nie będzie zaufania. Całe harcerstwo bazuje 
na tym: dąć zaufanie ij zasłużyć na zaufanie — 
„to jest kluczem sukcesu w wychowaniu har- 
cerskim” — napisał B. P, Lecz dla nas kapla- 
nów nie jest to tylko kluczem do wejścia do 
serc naszych chłopców, ale jest najpewniejszą 
gwarancją wyniku w aniu prawdzi- 
wego chrześcijańskiego sumienia. Przez sumie- 
nie chrześcijańskie rozumiemy całe życie mo- 

„realne chrześcijanina; tj. harcerz żyje, jak żyć - 
; Panas, który powinno dziecko Boże, w obliczu 

jest w niebie, w obliczu braci w łączności z 
Chrystusem, w obliczu własnego ciała jako 
świątyni Ducha Świętego. 

Rzeczywiście stwierdziłem, że prawdziwy 
harcerz, bardziej niż wszyscy inni chłopcy, 

Ę archiwum 
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o duszpnsterstwa dla młodych har- 
cerzy, jedynie dwa podstawowe zagadnienia: 

czuje absolutną konieczność życia zawsze w 
łasce Bożej. Nie może trwać z sumieniem spla- 
mionym, lecz czuje potrzebę czystego serca 

„4 delikatnego sumienia. 
Wszystko w życiu harcerza mówi o czysto- 

ści, o pokoju, i o miłości. Przez to jego dusza 
staje się bardziej wrażliwa na łaskę; a o ile 
moralne nieszczęście grzechu go spotka, czuje 
silną potrzebę powrotu do pokoju i czym prę- 

- dzej się spowiada. 
Stąd naturalnie bierze swój rozwój życie LU 

kramentaline harcerza. Czuje potrzebę Sakra- 
mentów: środki skuteczne nigdy go nie zała» 

e mią, nawet wtedy gdy wymagają ofiary. 
W ten sposób zaczyna żyć swoim życiem - 

nadprzyrodzonym, Dwie siły tam się zbiegają; 
"laska czyli moc Boża i wola czyli moc ludzka. 
Harcerstwo daje nam najlepsze zjednoczenie, 
jakie jest koniecznie niezbędne do nadprzyro- 

"| dzonego skutku łaski. 
'Tu więc harcerz jest zdecydowanie konkret- 

ny, praktyczny i rezolutny; kapelan wychodzi 
mu naprzeciw z programem nader jasnym 
i proporcjonalnym do jego wieku i tempera- 
mentów duchowych. W niejednym wypadku 

„ eel można osiągnąć przy pierwszym skoku, lecz 
w innych wypadkach roztropnie będzie postę- 
pować z pauzami. Zasadniczą jest rzeczą, by 
życie duchowe harcerza posiadało zawsze swo- 

„. je dwie charakterystyczne prerogatywy, jakie ' 
stale napotykałem w prawdziwym harcerzu: 
powagę i dobrowolność. Pracując na tych ba- 
zach kapelan powinien być tą podnietą i prze- 
wodnikiem w dościganiu wszystkich możliwo- 
ści, jakie życie łaski użycza harcerzowi w po- 
rządku nadprzyrodzonym. * 

Duszpasterstwo, które ograniczyłoby się je- 
dynie do pierwszego impulsu w punkcie wyj- 
ścia, które zadowalałoby się jedynie wytycze- 
niem programu, zaprzeczyłoby od samego po- 
czątku głębokiej żywotności dusz 1 własnego 
charakteru prawdy i powagi. Jest prawdą, że 
poziom duchowych osiągnięć jest uwarunko- 
wany „miarą daru Chrystusa” i od podatności : 
dusz, które są tu podmiotera; mimo to kapelan 
nie może przestać nigdy kierować, pobudzać 
i zachęcać do wyżyn. 

Harcerze zasługują na nasze pełne zaufanie 
i sposób najlepszy wykazania go im przez nas 
jest ten: Zająć się nimi gruntownie, udzielając 
"kredytu zaufania wszystkim ich możliwościom 

- duchowym. 

B. Kształtowanie charakteru 

* Dobrze wiemy, że harcerstwo jest metodą 
wychowawczą, która celuje w uzupełnieniu w 
chłopcu dzieła Kościoła, rodziny, i szkoły, for- 

niując jego charakter. Indentyczny cel mają 
również inne systemy wychowawcze. Lecz ory- 
ginalność jest cała w specyfice środków, jaki- 
mi posługuje się do osiągnięcia celu. Te środki 
kształtowania działają skutecznie od „we- 
wnątrz”, dają światło umysłowi i siłę wol, po- 
budzając w chłopcu tę dobrowolną działalność, 
przez którą rzecz „biorą jaką jest” w swoim 
„dm robiąc z tego „jaką ma być” 
w świecie życia, Pozwolić żyć chłopcu 
całym, jego życiem, życiem wolności, bohater=



k 

=] 

|, wewnątrz, to jest ! 
/).. Gdyby tak nie było, cała działalność har 
., eerska upadłaby względnie nie trwalaby dłu 

* |. ga. Ta cecha systemu nie mogłaby mieć tej ca 

| wewnętrzne trudności do 

"ZL 
* 

< i podboju. Na nić podkalią kazania, wy» 
starczy wlożyć iskrę ogriia w fantazję chłop 
ca, by dotknęła serca i wywółała wewnątrz nia- 

+ miętność wielkich ideałów. 
Wielkie ideały 1 wielkie zapały zewsze po- 

zostawiają w duszy każdego chłopca — a w 
duszy harcerza głęboko i niezetarcie — naje 
piękniejsze postanowienia w dobrym, . Ideał 

+1 życie są dla ńiego jedną rzeczą tylko, dosko» 
« nałą harmonią calego życia, rzeczywistością co- 
. dzienną własnego obowiązku na każdą godzi- 
„ nę | na całe życie. Ten aktywizmm wewnętrzny |. 

jest całym życiem chłopca. dla którego kształ- 
towanie charakieru jest pracą ciągłą, powolną 
gle pewną I skuteczną, która rozwija się natu- - 
a. i hęrmonijnie w każdej jego czę- 

. Bogactwem harcerskiego systemu jest to 
> właśnie, że działa od wewnątrz dla kształtowa- 
*.nia charakterów mocnych. Bez tej siły wee ©" 

wnętrznej nie możę być prawdziwego charak 
teru, Wyraża to bardzo dobrze HB. P.: „sekret 

';. powodzenia znajduje się nie w nauczaniu me- 
todą szkolą, ale w przyswajaniu go przez sie- 
bie sarnego. Prawda, którą pragnie się ugrunto» «—* 
wać, musi oddziaływać z perswazją... my doda- 
p" odwagi gsysłowi odpowiedzialności 0so- 

„ bisiej chłopca za jego rozwój; liczymy na jego ' - 
henor; zadaniem pam pany jest rozwi= 
jeć charakter osobowy i indywidualny”. Hare 
cerz wyrabia swój prawdziwy charakter. od 

przekonanie. 

łej siły I skuteczności, jaka jest konieczna do 
stworzenia charaktorów silnych i męskich. | | 

| Duszpasterstwo jest normalnie niezbędne p 
- śtępowi wewnętrznermmu duszy. Bez cudu czy 

bez nauczyciela jest moralnie niemożliwością, 
| by dusza mogła to, co dla niej jest naj- i Pe i 
|/-wym, bez uniknięcia ryzyka utraty siebie. 

