
PISMO DLA INSTRUKTORÓW OKRĘGU WIELKOPOLSKIEGO ZHR 

3 STARSZY ę 

GŹCZNA zy 
Og Ratepod ła 199% 

TYLKO DO UŻYTKU WEWNĘTRZNEGO 

FS 
7 y=. CA 

  

  

3, 2, 1 - start 
Od kiiku lat chodziła za mną myśl, by istniało pismo dla starszych harcerek i 

harcerzy, w tym instruktorów, które stałoby się płaszczyzną wymiany myśli i 
doświadczenia. Istnieją bardzo dobre tytuły dla instruktorów, lecz swym zasięgiem 

obejmują całą organizację. Brakuje / > natomiast czegoś lokalnego, co będzie 
znacznie bliżej naszych konkretnych / $$$ _ problemów. 

Kiedyś taką rołę pełnił —.. | 2 Harmel", pismo Duszpasterstwa 
Harcerek i Harcerzy Grodu /..$$- | % Przemysława, którego miałem 
przyjemność być +75] =, współzałożycielem i 
współredaktorem. Niestety dusz- $ SE © pasterstwo brzestało istnieć, a 
<Harme!" niestety stał na krótko (s zupełnie innym pismem, można 

rzęc - karykaturą poprzedniego. Później ; ż, „ w naszym hufcu, wysiłkiem kilku 
+3 

7 A) <£ instruktorów, założyliśmy SE «» *"Poznańczyka”, pismo dla młodszych, 

który przetrwał i wreszcie się rozwija GH dzięki uporowi kilku ludzi. W 
międzyczasie ukazało się kilka numerów "Harcerskiej Kuźni”, jako kontynuacji 

istniejącego znacznie wcześniej wydawnictwa. Pełniła, tzn. "Harcerska Kuźnia” rolę pisma 
naszych chorągwi. Od dłuższego czasu nie ukazuje się. Niedawno otrzymałem propozycję 

współpracy, lecz nie zdecydowałem się na to. Mówiąc delikatnie - drażniło mnie kilka 

spraw, a jak niektórzy zapewne wiedzą, mój sposób myślenia często odbiega od bieżącego, 
oficjalnego nurtu. 

Dlatego trzymacie w swych rękach numer sygnalny pisma, pod na razie roboczym 

tytułem. "Starszy Poznańczyk” - po prostu starszego brata 'Poznańczyka ”. 
Muszę wspomnieć o jeszcze jednej, niezwykle ważnej sprawie. W ramach *SP” 

(' Starszego Poznańczyka ) będzie się ukazywał "Harmel', jako pismo naszego, ZHR- 

owskiego duszpasterstwa. Może tego nie widać, ale z Markiem i kilkoma innymi instru- 
ktorami od dłuższego czasu, mimo wielu przeciwności, próbujemy je wskrzesić. 

Chciałbym, aby * Starszy Poznańczyk * poruszał wszystkie probiemy dotyczące naszej 
pracy harcerskiej i nas samych. Oczywiście niemożliwe jest, aby stał się miejscem 
wzajemnych oskarżeń, osądów czy rozgrywek. Starajmy się rozmawiać o faktach, 

wydarzeniach, postawach, a nie o osobach z nimi związanych. Także z góry odrzucam to, 
co będzie sprzeczne z wartościami, które zawarte są w naszym Przyrzeczeniu i Prawie 
Harcerskim. Nie będziemy dyskutować, czy warto je zachowywać, lecz jak to robić i 

przekazywać innym. 
Zdaję sobie sprawę, że to nie będzie łatwe, ale liczę na młode pokolenie instruktorów 

  

   



i dorastających instruktorów i niejako wzywam ich, by przejęłi sprawy w swoje TĘCE, 

czerpiąc z tego, co najlepsze po nas zostało, zajęli się, odrzucając rzeczy zbędne, treścią 

życia harcerskiego. 

«Podajmy sobie dłonie i mocny zwiążmy krąg, 

niech iskra twórczej pracy przenika z rąk do rąk, 

romantyzm naszych marzeń w powszedni wplećmy dzień, 

chodźmy dalej, chodźmy wyżej, ponad cień. a 

Życzę owocnej lektury i serdecznie zapraszam do współpracy. 

phm. Przemysław Stawicki 

  

PYTANIA 

W tym miejscu miała być gawęda. Tak, gawęda, która będzie skierowana do nas. e. 

