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już minął rok 'od ukazania się spełniło się, bowiem od grudnia 1988 
pierwszego numeru ”Harmelu”. Dotarł roku do czerwca 1989 roku wydaliśmy 
on do Waszych rąk w czasie zeszłoro- 5 kolejnych numerów. Piszę te słowa 
cznych obozów. W założeniach miała w liczbie mnogiej, bowiem to, że 
to być skromna gazetka informująca "Harmel" istnieje, ukazuje się i 
przede wszystkim o zamierzeniach rozwija jest zasługą wielu druhen i 
Rady DHiH Grodu Przemysława na rok druhów, a przede wszystkim Redakcji, 
1988/89. W bardzo śmiałych planach na której czele, mocą decyzji myśleliśmy o pisemku Duszpasterstwa Duszpasterza i Rady DHiH, mam zasz- 
wychodzącym 3-4 razy do roku. | tak czyt stać. Jest to wspaniały zespół faktycznie na początku było. Drugi ludzi. Nie wiem, czy choć w małym 
numer "Harmelu" ukazał się dopiero w stopniu potrafię wyrazić ich wkład w 
listopadzie 1988 roku. Jednak już istnienie ”"Harmelu* w takim, a nie 
wtedy  wiedzieliśmy,że chcemy. aby innym kształcie. Chciałbym im wszys- 
"Harmel" ukazywał się częściej. I to tkim w tym miejscu podziękować. Po-- nasze pragnienie w pewnym stopniu dziękowania kieruję również do tych, | 
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ciąg dalszy ze str. 1, 

, żeli by to ode mnie zależało, to - Jakie Pan widzi szanse dla ZHR któ » POZNANSKI na pewno peja 3 de oraz szanse na jego legalizację ? orzy swój czas i swoje "pióro* e takie harcerstwo mogło istnie - k SF ż poświęcili dla  "Harmelu". To oni galnie. Aczkolwiek muszę  powie- K 5 za: EL aaa da przecież tworzą część poszczególnych CZERWIEC 1956 dzieć, że całe harcerstwo powinno ud 2 8 RNS 16 SPUSEG. numerów. 
być tak organizowane, jak ZHR. p LORE 6 miałb tę być Rok ukazywania się *Harmelu" to 

i i j 3 Ria on ORNE ż 
a j : — Co chciałby Pan dziś powiedzieć tylko chwilowy: zryw, to myślę, że 

okres tak długi, że można się chyba 28 czerwca mija 33 rocznica tragi - młodzieży harcerskiej ? wtedy byłoby żle. Mam nadzieję, że 
pokusić o pewne podsumowania. Wyda- cznych wydarzeń, jakie miały miejsce Ę na ten krok odważyli się ludzie, 
liśmy siedem _ numerów o różnej w 1956 roku. W trakcie przemian paź- -— Przede wszystkim to, że harcerstwo którzy są konsekwentni w swoim po- objętości. bowiem numery 1 i 2 miały | dziernikowych, mających miejsce w WEZ Ia AB. 0] baz stępowaniu. Celem jest wychowanie tylko 8 stron, 3-6 po 12 stron, 6 | tym samym roku, Wiesław Gomółka ofi - oza” MozORej "OMYTIARSN=TA" WERE Roddcar ok deca: ALERAJC4dó Boga miał już 14, a obecny ponad 20. ejalnie zrehabilitował napiętnowane piłem do harcerstwa dosyć późno, Gie = Samo powstanie ZHR 
Aż 17 osób zamieściło swoje artykuły społeczeństwo Poznania. Druh senior bo dopiero mając 14 lat. Wcześniej ; za również = ZHP pewne 
w.kolejnych numerach *Harmelu" /nie- | konrad DOBERSCHUETZ napisał wtedy: po prostu nie było harcerstwa - znam, zecież harcmistrz, do 
którzy  kilkakrotnie/.  Zamieściliśmy syła  Fyiko mrgamazaca OPSSEOKA, R iza makocać mój syn 
też kilka przedruków; w każdym nume- FK "Niechaj memento tragicznych poświęceń a to była zwykła profanacja. | Ę b o wiel kratnia rześladowany za 
rze ukazywały się stałe rubryki: "Z | Po wieczne przetrwa lata - harcerstwa wyniosłem wszystkie > Be | 2 obożów -Gdpia- prasy”, "Kalejdoskop minionych wyda- Aby przenigdy, przenigdy już więcej najpiękniejsze przeżycia. _ Bardzo o. s p dać Bike zBkG rzeń”, "Nasze propozycje”, "Słowo BRAT NIE STR * wiele przyjażni, takich _ prawdzi- wiane Msze św. Cc 1 yty ż 
Duszpasterza”, STRZELAŁ DO BRATA." wych przyjaźni, które dotrwały do poza terenem obozu, py "" Nasze pisemko dociera do wielu 

dzisiejszego dnia. Właśnie z har- ponecto zał RP A 
miejscowości w całej Polsce i za 

cerstwa, kiedy byliśmy razem, POW NONE 0 2% ć możliwe. Gdyby ZHR nie było, prob- 
granicami, nawet do Stanów Zjedno- 

lem ten w ogóle by nie powstał. 
kiedy uczyliśmy się wielu rzeczy - czonych, czego dowodem jest  omawia- także jak działać na rzecz społe- nie treści poszczególnych numerów czeństwa, na rzecz drugiego  czło- - Co chciałby Pan dzisiaj powiedzieć "Harmelu” w piśmie Harcerstwa Pols- wieka. Życzę Wam wszystkim, żebyś- młodzieży harcerskiej ? kiego w USA *Znicz*. cie z harcerstwa wynieśli tak Trudno mi ocenić, czy "Harmel" 
piękne wspomnienia. jak ja. Byłem O EE AA 

spełnia swoje zadanie jako pismo ik w Błękitnej XIV przy Liceum im.Ka- bardzo piękny ruch - ruch, w któ-   

  

duszpasterskie skierowane do wSZys- rola Marcinkowskiego. Moim druży- rym uczestniczyłem w RZ Pa- tkich harcerek, harcerzy i instruk- nowym był tak wspaniały człowiek, miętam, że kiedy miałem dostać na torów. Jeżeli tak - to wspaniale, | Wacław Baehr. szczepowym był Jerzy I Komunię św. prezent, miałem do jeżeli nie - napiszcie, co chcieli- Chrzanowski. Są to ludzie, których wyboru mundur harcerski i rower - byście zmienić w charakterze nasze- 
przyjażń niesłychanie wysoko sobie 2 ska ona ae 

go. a właściwie Waszego pisemka 
cenię do dnia dzisiejszego. zbliżał młodzież do tych idełów. Redaktor Naczelny "Harmelu" - Dziękuję bardzo za udzielenie wy- Myślę, że dzięki właściwie 
wiadu. prowadzonym zbiórkom i obozom poz- 

nacie piękno naszego kraju,nauczy- 
czycie się go kochać i poznacie 
radość po trudach pomocy ludziom 

O HARCERSTWIE Żekkli 2” jena Wiara oatednicja WYWIAD Z PANEM LEONARDEM SZYMANSKIM bardzotrudne. Także dla mnie ruch 

  
Wywiady, które prezentujemy po- 

niżej przeprowadzili harcerze z Dru- 
żyny Męskiej Bractwa Wędrowniczego 
przy Klubie Inteligencji Katolickiej 
Były one próbą końcową na Krzyż 
Harcerski. 

WYWIAD Z PANEM PAWŁEM ŁĄCZKOWSKIM, 
KANDYDATEM NA POSŁA Z RAMIENIA 

KOMITETU OBYWATELSKIEGO 
"SOLIDARNOŚĆ" 

- Dzień dobry. Nazywam się Mateusz 
Stobiecki. Chciałbym, żeby odpo— 
wiedział Pan na kilka pytań związa- 
nych z harcerstwem. 
Czy wie Pan, co to jest ZHR, kiedy 
pow ad i jakie,są jego założenia? 

| archiwum - R „jest to Związek Hąrcer- 
—| harcerskie.pl 

  

Rzeczypospolitej, 

które chce nawiązywać do 

służby Bogu i Ojczyźnie. 

Jakie Pan' widzi szanse przed ZHR, 
również szanse na jego legalizach 

Widzę bardzo duże szanse dla ZHR 
temu co się w 

niektórych kręgach 

widzę szanse na legalizację ? Je- 

KANDYDATEM NA POSŁA Z RAMIENIA 
KOMITETU OBYWATELSKIEGO 
"*SOLIDARNOSC" 

Dzień dobry. Nazywam się Maciej 
Martinek. Chciałbym z Panem chwilę 
porozmawiać o harcerstwie. Czy wie 
Pan, co to jest ZHR, kiedy powstał 
i jakie są jego założenia ? 

— ZHR - Związek Harcerstwa Rzeczy- 
pospolitej - powstał w tym roku 
/czyli w 1989/, jest to Związek, 
który chce nawiązać do tradycji 
harcerstwa przedwojennego, do jego 
założeń i celów. ZHP to nazwa, 
którą system ukradł związkowi 
młodzieży i dlatego ZHR nawiązuje 
do harcerstwa sprzed wojny. sprzed 
roku pięćdziesiątego oraz do skau- 
tingu. 

harcerski jest czymś niesłychanie 
Pozytywnym. Do roku 1950 byłem w 
harcerstwie i muszę powiedzieć, że 
moimi przełożonymi, byli synowie 
folwarcznych chłopów, którzy mieli 
świetnie poukładane w głowie i u- 
zupełniali moje wychowanie wynie- 
Sione z domu. W roku 1950 powstała 
Organizacja Harcerska i wtedy wys- 
tąpiłem z harcerstwa. Potem mój 
Syn Krzysztof i córka Ania byli w 
harcerstwie, w 90 szczepie. | pro- 
wadzono ich w ramach ZHP bardzo 
dobrze. Gdyby takich drużyn było 
więcej, myślęń że utworzenie ZHR 
nie byłoby konieczne dlatego. że 
prędzej czy później te struktury 
biurokratyczne rozpadłyby się. Ale 
ludzie z administracji harcers- 

ciąg dalszy na str. 4            



kiej, która jest dla mnie nieporo- 
zumieniem, spowodowali, że drużyny 
te stanowiły mniejszość | ludzie 
którzy prowadzili je byli prześla- 
dowani. Mój syn zyskał dzięki har- 
cerstwu, dzięki druhowi Piotrowi 
Stawickiemu, dzięki druhowi Janowi 
Celichowskiemu niesłychanie dużo i 
jestem im serdecznie wdzięczny za 
ten trud. Wiem, że prowadzili 
szczep przez wiele, wiele lat. by- 
li tam jeszcze bracia Sieliccy. To 
były czasy, w których nie miałem 
jeszcze kontaktów z tym szczepem. 
To wszystko zaczynało się od druha 
Jana Sielickiego, ich ojca, a teś- 
cia druha Stawickiego. lestem nie- 
słychanie wdzięczny tym ludziom, 
że tyle czasu poświęcili, a mój 
syn Krzysztof i córka Ania z skal 
bardzo dużo. h | 

- Dziękuję bardzo za rozmowę. 

WYWIAD Z PANEM RYSZARDEM GANOWICZEM 
KANDYDATEM NA SENATORA Z RAMIENIA 

KOMITETU OBYWATELSKIEGO 
"8 'OOMI DĄARNO SGH 

Lukasz Ferhmin - Dzień dobry. Nazy- 
wam się Łukasz Ferhmin t za zadanie 
mam zrobić z panem wywiad. 
Ryszard Ganowicz- Bardzo się cieszę, 
że mogę z tobą rozmawiać. 
Ł.F - Czy wie pan, co to jest ZMR, 
jak dlugo tstnieje i jakie są jego 
zalożenia£ Ł 
R.G.- Wydaje mi się, że założenia 
ZHR są takie, by powrócić do wycho 
wania harcerskiego takiego, jakie 
istniało, gdy A.Małkowski zakładał 
pierwsze drużyny. Jest to powrót do 
tradycji harcerstwa polskiego. ZHR 
powstał chyba w Gdańsku przed 
trzema miesiącami. 

Ł.F.- Jakie pan widzi szanse na re- 
jestrację ZHR= 

R.G.- Wydaje mi się. że Szanse są 
olbrzymie i myślę, że zostanie 

zarejestrowany tak, jak wiele innych 

organizacji, które muszą powstać w 
Polsce. Harcerze też muszą mieć 
pewność, że mogą mieć organizację 
taką, jaka im odpowiada, żeby nie 
byli kierowani odgórnie przez 
organizacje polityczne. Zdaje się, 
że harcerze wcale sobie tego nie 
życzą. 

Ł.F. -— Co dzisiaj chcialby Pan po- 
wiedzteć harcerzom£ 

R.G. - Zeby z zapałem wzięli się do 

organizowania drużyn ZHR. Zeby za- 
częli wychowywać sami siebie, bo 
harcerstwo to organizacja. w której 
mamy się wychowywać sami, bez 

nacisku z góry. A wychowanie Ło ma 
następować przez pracę, zabawę. 

przez pomóc innym. Ważne jest oczy- 

wiście Przyrzeczenie i Prawo harcer- 
skie. 

Ł.F. — Czy Pan zetknąl się bezposśre- 
dnio z harcerstwem% 

R.G. - Tak. Byłem harcerzem przez 3 
lata - od roku 1945 do 1946, kiedy 
to wystąpiłem na własną prośbę, bo 

zaczęto podporządkowywać harcerstwo 
organizacjom politycznym A byłem 
już ćwikiem... 
L.F. = Dziękuję bardzo za wywiad. 
R.G. - Dziękuję. 