„ A więc, jeśli duszpasterstwo dła każdego chrze- | 
zma jest środkiem Pe na drodze > 

„ doskonałości, to tym bardziej jest ono nieod- 
, zownym dla harcerza, r 

w życiu ducho- 

Żaden młodzieniec nig- 
0... dy jeszcze nie miał szczęścia czy śmiałej zuch- 
©  wałości urobienla siebie samego w życiu du-. 

rcerz jest zawsze dzieckiem, chłopcem, na A 
-. młodzieńcem, który — aby kroczyć po twar= - 

dych drogach ducha —- czuje konieczną po- | 
z przewodnika, pobudziciela do doskona- 

I on, jak wszyscy inni młodzieńcy, posiada 
przezwyciężeńia; i on 

staje się przedmiotern nieuniknionego kryzysu 
|- swojego wieku, dręczonego budzącymi się 

gwałtownie * zmysłami; potrzebuje Wyjaśnień 
"wątpliwości sumienia, by ustalić rzeczywistą 
| odpowiedzialność swoich czynów. Jak mogloby 

ze siebie, bez kierownika, formować się sumie= 
nie moralne światłe i silne, zachować ńastawie- 
nie chrześcijańskie w zagadnieniu miłości, po- 
znać jasno swoje powołanie i znaleźć trwałą 
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| wagę zrobić to dobrze. 

TUNE z 

wspaniałomyślność w osiągnięciu wyższych cee- 
lów dozkonałości? Se 

Pisze nasz założyciel: „Nasi chłopcy są psłnii 
entuzjazmu £ życia, I potrzebują tylko, eb* mie. - | 
mi dobrze pokierować, by stali się docrymii 
i pożytecznymi obywatelami. Ten wspaniały 
materiał można stracić, jeszcze gorzej —— mMótże 

go uczynić szkodliwym jedynie przez Bromski 
chowania, przez brak pomocnej ręki, Któwe 
pekier: | chłopcami w kryzyszeh ch 

wieku, a gdy znajdą się na rozdrożu, i"m _ 
śzłość skieruje się na drogę dobrz kk se. 

wzi "W swoim: czasie i oni zostaną ojcauł 4 
_ cehłopców,. których będą musieli poprowańlzić 

po drogach dobrego obywatela, a tyycias«mn 
w rzeczywistości nie będą znali nawet znacze 
nia tego słówa. I nie całkiem ze swojej wińw,,, 
Jak zaradzić takiemu złu? W jakiej torrdin? 
Środkiem zaradczym powinno być wyrobienie 

/-,_ Charakteru... przez charakter rozwnie się pow 
nego -ducha męskiego zaufania do siebie i alk 
truizmu, coś w rodzaju. praktycznego chryśtiae 

Skoro powyższe odnosi się do wszystich 
chłopców, ta o wiele ważniejszym i koniacze 
piejszym staje się dla harcerzy, którzy z tytuw=. 
łu wyróżnienia t honoru wnoszą większą od- 
powiodziajność, a to znowu wymaga od Kapła- 

(na znacznie większej podpory moralnej. Dee 
"wiza (hasło), Prawo i Przyrzeczenie harcerekie 

są w sobie ełemeńtami bardzo jasnymi i precy- 

tym konieczniej wymagane jest odpowiednie 
(7 kierownictwo, by tdeninie odpowiadało wszyst- 
" ć. kiemu. ; 

_ Sama dewiza harcerzy: „Bądź gotów!” (na- 
* sze polskie: „Czuwajł” — przyp. tlum.) juź sa- 

$tanowi obszerny program życie. 
Chłopiec me być zawsze przygotowany na za- 
proszenie Pańa, na każde Jego zawołanie do 
służby Bogu i bliźnim; przygotowany, by wie- 
dział, co nnleży czynić w każdej okoliczności 
życia I jak to należy uczynić, oraz by miał od- 

piękniejszym idesłem, lecz by go osiągnąć, 
*trzebe włożyć weń wiele wysiłku, wiele od- 
wagi, wiele miłości. Harcerz pracuje, by urze- 
czywistnić ten wspaniały program, lecz nie mo- | 
że sam podołać takiej pracy. Aby podołać, po- 

'trzebuje koniecznie silnej akcji kontroli, kie- | 
rownictwa i wsparcia w zmaganiach ducho- 

_ wych, jakie must napotkać, — i tu właśnie jest ! 
nieodzowna dziedzina działania kapelana. 

Dewiza jest tylko programem ogólnym, któ- | 
rzeczywista realizacja zależy od przestrze- . rego 

gania Prawa Harcerskiego. Prawo to jest za- 
stosowaniem do konkretnych obowiązków ży” 
cia chłopięcego wielkiego i niezastąpionego 
m = o jest Kodeksem ży- 

nowych współczesnych rycerzy, I harcerz 
wie dobrze, że cała jego wielkość i wartość za- 

" leży od przestrzegania Prawa, od wierności 
każdemu z jego punktów, od wysiłków w prak- 
kowaniu ich w sposób możliwie BoE, 

Praktykowanie tego wnosi dokładną i poważ- 
ne odpowiedzialność sumienia: Jest nieustan- 
nym, wewnętrznym nawoływaniem, jest bodź- 
cem do czynienia wszystkiego w sposób naj- 

to właśnie jest naj- 

-.-cyjnyml, które zobowiązują harcerza i dlatege © 
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lepszy. Jest to dziesięć zadziwiających stopni 
wznoszących się schodów; dziesięć niezbędnych 
kroków w życiu harcerskim, jakie harcerz zo=



  

bowiązuje się spełnić, by dojść do życia łaski 
i do wytrwania w dobrym. : 

Ale ile waik, ile trudności, lle przykrych 
niespodzianek może niekiedy powikłać tę 
wspaniałą wspinaczkęi.. Po pierwszych entu- 
zjazmach zaczyna się trudna walka, zdaje się, 
że zmniejsza się odwaga i może zrozpaczony 
chlopiec rzuciłby broń, gdyby u zwego boku 
nie znalazi w osobie kapelana widzialnego 
unłołe, zawnze wiernego w pocieszaniu, w po- 
maganiu i w przebaczaniu. 

1 jeszcze inna odpowiedzialność opdziewa 
swą koniecznością w sposób specjalny całe ży- 

"Gie miodego karcerza: to Przyrzeczenie. 
Jest fundamentem całego ruchu, syntezą naj- 
piękniejszą harcerskiego ducha, najpiękniej- 
szym wezwaniem, jakie można podsunąć honc- 
rowi i sumieniu chłopca. Nie jest nagrodą, lecz 
isiętną pomocą, bodźcem resinym do dobrago, 
obowiązkiem honoru, którym obejmuje całe 
żywe. Wychowuje chłopra do świadomości 
własnego obowiązku, wprowadzając go na dro- ; 
gę autodyscypliny, Tu dopiero zobaczy się ca= - - 
łą zręczność Kapelana, wlsśnie w zdolności 
uczynienia praktycznym ł konkretnym prże- 
strzeganie tego Prawa i Przyrzeczenia. 

Gwarancja wierności Przyrzeczeniu jest na- 
tury moralnej: albo Przyrzeczenie jest odczu- 

wane I przeżywane aż do głębi duszy, albo nie 
znaczy nie. A więc wielką jest odpowiedzial- 
ność kapelana w zadaniu, aby wychować duszę 
chłopca do uznania Przyrzeczenia za rzecz bar- 
dzo doniosłą I poważną, którą odnosi się do ca- 
łej jego dobrej woii. Dlatego też kontrola i po- 
moc kapelana, by wiernie je przestrzegał, staje 
się prawdziwą koniecznością. 