wielu lat brakuje mi gawędy, która mogłaby mi pomóc rozwiązywać swoje harcersł e 

problemy. W pewnym momencie wkroczyłem w świat polityki” instruktorskiej i pewien 

dotychczasowy czar prysł. Dobrze by było, gdyby w każdym numerze znalazło się | 

zdań, które można przeczytać ze spokojem i nieco zaczerpnąć., zastanowić się, na chwilę 

zatrzymać i pomarzyć. 2 | 

Niestety nie dotarła. Miała poruszać ważny temat: ja instruktor - A ZHR, tu 4 

Poznaniu. Nie jestem w stanie zastąpić osoby, która miała ją napisać. Spróbuję jedn 

przekazać moje przemyślenia w tej sprawie. Może poniższe słowa staną się motorem 

wymiany zdań na łamach, chyba już naszego pisma. żł, Só 6 

Był przełom roku 1988/89, zima, wiosna, olbrzymie nadzieje związane z rozwojem 

wydarzeń w kraju. Pamiętam entuzjazm - jest !, jest wreszcie nasza wymarzona, długo 

oczekiwana organizacja - Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej. Tyle lat musieliśmy 

kombinować, ryzykować, grać na dwoje skrzypiec, a teraz mamy swoją organizację - 

zupełnie niezależną od ... Zakasujemy rękawy i ruszamy ostro do pracy. I nagle buch - 

zimny kubeł wody na głowę - to nie wszyscy razem możemy decydować o tym, jak będzie 

wyglądał ZHR w Poznaniu. Dlaczego? | h 5 

Coś pękło i mimo wielu prób do dzisiaj nie udało się tego skleić. Burza, co prawda, 

dawno przeszła, ale straty zostały. 
ZA 

Dlaczego tak wielu wspaniałych instruktorów się wycofało, jak to mówił "Bibi: 

zakopało swój mundur? 
* 

Dlaczego powstała "dziura instruktorska” i jest tak mało dojrzałych instruktorów? 

Gdzie zgubiliśmy ciągłość w przekazywaniu insygniów instruktorskich? : did 

Dlaczego w Poznaniu na dzisiaj nie ma żadnego kręgu instruktorskiego, tóry 

animowałby pracę twórczą? Przecież gdzie indziej jest zupełnie inaczej. U nas nawet trudno 

mówić o środowisku instruktorskim. Ę c 

Dlaczego zostało tak strasznie zaniedbane duszpasterstwo instruktorów? Jesteśmy 

samowystarczalni? 
508 

wim zamiast przybywać drużyn zuchowych i harcerskich - one znikają? 

Podobnie hufce? 

2 SHARE BOZNAŃCZYK 
— | harcerskie. 

  

  

Dlaczego symulujemy pracę instruktorów, wymyślając funkcje tym, którzy od dawna 

nic nie robią? Czy tylko po to, by statystyki tak gwałtownie nie malały? 
Dlaczego instruktorzy zamykają się w swoich środowiskach i nie chcą ich otworzyć? 

Dlaczego tyle gadamy, marnujemy tyle godzin, a także pieniędzy i nic z tego nie 

wychodzi? Gdzie nasze konkretne podejście do życia? 

Dlaczego wzajemnie marnujemy swoją pracę i czas? Chyba nie mamy ich zbyt wiele? 

Dlaczego podczas pełnienia różnych służb pojawia się ta sama garstka instruktorów? 

Dlaczego nie ma wśród nas autorytetów, o zasięgu trochę większym niż 

mikrolokalny? 
Dlaczego się tak rozmyliśmy? Gdzie jest nasza twarz - twarz instruktorów Związku 

Harcerstwa Rzeczypospolitej? 

Nie chcę, by te słowa brzmiały jak zrzędzenie starego dziadka, one cały czas we mnie 

tkwią i nie potrafię znaleźć jasnych odpowiedzi. A przecież ZHR jest także moją 

organizacją. 

Może wreszcie się obudzimy, zrobimy ze sobą i wokół siebie porządek? 

Czy ktoś z Was odczuwa io podobnie? Może wystarczy tylko otwarcie i uczciwie 

pogadać i wzajemnie się szanować. 

Przemo Stawicki 

P.S. Kończąc gawędę usłyszałem w tle słowa, ostatnio popularnej, piosenki: "Wszystko się 

może zdarzyć, gdy głowa pełna marzeń, gdy serce pełne wiary, gdy tylko czegoś 

pragniesz i bardzo chcesz. " 

  

ZASŁYSZANE NA TRASIE DRUGIEJ NARODOWEJ 

MANIFESTACJI W OBRONIE ŻYCIA 
(Warszawa, 23 października br.) 

- Czuwaj! Rozmawiamy z druhem Jerzym Gachem, sekretarzem Federacji Organizacji 

Harcerskich. 

- Tak, sekretarzem generalnym Federacji Harcerstwa Polskiego, w skład której 

wchodzi: ZHR, POH, Federacja Drużyn im. Cichociemnych, Niezależny Krąg 

Instruktorów Harcerskich *Leśna Szkółka” oraz Stowarzyszenie Harcerstwa 

Katolickiego * Zawisza”. 