LIST OTWARTY 
List otwarty do 
Wielkopolskiego 

redakcji "Głosu 

W- "Głosie Wielkopolskim” z dnia 
17 maja br. «opublikowany został ar- 
tykuł Janusza Bekasa, który omawia 
akcję . mieszkańców Rataj.  domagają- 
w 8. „od: Spółdzielni Mieszkanio- 
o siedłęrcMłodydGhTppzwolenia na 
alsze— Użytkowanie arcówki rzez 

zrzpozonpcrh CH CENSKLEGAL; ” /na   
„ARA | 4 

Osiedlu Rusa 
ujawnia na przemian ignorancję bądż 
arogancję autora, idącą w parze z 
przeprowadzanym bez żenady dezinfor- 
mowaniem czytelników. Albowiem: 
1. Wiadomość o zamiarze odebrania 
harcerzom z ZHR harcówki na Osiedlu 
Rusa nie została przez nikogo wyssa- 

135 A/. Artykuł ten 

na z palca. Na osiedlowym zebraniu 
mieszkańców, opisywanym z widoczną 
dezaprobatą przez p.Bekasa, przeds- 

tawiony został dokument, informujący 
o podjętej już decyzji spółdzielcze- 
go Zarządu, który wymówił wspomniany 
lokal z uwagi na wystąpienie miejs- 
cowych harcerzy z ZHP. Dokument ten 
opatrzony był podpisem upoważnionego 
do tego urzędnika osiedlowej admini- 
stracji. Pismo wskazywało na zagro- 
żenie "czynnościami administracyjny- 
mi* - w przypadku niezastosowania 
się do podjętej decyzji. 
2. Niechcianym i wymuszonym na nas 
rezultatem tejże decyzji było podję- 
cie akcji zbierania podpisów wśród 
mieszkańców  ratajskich osiedli. U- 
czestniczyli w niej nie tylko sami 
harcerze, lecz także w nieporównanie 
większym stopniu - ich rodzice, zna- 
jomi, sąsiedzi, koledzy. Akcja miała 
całkowicie spontaniczny charakter, 
wolny od wywierania wszelkiej presji 

Zdecydowano się na jej przeprowa- 

dzenie wykorzystując tu przykre doś- 
wiadczenia wszystkich innych drużyn 
ZUR" Z terenu  m.Poznania, które 
wcześniej zostały usunięte ze swych 
harcówek.Ostatnia z tych drużyn wie- 
działa dobrze, że taka akcja może 
być dla niej jedyną szansą.Sprawę 
harcówki - dzięki społecznemu popar- 
ciu - rozstrzygnięto, jak wiadomo, 
na korzyść harcerzy: do tego momentu 
zdążono zebrać ok. 2000 podpisów. 
3. Nie jest prawdą, jakoby składają- 
cy podpisy mieszkańcy nie byli 
zorientowani co do istoty sprawy i 
tylko z racji swej nieświadomości 
/jak utrzymuje p.Bekas/ decydowali 
się na ich złożenie. Owszem, mogło 
się to zdarzyć w odosobnionych przy- 
padkach, jednak za czyjeś 
roztargnienie i niefrasobliwość har- 
cerze z ZHR nie mogą brać odpowie- 
dzialności. Tekst listu protestacyj- 
nego sformułowany był jasno i jedno- 
znacznie, nie pozostawiając cienia 
wątpliwości, o jakie harcerstwo i 
jakiego rodzaju działalność chodzi. 
Sugerowanie mieszkańcom naszych o0o- 
siedli infantylizmu lub braku rozez- 
nania w tej mierze - wystawia tylko 
wymowne Świadectwo autorowi owych 
złośliwie kleconych insynuacji. 
4. Wobec wspomnianej w punkcie 1. 
decyzji Spółdzielni powstały najroz- 
maitsze domysły i plotki na temat 

Pojawiło się 
że  harcówka 

przeznaczenia harcówki. 
m.in. przypuszczenie, 
zostanie zamieniona na butik lub 
dyskotekę. Pan Bekas zechciał tutaj 
skorzystać z okazji. by niezawinio- 
nym przez nas plotkom nadać wymiar 

gigantycznego "kłamstwa*, sporządzo- 
nego-jak pisze-"przez kochających ro 
dziców* harcerzy z ZHR. Prymitywna i 
płaska złośliwość w epitetach prze- 
jawia się ponadto w innych miejscach 
artykułu. Np. nasi druhowie to po 
prostu ”"harcerzyki*, z czego ma niby 
wynikać, że zasługujący na swę 
miano prawdziwi harcerze  ulokowani 
są tylko w ZHP. Za działalnością 
tych "harcerzyków*- w ujęciu p.Beka- 
sa - stoją też najwyraźniej wrogie 
spiski lub sprzysiężone mafie /ucze- 
stnicy zebrania osiedlowego to lu- 
dzie "nagonieni” przez innych/. 
5. Nuta arogancji pobrzmiewa w 
twierdzeniu, jakoby  drużynowemu z 

Os. Rusa ostatnio *bardziej do gustu 

przypadł* program ZHR. Otóż trzeba 
wiedzieć, że ów drużynowy od lat i - 
jak dotąd nieprzerwanie - pracował w 
oparciu o te same treści i metody 
programowe; jest jednym z członków - 
założycieli ZHR i od samego początku 
pełnienia swych funkcji działał 
świadomie. Już jako członek ZHR swą 
osobistą decyzję /wystąpienia i 
przystąpienia/ przedstawił harcerzom 
a następnie ich rodzicom, których 
zaprosił na zebranie, mające roz- 
strzygnąć © dalszych losach prowa- 
dzonej przezeń drużyny. Mieli o tym 
zadecydować przede wszystkim rodzi- 
ce. Oni też, wspólnie z harcerzami, 
podjęli dobrowolnie decyzję  wystą- 
pienia z ZHP. Wystąpiła zdecydowana 
większość dotychczasowych członków 
drużyny. co nie znaczy. że z tą 
chwilą przestali "być harcerzami: 
znaleźli swe miejsce w nowoutworzo- 
nym ZHR, jako organizacji odpowiada- 

jacej ich potrzebom i oczekiwaniom. 
6. Fałszywe jest twierdzenie. że w 
harcówkę na 0Os.Rusa ZHP *”co nieco 
zainwestował”. Harcerze sami i na 
własny koszt urządzali przyznawane 
im pomieszczenia: władze ZHP nie 
wsparły tych inicjatyw ani jedną 
złotówką, nie dostarczyły żadnego 
sprzętu. Fakt, że są chlubą osiedla 
nie wynika z przypisywanego im samo- 
chwalstwa: to mieszkańcy Rataj 
wyrażają się o nich bardzo pozytyw- 
nie m.in. za przygotowanie paczek 
dla samotnych i chorych lub za 
zbiórkę surowców wtórnych /jak tego 
chce, ale nie widzi p.Bekas/. 
7. Rzekomo "dzieci są wciągane do 

rozgrywek, nie bardzo rozumiejąc, 
dlaczego ma im być lepiej w ZHR, niż 
w ZHP..."”- Czyżby były tak dojrzałe, 
by na własną odpowiedzialność roz- 

ciąg dalszy na str. 8 

       



II NARODOWY ZLOT HARCERZY 

W pamięci harcerzy i polskiego 
społeczeństwa najbardziej utrwalił 
się jubileuszowy zlot w Spale. Odbył 
się on - jak wiemy - w lipcu 19356 r. 
w 25-lecie istnienia harcerstwa pol- 
skiego. Był to trzeci z kolei zlot 
narodowy. Poprzednie ogólnopolskie 
spotkania organizowali oddzielnie 
harcerze i oddzielnie harcerki. 

1 tak, I Narodowy Zlot Harcerzy 
odbył się w Siekierkach /3-9 lipca 
1924r./. W tym samym czasie harcerki 

z całej Polski spotkały się na Naro- 
dowym Zlocie nad Swidrem. I1 Narodo- 
wy Zlot harcerki urządziły w Rybień- 
«u nad Bugiem /5-20 lipca 1928 r./. 
il Narodowy Zlot Harcerzy odbył się 
w Poznaniu, w dniach od 14 do 23 
lipca 1929 r., w czasie trwania Pow- 
szechnej Wystawy Krajowej - PeWuki. 

| , Właśnie o tym Zlocie, który miał 
miejsce w naszym mieście przed 60 
laty. pragnę podać garść informacji. 

Zlot. na który zjechało 6198 
harcerzy i 201 instruktorów ze wszy- 
stkich chorągwi, rozlokował się na 
łąkach znajdujących się w trójkącie 
zbiegu nowego koryta Warty i rzeki 
Zybiny. Teren od południa zamykała 
iinia kolejowa. Do obozu dojeżdżało 
się ul. Dziekańską. Największą grupę 
uczestników stanowiła Chorągiew 
Wielkopolska - 901 osób, potem Lwow- 
ska- 684 osoby i Sląska - 632 osoby. 
Najmniejsza delegacja, 61-osobowa, 
PRORRA z Chorągwi Płocko- Włocław- 
skiej. 

Cały teren podzielono na prosto- 
kąty ulicami obozowymi noszącymi 
imiona zasłużonych instruktorów, m. 
in. była ulica Jerzego Grodyńskiego, 
ks. Kazimierza Lutosławskiego. 

Od dnia 12 lipca delegacje posz- 
zególnych chorągwi rozbijały namio- 
y. urządzały i dekorowały swoje o- 

vozy. Wszyscy starali się nadać swo- 
im obozom jak najpiękniejszy wygląd. 
Iwowiacy urządzili swój obóz w stylu 
'uculskim i wystawili wielką plasty- 
<zną mapę Czarnohory. Wołyniacy zbu- 
dowali kilka modeli zamków kresowych 
m.in. Zamek Dubieński, w którym on- 
giś więziono Halszkę z Ostroroga. 
Łomżanie postawili wieś  kurpiowską, 
w której zamieszkali. Nad poz- 

i ozem ÓpRowała wysoka wieża 
nadzź. myka prawdziwych 
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samolotów /dzieło 1 Poznańskiej 
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Dru- 
23 Warszawska Dru- 

i Pomarańczową, 
namiotów ustawiła szałasy 
Żeglarze rozbili ujś- 

Poza obozami poszczególnych 

chorągwi, był też obóz dla gości za- 
granicznych i harcerstwa polonijnego 
obóz gospodarczy i dzielnica handlo- 
wa z kioskami CKDHYz Warszawy i KDH 
z Poznania.stoisko lwowskiego "Skau- 
ta” i wiele innych. Pod namiotami 
był szpital i poczta, i oczywiście - 

obóz Komendy. 
Funkcje kierownicze powierzono 

najbardziej doświadczonym instrukto- 
rom. Komendantem Zlotu był hm RP Ta- 
deusz Maresz%, służbą bezpieczeństwa 
kierował hm Tomasz Piskorski”, orga- 
nizowaniem zwiedzania miasta i Pe - 
Ki zajmował się hm Jan Popilewski” . 
Członkiem Komendy był hm Aleksander 

kamiński. 
Zlot realizował wiele zadań. Op- 

rócz przeglądu postawy oraz umiejęt- 
ności drużyn harcerskich, wymiany 
doświadczeń i nawiązywania przyjażni 
między harcerzami i między harcerza- 
mi a społeczeństwem, był harcerską 
ekspozycją w ramach PeWuki. Także 
wielu uczestnikom umożliwił poznanie 
tej, wówczas najwspanialszej w Pols- 
ce, imprezy wystawienniczej. 

Otwarcie Zlotu nastąpiło 14 lip- 
ca. O godz. 9.30 rozpoczęła się po- 
lowa Msza św. z udziałem chórów i 
orkiestry dętej. Płomienne kazanie 
wygłosił ks. Józef Prądzyński. Po 
Mszy św. głos zabrał wiceprezydent 
m. Poznania, wiceprzewodniczący Za- 
rządu Oddziału Wielkopolskiego ZHP, 
dr Mikołaj Kiedacz, a po wciągnięciu 
flagi narodowej na maszt do harcerzy 
przemówił Naczelnik Gł. Kwater 
Męskiej- hm RP Stanisław Sedlaczek'/. 

Potem, przez 45 minut, odbywał się 
przegląd obozów dokonywany przez ho- 
norowych gości. a następnie uformo- 
wały się kolumny i harcerze pomasze- 
rowali do centrum miasta. Na Starym 
Rynku. przed Ratuszem, przy dźwię- 

kach grających na przemian 3 dętych 
orkiestr harcerskich i 2 orkiestr 
wojskowych odbyła się, trwająca go- 
dzinę, defilada. Dalej pomaszerowano 

na ul.Bukowską /obecnie Swierczews- 
Kiego/ pod pomnik Tadeusza Kościusz- 
ki. Po oddaniu hołdu bohaterskiemu 
Naczelnikowi i złożeniu wieńca z 
kwiatów u stóp pomnika, z orkiestra- 
mi i śpiewem, harcerze przeszli uli- 

cami Poznania i wrócili do miastecz- 
ka zlotowego. 

7 

Tak rozpoczęła się wielka har- 
cerska przygoda. Zaraz następnego 
dnia, 15 lipca, w rocznicę zwycięst- 
wa pod Grunwaldem uroczyście obcho- 
dzono 10-lecie zjednoczenia polskich 
organizacji skautowych. Tego dnia, 
po Mszy św. odprawionej w Katedrze, 
wszystkie harcerskie sztandary pok- 
łoniły się prochom pierwszych wład- 
ców Państwa Polskiego - Mieszka I i 
Bolesława Chrobrego, które spoczywa- 
ją w Złotej Kaplicy. 

Po tej uroczystości, przez - 12 
dni, uczestnicy Zlotu brali udział w 
- po raz pierwszy w historii ZHP or- 
ganizowanych na tak wielką skalę - 
zawodach technik i umiejętności har- 
cerskich. Współzawodnictwem objęte 
były następujące sprawności: szyb- 
kość rozbijania obozu, najlepsze 
wyekwipowanie, sprawność sportowa, 
strzelectwo, sygnalizacja, budowa 
mostu, samarytanka, pionierka wojs- 
kowa i harcerska, wycieczka 
24-godzinna, bieg harcerski z prze- 
szkodami, śpiew, 15-minutowe pokazy 

estradowe. Sędzią naczelnym był gen., 
broni Józef Haller, a sędzią głównym 
hm RP dr Tadeusz Strumiłło. 