Skoro wreszcie zrobimy porównanie z resz- 
tą chłopców, zobaczymy, że jest względnie ma- 
ło tych powołanych do Harcerstwa. Co jest te- 
go powodem? Jest mało chłopców, którzy dą- 
Żą do arystokracji ducha i. którzy tęsknią do 
wstępowania coraz to wyżej. ć i 

Rzadko harcerz jest przeciętny i dlatego wla- 
śnie, ponieważ pragnie oderwać się od prze- 
giętności ti dążyć do doskonałości, potrzebuje 
więcej siły i odczuwa bezwzględną potrzebę 
opłeki duchowej, tak jak potrzebuje samolotu, 
kto pragnie oderwać się od ziemi i bujać w la- 
zurach nieba. : 

Z tych wszystkich wyszczególnień oraz z po- 
szczególnych odpowiędzialności życia harcer- 
skiego jasno 'wynisa konieczność swoistęgo 

, duszpasterstwa dle prawdziwego karcerza. 
Don Tullio Brida OSJ - 

*/* Fragment książki Il Socerdote degli Espłorniori z wlo- 
skiego przetłumaczył ks. Jan Dominik. 

dokończenie w następnym numerze 

  

Jak powstał 
R pierwszy 
oddział skautów 

Działo sią to w roku 1399, na początku woj- 
ny burskiej, kiedy Maieking, miasto w brytyj- 
skiej Afryce Południowej, zostało okrążane 
przez liczne wojska Burów.  Mafeking był 
miastem małym i niewicie się liczącym, więc 
nikomu na my%l by nie przyszło, że może być | —«. 
kipdykcdwick zaatakowame przez nieprzyjaciela. 
Komendantam był tu pulkownix Baden-Po- 

well. Do dyspozycji miał «an łącznie z policją 
1 ochotakami ledwie 700- oddział. 
latego urtroli jeszcze obywateli — około 300 

mężczyzn. Niekiórzy z nich, wladający bronią 
jato mieszkańcy niebezpiecznych teranów przy- 
granicznych, dorośli do niebezpieczeństwa. Jed- | 
nax wielu — kupcy, urzędnicy i inni — nie 
miało nigdy przedtem broni w ręce. 

Tax więc łączmie 1000 ludzi musiało bronić . 
miasta, w którym znajdowało się okolo 7000 
miejscowych mieszkańców oraz 600 białych ko- | 
biet | dzieci, a którego obwód liczył namiej wię- 
cej 8 kilomotrów. 

Liczył się każdy człowiek. Kiedy w wu i kia śmierri lub ran «mniejszała się grupa 
eów, obowiązki obciążały coraz bardziej tych 
pozostałych na posterumicu. Wiłtedy wiaśnie lord 
Edward Cecil, najstarszy oficer sztabowy, zwo* .* 
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łał na rozkaz Baden-Powella miejscowych 
chłopców, utworzył z nich oddział, ununduro- 
wał ich | wyszcolił, przysparzając obronie cen- 
nych pomocników. Bo do tej pory wiełu doro- 
„łych, „pełiowartościowych” "żolnierzy traciło 
czas na przenoszenie meldunków, obserwację 
i inne czynności pomoanicze. Zadania te powie- 
rzonę zastały teraz chłopcom, «o obciążyło ob- |. 
rońców i wzmocniło pierwszą Unię, 

Chłopcami dawodzii m3 
Goodyear. Wielu z nich było rowerzystarni, mo 
gli więc wykonywać także czynności pocztowe, 
dzięki czemu mieszkańcy miasta mogli przesy- | 
łać listy do innych fortów i do siebie nawza- 
jem W tym celu wyiwarzano własne znaczki 

, pocztowe. Przedstawiały one wizernumc rało- 
' dego posłańca jadącego na rowerze. Nad tym | 

widniały inicjały królowej (V. R.) i wstęgą | 
z napisem: „Oblężenie Mafekingu”. 

Chłopcy byli zawsze gotowi i chętni do wy. 
konamia zadań, do „przenoszenia meldunków, 

choć narażali przez to swoje życie. Życie, któ- 
re nagle zmieniło swój wymiar, nabrało tem- 

- pa, przestało być sielanką i beztrską — życie, 
(które wymagało teraz od nich sprawności ii- 
/ zycznej, odpowiedzialności, podejmowanaie nie- ' 

łatwych decyzji, umiejętności ooserwacji i — 
(, przede wszystkim — przełamywanie - swoich 

słabości j strachu. Chłopcy z Mafekingu zdali 
ten egzamin bardzo dabrze, 

Tak powstał pienwszy oddział skautów — 
Boy Scouts. | 

Janusz Grubacz 

młodzieniec imieniem 

— an E naczej 
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9. sierpnia. była Kaliiinacyjnyta 
O (Route). "włoskich 

z m m ae 

    

arąt" świata - „polityk, "gospodarki 4 
' także „wielką wysta-.    

   

  

   

  

   

( a pa Alaska roku. Na 
a przybyło tałeże ok. 200 

e - Brytdnii, e Krańoil 
FN, ; Japonii, „Hiszpanii, 

tinii "Faso. W sobotę, 11 
estników: złotu odwiedził Oj-. 
Otoczona "górami. kotlina . 
wypełniona młodzicżą, kie- * 

   

   
   

  

w si de: Paweł 1I, cżęby cele, | 

bę, "następnie ;terenowym samochodem 
udał się w kierunku przygotowanego ha 
górującym. nad kotliną wzniesieniu ołta: 
rza, "przebywając „ostatni odcinek: aj 

BR pieszo. Z 'Papieżcm koncelebrowalt' 36, 
i kretarz . Konjerencji Episkopatu Włoch, 
sz bp Camilio": "Rulni, | przewodniczący ' Ko-.. 
„misji: Apostolstwa Świeckich Episkopatu. 
"Włoskiego, bp Fiorino Tagliajerri, arcy: 

o' biskup L'Aquila, Mario Peressin oraz Ok. ; 
+ 200 księży. Ojciec Święty, wygłosił NO-. 

milię, która była wielokrotnie przerywa” 

   

    
    

  

     

  

   

    

    
   

   

oazy i zaprosił zgromadzonych do Od. 
. nowienia 'wyznania wiary. Po: Mszy św. 

, , :spotkanie z Janem Pawłem. II. trwało | 
uu nadal. Wręczono mu: dary, m.in. chustę; 

i łaskę harcerską oraz pieniądze przezną- . 

«zone dla ' seminarzystów afrykańskich. 
|/.Na zakończenie Ojciec Święty raz jesz: A 
l '©żę zabrał głos. W sposób bardzo 'oso- * 

bisty podziękowat za zaproszenie: „dzię- 

*kuję za to, żźć mogę być. wśród was; że | 
„mogę przebywać tutaj, w otoczeniu gór; 

ł z : 

archiwóń qdać na szczyly Apłnińea, koniem: z 

harcerskie.pl 

  

   
    

    

      
    

   

      

    

    

        

    

   

   
     

     

     

   

   

  

4: "mebdych. aktywnych ludzi, którzy — 0 

||sere 1 

  

na: pełnymi. „entuzjazinu okrzykami słu. | e 

     

iować piekno waszej a, być tw 
taj; lególnie'”. Dalej Popież mówił a. 

  

      

   

pomaga w odkrywaniu Boga. „Człowiek 
mówił Papież — nie może być tylko 

sieb a być dła siebie wychowawcą. 

rw "programie "skautingu, +10 programie” 
GESCI. .(...) „Do * przybycia !ulaj nie. 