- Ty reprezentujesz ten przedostatni związek? 

- Tak, ja reprezentuję teraz NIH *Leśna Szkółka”, choć już podjąłem pewne kroki w celu 

przeniesienia się do ZHR. (wiemy już, że dh Jerzy Gach wstąpił do ZHR - dopisek od 

redakcji) 
- Czy te manifestacje mają też z tym jakiś związek? Czy poprawiły one w Twoich oczach 

obraz ZHR? 

- Bardzo w moich oczach poprawiła obraz ZHR ich pielgrzymka do Ojca Św., relacje z tej 

pielgrzymki oraz właśnie udział w historycznej manifestacji narodu polskiego, zarówno 

tym razem jak i trzy tygodnie temu. Wydaje mi się, że ZHR jest rzeczywiście tę wiodącą 

organizacją, która daje przykład młodzieży jak się nie zagubić w tym gąszczu haseł, 
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sprzecznych a często kłamliwych. I dlatego wydaje mi się, że ten związek należy 

AJ, | ZHP - Jesteśmy na manifestacji niepolitycznej, natomiast chciałbym spytać o taką rzecz. ZI 

ostatnio odmówiło wzięcia udziału w manifestacji jako organizatorzy. Myślę, że to jest 

dla ZHR jakaś jednoznaczność w tej sytuacji. £ | 
- Ja nie mogę zrozumieć dlaczego ZHP nazywa taką manifestację sprawą polityczną, skoro 

biorą udział w bardzo licznych politycznych spotkaniach z różnymi czynnikami 
państwowymi, z prezydentem i jego urzędnikami. Wydaje mi się, że to jest dopiero 
czysta polityka, a w sytuacji, kiedy mówimy o obronie życia zasłanie się polityką jest dla 

mnie jakimś krętactwem. 3 

- Jednoznacznie możemy powiedzieć, że nie jest to polityka, że jest to wpisane w nasze 

prawo Harcerskie. mig | 

- Oczywiście, jest powiedziane "harcerz służy Bogu i Polsce”, jeśli Polska w potrzebie to 
harcerz powinien w pierwszej linii stanąć. Jeśli tutaj jakiś harcerzy nie ma to znaczy, że 

albo nie doczytali się tego punktu prawa, albo nie czują się po prostu harcerzami. 

- Albo ich sumienie jest już nie za delikatne. royal ć 

- Tak, bardzo jestem zdziwiony, że z Trójmiasta oprócz nas nie widziałem rk 
harcerzy. Jest to dla mnie smutne i zastanawiające. Dziwi mnie, że młodzież masowa nie 
jeździ na takie manifestacje. Jak zdążyłem się zorientować wiełu młodych ludzi uważa 

„że to jednak są jakieś przepychanki polityczne. I dlatego, że jest takie ogólne 

zagubienie, ta młodzież która już cokolwiek wie powinna zdecydowanie zaakcentować 

swój udział i pociągnąć tych mniej świadomych, zagubionych ku wyższym wartościom. 

"Taką właśnie wartością jest życie. 
- Ja myślę, że jest to jakiś pomysł na przyszłe działanie dla ZHR. Nie powinno nas było tutaj 

zabraknąć. 

- Tak, kiedyś na pewno udział w protestach, przemarszach był uznawany za sprawę czysta 
polityczną. Teraz każdy drużynowy odpycha od siebie z niechęcią zmobilizowanie 
swoich ludzi do wyjazdu na taką manifestację. Nastąpiło wielkie zamknięcie we 

własnych drużynach, środowiskach. Myślę jednak, że trzeba umieć odczytywać znaki 

czasu. Takiej sytuacji jak ta nie można po prostu omijać. Nie można milczeć, czy 

mówić: "My się zajmijmy swoimi sprawami, pracą, a to jest problem polityków czy 

innych osób”. Trzeba ciągle pamiętać słowa: "Nie zamieniaj serca w twardy głaz, póki 

jeszcze serce masz!”. . 

- Dziękuję Ci bardzo za te słowa i życzę powodzenia w harcerskiej służbie także tutaj. 
Czuwaj! 

Dh Jacek Różycki - wiceprzewodniczący " a h 
- Na czym polega pomoc ZHIR- u, współudział w organizacji tego marszu: A88 ł 

- Pełnimy p pn porządkową, choć nie jesteśmy jedynymi w tej służbie, jest także 

spora grupa młodzieży z innych organizacji. Jeśli chodzi o ZHR to jesteśmy z różnych 

środowisk z całego kraju. Teraz jest nas około 70 osób. Przed trzema tygodniami, na 

pierwszej manifestacji za życiem było około 300 harcerzy. 