Starczyło również czasu na zwie- 
dzanie zabytków miasta i najciekaw- 

szych ekspozycji PeWuki. 
Codziennie od godz. 16.00 obozy 

otwierano dla publiczności. Jednym z 
wielu serdecznie przyjmowanych gości 
był ks. kardynał August Hlond. 

Również codziennie odbywały się 

ogniska. Z najciekawszymi pokazami 
harcerze występowali na głównej 
estradzie PeWuki. 

W tych pamiętnych lipcowych 
dniach harcerze zdobyli Poznań - 
byli wszędzie. Wszędzie można było 
wtedy spotkać uśmiechniętych i 
usłużnych chłopców w zielonych 
mundurach. Miasto żyło PeWuKą i har- 

cerskim zlotem. 

Bystry Orlik 

PRZYPISY: 

1/CKDH - Centralna Komisja Dostaw 
Harcerskich 

c KDH - Komisja Dostaw Harcerskich | 

ciąg dalszy na str. € 
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+/ Hm RP: Tadeusz Maresz - zginął pod- 
czas tragicznego, pomyłkowego 
nalotu na obóz jeniecki polskich 
oficerów Oflag VI B w Dóssel, dnia 
27.09.1944 r. 

4/Hm Tomasz Piskorski - ur. 21.12. 
1898 r.. oficer rezerwy, jeniec 
Kozielska, rozstrzelany przez So- 
wietów w kwietniu 1940 r. w Kkaty- 
niu 

5/Hm Jan Poplewski - niesłusznie os- 
karżony o usiłowanie obalenia us- 
troju PRL, katowany, zmarł w wie- 
zieniu przy ul.Młyńskiej we wrześ- 
niu 1950 r. Proces rehabilitacyjny 
w toku 

(/Ks. Józef Prądzyński - działacz 
harcerski, ur. 02.03.1877 r., zgi- 
nął w obozie koncentracyjnym w Da- 
chau 27.06.1942 r. 

7/ Hm RP Stanisław Sedlaczek - ur. 
31.01.1693 r., w czasie okupacji 
Naczelnik Hufców Polskich, zginął 
w obozie koncentracyjnym w Oświę- 
cimiu 03.08.1941 r. 

  

SPROSTOWANIE 

W poprzednim numerze naszego pisma w *Komunikacie ZHR” został po- pełniony błąd - wymieniając drużyny, które przeszły do ZHR, pominęliśmy 
3 Poznańską Drużynę Harcerek i Har - 

cerzy im.*"Piasta*, 
310 Poznańską Drużynę Harcerzy 

"Puszcza”. 

Serdecznie przepraszamy, 

NIE ZABIJAJ... 
Ostatnie tygodnie w naszym kraju 

upływały pod znakiem kampanii wybor- 
czej. Obok programów, plakatów, au- 
dycji radiowych i telewizyjnych, po- 
jawiła się sprawa zgłoszenia przez 
posłów Polskiego Związku Katolicko- 
Społecznego projektu ustawy *%0 praw 
nej ochronie życia poczętego”. 

Nie podważam intencji projekto- 
wanego aktu prawnego, lecz to - kto 
i kiedy go zgłasza. Wobec tych nie- 
jasności tu, na łamach "Harmelu*” nie 
będę wypowiadał się na temat ustawy, 
lecz o samej istocie konieczności 
ochrony poczętego życia i to wypo- 
wiadał się będę jako harcerz. 

| jeszcze jedno wyjaśnienie. My- 
śli poniżej zaprezentowane przedsta- 
wiłem, występując w imieniu ZHR-u na 
wiecu w dniu 26.04 br. na P1.Mickie- 
wicza zorganizowanym przez Klub In- 
teligencji Katolickiej, Wielkopolski 
Klub Polityczny "Ład i Wolność” i 
Związek Akademicki "Młoda Polska”. 

*] archiwum 8 
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Zasadniczą tezę w tej sprawie 
jest moje przekonanie, że Harcerstwa 
wraz z przyjętym przez nie systemem 
wartości nie da się pogodzić z mor- 
dowaniem osób najbardziej bezbron- 
nych. Nasz system wartości określony 
jest w Prawie Harcerskim. I tutaj 
proponuję pewną konfrontację. Czyż 
może zaakceptować zabijanie poczę- 
tych dzieci człowiek, który pragnie 
realizować następujące wskazania: 
z punktu 1 Prawa Harcerskiego - 

"Harcerz służy Bogu i Folsce... 7, 
z punktu 4 - "Harcerz w każdym widzi 

bliźniego...*, 
z punktu 56 - "Harcerz postępuje po 

rycersku”, 
z punktu 6 - "Harcerz miłuje przyro- 

dę i stara się ją poznać”, 
z punktu 8 - *Harcerz jest zawsze 

pogodny”, 
z punktu 10 - "Harcerz jest czysty w 

myśli, mowie i uczynkach...* 

Czy ta harcerka lub harcerz 
wyrażający słowami Przyrzeczenia 
szczerą wolę pełnienia służby Bogu, 
Polsce, bliźnim i właśnie przestrze- 
gania Prawa Harcerskiego, czy może 
zaakceptować, czy może usprawiedli- 
wiać fakt tak ogromnej zbrodni ?! 

Chciałbym zwrócić szczególną 
uwagę na to, że system wychowawczy 
harcerstwa jest systemem Pozytywnym. 
Zawiera wskazania, nakazy, zaś tylko 
jeden zakaz. Jest on sformułowany w 
10 punkcie Prawa Harcerskiego, który 
brzmi: "Harcerz jest czysty w myśli, 
mowie i uczynkach, nie pali tytoniu 
i nie pije napojów alkocholowych”. 
Ten zakaz jest kategoryczny i  bez- 
dyskusyjny. 

Wobec tego. że harcerski system 
wychowawczy cechuje pozytywność, mu- 
simy iść dalej niż domagać się tej 
czy innej ustawy sejmowej. 

Harcerstwo Przygotowując młodego 
człowieka do dorosłego życia, nie 
zapomina o przygotowaniu go do peł- 
nienia w dorosłym życiu funkcji męża 
= ŻONY, (G©jea = 'matkie Staramy się 
kształtować postawę przyszłego świa- 
domego rodzicielstwa. Tutaj nieoce- 
nioną rolę odgrywają duszpasterstwa 
harcerek i harcerzy. 

Teraz chciałbym zaproponować 
pewną refleksję. Dlaczego zjazd ZHP, 
podobno tak rewolucyjny, w nowej re- 

ciąg dalszy ze str je 

strzygnąć, dlaczego to z kolei mia- 
łoby im być lepiej w ZHP, niż w ZHR? 
8. Ewidentnym pomówieniem jest insy- 
nuowanie harcerzom ZHR, jakoby 
chcieli "jeden monopol zastąpić 
swoim monopolem*. Wprost przeciwnie 
- np. czekają cierpliwie, kiedy 
wreszcie zostanie utworzona drużyna 
ZHP przy Szkole Podstawowej nr 6 
/0s.Rusa/. Jak dotąd. mimo braku 
przeszkód, ciągle takowa nie może 
się tam zagnieździć. Po prostu nie 
ma chętnych... 

p.J.Bekasa Z całości wynurzeń 

„| 

dakcji prawa harcerskiego, . lękliwie 
omija słowa takie, ; jak: bliźni czy . 
czystość. Zamiast "nieść chętną po-'. 
moc bliźnim” dowiadujemy się. że: 
harcerze z ZHP” mają* "chętnie Pomagać: .: 
każdemu człowiekówi*. . Zamiast .czys- | 
tości myśli, mowy. i uczynków, zjazd; 
warszawski wprowadza ' zapis: "dba. o, 
sprawność i zdrowie*, . A ABA 

Rzeczą oczywistą dla mnie jest, 
że. słowo bliźni ma głębszą wartość 
niż "każdy człowiek", że dbałością o 
sprawność i zdrowie nie zastąpi się 
czystości, bo zastąpić zresztą nie 
chce. Widać, nie mieści się to w 
ramach, statutowo deklarowanych 
przez ZHP, humanistycznych norm mo- 
ralnych. Tradycyjne Prawo  Harcers- 
kie, obowiązujące w Związku Harcer- 
stwa Rzeczypospolitej, wyrasta z 
zasad ewangelicznych. Potwierdził to 
Ojciec Swięty, rozważając słowa 
Apelu |lasnogórskiego w 1983 r. w 
Częstochowie, zatrzymując się przy 
zawołaniu "Czuwaj 1%, Zasady 
harcerskie nie regulują tylko życia 
w drużynie, czy nawet w ramach har- 
cerskiej organizacji. Sensem przyj- 
mowania ich jest dalsza realizacja w 
życiu właśnie poza drużyną, hufcem. 
związkiem. Nie zapominajmy więc, że 
jesteśmy zobowiązani do ochrony po- 
czętego życia bez względu na to. czy 
podpierać się będziemy ustawą, czy 
też jedynie, a moża raczej aż ... 
Prawem Harcerskim. 

Tomasz Łęcki phm . 

wynika, że ma on dość  mglistą 
orientację w faktycznie dokonujących 
się przeobrażeniach ruchu młodzieżo- 
wego, przedkładając nad (fakty ko- 
rzystanie z ideologicznego skansenu 
niegdysiejszych życzeń i wyobrażeń. 
w dobie postępującego pluralizmu i 
demokratyzacji - anachroniczny ton i 
styl jego artykułu dawać musi wiele 
do myślenia. 

Rodzice, harcerki 1 harcerze 
oraz przyjaciele środowiska 
Drużyn Harcerskich "Orląt" 
na Osiedlu Rusa w Poznaniu 

Poznań, 23 maja 1989 

  

  
 



MATKA BOSKA SZKAPLERZNA 
Nabożeństwo 

różańcowego 
szkaplerzne obok 

należy do  najpopular- 
niejszych i najstarszych w Kościele. 
w ciągu 735 lat jego istnienia, od 
chwili objawienia się Matki Bożej 
Szkaplerznej Ś$w.Szymonowi Stockowi, 
wielokrotnie było ono zatwierdzane i 
polecane przez Nauczycielski Urząd 
Kościoła. Pius XII w liście apostol- 
skim z dnia 11 lutego 1950 roku z o- 
kazji 700-lecia szkaplerza karmeli- 
tańskiego napisał: "Z pewnością ni- 
komu nie jest tajnym, jak wiele 
przyczynia się miłość ku  Najświęt- 
szej Maryi Pannie do ożywienia kato- 
lickiej wiary i poprawy obyczajów, 
szczególnie dzięki tym formom nabo- 
żeństwa, które zdają się posiadać 
wyższą nad inne moc oświecania umy- 
słów niebieską nauką, zapalania 
dusz do doskonalenia  chrześcijań- 
skiego życia. Najpierw należy do 
nich zaliczyć nabożeństwo szkaplerza 

karmelitańskiego, które przez swoją 
prostotę stosuje się do pojęcia 
każdego człowieka; rozpowszechniło 

się ono bardzo szeroko wśród 
wiernych,przynosząc zbawienne owoce” 

W świetle nauki Soboru  Watykań- 
skiego [II nabożeństwo szkaplerzne, 
jako należące do praktyk popieranych 
przez Nauczycielski Urząd Kościoła, 
znajduje swoje uzasadnienie i 
przekonanie, że należy je rozwijać i 
popierać. Nabożeństwo to zakłada 
całkowite oddanie się Bogu przez 
Maryję. Szkaplerz jest zewnętrznym 
znakiem opieki, konsekracji i przy- 
należności do Maryi. Przez przyjęcie 
Jej szaty, w nadziei spełnienia się 
obiecanych przez Maryję obietnic - 
jest z punktu widzenia teologicznego 
konkretnym przykładem zastosowania 
nauki Kościoła o wszechpośrednictwie 
Maryi oraz uznania naszej zależności 

od Niej, od Jej absolutnego 
królowania w nadprzyrodzonym porząd- 
ku łaski. 

Zakon  kartmelitański 
zakonów maryjnych. Założony został 
dla szerzenia czci Matki Bożej i 
jest Jej całkowicie poświęcony. 
Zakonnicy nazywają się *Braćmi Naj- 
świętszej Maryi Panny z Góry Karmel” 
Matka Boża zajmuje centralną pozycję 

należy do 

w życiu Zakonu. Duchowe życie 
Karmelu jest dogłębnie maryjne w 
'wych początkach, nazwie, modlitwie, 
dlstyc i apostolstwie. Pierwsi 
ere c chhy, w Palestynie 
uważad+= „p ożą, za swoją 

—| harcerskie.pl 

Patronkę, Królową, 
Fundatorkę w znaczeniu duchowym. 
Karmelici widzieli w Maryi Matkę, 
dającą życie Karmelowi, który 
całkowicie do Niej należy. Cała jego 
egzystencja sprowadza się do czci i 

Matkę 1 

naśladowania Maryi przez całkowite 
poświęcenie i oddanie się Jej na 
mocy profesji zakonnej i przywileju 
szkaplerza świętego. 