€ przyznaję — umiłowanie pór, przy” 
rody, "chęć ; bycia: sobą, chęć bycia ra-. 
'żem,. pragnienie - — niestety niemożliwe . 
'do zrealizowania — wspólnych śpiewów 
"przy oguisku. (...), Przybyłem. tutaj, po- 

iewaź: znam was £ spotykam : wielokrot-"; 
   

4 skich parafiach. Niemal w każdej parofit.. 
mam ; "mośność spotkać grupę . skautów, 

nójmiodszych aż po najstarszych. W. 
skautingu praghą realizować własne PO: 
"wołanie ,chrześcijańskie. | Są obecni: i; 
„przeżywają . ,swą. przynależność <do. skate: 
„flugu jako apostolstwo. Ka „) Dłatego, gdy; 

, ponowańo mi obecne. zpokarie, Ż: 
licq,. .eztęrnastotysięczną |: grupą, 

„scolie”, - których znam ŚrOBNEi 
„mniej. niż młodszych skautów, poczułem, 

5 1608 w rodzaju „takazu':' 
gdyż oni są "Kościołem, . są obecni to 

Ń 

rty, « powiedziałbym, 

'dobra, którymi 
; złotu, 

obdarzył uczestników 
Ojciec Święty życzył, by 

' przygotowania, jakie podczas trwania te- 

.go obozu ofjiarowai program skautowy”. 

| Musi wychotywać same- 

skłoniły mnie względy protokolarne, ele; | 
motywy, które rodzą się w sercu, a tak. | 5 

| podczas. moich. odwiedzin. w :rzym- 

„musisz tam iść, ę 

„Kościele 't. pragną wnosić doń . swoje . 
"ludzkie i. chrześcijańskie „doświadczenie, 
doświadczenie sicautów" ”. Papież wezwał: 

„ "katolickich .skautów, by 
w świata: byli świadkami Chrystusa ukrzy- .| 
;, żowanego. t zmartwychwstałego. Podzię:- 
śi kował za otrzymane dary, za hojną ojia-" 
tę na potrzeby wychowania ajrykańskie-: 

'*. go kleru, za symboliczną laskę t chustę: Ai 
ie „Nie czuję się godny noszenia tej chus- 

nie zasłużyłem na, . 
niq. Wy na nią zasługujecie, gdyż prze- 5 
„saliście wiele kilometrów, ja zaś jeżdżę | 

| helikopterem”. Dziękując Panu Bogu za... 

metodach twychowawczych skattingu, 0-3 
tym, jak proponowany tam sty! życia || 
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« „Niech SĄ iprzepaduna: odda 
aa4 wasze i. zapalone POCROGA (Łk 12, |: 

35).. 

  

wej ewangelii, których wysłuchaliś-. 
„my przed chwilą, podczas: sprawowa». 
|mia liturgii z XIX, niedzieli . Lost 

- aanum,. nabierają” szczególnego. zna-. 

  

członkowie - Stowarzyszenia . Katolic- = 
*kich Przewodników i Skautów Italii, 
| gdyż '£0 ' one: „tworzą motto - "waszego 
„dzialania: _ Estote parati. . 

- „prźepasanych: bioder” i „zapalonych . 
- pochodni”, który jest wam niewątpli-. 
„ wie bliski, gdyż podczas. wypraw w 
: 'góry i przy ognisku poznaliście jego 
sugestywny. Urok, „przypomina -pra- 

| dawny żwyczaj Żydów, którzy wyru- 

"Jeśli była to pielgrzymka do. Jerozo- | 

„ drach, by iść szybciej. Księga Wyj- 
A ścia wspomina ten zwyczaj w opisie 
«spożywania baranka podczas wiecze- 

rży paschalnej; „Tak zaś: spożywać 
'" go . będziecie: : Biodra. "wasze. będą. 

ż „przepasane, sandały na waszych: no-. 
| gach i laska.w waszym ręku. Spo-- 
„ćżywać będziecie pospiesznie” (Wj. 12,. 
A 11). Obraz ten posiada szczególną . 
sł „wymowę dla was, gdyż ukazuje czuj: 
"ną postawę. tego, : Kto. wyrusza na po- 
s-szukiwanie -. Boga, « wiłodąc życie 
ga aw: i wolne ód wszystkie- 
/go, co stanowi zagrożenie dlą ducha: 

ON
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(skauci bowiem nie lubią stać bier- : 
-nie w: miejscu, dobrze wiedząc, że: . 
królestwo Boże nie jest przeznaczo-: 

L 'ne dla ludzi ustępliwych,. roztargnio- AE 
A AAA powierzchownych, którzy nie | ' który „nie ma tutaj trwałego miasta, . 

A  owiagci wykorzystać _ sposobności ,, 
 dawanych przez łaskę, pojawiających i 

jk UZ b: 

gotowość i .dyspozycyjność, ufność i 
"wierność, jak Abraham, o któr ż 
mówi drugie czytanie dzisiejszej 

| Mszy. Św.: „Przez wiarę ten, którego '- 
, nazwano Abraharmem, usłuchał we-- 

_; Ziemi Obiecanej, jako ziemi obcej, 

życie złożył na szali Słowa Bożego, 
miał nadzieję wbrew wszelkiej na-   dziei do tego stopnia, że odważył się 

archiwum 
harcerskie.pl 

   

R [a "Te obrasówe dowe z iukaśzo:- || oparł na wierze, - rozumianej: jako 
. całkowite „poddanie . ię. Bogu: Była 

  

    
   
    -j czenia z powodu. waszej - obecności, o Bb" „wręcz. przeciwnie: m 

+ swą.'wiarę bez - cienia wątpliwości *- 
  

  

    
   pczy. 

1,przyjmuj 
gdy. w 
"wydawać absurdalne i niedorzeczne. . |- 
ż Pudęy| się tak, ponieważ: pielstayh. : | 
„m 
ŁA AB owego. niebieskiego. mieszka- 
tnia, „którego architektem i budowni- | 
czym jest sam Bóg” (Hbr 11, 10). a./|. 
"także dlatego, że ziemia? obiteżna SĘ 

| była dlań . symbolem owej „Ołczyz, 
-„ limy — podwijali swe szaty na bio-| „4. 

„Obraz | |:;      

    

   
   *.szając w daleką podróż — zwłaszcza. ik 

    

    
      

    

„mi ziemskiego życia: Só, 

mi z odwagą kroczycie, czasem trud 

"znanych, ;przykład Abrahama  bę-' 

| zniechęceniu. - 

K6 waszym niebieskim patronem jest | 
' Paweł z Tarsu, Apostoł Narodów, | « 
1 który. spełniając polecenie otrzymane, 

+1 utrudnia podążanie wytyczoną dro- "|" 
e „gą. Takie życie jest wam właściwe, Ę "strudzoną . pielgrzymkę, 

„ Ewangelię zbawienia wszystkim lu. BER 
|/,dóm. Tak jak Abraham opuścił swą Bł, 

',alę szuka tego, które ma: przyjść” , 1 5 
zi s w tj 14). zana są wam „j|*'* 

(|= jego: trudy ego. — można pot wie- o, się z wol. PPAKMOCG: na. R OZOWACECH „| dzieć —— osobliwe przygody. On. sam, : 

2. Estote. paratić iokózujcie Bogu '| 

„stych podróżach, w niebezpieczeń-. |. 
„stwach na rzekach, (...) w-niebezpie- ||. 
__czeństwach na pustkowiu, w. niehez- 

«zwania Bożego, by wyruszyć do zie:.. H | pieczeństwach 

"mi, którą miał objąć w posiadanie, |. 
4...) Przez wiarę przywędrował do : | 

„98 Kor 11, 26). 

, pod namiotami mieszkając” (Hbr il, 
-8. 9). Abraham, poszukiwacz w peł- . 