- Dlaczego ZHR zaznacza tutaj swą obecność? KR? £ 
- Myślę, że warto przytoczyć słowa druha Tomasza, który powiedział na ostatnim marszu 

takie słowa, że harcerstwo, ZHR jest zawsze tam gdzie jest naród. Pełni służbę tam, 

gdzie ta służba jest potrzebna. Czujemy się tutaj naprawdę potrzebni. 
- Wydaje mi się, że w tym roku ZHR jakoś wyraźnie podkreślił swą służbę Bogu i Polsce: 

najpierw Zawierzenie, pielgrzymka do Ojca Świętego, a teraz te dwie manifestacje. 
- Tak, ja myślę, że to jest jakiś znak czasu. Sytuacja teraz jest taka w naszym państwie, że 

moim zdaniem trzeba się dość jasno określić, że należy pokazywać to co się czuje i 
myśli. Sądzę, że jest to bardzo właściwe. Powinniśmy być bardzo, bardzo jednoznaczną 
organizacją. Ludzie powinni mieć świadomość do czego się zapisują i do czego dąży ta 
organizacja 

- Czy nie uważasz, że jednak do niektórych instruktorów w ogóle nie dotarły wiadomości o 
marszu ani potrzeba bycia tutaj? Przecież wielu środowisk nie ma dziś w Warszawie. 

- Sytuacja jest chyba złożona. Wiem, że w wielu miastach ZHR pomagał w organizowaniu 
manifestacji w ciągu ostatnich dni. Na pewno wielu instruktorów poświęciło swój czas 
na tę służbę i nie mogli już sobie pozwolić na przyjazd do Warszawy. Oczywiście, że im 
więcej by nas było, to lepsze i większe świadectwo o ZHR byśmy dali. 

Pwd. Antoni Szelęg (harcerz od roku 1929 roku, ZHP) 

- Czy harcerze powinni wziąć udział w takiej manifestacji? Tutaj jest ZHR. 
- Właśnie, jest mi to bardzo nieprzyjemne, że z harcerzy tych innych nie biorą wcale 

udziału. 
- ZHP powiedział, że jest to sprawa polityczna. 

- No niech sobie mówi jak chce, każdy powinien sam rozumieć jak powinien postępować. 
Wydaje mi się, że każdy harcerz, który służy Bogu i Polsce jest dzisiaj w Warszawie albo 
solidaryzuje się z nami. 

Dh Feliks Rorodzik - przewodniczący ZHR 
- Nasz związek wychowuje młodych, którzy będą budować Polskę w trzecim wieku 

chrześcijaństwa. Wychowujemy w oparciu o wartości religijne i patriotyczne. My, 
instruktorzy nie możemy się zgodzić, żeby nasz parlament podejmował uchwały, które 
godzą w nasze dobro, dobro Polski. 

- Druhu, czy dzisiaj harcerze powinni tutaj być, czy jest to ich obowiązek? 
- Wiem, że na ten temat toczą się dyskusje w gronach instruktorskich. Nawet na jedno takie 

spotkanie zamówiłem się, aby o tym rozmawiać. Kiedyś jednak słyszałem takie dobre 
określenie, kto to jest harcmistrz. Harcmistrz to taki człowiek, który jeśli się trafi, że 
będzie mieszkał w jakiejś Wólce, to nie tyłko założy tam drużynę harcerską, ale i 
zaktywizuje społeczeństwo, że powstaną tam rozmaite organizacje, które będą chciały 

poprawić życie w tej wiosce. I taki powinien być harcmistrz. Jeżeli tak widzimy 

instruktora, to oni właśnie - instruktorzy, harcerze starsi, wędrownicy - powinni tu 

dzisiaj być. To nie jest sprawa polityczna w sensie popierania jakiejś partii. Tutaj 

opowiadamy się za wartościami chrześcijańskimi i patriotycznymi. 1 dlatego 
powinniśmy tu dzisiaj być. 

Wywiady przeprowadził pwd. Leszek Rząsa. 
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KATOLICKIE RADIO "POZNAŃ” 

Drodzy Czytelnicy! 

Chciałbym Wam przedstawić zamierzenia dotyczące audycji harcerskich w Katolickim Radiu "Poznań”. Dzięki uprzejmości dyrektora 
tego radia (księdza Macieja Karola Kubiaka), otrzymaliśmy stały termin nadawania audycji. Mają one być w każdy czwarty wtorek miesiąca od godziny 21.00 do 22.00. Dotychczas odbyło się już sześć takich spotkań na antenie. Rozmawialiśmy w nich o obozach i pielgrzymce, historii harcerstwa 