Nabożeństwo szkaplerzne w swej 
genezie sięga średniowiecza i 
powstało w Zakonie Braci Najśw.Maryi 
Panny z Góry Karmel. Okazją do jego 

powstania stały się głębokie prze- 
miany struktur życia samego zakonu, 
który ratując swój byt przed inwazją 
turecką zmuszony był w latach 1238- 
1291 wyemigrować z Palestyny do Eu- 
ropy. Pomimo urzędowego zatwierdze- 

nia reguły i Zakonu przez Stolicę 
Apostolską, Karmelici w Europie doś- 

wiadczyli wielu niepowodzeń. 
Wykorzenieni ze swego Środowiska i 
eremickiego sposobu życia, znaleźli 
się w zupełnie nowych warunkach 
życiowych pod względem klimatycznym. 
etnicznym i kulturowym. Najwięcej 
trudności i przykrości zaznali od 
duchowieństwa i hierarchii. 
Uważano ich za intruzów, 
że regułę zatwierdził 

Dowodzono, 
papież tylko 

dla eremitów na Górze Karmel, a po- 
nieważ w Europie musieli oni nieco 
zmienić styl życia przepisany w 
regule, przeto potwierdzenie papies- 
kie straciło swoją ważność. Nie zez- 
walano im budować klasztorów ani 
celebrować Mszy św. W tej bezna- 
dziejnej sytuacji, jak podaje 
kronika Wilhelma de Sanvico, Matka 
Boża objawiła się Szymonowi Stockowi 
/1165-1265/, przełożonemu general- 
nemu zakonu, polecając mu udać się z 
prośbą o pomoc do papieża Innocente- 
go IV. Posłuszny Jej poleceniu Szy- 
mon zwrócił się do Ójca św. Papież 
przychylając się do jego prośby, wy- 
dał w Perugii dnia 13 stycznia 1252 
roku drugi list w obronie karmelitów 
skierowany do wszystkich arcybisku- 
pów i biskupów, 2 poleceniem, aby 
nie robili trudności tym zakonnikom 
w Europie. 

To objawienie się Matki Bożej 
Śśw.Szymonowi Stockowi jest cezurą i 
momentem zwrotnym w dziejach Zakonu. 
wizja św.Szymona, opisana przez 
współczesnego mu kronikarza, jest 
prawdopodobnie wizją Szkaplerza św. 
Późniejsze dokumenty opisujące wizję 

szkaplerzną odnoszą się do tych sa- 
mych okoliczności, o których 
wspomina Wilhelm de Sanvico. 
Najstarszy katalog Świętych Zakonu 
/początek KIV wa / wspominając o 
Szymonie Stocku, podaje przebieg 
wizji szkaplerznej, który powtarzać 
się będzie jako stereotyp w później- 
szych relacjach. Swięty Szymon 
Stock, przełożony generalny, w trud- 
nej sytuacji 

z ufnością o 
Matki Karmelu, 

swego Zakonu zwraca się 

ratunek do Królowej i 
Jego modlitwą są 

słowa hymnu do dziś śŚpiewanego w 
Karmelu *Flos  Carmeli*", który w 

przekładzie brzmi: 

Kwiecie Karmelu, 
wonna winnico, 

Ozdobo niebios, 
Matko — Dziewico, 

O najwybrańsza ! 
Matko łagodna, 
Czysta i wierna 
Dzieciom Karmelu 
Bądź miłosierna, 
O gwiazdo morza. 

modlitwy 
ukazując 

habitu 

Pewnego dnia podczas tej 
Matka Boża ukazała mu się i 

szkaplerz /część wierzchnią 
karmelitańskiego/ powiedziała: 

" To będzie 'dla ciebie i wszystkich 
karmelitów przywilejem, kto w nim 
/szkaplerzu/ umrze, nie zazna ognia 

Matki Bożej wybawienia z 
czyśćca w sobotę po śmierci tych. 
którzy nosili pobożnie szkaplerz, 
zachowywali czystość wg swego sta- 
nu i odmawiali oficjum o Matce Bożej 
/jeśli nie umieli czytać, to zacho- 
wywali post w środy i soboty/. Do 
dalszego rozwoju i pogłębienia nabo- 
żeństwa szkaplerznego w ogromnej 
mierze przyczynił się papież Pius 
XII. Z okazji 700-lecia karmelitań- 
skiego szkaplerza /1251-1951/ 
wystosował on list apostolski z dnia 
11 lutego 1950r., słusznie nazwany 
„magna charta” nabożeństwa  szkap- 
lerznego. Stwierdził on: "Nie chodzi 
tu o rzecz małej wagi, lecz o zdoby- 

obietnicy 

cie wiecznego zbawienia wg obiet- 
nicy podanej przez Najśw. Maryję 
Pannę. Chodzi tu © najdonioślejszą 
sprawę dla każdego i o właściwe jej 
przeprowadzenie. Bez wątpienia 
szkaplerz jest niejako świętą szatą 
/habitem/ maryjną, znakiem i gwaran- 
cją opieki Bożej Rodzicielki. * 

Ojciec św. Pius XII przedstawia 
szkaplerz jako szatę maryjną, jako 
znak i dowód opieki Maryi, jako wez- 
wanie do intensywnego życia wewnę- 
trznego, pamiątkę otrzymaną do Najśw. 
Matki, zwierciadło pokory i czystoś- 
ci. wezwanie do skromności i prosto- 
ty oraz jako szczególne zobowiązanie 
do poświęcenia się Niepokalanemu 
Sercu Maryi. 

  

0 i datę wizji szkaplerz- : Nabożeństwo szkaplerzne urzeczy- 

nej trudno ustalić na podstawie wistnia się w Karmelu oraz przez 
istniejących źródeł. Bardzo stara przynależność do Bractwa Szkaplerz- 
tradycja wskazuje na klasztor w nego. Osoby świeckie przez przyjęcie 
Aylesford /Anglia/, a czas szkaplerza. / symbolu maryjnego habi- 

objawienia ustala na 16 lipca 1251r. tu/ i zapisanie się do Bractwa u- 
Do przywileju szkaplerza św. dodany czestniczą w duchowości i przywile- 
został nieco później przywilej jach zakonu karmelitańskiego. 
sobotni, ogłoszony na polecenie 

Matki Bożej przez papieża Jana XXII Opracowano na podstawie pracy 
w "Bulli Sobotniej”, dnia 3 marca O.Benignusa Józefa Wanata 
1322r. Przywilej ten polega na "Matka Boska Szkaplerzna” 

ciąg dalszy ze etr. 2% Literatura 

j ielca/ jest holowany Stanisław Paterek - "Pływak” - I do brzegu lub miejsca podręcznik do nauki CANCER 

oznaczonego boją. Tam. AA U niazak PSY i przy 
i 5 dopłynięciu do miej- . ; 

a? Po RŚ śsieżóio wykonuje Roman Trześniewski - a - 
następna para. Wygrywa zastęp. który fizyczne w ogrodach  jordano 

pierwszy dokładnie wykona zadania. Warszawa 1956. 

H.więcek 
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PODWÓJNY 

JUBILEUSZ 

FRANCISZKA 

W dniu drogiej każdemu 
rocznicy uchwalenia 

'rzeciego Maja obchodzi rocznicę 
urodzin druh hm Franciszek Kudła- 
„diec. Związany z harcerstwem od 1919 
roku pozostał wierny jego zasadom po 

Polakowi 
Konstytucji 

dzień dzisiejszy, czyli jak w har- 
-erskiej piosence, "do późnej siwi- 
zny”. 

Urodzony 3 maja 1909 roku w pod- 
górskim Szymbarku, jako uczeń 
szkolny wstąpił do tamtejszej druży- 
ny i odtąd, także w czasie pełnienia 
"bowiązkowej służby wojskowej, w 
trakcie której w 1933 roku uzyskał 
stopień  podoficerski, nie rozstaje 
się druh Franciszek z Harcerskim 
'rzyżem. 

Pobierając dalsze nauki w Niepo- 
alanowie prowadzonym przez wynie- 

sionego niedawno na ołtarze ojca 
Maksymiliana Kolbe, należał także do 
tamtejszej drużyny harcerskiej. we 
wrześniu 1939 jako sanitariusz wziął 
>chotniczy udział w obronie oblężo- 
'ej stolicy.Aresztowany wraz z bra- 
>mi i zakonnikami Niepokalanowa, 
przebywał łącznie z ojcem Kolbe w 
obozie internowanych w Ostrzeszowie, 
skąd uciekł i po wielu przygodach, 
poszukiwany przez Gestapo, zatrzymał 
się pod zmienionym nazwiskiem u oj- 
ców Marianów na warszawskich Biela- 
nach. Tam z licznej grupy ministran- 
tów zorganizował konspiracyjną dru- 
żynę harcerską. Wstąpił w szeregi 
Polski Walczącej. 

W trakcie Powstania Warszawskie- 
go druh Franciszek jest znów sanita- 
riuszem, często w pierwszej linii 
walk, tam też został poważnie kon- 

tuzjowany. Z chwilą upadku Powstania 
Warszawskiego druhowi Frankowi powie 
"'zono ratowanie sierot. Wyposażony w 
zaświadczenie Rady Głównej Opiekuń- 
czej wyprowadza setkę dzieci do Mil- 
'anówka, stamtąd w grupach, często 

etapami przewozi sieroty do Często- 
chowy, gdzie uzyskuje pomoc ludzi 
dobrej woli, w tym własnych, przeby- 
wających na wysiedleniu rodziców a 
t b moc placówek RGO i PCK. 

Ff archiwum 
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DRUHA 

w Częstochowie, dla większości 

uratowanych sierot znaleziono ich 
ocalałych krewnych lub opiekunów. Po 
ucieczce hitlerowców pozostałych 28 
sierot druh Franek przewozi na gos- 
podarstwo rolne swoich rodziców do 
kłecka pod Gniezno. Wraz z rodzicami 
i sąsiadami stara się zapewnić im 

byt i odzież, z czym tuż po wojnie 
jest szczególnie trudno. , Pozostaje 
również problem nauki. Sama działal- 
ność harcerska w zorganizowanej 
przez druha Franciszka drużynie nie 
wystarcza. Za poparciem ówczesnego 
wojewody poznańskiego uzyskuje od 
prezydenta miasta Gniezna zrujnowany 
lokal przy ul.Chrobrego 39 w Gnież- 
nie. QOdremontowuje go oraz otwiera 
sklepik z  mundurami i atrybutami 
harcerskimi, z którego cały zysk 
przeznaczony jest na utrzymanie jego 
drużyny sierot. Oczywiście do pracy 
i pomocy wdraża swoich podopiecz- 
nych, dla których za pośrednictwem 
PCK i wszelkich innych dostępnych 
możliwości niestrudzenie poszukuje, 
czasami z pozytywnym efektem, krew- 
nych. Wielkim sukcesem jest odszuka- 
nie dalszych rodzin 2-ch ostatnich 
chłopców pochodzenia żydowskiego. 
Lecz pieniędzy, jakie druhowi Fran- 
kowi oferowali ci krewni, odmawia. 
Twierdzi, że nie dla pieniędzy nara- 
żał wielokrotnie własną głowę. Czy- 
nił to z pobudek chrześcijańskich i 
harcerskiego obowiązku. 

Pod koniec 1948 roku ostatnich 
kilkunastu chłopców przejęła pod 
opiekę zorganizowana w międzyczasie 
uspołeczniona placówka opiekuńcza. 
Druh Franciszek, zwolniony tym samym 
z obowiązków podejmuje pracę koś- 
cielnego w kościołach garnizonowych, 
najpierw w Gnieźnie a później w Poz- 
naniu, gdzie doczekał  zasłużonej, 
choć mizernej emerytury. Dopiero w 
wyniku starań Komisji Historycznej 
ZHP uzyskał dodatek kombatancki do 
emerytury. 

Dzisiaj nasz Jubilat, który ca- 

łym życiem przestrzegał zasad PRAWA 
i PRZYRZECZENIA HARCERSKIEGO, służąc 
wiernie Bogu. Polsce i bliźnim jest 
nadal, mimo swego wieku, czynny w 

ruchu harcerskim, stara. Się być 

pomocnym wszędzie tam, gdzie tego 
zachodzi potrzeba. 

Jubilat został odznaczony Krzy- 
żem AK, Medalem Wojska /*Polska swe- 
mu obrońcy”/ oraz Medalem Obrońców 
Warszawy. 

Na podstawie 
nych i 

informacji biograficz- 

licznych dokumentów zestawił 

Leonard Rura 

  

KALEJDOSKOP - MINIONYCH 

WYDARZEN 
© 22.04.89. w przeddzień święta pa- 
trona harcerzy = św. Jerzego, na 

ścianie wiekowego kościółka Św. Mał- 

gorzaty na Śródce została odsłonięta 
1 poświęcona tablica ufundowana z 
okazji brylantowych godów śródeckie- 
go harcerstwa. Ceremonii przewodni - 
cztł ks.prof. Marian Fąka. 
Następnie, w szczelnie wypełnionej 
przez druhny i druhów wszystkich po- 

koleń świątyni, druh hm ks.prof. 