- nym tego słowa znaczeniu, całe swe | 
a y E s R . zapał,   

| wyruszyć, W i mięsikaę. ez sp 
;; drogę: „Wyszedł mie wiedząc, dokąd : 

| idzie” (Hbr, 11,.8)..Całe swoje życie :: 

to wiara pozbawiona 
gwarancji i Pudzki 
wielki Patriarcha 

zpośrednich - 
ei logiki, a jednak : | 

e. zawróci? z 'dro- | | 
przeżywał « 

niepewności, * ufając. Bogu i. 
Jego plany nawet wody. 

erwszej chwili mogły się . 

po tej ziemi nigdy nie stracił. 

        

„ny”, która znajduje się: poza granica ka 

Niech na waszych drogach, któryś» 4     
   nych, pełnych niebezpieczeństw i nie-* 

dzie botlźcem: do niezłomnego uporu ||. 
15 wytrwałości, abyście "nigdy nie |. 
ulękli się przesskóg. a pie Moda 

3. Drodzy. osie t Scólie, wieńn,. Ę » s 

od Jezusa na: drodze do Damaszku R 
uczynił ze swego. życia ciągłą i nie APR 

aby nieść: | 

'złemię i wyruszył w drogę, jako ten, '. 

  

mówi o nich w  obiozadnych j 
fragmentach drugiego .Listu do Ko- l a 
.ryntian, wspominając o swoich „czę-..| |   

„DAĆ, LMOTZU: | (por. Ac | 

Czy nie wydaje się wam, /że może- 5: 
'cie być do niego podobni * w wielu 5. 
aspektach 'waszej działalności i w 

"sposobie życia? Naśladujcie jego po- .. 
stępowanie, niosąc w sercu ten sam 

tę samą gorliwość, ten: sam 
entuzjazm dla sprawy Ewangelil,
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"ną i wspanialomyślną, która przyno- 
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deźliście się na etapie tzw. " sroda. 

ze musieli zaświadczyć poza waszą dru- 
_ żyną, w społeczeństwie, tam, dokąd : 
 powołą was Opatrzność, byście roz 
- wijali wasze życie obywatelskie i 

    

  

   

  

   
     
    

   
    

         
   

b Route, Jest to ostatni etap war 
szęj skautowskiej drogi, pz: 

ący do urzeczywistni życio- 
wych wyborów, o których będziecie 

  _ spoleczne oraz służyli innym, zgod- 
"mie z zasadami, które wpoila w was : - 

P orkinitacja skautowska. Tak! Służyć! * 
'Pelnić służbę na rzecz tych, którzy 
są w potrzebie; służbę bezinteresow- 

„ją pelni, albowiem „prawdziwym 
"sposobem na to, aby samemu być 
szczęśliwym. jest przyczynianie się 
do szczęścia innych”, jak mówi w 
swymi testamencie twórca skautingu, ł 
sir Robert Baden-Powell. Ę 

si pośrednio korzyść także temu, kto pó 

) 

   

- stentów koście. 
250 sziaków wiodących przez zagu- - 

- bione miejscowości na równinach 
'Pezzy, Jest was wielu: świadczy to a 
znaczeniu, jakie przywiązujecie do = 

4. aula was wszystkich, 
drodzy mlodzi Rovers i Scolie, z ra--- 

5 aa spoglądam na was zgroma-. 
| tutaj we wspaniałej scenerii 

abruryjskich, które nau- 
szniem się już poznawać i podziwiać 

ich najbardziej malowniczych 
skkątkach. Wraz z biskupem Camillo 
Ruini, sekretarzem Konferencji Epis- 

( kopatu Włoch, oraz arcybiskupem 
| L'Aquiła, Mario Peressin, kieruję 
"szczególną myśl do przywódców, do 
wszystkich s fów AGEŚCI 1 do asy- 

nych. Przemierzyliście u 

(ać 

tego doświadczenia przeżywanego w 
A duchu biblijiego Wyjścia. 

Jestem pewien, że doświadczenie 
to posłuży wam w wytyczeniu zasad- 
niczych kierunków na drodze owych 
„łudzkich i chrześcijańskich wybo- 

mm



  

  

zeta ez = „ta leż, zz |, ow. 
"dni. AGnosteta krajowej, Route : zajbardzie z omooośi ideała- 

| sprzyja w szczególny sposób doko- „mi. Każe am wychodzić poza włas:. © 
R: = osobistych yborów, „ne se i "nieustannie. widzieć je w. 

o w zi = - zadecy. życ W niej > w > bee ay o Row: 

* or iske wasze zdolności . A a BRZ. 

A Seiegatza tno: foody A |, we wzorce kulturowe. re. Woólnotowe ; 

ś A B pozostawać w ukryciu. ożłiwia KE; osobowości, pomagając każdemu być 
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życie skautów sprzyja rozwojowi - 

w innym świecie i Od: | w ten sposób lepiej służyć 
sra abe cah gblie_j dm w Rouio nio ma miejsca pa na           

hm e" 

            

A emilia eęz om Że a © decide ś r SK 

- Do przybycia. taj skłoniło mnie umiło- = 
© sór, przyrody, chęć bycia razem 4: aiE 

Li że | cenną Śnęt- Kościeła | 
i A 
ię: 
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nają hidzióm z Z 
jąc do stanu biernego | k 
Wszystko winno w niej zmierzać dó 
wyniesienia ducha, Staranne unika- 

* mie wszystkiego, co banalne, grubiań- 
skie i płytkie, pomaga w stopniowym . 
odkryw aniu ludzkich i duchowych 
wartości oraz w poznawaniu ich naj- 

- skrytszych bogactw, Górskie wypra- . 
/ wy, rajdy, obozy, uroczyste składanie . 
/Przyrzeczeń, .Msze polowe, Śpiewy 

© przy oguisku czy w Świetle księżyca 
-— to wydarzenia, które wykraczając 

- poza ". zwykłych faktów, pozosta- 
" wiają w duszy niezatarty ślad,i uczą 
dostrzegać w każdej osobie, w każ- - 
dym geście i w każdej rzeczy ów. 

" sens, który wymyka się ludziom roz- . 
„| proszonym i oszołomionym z powo-; 
"du materialistycznej koncepcji życia. - 
|. Życie w śtałym kontakcie z przy- — . 
* rodą uczy także ascezy, dostarczając —. 

| okazji do wysiłków, trudów i wyka- 
„ >, zania odwagi, niezbędnych dla doko- 

-, nania konkretnego wyboru życia 
|, prawdziwie ewangelicznego. Tędy 

" . właśnie prowadzi droga nawrócenia, 
' które'w tych dniach, na wzór Pawła 

z Tarsu, postawiliście sobie za cel. 
'/W tym świetle: wasze „ludzkie 1 

chrześcijańskie wybory” będą z pew-. 
-. nośćią "wartościowe i pewne, potrafi. 
- cie' bowiem wychodzić poza zamknię- 
tą .qzisem szczelnie warstwę rzeczy i 
stosuńków pomiędzy ludźmi, dostrze- 
gać przezroczystość Ducha, który 
kształtuje całe stworzenie i przygoto- 
 wuje duszę do spotkania z nadprzy- 
"rodzonością, Taka jest właśnie dro- 

ga, która wiedzie szlakiem doświad- 
- czeń Jezusa. Jednak droga, która 
<, prowadzi na górę Tabor, do Emaus, 

' także prowadzi przez Kalwarię, gdyż 
,. aby zostać kimś i coś w życiu zdzia- 

łać, nie można zrezygnować z drogi 
cierpienia i poświęceń: per crucem 
ad lucem. 

' 5. Wasze „ludzkie i chrześcijań- 
skie wybory”, które w tym. świetle 

- stają się naprawdę zobowiązujące, 
będą dla was bardzo cenne na ' tym. 