1 realizacji I punktu prawa harcerskiego. A co planuję? W najbliższych 
audycjach zaprezentujemy środowiska II Hufca Harcerzy *Gniazdo”, a także zaległą audycję o pielgrzymce instruktorów ZHR-u do Ojca św. Sądzę też, że będziemy mogli prowadzić w dniu audycji konkurs dla radiosłuchaczy o godzinie 20.30. A oto terminarz spotkań harcerskich w Katolickim Radiu 
"Poznań": 
- 26 listopada (wyjątkowo 3 wtorek miesiąca) 

będzie to audycja, w której przybliżymy Wam bardzo ważne wydarzenie 
tego roku, pielgrzymkę instruktorów ZHR=u do Ojca Świętego, 

- 17 grudnia 

audycja prezentująca Szczep "Czarnej Jedynki” z Wolsztyna, przez nich 
samych przygotowana, 

- 28 stycznia 

przedstawimy Środowisko Drużyn Harcerskich ZHR "Winogrady”, 
Gromady Zuchów "Tęczowe Maluchy” i "Leśne Skrzaty”, 8 Poznańską 
Drużynę Harcerek "Tęcza” i 8 Poznańską Drużynę Harcerzy "Jar" im. 
Gen.S.GROTA Roweckiego 

- 25 lutego 

wszystko o *Bractwie Wędrowniczym”, 
- 26 marca 

to będzie godzina dla drużyn z Rataj, tzn. "Środowiska Orląt”. 

I jeszcze kilka zdań. Ufam, że z czasem zostanie utworzona się redakcja harcerska Katolickiego Radia "Poznań”. Już dziś zapraszam do współpracy. Mam też nadzieję, że radio stanie się również głosem duszpasterstwa instruktorów Grodu. 

pwd. Leszek Rząsa 
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Numer 1/16, listopad 1996 
Pismo Duszpasterstwa Harcerskiego ZHR 

KILKA SŁÓW NA POCZĄTEK 

Mamy wiele do zrobienia. Pewne formy przeżyły się. Mówić 
współczesnemu człowiekowi o Panu Bogu i trafić do jego serca, nie jest tak 
łatwo. Trzeba zakasać rękawy i ufając Panu oraz wstawiennictwu świętego 
Jerzego iść i głosić Prawdę. 

8 grudnia - wielka uroczystość wielkopolskiego ZHR-u - chcemy 
zawierzyć naszą służbę Matce Boga - Maryi. Potrzebne jest nam głębokie 
przekonanie, zaangażowanie i przygotowanie do tego wielkiego i 
odpowiedzialnego Aktu. W tym celu organizowane będą Instruktorskie Dni 
Skupienia dla instruktorek, instruktorów oraz harcerek i harcerzy starszych. 
Od stycznia *97 rozpoczynamy systematyczną pracę formacyjną - Msze św. w 
każdą trzecią niedzielę miesiąca - ponownie w kościele Ojców Karmelitów 
Bosych. Przed nami również Biała Służba we Wrocławiu, Poznaniu i Kaliszu. 
Cały wielkopolski ZHR musi się do tego dobrze przygotować. 

I jeszcze jedna sprawa. Proszę Was o nieustanną modlitwę w intencji 
duszpasterza - kapelana dla wielkopolskiego ZHR-u. 

Czuwaj! 

pwd. dk. Marek Jański 
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INSTRUKTORSKI DZIEN SKUPIENIA 
Jak co roku, tak i w tym, organizujemy Instruktorski Dzień Skupienia „dla 

instruktorek, instruktorów oraz harcerek i harcerzy starszych. Chcemy potraktować to 

modlitewne spotkanie, jako nasze przygotowanie do grudniowego Zawierzenia 

wielkopolskiego ZHR-u Matce Bożej. ł 
Dzień skupienia odbędzie się na byłej stacji kolejowej w Przychodzku (w bazie 

Środowiska Drużyn Harcerskich "Orięta”). Przyjeżdżamy w piątek 29 listopada wieczorem. 

Modlitewne skupienie rozpoczniemy w sobotę 30 listopada rano (NIE ISTNIEJE 

MOŻLIWOŚĆ PRZYJAZDU W SOBOTĘ !!!). Dzień skupienia zakończymy Mszą św. w 

niedzielę I grudnia około godz. 8 rano. Wyjazd nastąpi po śniadaniu i porządkach. Całość 

poprowadzi ks. Tomasz Słomiński. Odpowiedzialnymi za organizację całego spotkania są: 

Agnieszka Jędrzejczak (tel. 628421 - dom), Przemysław Stawicki (iel. 206236 - dom lub 

332576 - praca) oraz dk. Marek Jański (3315%0 - od soboty do wtorku, 524207 - od środy 

do soboty). 
Zaproszenia ze szczegółowymi informacjami zostaną niebawem rozesłane. 

Zgłoszenia należy przekazywać druhom Markowi i Przemowi. Liczba miejsc 

OGRANICZONA! Serdecznie zapraszamy Druhny i Druhów z wielkopolskiego ZHR-u! 