Marian Fąka odprawił Mszę św. oraz 

wygłosił podniosłą homilię. 

w 22.04.89 odbył się IY Rajd na 
Dzień $w.Jerzego, wszyscy uczestnicy 

spotkali się po wędrówce w 
k/Murowanej Gośliny, 

gdzie w miejscowym kościele Ojciec 
Duszpasterz odprawił Mszę św. Po 
Mszy św. harcerki i harcerze bawili 
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rajdu 
Białężynie 

się przy ognisku. e 03.05.89 w koś- 
ciele św.Wojciecha odprawiona 
została Msza św. w intencji Piątaków 
© _  05-07.05.89 Rada Duszpasterstwa 
Harcerek i Harcerzy Grodu Przemysła- 
wa przebywała w Czernej na Dniach 
Skupienia. % 06.05.89 odbyła się 
doroczna zbiórka XIV Drużyny Harce- 
rek  Im.Emilii Sczanieckiej,  działa- 
jącej przy Gimnazjum i Liceum Gen. 
Zamoyskiej w Poznaniu /obecnie II LO 
im.Heleny  Modrzejewskiej/. Po Mszy 
św. w kościele 00.Karmelitów dawne 
harcerki spotkały się na Kominku w 
Samotni Bł.Rafała. o 14.05.89 
odbyła się comiesięczna Msza Św. 
DHiH, po której chętni spotkali się 
na kominku z okazji rocznicy uchwa- 

lenia Konstytucji 3 Maja.Naszym goś- 
ciem był pan B.Markiewicz.były reda- 
ktor Ilustrowanego Kuriera Polskiego 
e 16.05.89 harcerki i harcerze obej- 
rzeli film video *Przesłuchanie” LJ 

e 23.05.89. seniorzy popularnej w 
Poznaniu "Siódemki CVII Hufiec) mo- 
dlili się za śp. druha hm Sylwestra 

Wietrzykowskiego, a także za 
pierwszych poległych w 1938 roku po- 
znańskich harcerzy na rocznicowej 
Mszy Św., odprawionej tradycyjnie w 
kościele garnizonowym przy ul. Szama- 
rzewskiego. Pierwszym poległym w 
czasie pełnienia służby dnia 1 wrze- 
śnia 1939 r. był druh Harcerz Orli 
Henryk Wysocki, zabity odłamkiem 
bomby obok radiostacji przy dawnej 
ul.Bukowskiej. Drugim poległym tego 
dnia, także podczas pełnienia służby 
w Pogotowiu Wojennym był druh Pie- 
trzykowski. Przed Mszą św. seniorzy 
wręczyli księdzu kapelanowi Sterni- 
kowi, ufundowaną przez siebie stutę 

z emblematami lilijki i krzyża 
harcerskiego. Jednocześnie zadbano o 
mogiłę druha Wysockiego, stawiając 

na niej żołnierski brzozowy krzyż. W 
ten sposób rozpoczęli jeżyccy 
harcerze obchody 50-tej rocznicy hi- 
tlerowskiego najazdu na Polskę. 

ciąg dalszy na str. "4



  
25.05.89 liczna grupa harcerek i 
harcerzy podjęła się służby porząd- 
kowej i sanitarnej w Centralnej Pro- 
cesji Bożego Ciała w Poznaniu. e 
ś.05.89 w Krakowie obdył się | Zja- 
d Krajowej Rady Duszpasterzy Har- 
'erskich. Została ona powołana 11 
kwietnia w Warszawie przez bp.kazi- 
mierza Górnego - Krajowego Duszpas- 
terza Harcerzy. W skład Rady wchodzi 
10 duszpasterzy z całej Polski, 
m.in. nasz Duszpasterz 0.Zdzisław © 
16-19.05.89 już po raz trzeci har- 
cerki - seniorki odbyły 4-dniowe re- 
kolekcje, tym razem u SS.Urszulanek 
w Lipnicy. Konferencje na temat Ad- 
hortacji Jana Pawła 1|l Christifide- 
„es Laici głosił ks.hm Janusz Pop- 
awski z Lasek. © 27-28.05.89 pod- 
tas uroczystości w Poznaniu i 

sniewach związanych ze sprowadze- 
'lem relikwii Bł.Urszuli Ledóchow- 
skiej harcerki i harcerze pełnili 
służbę porządkową i sanitarną. W 

niedzielę rano w Katedrze miało 

miejsce krótkie czuwanie DHiH. a 
darcerki it harcerze starsi Wzięli 
aktywny udział w akcji przedwybor- 
czej, m.in. zajmowali się kolporta- 
'em, przepływem informacji, akcją 
reklamową, itp. m 2-4.06.89 jak co 

harcerskie.pl 

  

roku odbył się Zlot Drużyn Srodowis- 
ka Poznańskiego pod hasłem "Solid- 
ność” nad Jez.Kołatkowskim w  Tucz- 
nie. W niedzielę ks.Paweł Biedziak 
odprawił polową Mszę św. W  podobo- 
zach żeńskim i męskim miało miejsce 
wiele imprez dla harcerek i harcerzy 

ZAPRASZAMY 

PIELGRZYMKA HARCEREK I HARCERZY 
NA JASNA GORA 

Termin: 9-10 wrzesień 1989 roku 
Hasło: Braterstwo i jedność 

Przewidywany progran: 
- wyjazd z Poznania o godz. 

sobotę 09.09.89 

- przyjazd do Częstochowy do godz. 
12.00 

rozkład dnia: 

sobota - 09.09.89 

12.00-15.00 - rozbicie namiotów 
15.00-15.30 - apel 

15.30 - Droga Krzyżowa 
17.00-19.00 - spotkania w grupach: 

00.35 w 

video, piosenka har- 
cerska, spotkania 
dyskusyjne 

19.00 - kolacja 

20.00 - Msza św., ognisko 
harcerskie 

23.00-24.00 - adoracja w Kaplicy 
Matki Bożej 

niedziela - 10.09.83 

07.00 - pobudka, modlitwa 
poranna 

09.30 - program harcersk 
na Wałach 

11.00 - Msza Św. 
- wyjazd 
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3. PROGRAM PRACY DUSZPASTERSTWA 
HARCEREK I HARCERZY 

GRODU PRZEMYSŁAWA 1989 / 90 

dla harce- 
każdą drugą 

16.00 w 
Wzgórzu 

1. Comiesięczne Msze św. 
rek i harcerzy - w 
niedzielę miesiąca o godz. 
kościele  O00.Karmelitów na 
Ś$w.Wojciecha. 

2. Spotkania kominkowe 

- cd. Spotkań wokół tematu "Być 
Polakiem”: 

- 8 października - "Postać Bł.Rafała 
Kalinowskiego - karmelity bosego - 
w przededniu kanonizacji” 

/ wszyscy / 
- 12 listopada - "Polscy generało- 

wie II Wojny Swiatowej* 

/ starsi / 

- 17 grudnia - Msza św., a po niej 
opłatek harcerski 

/ wszyscy / 

- 14 stycznia - 
terstwa Harcerek i 
Przemysława” 

*10-lecie Duszpas- 
Harcerzy Grodu 

/ wszyscy / 

- cykl spotkań wokół tematu "Nade 
wszystko być człowiekiem”: 

- 11 lutego - "Być literatem” 

/ starsi / 
- 11 marca - "Być aktorem* 

/ starsi / 
- B kwietnia - "Być rzemieślnikiem* 

/ starsi / 
- 13 maja - "Być lekarzem” 

/ starsi / 
- 10 czerwca - Ognisko kończące 

kolejny rok harcerski DHiH 

/ wszyscy /. 
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Zapraszamy także na: 

9/10 września - Pielgrzymkę Komba- 
tantów AK i Harcerzy na Jasną Górę 
13-15 października - [nstruktors- 
kie Dni Skupienia w Czernej 

1-3 grudnia - Rekolekcje dla har- 
cerek w Konarzewie 

8-10 grudnia - Rekolekcje dla har 
cerzy w Konarzewie 

10 grudnia - Msza św. 
kończąca rekolekcje 

3,16,23 grudnia - Roraty u 00.Kar- 
melitów o godz. 6.30 

24 grudnia - Pasterkę u 00.Karme- 
litów 

2, 3, 18, 23, 30 marca oraz 6, 13 
kwietnia -Drogę Krzyżową u 00.Kar- 
melitów 

7/8 kwietnia - Wielkopostne czuwa- 
nie DHiH 

12-14 kwietnia - Triduum Paschal- 
ne u 00.Karmelitów 

14 kwietnia - Adorację Grobu Pań- 
skiego, harcerze zaciągają wartę 
16 kwietnia - Odpust "Emaus*, 
Wielkanocne spotkanie DHiH 
22 kwietnia - św.Jerzego 
14 czerwca - Procesję i Mszę św. w 
Swięto Bożego Ciała /harcerki | 
harcerze pełnią służbę porządkową 
i sanitarną/ 

harcerska 

Inne propozycje: 

konkurs obozowych kapliczek - 
patrz komunikat 

czynna będzie w wyznaczone dni 
biblioteka DHiH 

w każdy wtorek po Mszy św. DHiH 
odbywać się będą projekcje fTilmów 
video 

zapraszamy na spotkania grup  for- 
macyjnych: 

- Katolickiej Nauki Społecznej 
- Szkoły Miłości 
- Kręgu Biblijnego. 

  

 



"..ABY BYLI JEDNO...” 
O wyjeżdzie do Taize marzyłam 

już od dawna. Z zazdrością słuchałam 
opowiadań tych, którzy już tam byli, 
którzy widzieli to, co ja tak bardzo 
chciałam zobaczyć. Dzi$ już wiem. że 

niełatwo opowiedzieć o tym,jak jest 
w Taize. 

Bo istnieje wiele rzeczy, o któ- 
rych nie mówi się ot tak, po prostu, 
Są ne niewypowiedziane, a każde 
słowo zbyt małe, aby zmieściło w so- 
bie sens jaki, mu się nadaje. 

Dlatego wszystko, co tu napiszę, 
będzie tylko nieśmiałą próbą opowie- 
dzenia o tym,jak żyje pewna wspólno- 
ta we Francji. 

  

TAIZE 

Stało się to za sprawą brata 
Rogera. ę 

W sierpniu 1940 r. jako 25- 
letni człowiek postanowił stworzyć 
wspólnotę zakonną. która dążyłaby do 
pojednania wszystkich ludzi w Bogu. 

Z tym zamiarem opucił swój ro- 
dzinny kraj - Szwajcarię i przybył 
do małej wioski we Francji. Tu nabył 
dom, w którym ukrywał uchodźców po- 
litycznych, Żydów... W małej domowej 
kaplicy modlił się rano, w południe 
i wieczorem. 

W 1942 roku został zmuszony 
przez gestapo do opuszczenia Taize. 
Wrócił tu dopiero w 1944 roku 
przywożąc ze sobą trzech przyjaciół, 
którzy tak jak on postanowili żyć we 
wspólnocie. Z roku na rok coraz wię- 
cej braci przybywało do Taize. Każdy 
z nich, decydując się na wspólne ży- 
cie, składał ślub czystości, ubóstwa 
i posłuszeństwa. 

Dziś jest ich ponad 80. Przybyli 
z różnych stron świata. Są katolika- 
mi P "GtchiWUK" Kościołów 
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ewangelickich. 

Niektórzy spośród braci opusz- 
czają wioskę udając się do najbie- 
dniejszych dzielnic w miastach Azji, 
Afryki, Ameryki Południowej. Pozos- 
tali poświęcają swoje życie 
modlitwie, pracy i tysiącom młodych 
ludzi. którzy co roku przybywają do 
Taize. 

*W gościu mamy przyjąć samego 
Chrystusa. Uczmy się przyjmować, 
zgódźmy się na ofiarę z naszego wol- 
nego czasu; niech gościnność będzie 
szczodra 1 roztropna” — czytamy w 

regule zakonnej braci. 
Przez pierwsze lata bracia gro- 

madzili się na modlitwie w małym ro- 
mańskim kościele znajdującym się w 
wiosce. Wkrótce okazał się za mały, 
by pomieścić wszystkich przybywają- 
cych do Taize. W 1962 roku wybudowa- 
no nowy kościół - lecz i on nie o- 
garnie już tych. którzy do niego 
zdążają. 

Przyjeżdżając tu wiesz, że nie 
jesteś obcy, włączasz się w życie 
wspólnoty: w modlitwy, spotkania, 
posiłki.Jesteś potrzebny tak samo, 
jak twój brat i siostra. Jesteś po- 
trzebny jak każdy, który tu przyje- 
chał. Potrzebny jesteś, bo Bóg cię 
kocha i ty kochasz Boga. | uczysz 
się kochać Boga w ludziach. Dlatego 
musisz tu przyjechać - bo jesteś wę- 

drowcem, bo szukasz swojej drogi do 
Boga. A droga ta zawiedzie cię właś- 
IB" E do tego miejsca, gdzie 
nieważne są granice państw, gdzie 
możesz zroumieć swojego brata, choć 
mówi on innym językiem. Tu w pieśni 
i modlitwie rodzi się jedność i 
wszyscy się rozumieją. 

Kiedy będziesz wchodził do koś- 
cioła, zdejmij buty. Panuje tu 
cisza. Nie ma błyszczących świateł, 
nie ma pięknych obrazów, złota i 
marmuru. Lecz wszystko zda ci się 
piękniejsze niż gdzie indziej. Deli- 
katnie stąpaj, by nie zagłuszyć tego 
spokoju - blask świec poprowadzi cię 
przed ikonę. Usiądź na dywanie i po- 
czuj, że jesteś w domu Boga. Musisz 
tu przyjechać, aby zrozumieć, że 
jesteś dzieckiem Boga i że to jest 
twój dom. 

Rozpoczyna się modlitwa.  Usły- 
szysz dobrze znany cl Śpiew. 
Wszystkie te kanony  śpiewałeś już 
nie raz. To właśnie stąd ich dźwięk   

płynie na krańce świata.Tu wraca jak 
echo w ustach tych. którzy modlą się 
obok ciebie. Usłyszysz (fragment Pis- 
ma św. Nie martw się, że nie rozu- 
miesz, że nie znasz tego języka. Za 
chwilę ktoś, kto mówi tym samym 
językiem co ty. przeczyta to jeszcze 
raz. 

Jest cisza. Więc teraz możesz 
wszystko powiedzieć Bogu. Powiedz... 
powiedz Mu to, co jest w twoim ser- 
cu. Powiedz... choć On dobrze wie, 
co chcesz wyszeptać nim jeszcze myś- 

li w słowa przemienisz.Ale powiedz.. 
Teraz podejdź do krzyża i złóż 

swoją głowę na jego ramionach. Tak... 
Bóg z tobą dzieli swoje troski,zmar- 
twienia. Niesie za ciebie to, czego 
sam udźwignąć nie możesz. 

Za chwilę opuścisz to miejsce - 
pójdziesz innym opowiedzieć o tym, 
że kochasz Boga, że starasz się 
miłować swoich braci, że pragniesz 
przemienić ten Świat i uczynić 
Ziemię mieszkaniem dla wszystkich. 