. etapie, który już zbliża was do chwi-- 
H „wymarszu”.'W tych dniach podję- 
liście, oczywiście, wiele postanowień, 
które będą wam towarzyszyły w ży-. 
ciu; myślę jednak, że najważniej- 
szym z nich jest dawanie wobec 
świata świadectwa wiary. Uprawnia 
was do tego w sposób szczególny 
przynależność do organizacji specy- 
ficznie katolickiej, jaką jest i za jaką 

archiwum 
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' prawdziwą wewnętrzną 

j rając się 

ię uwais waza towarzyszenie. ZO- 

m A tui» siłą formacja, jaką otrzymuj e 
również specyficznie katolicka — któ- 
ta jest zadaniem waszej organizacji 
i która winna kształtować zarówno 
wasz sposób myślenia i postępowe 

„nia, jak i wasze działania saw 
dzone w duchu lojalności I w 
ci. W społeczeństwie, które w atrnó- 
sierże nieufności, hedonizmu ł prze- 
mocy przeżywa częstokroć powaźnę 

- dramaty, winniście swoją obecnością 
| ukazywać piękno wiary, przyj 

. solidarności i służby, a także tdenł 
całkowitego oddania Chrystusowi i 

, ludziom. 

|... Postępujcie zawsze zgodnie z_wa- 
, szymi zasadami i własną tożsamoś- 
„ cią: zachowujcie ciągłość pomiędzy 

" wiarą i życiem, myślą chrześcijańską 
.;*4 konkretnym działaniem. Niech wa- 

' sze zachowanie będzie prostolinijne, 
niech będzie inspirowene prawdziwą 

-. wiernością Kościołowi i ojczyźnie, 
co uwolni was spod wpływu wzor- 
ców kulturowych i obyczajowych, 
które choć wydają się nowatorskie, 
w rzeczywistości posiadają swoje 
źródło w  koniormizmie. W ten 
sposób będziecie mogli osiągnąć 

wolność, ; 
godną ludzi mocnych, którzy nigdy 
nie porzucają postawy lojalności wo- 
bec Boga, wobec Chrystusa, wobec 

_.. Bościoła i jej pasterzy, wielkodusz- 
nie wypełniając Przyrzęczenia i sta- 

nieustannie przekraczać 
granice przeciętności i oportunizmu. 
Współpracujcie z innymi zrzeszenia- 
mi i ruchami katolickimi w ożywia 
niu chrześcijaństwem współczesnego | 

- społeczeństwa. 

Czyniąc tak sprawicie, że świat 
_ stanie się lepszy: bardziej sprawied- 

liwy i pokojowy, solidarny i sprzy- 
jający promocji każdego człowieka. - 

*'W ten sposób wystawicie najlepsze 
' świadectwo waszej organizacji i w 

pełni urzeczywistnicie wasze hasło 
Estote parati, gdyż dojdziecie do ży- 

"cia prawdziwie ewangelicznego, w 
którym „będą przepasane biodra wa- 
sze i zapalone pochodnie”. 

Młodzi Rovers 1 Scolte, ruszajcie 
w podróż po drogach świata: Chrys- 
tus idzie z wami! aj
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tykule pt. „W poszukiwaniu modelu dusrpa- 
sterstwa PATCSTRY pay tu, gormietk   

swyich własny Wag i grzejny” 
    

   

     
    

    

s1em nieraz rytante Antł 
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asterza sę eraci iego przynąfby 
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ar dziej, an 

oczy obserwi ują bystro — 1 krytyczi 
razem prngnę też odkryć dobro 

Duszpasterz, kióry sam jest przykladem stos 

  

sowania w swym codziętnym życiu, w swej 
pracy, w swych kontaktach z otoczeniem zasad 
Prawa Siarcarskiogo (obojętne, czy sam niegdyś 
składał Przyrzeczenie Harcerskie, czy też nie) == 
który poirali nie tylko głosić "prawdę, -ale. 4: 
wcielać ją „na co dzień” w życie, który swą 
bezinteresownością, ofiarnością, odwagą, uśmie- 
chem, życzliwością, wyrozumiałością, społęcz- 
nym zaangażowaniem umie zjednywać sobie 
przyjació] — na pewno spelni tu wiaśnie ową 
podstawową cechę modelu współczesnego dusz». 
pasterza harcerzy i harcerek. 

* I cecha druga — umiejętność wiązania Służ- 
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Wręczenie chusty. harcers 

wy Bogu ze » wsobiertwym LI0Er 
skim. Wea, :£ e niełAtWo ZE   551 kooszsda 

; oby niepotreębi jyni trulzmemi powi 3? tu 

E znanycii prawa, iż Naród Polski — od zarania * 

  

e Bogu 
; 

swych dziejów =— wiązał przecież skał 
chrześcija tstwu b wierzę = 

  

wym. Dziś żyjemy w czasach ec: i skom- ; 
pwn wiał miau 1 

  

  

piiżowanych. y 

ep. Arad 74 azęceską, © DU 
sue A) też 

        

   

   
      

   

  

   

    

      

m4 

BRCET 

ba też 

go. Ę 
Nie r. i 

kieś gotowy recepty « dziaia 
hasło; staraj rmy mię WSE Śnie 

siefze, i ; | 
pracowyw ; 

szą współną tr 
R poprzez Spr ż 

„kręgach skupie: un” 
i wniosków mrzy ogni 

OUSETWOWAŁIC współęzespego życi _polsic 
wycigganie wniosków ze- współczesność 
przez słuchanie głosów i postulatów m 
a potem —- póprzez wspólne studiowe 
nych już doświadcz 

   

  

   
  

materialów i koni cuzjt ft, 
„może podczas zekolEKEHI, zajęć 1 szkoleń. w se- 
minariach duchownych, pielgrzymkach, wys | 

„ €leczkach itp. 
«* Pllna to sprawa — t godna wspólnego wysił- 
ku. Dobrze, że ks. Kazimierz Nycz w swym are, 

gę. 
Zygmunt Piotrowski 

patriotyzmnem pół- 

tykule na jej znaczenie zwrócił tak ważną uwa- 

-



    

  

, KAZIMIERZ LUTOSŁAWSKI - NASZA ODZNAKA, 
| 10 KRZYŻU HARCERSKIM 
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' do zdobycia: siłę i umiejętność, 

+. wny symbol skauwtówy: krzyż z hss- 
40; Łłem:"Czuwaj", Kaztałt tego krzyża 

| jest dawny; takiego użyto do nssz 
*r'ego orderu waleczności: "Virtuti 
''.mżliteri"; uprzytamnia on szcze- 
; gólnie obowiązek dzielności, ia 

| konałości, a w nim gwiazdę pro= 
(| mżenną, jakby światło przewodnież 

38 ad astra! A sam krzyż znaczy: zer 
(| aspera, bo wskazuje drogę ciężzą, 

" ściami usłaną, a przytem oznacza 
" też po do tej walki i do 
wszelkich poświęceń - aż do :męsze 

+ ństwa za wiarę, aż do śmierci z« 

- cią wewnętrzną tego znaku, Hasło 
"MCzuwaj" na nim - to pobudka, os— 

i ""trzeżenie; oznacza gotowość ducha 
do pracy nieustannej, Lilijka skautowa na środku wiąże nas 
z wszechświatowym ruchem skautowym, znaczy czystość ducha 
i służbę idei, i : 

„Krzyż harcerski nosi się przypięty na 2 cm nad Środkiem 
lewej górnej kieszeni munduru, zaś w stroju cywilnym w mie- 
jscu odpowiadającym umieszczeniu krzyża na mundurze albo w 
klarie marynarki, : 