  

BIAŁA SŁUŻBA '97 - WROCŁAW - POZNAN kod: 
Na przełomie maja i czerwca przyszłego roku z pielgrzymką do Polski przyjedzie 

Ojciec Święty Jan Paweł II. Czeka nas pełnienie Białej Służby w czasie tej wizyty. 

Wielkopolski ZHR główny nacisk przygotowań położy zapewne na przyjazd Ojca Świętego 

do Poznania 3 czerwca - podczas którego odbędzie się spotkanie z młodzieżą na placu 

A.Mickiewicza. Papież odwiedzi również m.in. Kalisz i Gniezno. Wiemy, że wędrownicy i 

harcerze starsi ZHR będą pełnić BS w czasie Kongresu Eucharystycznego we Wrocławiu. 
W Poznaniu natomiast powstanie Sztab BS *97, którego celem będzie przygotowanie służby 

harcerskiej 03.06.97. w Grodzie Przemysława. zzzlsiy rałin 
Myślę, że cały wielkopolski ZHR podejmie to wyzwanie i zmobilizuje się do wspólnej 

modlitwy i pracy. 
W akowie listopada *96 zapadną już pierwsze decyzje odnośnie Sztabu BS *97 w 

Poznaniu. 

  

ZAWIERZENIE WIELKOPOLSKIEGO ZHR-U. AE 
Zawierzenie całego wielkopolskiego ZHR-u Matce Bożej odbędzie się w niedzielę 8 

grudnią 1996 o godz. 15.30 na Mszy św. w kościele OO. Karmelitów Bosych na Wzgórzu 

św. Wojciecha w Poznaniu. Zapraszamy wszystkie drużyny harcerskie, wędrownicze; 
gromady zuchowe Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej oraz Rodziców, Seniorów i innych 

Przyjaciół z całej Wielkopolski ! r : 
Drużyny prosimy o przybycie z własnymi sztandarami i proporcami. Prosimy 0 

zgromadzenie się w świątyni 30 minut przed Mszą Św. - czyli o godz. 15.00. z 

Kontakt w sprawie Zawierzenia - adresy w stopce redakcyjnej "Harmelu". 
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AKT ZAWIERZENIA 

Wielka Boga - Człowieka Matko! Bogurodzico Dziewico Bogiem Sławiona 
Maryjo. 
Królowo Świata i Polski Królowo. Matko naszych spraw u Boga. 

Stajemy przed Tobą pokoleniami: zuchenek i zuchów, harcerek i 
harcerzy, wędrowniczek i wędrowników, harcerek starszych i harcerzy 
starszych, instruktorek i instruktorów, przyjaciół wspólnot harcerskich. 

Stajemy na chwilę przed Twym cudownym wizerunkiem Jasnogórskiej 
ikony, bowiem jesteśmy pielgrzymami w drodze. To Ty Maryjo prowadzisz 
nas drogami ewangelii do Twojego Syna Jezusa Chrystusa - Światłości 
Odwiecznej, który rozświeca mroki grzechu, niepewności i niewierności. 
Twoje Fiat - tak - powiedziane Bogu, uczy nas, jak być wiernym i to do 
końca, do bółu Krzyża. 

Królowo Polski stajemy przed Tobą z niepokojem w sercu o przyszłe 
losy Ojczyzny naszej, a dzisiaj Państwa: bez prawdy i szacunku do człowieka, 
bez odpowiedziainości za darowaną wolność, bez woli pracy rzetelnej i 
uczciwej, bez poszanowania życia, bez ideałów i wartości. 

Maryjo Matko i Krółowo uproś nam u Syha swego ducha 
poświęcenia, uwielbienia i wdzięczności za każde dobro z ręki Boga 
otrzymane. Nie dozwól żebyśmy ulegli pokusą życia bez ofiary. Naucz nas 
pięknej miłości do Ojczyzny, dopomóż nam żyć w prawdzie - bez 
kompromisu. Pani Nazaretu wspieraj życie rodzin naszych, aby stały się 
obrazem żywego Kościoła. Wspomożenie Wiernych ogarnij swa miłością 
młodych naszej ziemi, nie pozwól im zagubić się w ciemnościach grzechu. 

Panno Wierna tak bardzo pragniemy żyć zgodnie z ideami 
Przyrzeczenia i Prawa Harcerskiego. Dopomóż nam strzec godności i honoru 
Dzieci Bożych. Naucz nas szlachetności, rycerskości i dobrej miłości do 
bliźnich i przyjaciół, a braterstwa harcerkami i harcerzami. Wspomagaj nas 
w dostrzeganiu Bożej obecności w dziele stworzenia. Uproś nam ducha 
karności, gospodarności i zatroskania o wspólne dobro. Wspieraj naszą wolę 
panowania nad sobą oraz wewnętrzną radość wypływającą z zaufania Bogu. 
Wzorem Twojego życia naucz nas czystości w myśli, mowie i uczynkach, 
abyśmy żyli na większą chwałę Boga Wszechmogącego. 