Pójdziesz razem z innymi na po- 
siłek. Musisz pomóc przy jego roz- 
dzieleniu. Czyż nie tak pomagali 
uczniowie, kiedy Jezus rozmnożył 

chleb i: ryby ? Wszyscy są syci, choć 
to bardzo skromne jedzenie. Teraz: 
będziesz sprzątać: .razem, z twoimi 
braćmi, bo nie ' jesteś tu gościem, » 
jesteś jednym z ńich. Dlatego śpiesz - 
innym z pomocą. % * CENE * 

Trzy razy dziennie usłyszysz . 
dzwon wzywający cię na modlitwę... 
Wszyscy przerywają :w tym czasie swo- 
je zajęcia i 
Panem. 

zawsze usłyszysz bicie dzwonów, 
musisz 
słuchać, 

biegną na. spotkanie z 
jest bardzo mała, więc 

Ale 

Musisz 
spotkanie 

Wioska 

chcieć je usłyszeć. 
aby przyjść na 

Pana. 

Pana. 
chłodny 

najcudowniejszych 

Dlatego dzielę się z tobą, 
mógł przystanąć u źródła, 

Piszę ci o tym, gdyż spotkałam 

Przyjechałam tu w zimowy, 
poranek. Spędziłam kilka 

chwil mego życia. 

abyś i ty 
z którego 

tysiące już czerpały. 

tujesz wody z tego źródła, 
będziesz 

A jeśli przyjedziesz tu i zakosz- 

na zawsze 

pragnąć i wracać będziesz 
po jeden, jedyny łyk wody... 

Katarzyna Kolska 

MŁODZIEŻ, HARCERSTWO _A.D. 1989 
Przedstawimy Wam teraz rozmowę, 

którą przeprowadził jeden z człon- 
ków Redakcji w srodę 7 czerwca br. 

W rozmowie orali udział: 

p.Andrzej Jude< /AJ/ - inż. elektro- 
nik, pracuje w Zakładach Telkom - 
Teletra w Poznaniu. Jest doradcą 
Samorządu Robotniczego, był człon- 
kiem Prezydium Zarządu Regionu NSZZ 
*Solidarność", członek Komitetu 
Obywatelskiego "Solidarność" oraz 
wiceprzewodnic:ący Zarządu Regionu 
NSZZ =57 

p.Paweł Łączkowski /PŁ/ - socjolog. 
pracownik naukowy, obecnie Poseł do 
Sejmu, członek Komitetu  Obywatel- 
skiego "Solidarność" 
p.Jerzy Nowacki /JN/ - polonista, 
były nauczyciel. obecnie przebywa we 
Francji. jest dziennikarzem  *Kon- 

taktu” w  FRaryżu, był rzecznikiem 
Prezydium Zarządu Regionu NSZZ "So- 
lidarność” 
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P.Leonard Szymański /LS/ - inżynier, 
obecnie Poseł do Sejmu, był wice- 
przewodniczącym Zarządu Regionu NSZZ 
"Solidarność",teraz jego przewodni- 
czący oraz członek Komitetu Obywa- 
telskiego *S* 

- Jakie szanse widzą Panowie teraz 
przed młodzieżą polską, jaką rolę 
powinna ona spełnić ? 

PŁ - Zacznę od tego, że opowiem się 

jako przeciwnik wyodrębniania mło- 
dzieży jako jakiejś szczególnej 
kategorii społecznej. Młodzież 
jest zawsze częścią społeczeństwa 
i powinna uczestniczyć we wszyst- 
kim, co społeczeństwa dotyczy, we 
wszystkim, co się w społeczeństwie 
dzieje. Natomiast w momencie, kie- 
dy młodzież zaczyna się wyodręb- 
niać w osobną kategorię, choćby ze 
względu na jakieś tam przywileje, 

cjąg dalszy na str.4€



ćiąg dalszy ze str.47 

to od razu też się zakłada, że 

mogą być pewne ograniczenia i  po- 

jawia się problem uczestnictwa 

młodzieży w życiu społecznym. a on 

jest dla mnie bzdurny. 

JN - Ja z kolei, jako były nauczy- 

ciel, powiedziałbym, że to dorośli 

są zobowiązani stworzyć młodzieży 

warunki właściwego rozwoju osobo- 

wości i umysłowości, tzn. stworzyć 

dobrą szkołę, która pozwoli na 

różne rodzaje aktywności, powiedz- 

my aktywności społecznej. Jestem 

przeciwny aktywności politycznej 

ludzi bardzo młodych, którzy nie 
mogą jeszcze, z powodu braku doś- 
wiadczenia życiowego, wybierać w 
sposób do końca świadomy opcji 
politycznych. Raczej czas nauki w 
szkole powinien być przeznaczony 

na ukształtowanie  umysłowości w 
ten sposób, by była ona zdolna do 
świadomego przyjmowania programu 

politycznego i świadomego uczest- 

niczenia w tym. co później w ży- 

ciu dorosłym człowiek jest, wg 
mnie, zobowiązany zrobić. 

LS - la mogę tylko dodać, 
stwo powinno dawać formację. 
kształtować poczucie dobra i zła, 
chęć niesienia pomocy - to 
wszystko jest w Prawie Harcerskim. 

Moim zdaniem młodzież w tej chwili 
zbyt dużo oczekuje od starszych. 

Za mało sama się skupia na tym, co 
można zdobyć. To jest coś. co 
odbiega od harcerstwa sprzed 50 
roku. do którego jeszcze ja nale- 
żałem. Wiele rzeczy sami wypraco- 

wyliśmy i były przez to o wiele dla 

nas wartościowsze. Też jestem 

przeciwko temu, żeby młodzież an- 

gażowała się politycznie. Nato- 
miast myślę. że harcerstwo powinno 

przede wszystkim w tej chwili da- 
wać formację i uczyć zaradności 

życiowej. Jeżeli ma miejsce sytua- 

cja nadzwyczajna, to ludzie są 
sparaliżowani, ulica jest martwa. 

Harcerstwo powinno przygotowywać 

ludzi, którzy potrafią się zacho- 

wać w każdej sytuacji. | to jest 

dla mnie w tej chwili rzecz naj- 

ważniejsza. 
JN - Uczyńmy zastrzeżenie. że mówimy 

o młodzieży szkolnej, a nie o stu- 
dentach, bo student jest już czło- 
wiekiem, który powinien umieć w 
pełni wykorzystać wiedzę i przygo- 

towanie do życia. A nie jest to 
możliwe bez odpowiedniego przygo- 

towania w szkole. 

F archiwum 
harcerskie.pl 

że harcer- 
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PŁ - 

JN 

AJ 

JN 

AJ - Tak, 

JN 

Tak, ale uczyniłbym jeszcze 

jedno zastrzeżenie. Bardzo wyraż- 
nie rozgraniczamy działalność spo- 
łeczną i polityczną. Bo u nas 
przez szereg lat próbowano je u- 
tożsamiać i zarzucać młodzieży, że 
miesza się w politykę tam, gdzie 
chciała być po prostu przydatna 
społecznie. Uważam, że jest to 
właściwa szkoła i właściwy sposób 

dojrzewania, bo przez aktywność 

społeczną... 
< ".suabsolut(nie. Nie wpychanie 

uczniów w organizacje, jakie mie- 
liśmy w szkołach. Nie wracajmy do 
czasów, gdy członkostwo było obo- 
wiązkowe, a nawet gdy nie było już 
obowiązkowe. Wpychanie do Związku 
Młodzieży Socjalistycznej, do 
Związku Młodzieży Wiejskiej itd.. 
co nazywało się aktywnością poli- 
tyczną. to po prostu robienie wody 

z mózgu. 
- Ja jestem za opcją Pawła. Nie 

dzieliłbym absolutnie. nie odróż- 
niałbym młodzieży od świata doros- 
łych, bo to jest jedna całość. I 
tak działalność społeczną można 
zauważyć na przykładzie obecnej 
akcji wyborczej. Przecież i mło- 
dzież,i dorośli działali na równi, 
każdy udzielał się, jak mógł. Bo 
młodzież mogła pełnić rolę łączni- 
ków, gońców, pomocników, a z kolei 
starsi byli organizatorami całości 
Ważną rzeczą jest także to, żeby 
się nie separować, aby nie tworzyć 
niepotrzebnego podziału na młod- 
szych i starszych. 

- Ale to, co mówisz, 
aktywnością społeczną, natomiast 
aktywność polityczna jest czymś 
zupełnie innym - jest optowaniem 
za jakimś programem politycznym, 
jego realizacją i uczestniczeniem w 
tworzeniu życia politycznego. 

tylko Jurku, dobrze byłoby 
również, żeby świat starszych, 
który tak się podzielił jednak 
kształtował w jakiś sposób myśl 
polityczną. Niestety u nas jest to 
niezauważalne, 40  Iat komunizmu 
zniszczyło myślenie polityczne. 
Ale sądzę, że najbliższy czas 
stworzy warunki działania.chociaż- 
by Klub Polityczny *Sierpień "80", 
który się u nas tworzy, czy jakieś 
inne partie polityczne. Wtedy to 
młodzież może się kształtować. 

- Ale nie kształtować świadomość. 
lecz umysłowość, by była ona 
zdolna do samodzielnego przyjmowa- 

jest właśnie 

PŁ - 

  

nia $wiatopoglądu, 

topoglądu. 

do wyboru Świa- 

— Co Panowie sądzą o harcerstwie ja- 

ko ruchu wychowawczo-ideowym ? 

Na to pytanie jest mi  niesły- 
chanie trudno odpowiedzieć dlate- 
go. że sam wychowałem się w druży- 

nie harcerskiej. już po roku '56 w 
tym odrodzonym harcerstwie, które 
powstało w wyniku tzw. paźżdzierni- 
ka. Mam bardzo żywy stosunek emo- 
cjonalny do harcerstwa. Uważam, że 
jest to znakomita droga dochodze- 
nia do pewnych postaw społecznych, 
do aktywności społecznej. Można 
tam nabyć takich umiejętności or- 
ganizacyjnych, które później bar- 
dzo wyraźnie procentują. Ale gdy- 
bym miał odnieść się do później- 
szego harcerstwa, do tego, co 
zaczęło się dziać po roku '61, mu- 
siałbym wypowiadać się na podsta- 
wie obserwacji poczynionych w 
ubiegłym roku w czasie wakacji, 
kiedy obserwowałem takie obozy 
"molochy”", gdzie kilka tysięcy 
harcerzy spędzono do jednego lasu. 
I ci właściwie zniszczyli ten las 
lepiej niż sosnówka-chojnówka. 
Twierdzę, że takie harcerstwo nie 
ma nic wspólnego z żadną działal- 

nością wychowawczą, żadnym kształ- 
towaniem kogokolwiek. Trzeba by 
najpierw powiedzieć sobie, o jakim 
harcerstwie mówimy, bo idea har- 
cerstwa jako taka jest różnie ro- 
zumiana i różnie interpretowana. 

AJ - Akurat ja jestem związany z 
harcerstwem, ponieważ należę do 
KPH i popieram ZHR. w którym jest 
mój syn i zauważam, że formacja, 
do której on teraz należy jest 
doskonała i dzięki niej zrobił on 
ogromny postęp przez ostatni rok. 
Stał się chłopakiem myślącym, 
rozgarniętym. W ogóle uważam, że 
ZHR idzie w kierunku kształtowania 
przywódców. | sądzę, że szkoła, 
jaką on tam odbiera - niejedno- 
krotnie jest wyczerpany po impre- 
zach. jakie oni organizują - ta 
szkoła jest dla niego bardzo dob- 

ra. 
PŁ - Ale ty od razu mówisz, jakie to 

jest harcerstwo, a nie o samej 
idei harcerstwa, bo to co zrobiono 
z ZHP w ostatnim okresie, to woła 

o pomstę do nieba. 

JN - Natomiast ja wychowywałem się w 

harcerstwie w latach 60-tych, tzn. 
trudno jest mi powiedzieć, że wy- 
chowywałem się. ale byłem świad- 

v 

kiem tego, jak ono wtedy wyglądało 
i mam do takiego harcerstwa 
niechęć. W ogóle mam niechęć do 
tak  zhierarchizowanych instytucji 
dla ludzi młodych. Nie uważam, że 
jest to wychowawcze. | nie lubię 
też metody wychowawczej Heliodora 
Muszyńskiego, która się nazywa 
*przygotowanie do pełnienia 
funkcji znaczących*, bo wiemy, o 
jakie funkcje znaczące chodzi. 
Jednym z elementów tego modelu 
wychowawczego było po prostu 
donosicielstwo. Jeżeli stworzy się 
nowa organizacja harcerska, która 
będzie się w swej działalności 
opierać na innych wartościach i wg 
nich wychowywać swoich harcerzy, 
to pewnie będę mógł zmienić zda- 

nie. 
LS - Dodam tylko, że w ZHP były też 

pewne szczepy i drużyny, które 
były fantastyczne z tym, że harc- 
mistrzowie mieli z tego powodu ok- 
reślone kłopoty. Ale znam taki 
szczep, który istniał 17 lat i 
przez ten czas wykształcił świetną 
kadrę harcerską. Właśnie wspomnia- 
ny drużynowy stamtąd Się wywodzi. 
Mój syn przez 6 lat pobytu tam 

został wspaniale „wykształcony, 
tzn. zostały uzupełnione te 
wartości, które wyniósł z domu. | 

teraz widzę, że w Szkole Morskiej, 
w której się uczy, jego zaradność 
wyniesiona z harcerstwa i umiejęt- 

ność dawania sobie rady w każdej 
sytuacji bardzo mu 'się przydaje. 
zawdzięcza to kilku ludziom, 
którzy mieli przez cały czas ok- 

reślone trudności. 
JN - Bo to jest sprawa ludzi, to 

jest sprawa tych. którzy stają 
się wychowawcami -kierują drużyną. 
Ja teraz  generalizuję, a każda 
generalizacja jest fałszywa. Oczy- 
wiście byli to ludzie, którzy po 
prostu wykonywali godnie swoją 
pracę. To w ogóle jest bardzo 
skomplikowany problem, np. Jacek 
Kuroń był przywódcą harcerstwa, za 
które to przywództwo jest do tej 
pory ganiony przez tych, którzy 
uważają. że zabił polski skauting. 
A jednak z tego harcerstwa "kuro- 
niowego”* dziś w nowym Sejmie bę- 
dzie kilku posłów, których on 
wówczas wychowywał, choćby Jan 