Krzyż harcerski nosi młodzież harcerska po zdobyciu sto- 
pnia młodzika lub ochotniczici 1 po złożeniu przyrzeczenia, 
oraz instruktorzy, 

Instruktorzy mogą w stroju cywilnym nosić miniaturkę 
krzyża wysokości 15 mm, 

Stopnie harcerskie młodzieżowe oznaczone są na krzyżu 
odpowiednimi, nabiciami: 

ochotniczki/młodzika - cały krzyż oxksydowany, 
tropicielki/wywiadowcy - srebrna lilijka na krzyżu, 
pionierki/ówixa - złota lilijka na krzyżu, 
wędrowniczki/herserza orlego - złota lilijka i kółko 
harcerza Rzeczypospolitej - złota lilijke, kółko i wia 

nek na krzyżu, 

Pi: Wianek z dębu i lipy oznacza asie 

h+ sprawność i wiedzę, Oplata on głó» 

Ulon w pośrodku kółko -- symbol dzg= 

cieęrniami walki z własnymi słabkg= 

> Qjczyznę: Bóg i Ojczyzna są treś- 
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„Paweł Biedziak 

KILKA SLŁÓ 

©. 5 gawęd, lektur, dyskusji, nocy nieprzespanych przy ogniskach zrodził się 
„ simiejszy ertykuł, który jest próbą przybliżenia czytelnikom "Ex Iabyrintho" 

©, %ematyki harcerskiej. ża „ KO ; 
RA (Rarcerstwo nie zjawiło się w Polsce, rzecz oczywista, nagle i w gotowej 

formie. Jest ruch harcerski z jednej strony wynikiem wieloletnich doświadczeń 
' późnorakich grup ałodzięży polskiej, pracujących pod zaborami, szczególnie 

w Galicji, z drugiej zaś strony nie sposób przecenić tej, zda się, bezpośred= 
siej W CI jaką był szerzący się w Anglii i częśc owo już w furopię ruch 

e 0)  gkautowy, Zespolenie się obu nurtów obrazuje znakomicie Krzyż Harcerski, gdzie 
SJ fiilitjka « znak skautingu, została umieszczona pośrodku symboliki od 8 dd 
RE: ACE ey $1gzwią zane e i „Dziaża- 

  

   
    

       
  ązane_z_dążenian M polskiego narodu. 
dac w środowisku, którego życie koncentrowało się wo ÓłŁ spraw związanych z 
niepodległością, z istnieniem lanstwa tolskiego, w Środowisku przesiąkniętym 
tdesłami etyku chrześcijańskiej, potrafili harcerzę sformułować określone 
cele, które harmonijnie współbrzmiały z celami stawianymi sobie przez wiele 
iatniejących wówczas polskich organizacji, tak tajnych jak i jawnych, Owe cele 
uzupełnione przez oryginalne środki służące ich osiąganiu, stały się funóanen= 
tem systemu pedagogicznego zwanego "metodą harcerską", Należy zaznaczyć, iż 
metoda ta zweryfikowana 70-letnią nieprzerwaną działalnością polskiego har- 
cerstwa, w istocie swej jest aktualna i dzisiaj, będąc niewątpliwym osiagnięć 

| eiem polskiej myśli pedagogicznej. Z tego właśnie wzglydu warto, choćby po-: 
| , bieżnie, zapoznać się z elemen tejże metody, i 
| Fierwassczędnym i podsta owyk zalew naroszz a _jaat chowani o 
|. gzłowteka. Ten cel stał również u poczatku skautingu, Aby jedńak właściwie owo 

wychowanie pojąć, trzeba pamiętać o tendencjach, jakie panowały w ówczesnej 
/początek XXw./ pedagogiee, . t 

Mówiło się już wtedy dość wyraznie o tym, iż wychowywanego nie należy sta- 
wiać na płaszczyznie przedmiotowej, gdzie byłby biernym obiektem działań wy= 
chowawcy. Akcentowano więc podmiotowość wychowanka, uważając samowychowanie 
za nieodzowny element procesu wychowawczego. Wychowawca przechodził z pozycji 
"ojca" na pozycję "starszego brata", będąc kimś pobudzającym do działania, 
wspierajacym, pomagającym. I choć porównanie "ojciec" - "starszy brat" jest 
pewnym uproszczeniem, to jednak zdaje się ono oddawac wiernie zamierzenia pe 

s dagogiczne tak twórców skautin , jak i twórców harcerstwa /por, R. Baden- 
|  =łowell: "dskazówki dla skautmistrzów"/, Oczywiście cel ten, jakim było i jest 

* | dynamicznie pojęte ukształtowanie młodego człowieka, został również określony 
"1 od strony jakościowej. Proces wychowawczy, obok formy - "wychować", otrzymał 

| też treść » "jak wychować”, W ej społeczności istnieją pewne wzorce wycho- 
|  wawcze, ku którym zmierza wychowanie, (zorce te powstają zazwyczaj w oparciu 

o szeroko pojęty zespół norm funkcjonujących w danej grupie społęcznej, W prz; 
©, padku harcerstwa wzorzec ten nakresliło Irawo larcerskie, zi 

„Miejsce tego Prawa znajdowąło się 1 do dziś się znajduje w każdym auten- 
tycźnym środowisku harCefskim, właśnie pośród celów, a_nie pośród Środków... 

" w przeciwnym bowiem razie Prawo będzie czyms nadrzędnym arta owanym 
innym celom, przez co zepchnięte na plan dalszy stanie M obiektem manipulac= 
ji ideologicznych, a w praktyce niewiele znaczącym, drugorzędnym środkiem wy- 
chowawczym, warto zaznaczyć, iż wzorzec nakreślony przez Prawo Harcerskie, 
w okresie od 1911 roku, a więc od początków harcerstwa, do ok, roku 1949, ge- 
neralnie biorąc, niczym nie odbiegał od ideałów stawianych przed dziećmi i 

p archiwum ! 
—=| harcerskie.pl



Ę 
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młodzieżą przez szkoły, formację religijną oraz dow rodzinny, co uwypuklało 
autentyzm, walor wychowawczy i wartośc kulturową owego wzorca. Oczywiście pow 
siadał on mea specyfikę, p cechy wyróżniające go spośród innych 
nych mu wzorców, Takim wyróżnikiem było przede wszystkim pełnienie 8 Ż uż » 
b y, farcerz służył Bogu, służył rolsce i chciał to Gz całym swoim życiem, 
to znaczy nie tylko przez całe swoje życie, ale także z pełnym zaangażowaniem, 

_ęałym sobą, PEREZ AO A się do służby Bogu i Polsce, zawarte w 
3 przeezectezża: harcerskim, by 

og 
o rozwinięte przez Irawo Harcerskie, Prawo nówi= 

tym, jak pełnić ową służbę, a mianowiciś, że trzeba ją pełnić z honorem, 
po rycersku, niosąc pomoc bliźnim, miłujac przyrodę, będąc posłusznym, pogode 

"nym, oszczędnym i ofiarnym, a przede wszystkim Czystym w myśli, mowie i ue 
kach, Farcerz więc ala esz tytohiu, nie pił napadów alkoholowych, Lewa 
chciał służyć Bogu i Folsce całym sobą, a wolnym od wszelkich nażogów, 
szozególnie zaśjtych, w które chcieli uwikłać Polaków zaborcy, a potem okupzncż, 

m (0 1leż bardziej dojrzała to motywacja od tej, której bliższe są siła i zdrowie. 
Kolejnymistotny wyróżnik wzorca nakreślonego przez Prawo Harcerskie stanow 