W przededniu trzeciego tysiąclecia od przyjścia Twojego Syna 
Jednorodzonego, a naszego Pana Jezusa Chrystusa, chcemy pamiętać, że T. p 
pierwsza wyśpiewałaś narodom hymn wyzwolenia z niewoli grzechu. 
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Chcemy pamiętać o tym, że Ty jesteś Matką naszej Drogi Prawdy i 
Życia, że w Twoim macierzyńskim obliczu najpewniej rozpoznajemy Twojego 

Syna. 
Składamy u Twojego tronu siebie samych i wszystko co mamy. 

Zawierzamy Tobie Jasnogórska Pani naszą służbę, wszystkie wysiłki, 

drgnienia serc i porywy woli. 
Na honor każdej i każdego z nas za łaską Boga w Trójcy Świętej 

Jedynego i za Twoim orędownictwem oddajemy się całym życiem tu i teraz w 

służbie Bogu, Ojczyźnie i bliźnim. 
Stolico Mądrości prowadź nas poprzez poddaną Twojemu królowaniu 

ziemię polską do Bram Ojczyzny Niebieskiej i błogosław nam mocą Syna 

Twego Jezusa Chrystusa. 
Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej 

Druhna i Druhu! 
Właśnie przeczytaliście treść Aktu Zawierzenia Związku Harcerstwa 

Rzeczpospolitej Maryi, Matce Bożej. Mam nadzieję, że ta lektura nasunęła Tobie 
kilka pytań, że zastanawiasz się teraz co z tym zrobić. Postaram się Tobie pomóc. 

Dłaczego ZHR zdecydował się zawierzyć Maryi? 

Kiedy składałeś przyrzeczenie, wyraziłeś szczerą chęć, aby Twoją drogę 

wytyczało Prawo Harcerskie. Od tamtej chwili minęło już pewnie kilka lat i okazało 
się, że to nie jest takie proste, jak się wtedy, przy ognisku, wydawało. Czy służysz 

całym życiem Bogu i Polsce? Czy na Twoim słowie zawsze można polegać jak na 
Zawiszy? (...) Jeśli odpowiesz *tak”, to chyba nie do końca rozumiesz treści P.H. Nie 

wiem, czy są tacy harcerze, którzy od chwili złożenia przyrzeczenia, aż do śmierci ani 

razu nie złamali Prawa Harcerskiego, które wytycza ich drogę. A przecież nie 

przekracza ono ludzkich możliwości!? 
Skoro nie potrafisz poradzić sobie z pracą nad sobą, a do Twoich zadań 

należy przecież także służba instruktorska, wychowanie młodszych harcerzy i 

harcerek, zuchenek i zuchów, oznacza to, że potrzebujesz pomocy. I nie pomoże ci 
tutaj Główna Kwatera, starsi instruktorzy, gdyż oni także mają podobne problemy. 

Pomocy możesz oczekiwać tylko z samego Nieba. 
Dlatego ZHR zdecydował, że poprosi o to Matkę naszego Pana Jezusa 

Chrystusa. Tak, jak opiekowała się nim już od chwili, gdy odpowiedziała Bogu ©... 
niech mi się stanie według słowa twego”, tak może zaopiekować się nami, jeśli tylko 

Ją o to poprosimy. 

OZNAŃCZYK 
=. Dęta harcerskie.pl 

  

Na czym ma polegać pomoc Matki Bożej? 

Dla harcerek i harcerzy młodszych Ty jesteś przykładem, wzorem do 

naśladowania. Ale kto jest nim dla ciebie? Przecież Ciebie trzeba także nadal 
wychowywać! To Ona nam pokazuje, że jednak można mieć szczerą wolę i służyć 
całym życiem. To Ją właśnie możemy naśladować. 

Matka Boża ma szczególny dar modłitwy wstawienniczej i naszym Aktem 

Zawierzenia o tę modlitwę prosimy. A może uważasz, że wcale tego nie potrzebujesz, 
że doskonałe radzisz sobie sam na swojej harcerskiej drodze? 

Jeśli tak, to tym bardziej potrzebujesz modlitwy o... pokorę serca. 

Jakie konsekwencje wynikają dla nas z Aktu Zawierzenia? 

Zawierzyć, to znaczy oddać swoje życie, swoją drogę komuś, do kogo mamy 
zaufanie. Odtąd moje troski będą połową kłopotów, a radości podwójnym weselem. 