Lityński. 
PŁ - Ja myślę, że tu trzeba bardzo 

wyraźnie dookreślić, co my nazywa- 
my harcerstwem. Bo jeżeli ktoś u- 
waża, że ZHP powinien być 

 



JN 

LS - Natomiast ja byłem na spotkaniu 

wykorzystywany jako pewna ([ormuła 
służąca indoktrynacji młodzieży do 
obsługi wielkich uroczystości; 
jeżeli ktoś uważa, że można 
nauczyć zaangażowania, pewnej 
postawy społecznej organizując 
obozy na kilkaset, a nawet kilka 
tysięcy osób i to najczęściej 
dlatego, że nie ma się zaufania do 
własnej kadry, że chce się mieć 
pełną kontrolę, co ta kadra z 
młodzieżą w czasie obozu robi - to 
w tym momencie nawet bym się 
wzbraniał przed nazwaniem tego 
harcerstwem dlatego, że harcerstwo 
musi być oparte o więzi bezpośred- 
nie, o kontakt druha z druhem w 
ramach jakiejś małej wspólnoty. A 
tam. gdzie się z tego robi *masów- 
kę”. ”"spęd”, to właściwie nie jest 
harcerstwo. I przeciwko takiemu 
harcerstwu będę występował bardzo 
zdecydowanie. Natomiast rzeczywiś- 

cie utrzymywały się takie zespoły, 
od ludzi oczywiście uzależnione, 
które potrafiły realizować program 
otwartości społecznej. | wtedy to 
nie ma nic wspólnego z 
rarchią wewnętrzną, 
do pewnej dewiacji 

takie wielostopniowe podporządko- 
wanie bardzo młodego człowieka 
jest wpojeniem mu *"drylu"”, reago- 
wania tylko na polecenia. Bo 
jednak praca w drużynie powinna być 

oparta o taką autentyczną więź e- 
mocjonalną w tym zespole. | taki 
zespół jest doskonałym  środowis- 
kiem wycowawczym. Ja akurat na 
takie trafiłem, ale to były bardzo 
korzystne lata. 

taką hie- 
która prowadzi 
społecznej - 

co mogliby Panowie powiedzieć o 
Duszpasterstwie Harcerek I Harce- 
rzy Grodu Przemysława ? 

- Ja nic, bo niestety nie znam. 

u 00. Karmelitów 
mówiłem gawędę. 

dwukrotnie, 
Była ponad setka 

harcerzy. Myślę, że to jest jeden 
z elementów, który powiniem 
tworzyć formację, o której 
wspominałem. | wydaje mi- się, że 
tak jest. Jestem za daleko, żeby 
oceniać. Byłem na Mszy śŚw., która 
wywarła "na mnie duże wrażenie, 
była ona trochę inna, harcerska. 
Było widać, jak te wartości się po 
prostu spajają - wartości chrześ- 
cijańskie i wartości harcerskie. 
Wszystko było w wielkiej harmonii. 

płałegd mygiehiżgUert to coś, co 
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jest bardzo 
właściwej dla 
informacji. 

PŁ - Wiem stosunkowo niewiele. Moje 
kontakty są sporadyczne. Swego 
czasu miałem przyjemność poznać 
O.Zdzisława. 

Wydaje mi się, że Duszpasterstwo 
zyskało bardzo oddanego  duchowne- 
go. Znam paru ludzi zajmujących 
się Duszpasterstwem spośród grupy 
"Odrodzenia” - to już nie jest 
młodzież, ale już w ich działalno- 
ści są elementy starszoharcerskie. 
Natomiast myślę, że trochę za mało 
jest to Wasze Duszpasterstwo  wi- 
doczne w mieście, że właśnie  po- 
przez ZHR macie szansę pokazać się 
na zewnątrz. Skupienie wszystkiego 

istotne w 

młodego 
tworzeniu 
człowieka 

w jednym ośrodku jest bardzo 
często koniecznością, ale mogłoby 
być więcej ekspansywności. A z 
kontaktów, które miałem oceniam 
DHiH bardzo wysoko. 

LS - Wydaje mi się, że jest to jesz- 
cze za mało, że Kuria nie jest na 
to jeszcze przygotowana, aby za- 
spokoić potrzeby w tym względzie. 
Moim zdaniem za mało jest duszpas- 
terzy, którzy by się zajmowali 
tylko tym, a to jest konieczne. 

AJ - Nic nie wiem na ten temat. 

- Jak Panowie zapatrują się na ZHR, 
czy ta organizacja ma szansę rych- 
łego zarejestrowania ? 

LS - Moim zdaniem zależy to od 
ludzi. Jeżeli ludzie będą konsek- 
wentni, nie będzie to słomiany za- 
pał, to my w Sejmie możemy pomóc. 
Nie chciałbym, żeby to co jest 
opierało się na emocjach, tylko na 
konsekwentnej działalności. 

A] - Sądzę, że ZHR nie będzie tak 
Szybko zarejestrowany, ale jeżeli 
nie, to i tak sobie poradzi. Obozy 
odbędą się tak, jak co roku. 
Drużyny mogą biwakować na prywat- 
nych polach. nad jeziorami czy w 

lasach. Osobiście pomagam w tym 
drużynie, do której należy mój 
Syn. Sądzę, że metodą faktów 

dokonanych ZHR będzie zarejestro- 
wany, ale nie tak szybko. Skoro 
NZS ma kłopoty z legalizacją, to 
ZHR, który jest młodszy i posiada 
mniejszą siłę, też nie może liczyć 
na szybką rejestrację. 

JN - la mam do tego zupełnie inny 
stosunek. Jeśli mamy mówić, że w 
Polsce ma się coś zmienić, to ma   

się zmienić i to, że ludzka 
aktywność zależy od aktu rejestra- 
cji. Człowiek ma prawo do tej 
aktywności, czy jest zerejestrowa- 
ny, czy nie. Jeżeli ci, którzy 
tworzą ZHR uznają, że należy ten 
Związek zerejestrować, bo jest to 
pomocne i coś ułatwia, to przyszły 
Parlament musi wypracować takie 
ustawodawstwo, które umożliwi 
rejestrację bez żadnych targów, 
bez łaski z czyjejkolwiek strony. 
Sam problem rejestracji nie jest 
dla mnie celem. do którego powinna 
dążyć ta organizacja. Ona ma 
stworzyć swoją strukturę, i ma 
funkcjonować. Rejestracja powinna 
być czystą formalnością. 

AJ - No tak, ale ty mówisz z pozycji 
Paryża i rzeczywiście tak to może 
być tam widziane. Natomiast my ży- 
jemy w Poznaniu i ta drużyna 
została właśnie 2 miesiące temu 
wyrzucona z harcówki, która mieści- 
ła się w szkole i oni teraz zbierają 
się w lesie. Jak jest lato, to jest 
ciepło i jeszcze wytrzymają w tych 
krótkich spodenkach. Natomiast w 
zimie już nie bardzo. 

JN - Ja wiem, ale nie mówimy o roz- 
wiązaniu doraźnym, tylko o tym, 
czego bym oczekiwał, czego bym 
chciał. Do tego trzeba dążyć, to 

trzeba załatwić. 
AI - Tak, to rola m.in. 

dzących z nami, posłów. 
JN - Jeżeli wziąć przykład NZS /jest 

on ostatnio bardzo drażliwy/, to 

dwóch, sie- 

myślę, że najważniejszą rzeczą 
jest nie akt rejestracji, tylko 
fakt posiadania członków. którzy 
będą zorganizowani.Jest gorszącym, 
gdy na 2,5 tys. studentów - in- 
formacje z perspektywy paryskiej o 
kraju przekazywałem przez radio - 
strajkuje gdzieś w sali humanisty- 

ki w Gdańsku około 20 studentów, 
ten. ze. ta organizacja po prostu 
nie istnieje. Najpierw musi 
istnieć, a później dopiero formal- 
ny akt rejestracji jest dla niej 
istotny. | zawsze trzeba tak myś- 
leć. A do aktywności i do 
organizowania się prawo jest przy- 
rodzone.| tego trzeba się trzymać, 

bo jeśli sami tego nie zrozumiemy. 
to administracja państwowa zawsze 
będzie utrudniała działalność or- 
ganizacji niezależnych. 

PŁ - Myślę, że jest to kapitalne 
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zagadnienie; znacznie  przekrącza- 
jące '. Tunkcjońowańie 
młodzieżowej, *' -takiej 
Wszyscy  przyzwyczailiśmy .. się , do 
tego, że: prawo pełni 
rolę. ;---mianowicie prawo 
dopiero pewne stany. 
normalnym świecie bywa tak, że 
prawo reguluje COŚ... 'co już 
istnieje. Jak już jest" samochód, 
to do niego opracowuje się prze- 
pisy i zasady, wg których powinien 
się poruszać. Natomiast u nas to 

jest tak,że najpierw powinna być 
norma prawna dotycząca samochodu, 
a dopiero później buduje się samo- 
chód. 

AJ - No, tak. 

tworzy 

Ale to bierze się z 
totalitaryzmu. Stąd, że jeżeli nie 
dostaniesz pozwolenia, to jesteś 
prześladowany. | to, że akurat ci 
harcerze działają poza pozwoleniem 
jakiegoś naczelnika, to z tego 
tytułu są prześladowani. wyrzuceni 
z harcówki. I jak tu się 
zorganizować, gdy od samego zara- 
nia jest to uniemożłiwiane. 

JN - Ale już wiemy, co panowie w 

przyszłym Sejmie mają robić. To 
jest niedopuszczalne. żeby admini- 
stracja posiadała takie możliwości 
i łamała prawo, bo prawo w Polsce 
mówi, że jest wolność zrzeszania 
się. ż 

PŁ - Jest jeszcze jedna rzecz. Od 
czasów rzymskich wiadomo, że pow- 
szechność jakiegoś przestępstwa 
wyklucza jego ściganie. więc 
jeżeli to będzie miało masowy 
charakter, to jest po prostu nie 
do wyegzekwowania. 

JN - Trzeba dbać o zasadę,że co nie 
jest prawnie zakazane - jest doz- 
wolone. Jest to zasada, która [fun- 
kcjonuje w całym cywilizowanym 
Świecie i dzięki temu właśnie 

Świat ten nazywamy cywilizowanym. 

Czy mogliby Panowie udzielić kilku 

krótkich wskazówek nam, młodzieży 
harcerskiej, tej starszej i tej 
młodszej ? 

AJ - Robić swoje. 
LS - Myślę, że jedną z rzeczy pod- 

stawowych jest poczucie odpowie- 
dzialności za siebie i za środo- 
wisko, w którym się działa. Musimy 
się uczyć odpowiedzialności. Trze- 
ba wrócić do tego, by uczyć mło- 
dzież, że sprawy, które wypracowu- 

organizacji. 
„jak.” " ZHR. 

szczególną: 

A na. ogół 'w-



KAPLICZKI 
Należy się spodziewać, że na te- 

gorocznych obozach, również obozach 
ZHP, nikt nie będzie przeszkadzał w 
budowaniu kapliczek i wykonywaniu 
praktyk religijnych. Już zapewne 
"wilki" 7 nie będą buszowały po la- 
sach. 

Życząc Wam, aby na Waszych tego- 
rocznych obozach stanęły piękne 
kapliczki, podaję kilka przykładów 
ich budowy. Niech te rysunki pobudzą 
Waszą wyobrażnię i staną się pomocne 
przy projektowaniu i wykonywaniu o0- 
bozowych kapliczek. 

© formie kapliczki zadecydują 
takie czynniki, jak: otoczenie, w 
jakim kapliczka stanie, materiał, 
jakim na miejscu dysponujemy lub 
przywieźliśmy z domu, jaką [unkcję 
kapliczka będzie spełniać, czy 
przewidujemy odprawianie przy niej 
Mszy Św. 

Kapliczka powinna być zlokalizo- 
wana w pobliżu obozu, jednak na tyle 
odizolowana od stałego ruchu i gwaru 
obozowego, aby można było w każdej 
chwili znaleźć przy niej warunki do 
indywidualnej modlitwy. Należy zwró- 
cić uwagę na ładne otoczenie /malow- 
nicza grupa świerków, stary dąb, ur- 
wisko skalne/, a także na odpowied- 
nią przestrzeń, mogącą pomieścić 
wszystkich uczestników obozu. 