„.,.wiko b rate rs tw o. Było óńo najbardziej dynamicznym składnikiem znaje 
© gujacym się w kategorii celów. Jednocześnie braterstwo stawało się punktem 

styczności ideałów harcerskich z życiem, będąc ich surowym, choć zarazem naje | 
"szlachetniejszym, sprawdzianem. . | 

Do EE celów harcerstwo wypracowało właściwe sobie 
środki. Oryginalność tych środków polegała na wykorzystaniu realiów świata, 

A którym wzrasta młody człowiek, tak by wprowadzając pewne uporządkowanie w 
ten świat, nie zatracić jego dynamiki, To co w świecie młodego człowieka naezyw 

aczką”, "bandą", w skautingu, W harcerstwie przyjmuje ai wa_Ssię_* 
"Jest te.grano_kówieśników, komórka... W... ja 1 rozwi Ja_się w duche 
draterskiej służby aonek zasłępu, Posiada ową komórka swego praye 
NÓTUĘTE"XU wego, kierującego pracą zastępu. Nie sposób przecenić roli zac 

ąpu. Żastęp to przede wszystkim środowisko sprzyjające inicjatywie 1 spontae 
niczności poczynań jego członków, zarazem ujmujące te poczynania w okreslone 
ZOLTY » > A 
Jedha z tych form dest' g r a. Najprościej mówiąc: grę stanowi ujęta w regułę 

> zabawa, Istotne jest to, by każda gra odpowiadała zainteresowaniom grających, 
tylko wtedy bowiem nastąpi Ich pełne zaangażowanie się w fabułę gry, pozączo” 
ne z respertowaniem jej nora. 
Blementem: Wpronadzającym ł30 pośród -gier;.bydącym jsdnocześnie bodźcem pobu- 
dzającym sktywność Uczestników zry,eą 8łoDphn<B 1 -s8.praw noś ę i, 4 

"zdobywanie stopni 1 sprawności wiąże Się 2 rozwojem OBObowym harcerza i jest 
przede wswystkiu sprawdzianem jego dokonań samowychowawczych, ; 
Hasbarazie! naturaigp a zarszem najpełniej rozwijające tło dla gry prowadzo= 
nej zastępem Stanowi przyroda, Obcowanie z przyrodą z jednej strony wyzwala 
w młodym człowieke wydtrazcię, która każe mu być na miary zaprojektowanych 

     
    

przes nia bohaterów, z drugiej zaś strony, co jest ważniejsze, kieruję jego 
spojrzenie ku Irzyczyńieę wszelkiego istnienia, Ę 
Synteza wszelkiego typu gier prowadzonych ząstępem pośród przyrody: dokonuje 
stę na © DO z 1 e, Obóz bowiem pozwala na najpełniejsze wprowadzenie wszyst= 
ich wymienionych dotychcza? środków, Zarazem Stanowi obóz miejsce, gdzie 

przez codzienne zajęcia zweryfikowana zostaje całoroczna praca zastępów, 
|  Yolejnym 1 już óstatnim środkiem metody harcerskiej, Który trzeba wymienić 

jest tezw, "ob rzę dowo ść", Składają się na nia wszystkie zwyczaje 
zastępu czy też drużyny, wraz z towarzyszącymi lm znakami — rękwizytani, zgru- 
powane głównie wokół dwóch typowych dla harcerstwa zjawisk, jakimi są ognisko 
i zbiórka, Sztańdary, proporce, proporczyki, totemy, kolory chust, okrzyki, 
nazewnictwo, układ piosenek przy OPAC bohatęrowie drużyn, systemy alarmo- 
wę i wiele Innych elementów stshow ących "obrzędowość", pełni*bardzo ważną 
rolę w procesie wychowawczy, "Obrzęd" harcerski jest bowiem jakims modusem 
obrzędu wogóle, czyli odsyła do najistotniejszych dla danej społeczności, i 
w tym wypzdku dla społeczności harcerskiej, zdarzeń, postaci... Jeśli pod ko 
niec ogniska grupz harcerzy staje w kręgu spiewając "idzie noc/.../ Bóg jest tuż", to wyraża na Swym Śplewen wzajemwią przyjazń między sobą i przy jaźń z Tym, który jest rródłem wszelkiej prz. Jas ir ł 

Wszystkie wymienione Środki metody ha cerskiej wzajemnie aię uzupełniaja=. 
wia R wozić oi Ć o jej ani AED, jakim AE 

oraz to nowych pokoleń łudzi pragnących "cał 
pełnić służbę Bogu i Polsce", = ? EA, EE zz A 

EX LABYRINTHO 3/86. 
CZP DZE PPN PRZY PRZY PDZ NE PNE PRE RZ NE DN DNĘ DRE DYD DD DNŹ ZN 

Faweł Biedziak 
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1, Jestem żołnierzem Polski Walczącej z RA memo 

2, Życiem moim: Polgke cierpiąca 1 walcząca, 
wiara a Polska zwycięska i triumfująca, 

3a Żołnierska „moja służba spełnia się przede wszystkim przez 
bezwzględny; bierny opór wobec poczynań wroga, 

4, Przy spełnianiu służby okazywać będę męską twardość”i niezło= i 
mną wierność sprawie, obcy mi jest płacz słabych, obca mi >. 
miemosc chwiejnych i niewierzących, ka 

5. (Całym życiem swym okazuję najeźdźcy swą wrogość 1 piętuję. 2%: 
pe spojrzeniem, PODATOM niosę ea pomoc, łęzócy 

3erca, 

6. Młodość „a. z: wbrew zakusón wroga, chcącego ją wyjałowić 
4 zmarnowa 

7. © tym celu ducha awego ECA będę na narzędzie wielkiej GA 

i Dobrej Sprawy Ojczystej, będę prawy, dóbry Ł silny, ń 

R. Umysł swój będę kształcił i ćwiczył, by mó polska bogaciła 
się i rozwijała, bym w przyszłości. zawodową m. pracą ak daję: 
lepiej służył dobru OJSSYRNY+ 

9, Walczyć będę nieugięcie o swą dzielność żona. by aróś” : 
uratował się od cherlactwa, a godzina Przełomu zastała mnie 
silnym i mężnyn, 

10. Bogiem zbrojny prawom powyższym zaprzysięgam wierność 1.ich 
apostołstwa wśród wszystkich młodych Polaków, 

= omiGG stale w życiu dziesięć powyżazych wytycznych, 
„..szerzyć wśród otoczenia deoysie Życia w ich myśl. 
Dona tę kartkę starannie i skrycie jako legitymację kłode- 

go Polaka. 
„..starać się o stały dopływ wydawnictw i materiałów M, 
pna M gruntownie przeczytać, przemyśleć i zapa- 

mięta . 

...nie niszczyć, nie przetrzymywać ich, szybko oddawać je swoim 
rówieśnikom, 

„..Stosować się do zarządzeń i zakazów M, 
„..pilnować by inni również się do nich stosowali, 
„..rozpowszechniać symbol M, pokrywając nim płoty wsi i mury miast 
+.+.CO dzień o godzinie 18-tej przy pracy, czy rozrywce, na wolnoś— 

ci, czy w więzieniu, na robocie, czy w obozie koncentracyjnym, 
stanąć w swoim sumieniu do raportu z przeżytej doby, 
W trudnych chwilach każdy Młody pokrzepi się myślą o tysiącach 
kolegów stających, jak on tej godziny, do reportu, 

Powyższy tekst rozpowszechniany był w postaci ulotki kolportowanej 
wśród młodzieży niezrzeszonej w żadnej z orzanizacji podziemnych: 
Był wezwaniem do poczucia się Polakiem i do wzięcia w swoje ręce 
odpowiedzielności za przyszłość Ojczyzny, 
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