Nie jestem już sama odpowiedzialna za moją harcerską służbę. Ktoś mi w tym 

pomaga. Z tego wynikają jednak pewne zobowiązania, przede wszystkim w naszej 
pracy z drużyną. To my musimy wytłumaczyć naszym harcerkom i harcerzom, że 

powierzyliśmy się Matce Bożej i my musimy ich nauczyć korzystać z Jej pomocy. 
Ta pomoc przychodzi przez modlitwę, a modlić się najlepiej jest wspólnie 

(*... gdzie dwóca albo trzech modli się w imię Moje tam i Ja jestem...) 

Nie bójmy się i nie wstydźmy modlić się z naszymi drużynami i wspólne 

problemy powierzać Matce Bożej, naszej Opiekunce. Nie zapominajmy też o 

podziękowaniu za Jej wstawiennictwo, czyli o pomnożeniu naszych radości. 

Odkryjmy razem z naszymi harcerkami i harcerzami moc modlitwy różańca 
świętego! 

Kto podpisał Akt Zawierzenia? 

Na pewno już zauważyłeś, że podpis brzmi : Związek Harcerstwa 
Rzeczpospolitej”. Wiesz co to oznacza ? Instruktorki i instruktorzy, harcerki 
i harcerze starsi i młodsi, zuchenki i zuchy, rodzice, KPH... Długo by jeszcze 
wymieniać. 

Ale czas uświadomić sobie, że oznacza to także, iż podpisałeś go 
również TY!!! 

Czuwaj ! 

dh. Agnieszka Jędrzejczak 
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ANKIETA 
Podczas zbiórki metodyczno-programowej Chorągwi Wielkopolskiej Harcerzy ZHR, 

która miała miejsce w Tyrszełinach w dniach 18-20 października br., została zrobiona 

wśród prawie wszystkich uczestników ankieta o treści zamieszczonej poniżej. Wyniki nie 

są, niestety, rewelacyjne. Myślę, że osoby odpowiedzialne za pewne rzeczy w chorągwi 

powinny przeanalizować poniższą tabelę i próbować zaradzić istniejącym brakom. 

Szczegółowe wyniki i swój komentarz postaram się zamieścić w następnym numerze w 
Przemo Stawicki 

  

MŁODZIK WYWIADOWCA ĆWIK HARCERZ ORLI PRZEWODNIK 

6 | 8 | 3 KEZZI 

brak f dobrze | źle |brak | dobrze | źle | brak | dobrze | źle | brak |dobrze | źle | brak 

  

  

  

  

  | 
j 

17 | 7 | 20] 52 | 37 |43 | 60 | 48 26 | 13 | 27 | 38 | 12 | 16 | 193 | 

[36,64|15,9145,45] 39,39 |28,0332,54] 34,09 |27,27B8,64 39,39 |19,70,40,91 | 57,58 18,18124,24 39,88 

Wiersz: drugi - liczba ankietowanych, czwarty - odp. w liczbach, piąty - odp. w procentach. 

          
  

                              

1. Podaj datę urodzin Roberta Baden- 
Powella 

. Naczelmk Harcerzy ZHR - stopień, 

imię, nazwisko 
. Pierwszy Naczelnik Szarych 
Szeregów - imię 1 nazwisko 

. Przewodniczący(a) ZHR. - stopień, 

imię, nazwisko | 

. Podaj kryptonim Chorągwi ok l 5 ADR AU 
Wielkopolskiej w ramach Szarych mi. wyw. Gwik HO 

Szeregów 

6. Przewodniczący Zarządu Okręgu Wikp. ZHR 15. ile i jakie są chorągwie w Okręgu Wlkp. 

- stopień, imię, nazwisko ZAIR 

7. Podaj drugie imię Roberta Baden-Powella 16. Kryptonim próby odbicia z rąk Niemców 

8. Komendant Chor.Wikp. ZHR - - stopień, pierwszego Naczelnika Sz.Sz. 

imię, nazwisko 17. Wymień tytuły dwóch najważniejszych 

9. Podaj datę zakończenia Powstania czasopism dła instruktorów w naszej 

Warszawskiego organizacji 

10. Podaj rok 1 porę roku powstania ZHR 18. Kto jest szefem Wydziału Harcerskiego 

11. Podaj datę akcji pod Arsenałem Głównej Kwatery ZHR 

12. Tie jest chorągwi harcerzy W ZHR 19. Kto jest autorem "KAMIENI NA SZANIEC” 

13. Wymień chronologicznie wszystkich 20. Podaj imię żony Andrzeja Małkowskiego 

Przewodniczących ZHR 21. Ile obecnie wynoszą miesięczne składki 

14. Ile jest hufców (w tym związków drużyn) w harcerzy 

naszej chorągwi 22. Ile jest organizacji i jakie w ZHR-e 

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

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