Zapewne nie zbudujecie kapliczki 
w pierwszy obozowy dzień. Jednak 

miejsce, gdzie ma stanąć kapliczka, 
od pierwszej chwili zaznaczcie krzy- 
żem z okrąglaków, by od początku o- 
bozowania było wiadomo, gdzie bę- 

dziecie się w czasie obozu modlić. 
Pamiętajcie o zabraniu na obóz 

modlitewników. Polecam modlitewnik 
harcerski *Czuwajcie i módlcie się” 
ks.Zdzisława J.Peszkowskiego, kape- 
lana ZHP poza Krajem, wydana przez 
KUL w 1988 r. ż 

A po obozie - wzorem wystawy 
harcerskiej, eksponowanej w Często- 
chowie,w czasie pielgrzymki zorgani- 

na Jasną Górę z okazji 75- 
Polskiego - można 

by zrobić pokaz kapliczek. Dobrą 
okazją do zaprezentowania obozowych 
dzieł sztuki sakralnej mogłoby być 
spotkanie u 00.Karmelitów na  paź- 
dziernikowej Mszy św. dla harcerek i 
harcerzy. Byłaby to piękna i poży- 
teczna wymiana doświadczeń. A może 

warto by wystawę połączyć z konkur- 

sF'| archiwum 
—=| harcerskie.pl 
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OBOZOWE 

Opis RY SU NK 6 W 

  

rysa l 
Pień, o dość znacznej średnicy. 

z jednej strony śŚcinamy w klin. W 
niszy umieszczamy figurkę np. Chrys- 
tusa Frasobliwego, wyrzeżbioną w ko- 
rze, w lipie lub w innym miękkim 
drewnie. Kryjemy daszkiem z gontów 
lub słomianą strzechą. Daszek 
wykańczamy krzyżem, a u podnóża uk- 
ładamy kamienie lub darń. 

rys.2. 
dż okolicach górskich, gdzie łat- 

wo 6 kamienie, budujemy z nich co- 

kół. Płaskie kamienie spajamy gliną. 
Na Łym podwyższeniu ustawiamy 
kapliczkę z "inkrustowanym” obrazem 
Matki Bożej. Najłatwiej wycina się 
obraz Matki Boskiej Ostrobramskiej. 
Najlepszym materiałem do  "inkrusta- 
cji” jest kora świerku /posiada róż- 
ne kolory - od srebrzystego do ciem- 
norązowego, od 

Kapliczkę 
idealnie 
otoczyć 

spodu jest 
biała/. można 
płotkiem. 

  
rys.3u 

j 

Najtrudniejszym do wykonania „E- 

lementem tej kapliczki jest figura 

Chrystusa Ukrzyżowanego. Z okrąglaka 

rzeżbimy ręce, tułów i nogi. Głowę 

wycinamy oddzielnie i przytwierdzamy 

gwożdziem do tułowia. "Gwożdzie do 

nóg i rąk uzyskujemy 2 gałązek S0OS- 

nowych, koronę cierniową robimy z 

kolców akacji. lnne elementy kapli- 

czki pokazuje rysunek.     

rys.4. 
Jest to propozycja kapliczki, 

która może być również ołtarzem. 
Przed dużym krzyżem robimy z okrąg- 
laków ołtarz. Górną powierzchnię 
ołtarza nakrywamy matą z powiązanych 
cienkim drutem lub sznurkiem patycz- 
ków /średnica 1 -2 cm/ o długości 
odpowiadającej szerokości stołu. 
Podczas Mszy św. stół nakryty będzie 
białym płótnem. Uzupełnienie ołtarza 
stanowią świeczniki i wazony. 

*/Określenie ekip "SB* śledzą- 
cych m.in. życie religijne na obo- 

zach. 

hm Henryk Więcek 

Inne propozycje znależć można w 

książce W.Nekrasza  ”"Pionierka har- 

cerska” dostępnej w bibliotece DHiH. 
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Konkurs! 

UWAGA DRUŻYNY ! 

Obóz tuż, tuż. Zast iaj » R anawiając si s: tegoroczną pionierką, ROMaToić o kapliczce obozowej ! Jeśli nie ma - cie własnych pomysłów, Skorzystajcie A pomysłów Henryka Więcka; i weżcie 0: w drugim już konkursie na apliczkę obozową. Przewidywane s nagrody: „ Redakcji *HARMELU" po 
A i publiczności ! Ć , y nasze druhny nie b yły bez Kaska 24 będą oceniane kaplicz- i jw Ma e przez harcerki i harce- 

Prace w oryginale należ eży dostar- czać do końca września do klasztor 00.Karmelitów. A Oddając kapliczk i 
| k ę. nie zapomnij. cie o następujących informacjach: ; - która drużyna wykonała kapliczkę 
- gdzie i kiedy druż 

na obozie, ć „ne przebywała 

Mamy nadzieję że i : . powołane j będzie miało więcej pracy z. 

zeszłym roku. 

CZUWAJ ! 

REDAKCJA 

ESD PA druhnę lub druha ze zdolnościami plastycznymi, którzy 
cteltioy pomóc nam w opracowaniu graficznym "Harmelu"'. Zgloszenia 

prostmy kierować do O.ZdzisTawa, Gżdb. który skieruje Was do konkretnych 

REDAKCJA 

Na tory zka ć chętnych, którzy mają coś citekawego do powiedzenia L godne 2 treścią "Harmelu", o uj | sa 5 jawnienie stę. Chcielibyśmy, 
re Rtnaty tworzyli nowi" ludzie. Nie bójcie stę ! Meac ta ka rę ptóro t piszcie. Gotowe artykuly przekazujcie na nasz adres. 

REDAKC JA t archiwum 
harcerskie.pl 

26   

Jaką wartość wybierasz ? 

Dzień rozpoczął się cudownie - 

pneczna pogoda. lekki wietrzyk. Na 

dzinę przed procesją harcerki i 

rcerze zbierają się w umówionym 

ejscu za katedrą. Przychodzą 

miechnięci. Uroku dodają im różno- 
lorowe chusty przy mundurach. 

Jesteście, aby jak w latach u- 

Bgłych s ł uży © 1 publicznie, 
bec wszystkich mieszkańców  Pozna- 

a zebranych na procesji oddać hołd 
bgu ukrytemu pod postacią Chleba. 
by wyznać przed Bogiem i ludźmi. 

łarę i ofiarować służbę Bogu i Oj- 

zyżnie. 
Pokazaliście, że wiara dla har- 

erki i  harcerza nie jest sprawą 
lylko prywatną, że słowa Chrystusa: 
kto się przyzna do mnie przed ludź- 
i. do tego i ja się przyznam przed 
oim Ojcem* nie są Wam obce.jeśli 
hcemy żyć po chrześcijańsku, jeśli 
hcemy należeć do Chrystusa, to nie 
olno nam kryć swej wiary, nie wolno 

amykać jej w kręgu prywatności. 
ierzącymi jesteśmy wszędzie i 
pawsze, niezależnie od tego co robi- 
ny i w jakiej organizacji jesteśmy. 

Nikt nie może zabronić nam ma- 
nifestowania swoich przekonań, mod- 
enia się i przyznawania do Boga 
rzed ludźmi. 

Ludzie rządzący naszym państwem 
po wojnie cały czas usiłowali nas 
przekonać i usiłują w dalszym ciągu, 
że sprawa wiary jest sprawą osobis- 
tą, że publicznie nie wolno jej oka- 
zywać. Część Polaków, niestety, 
uległa tym działaniom, nastąpiło w 
nich oddzielenie wiary od życia. Lu- 
dzie ci mają dwie twarze. Czy Chrys- 
tus przyzna się do nich. jeżeli oni 
nie mają odwagi przyznać się do Nie- 

go... 
Druhno, Druhu! 

wakacje, czas obozów - 
dziesz, pomyśl o tym. 
twoje życie: czy jest przepojone 
wiarą, modlitwą i Bogiem. Pamiętaj, 
że jesteś wierzącym przez 24 godziny 

zbliżają się 
zanim wyje- 
jakie jest 

na dobę, a nie tylko wtedy, gdy się 
modlisz. | jeszcze jedno: o Twojej 
wierze świadczą słowa, myśli i 

uczynki.   27 

SŁOWO DUSZPASTERZA. - 

Do tego nikt Cię nie może zmu- 
szać, ani też «zabraniać. A to. że 
jesteś wierzącą harcerką, harcerzem 
powinno być dla Ciebie -chlubą i 
radością - bo masz .cel: w życiu, bo 
wiesz po co żyjesz, służąc całym 
życiem Bogu i Polsce. 

Ale wróćmy jeszcze do  uroczys- 
tości Bożego Ciała. 

Harcerki i harcerze w służbie 

sanitarnej i porządkowej mieli pełne 
roboty i uśmiechnięte twarze - 

nie tylko dlatego, że harcerz jest 
zawsze pogodny. ale dlatego,że służ- 
ba napełnia radością. 

W pewnym momencie 
ciszej na Starym Rynku; 
bowiem przemawiać Pasterz 
cezji Poznańskiej. Mówił o różnych 
możliwościach wyboru takiej czy 
innej wartości czy rzeczy. Przecież 
treścią całego naszego życia jest 
wybór dalszej drogi. Ciągle podejmu- 
jemy decyzje co dalej. począwszy od 

ręce 

zrobiło się 
zaczął 

Archidie- 

spraw prostych po najbardziej skom- 

plikowane. 
Warto sobie uświadomić, co decy- 

duje o tym. że jedną sprawę przed- 
kładam nad drugą, że jedna jest dla 

mnie ważniejsza a inna mniej. 
Decyduje o tym moja 

wartości. 
Każdy człowiek przyzna, że war- 

tości duchowe są wyższe od wszelkich 

hierarchia 

innych. Zaliczamy do nich: wolność 
sumienia, wiarę, miłość, pokój. 
prawdę. Na drugim dopiero miejscu są 

dobra materialne. 
Dla wartości 

poświęcić dobra 
oddać życie; gdyż 
duchowe nadają mu 
postępowali męczennicy, gdy za wiarę 
oddawali życie /np. Maksymilian 
Kolbe/, tak również postępuje wiele 
harcerek i harcerzy, stawiając na 

duchowych warto 
materialne, nawet 

tylko wartości 
sens i cel. Tak 

pierwszym miejscu wartości duchowe: 
wolność sumienia i prawdę. Ceną za 
ten wybór może być strata harcówki i 
innych dóbr materialnych. Choć bez 
nich trudniej jest prowadzić pracę 

harcerską. 

ciąg dalszy na str. 48



ciąg dalszy: ze Str. 2? 

Druhno, Druhu ! wybierasz co- pa. Po Mszy Św. patrzyłem z wielką 
dziennie w każdej chwili między radością na wszystkich zebranych w 
różnami wartościami. kręgu. Przecież to o czym myślałem 

Zastanów się przy podejmowaniu słuchając kazania,dostrzegłem w Was, 

decyzji, czy na pewno wybierasz w Waszej postawie służby Bogu - 
właściwie i najlepiej. Pamiętaj przy wartości najwyższej - i ludziom. 
tym, że harcerstwo to nie tylko Tę samą postawę: służby Bogu i 

zabawa, ale zabawa, która ma przede Ojczyźnie potwierdziliście w czasie 
wszystkim kształtować Twojego ducha, uroczystości związanych z Bł.Urszulą 
i powinna budować Twoją hierarchię Ledóchowską w Katedrze Poznańskiej i 
wartości: najpierw duch potem w Pniewach. Pełniliście swoje  har- 
materia, najpierw obowiązki: dom, cerskie zadania WZOTOoWwo. Przyszliś- 

szkoła, potem zajęcia dodatkowe, a cie mimo tego, iż zbliża się koniec 
na końcu rozrywka i przyjemności, roku szkolnego a z tym więcej zajęć, 
ale nigdy przed obowiązkami. więcej nauki. Postawiliście na właś- 

Tyle nasunęło mi się refleksji, ciwym „ miejscu wartości duchowe. 
gdy słuchałem kazania ks.Arcybisku- Dlatego jestem z Was dumny i ufam, 

że Wasza postawa sprawi, że  będzie- 

cie mogli z dumą iść w mundurze 
przez miasto. Przed nami ciągłe wy- 

bory -  wybierajcie mądrze, według 
właściwej hierarchii wartości, a to 
przyniesie wam radość i szczęście. 

Niedługo wakacje, obozy i przy- 

gotowania z tym związane. Przy 

podejmowaniu decyzji i wyborów nie 

zapominajcie o Prawie i Przyrzecze- 
niu Harcerskim,a zwłaszcza o 4 punk- 
cie "Harcerz w każdym widzi bliźnie- 

go. a za brata uważa każdego innego 
harcerza”. 

ZAWAŁ. 

Wasz Duszpasterz 

O.Zdzisław Florek ocd 
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ciąg dalszy ze Str. 1? 

wybierasz co- 

chwili między 

Druhno, Druhu '! 

dziennie w każdej 

różnami wartościami. 

Zastanów się przy podejmowaniu 
decyzji, czy na pewno wybierasz 

właściwie i najlepiej. Pamiętaj przy 

tym, że harcerstwo to nie tylko 

zabawa, ale zabawa, która ma przede 

wszystkim kształtować Twojego ducha, 

i powinna budować Twoją hierarchię 

wartości: najpierw duch potem 

materia, najpierw obowiązki: dom, 

szkoła, potem zajęcia dodatkowe, a 

na końcu rozrywka i przyjemności, 

ale nigdy przed obowiązkami. 

Tyle nasunęło mi się refleksji, 

gdy słuchałem kazania ks.Arcybisku- 

  

  

NASZ ADRES: 

pa. Po Mszy Św. patrzyłem z wielką 
radością na wszystkich zebranych w 

kręgu. Przecież to o czym myślałem 

słuchając kazania,dostrzegłem w Was, 
w Waszej postawie służby Bogu  - 

wartości najwyższej - i ludziom. 

Tę samą postawę służby Bogu i 

Ojczyźnie  potwierdziliście w czasie 
uroczystości związanych z Bł.Urszulą 

Ledóchowską w Katedrze Poznańskiej i 
w Pniewach. Pełniliście swoje har- 

cerskie zadania wzorowo. Przyszliś- 

cie mimo tego, iż zbliża się koniec 

roku szkolnego a z tym więcej zajęć, 
więcej nauki. Postawiliście na właś- 

ciwym miejscu wartości duchowe. 

Dlatego jestem z Was dumny i ufam, 

że Wasza postawa sprawi, że  będzie- 

cie mogli z dumą iść w. mundurze 

przez miasto. Przed nami ciągłe wy- 
bory -  wybierajcie mądrze, według 

właściwej hierarchii wartości, a to 

przyniesie wam radość i szczęście. 

Niedługo wakacje, obozy i przy- 
gotowania z tym związane. Przy 

podejmowaniu decyzji i wyborów nie 

zapominajcie o Prawie i Przyrzecze- 

niu Harcerskim,a zwłaszcza o 4 punk- 
cie "Harcerz w każdym widzi bliźnie- 

go, a za brata uważa każdego innego 
harcerza”. 

(-. 2 NEOWSBCW. 3 

Wasz Duszpasterz 

O.Zdzisław Florek ocd 
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