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W dzisiejszym 
numerze 
przeczytacie: 

„Who is who” w Chorągwi 
Łódzkiej 

Pedagogikum Ojca Bernarda ..... 

HISTORIA 

Droga do ZHK 

Niepraktykujący instruktor 
( Jarosław Kubiak ) 

Próba szlaku - formacja 
duchowa wędrownika 
( Grzegotz Lorok ) u-u-.eareenoznwe: 

HROŚ 
Fapier 

Kecycling 

Dlaczego akurat 22 kwietnia ... 

Bioregionalizm 

Co możesz zrobić dla Ziemi 

KRONIKI 

Turniej ów. Jerzego 
( Tomasz Wyroślak ) 

Wychowanie do rodziny 
( Kobert Wiraszka |) .................. 

Kozkaz Komendanta Chorągwi 18 

  

Zaproszenie na z 
Kieruję do wszystkich 

wędrowników Łódzkiej Chorągwi 
Harcerzy : drużyn wędrowniczych, 
patroli, ' wędrowników  - 
funkcyjnych drużyn harcerskich 
zaproszenie na I Chorągwiany Zlot 
Wędrowników. 

"Termin zlotu został ustalony na 
zbiórce instruktorów w Lądzie. Jest 
to 24 - 25 września 1994 roku. 
Termin ten jest jeszcze dość 
odległy, ale już dziś dobrze jest tak 
zaplanować czas, by móc stawić się 

  

Komenda 

Łódzkiej Chorągwi Harcerzy ZHR 
Komendant Chorągwi - hm. Adam Komorowski HR 

(90- 715 Łódź, ul. Gdańska 31 m 1 ) 

Z-ca Komendanta Chorągwi - phm. Piotr Wyszyński HO 

(94 - 218 Łódź, ul. Namiotowa 11 ) 

Biuro Chorągwi 

Szef Biura - pwd. Krzysztof Belczyński HO 
(94 - 044 Łódź, ul. Przełajowa 18 m 37 ) 

Wydział Organizacyjny 

Kierownik Wydziału - hm. Kajetan Niemir HR 

(94 - 042 Łódź, ul. Wyszyńskiego 3 m 17) 

- pwd. Andrzej Jagoda ćw. 

(94 - 042 Łódz, ul. Florecistów 3 m 16 ) 

Członek Wydziału 

Wyudział Zuchowy 
Kierownik Wydziału 

Wydział Wędrowniczy 

Kierownik Wydziału 

- phm. Adam Podczaski HO 

- phm. Dariusz Szkiłondź HO 

(94 - 218 Łódź, ul. Namiotowa 21 b ) 

Wydział Kwatermistrzowski 

Kwatermistrz Chorągwi __ - phm. Jerrzy Leszczyński HO 
(91 - 496 Łódź, ul. Nastrojowa 38 m 8 ) 

Komisja Instruktorska 

Przewodniczący Komisji _ - hm. Jacek Broniewski HR 
(92 - 042 Łódź, ul. Lermontowa 16 m 29) 

Kapituła Harcerza Rzeczypospolitej 

Przewodniczący Kapituły _ - hm. Kajetan Niemir HR 

(94 - 042 Łódź, ul. Wyszyńskiego 3 m 17) 
Wydział Wydawnictw 
Kierownik Wydziatu - phm. Grzegorz Nowak HR 

(91 - 013 Łódź, ul. Tybury 2 m 42 ) 

- phm. Marek Fabiański HR 
(94-215 Łódź, ul. Barska 11 ) 

Członek Wydziału 

na zlocie. Będzie on przebiegał w kierunku wypracowania form 
realizacji programu „Cywilizacja XXT”. 

Wszystkich, którzy czują potrzebę uczestniczenia w tym zlocie proszę 
o potwierdzenie udziału. Kolejne informacje będą przesyłane 
bezpośrednio zainteresowanym. 

CZUWAJ ! 

Kierownik Wydziału Wędrowników 

Łódzkiej Chorągwi Har cerzy 
phm. Dariusz SZKIŁONDŹ HO 
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Pedagogikum Ojca Bernarda 

26. Ogólnikowe wytyka- 
nie wad (jesteś niecierpliwy. 
niezdarny itp.) przynosi 
smętne skutkl. To tylko 
deprymuje, zabijając po- 
czucie osobistej wartości, 
zniechęca. 

Trzeba być jak naj- 
bardziej konkretnym w 
miłości. 

27. Stwierdzając jakiś 
brak cnoty uwychowanka, 
np. brak ducha wlary, 
posłuszeństwa, pokory - 
liczyć się ztym I nle gwałtem 
naginać do uległości, 
pokory, ale stopniowo, 
nie eżenie wpajać te 
cnoty. Ten brak brać za 
punkt wyjścia, od niego 
zaczynać budowę, a nie 
żądać zaraz aktów wysokiej 
doskonałości tej cnoty. 

28. W wypadku jakiegoś 
nieporozumienia egoizm 
pyta się: Jak niewłaściwie 
Ra wychowanek ze 
mną 

u tak i tak? Jak 
powinien? Dlaczego nie 
rozumie molch zamiarów? 

Należałoby zaś tak: Co 
niewłaściwego było z mojej 
strony? Przede wszystkim 
doszukiwać się osobistych 
braków; to korzystniej. 
Dlaczego nle  usiłuję 
zrozumieć Jego Intencji? 

29. Powledzenie: „Mam 
żal do kogoś” - nie może 
mieć miejsca pośród zasad 
Ewangelii. Albo ktoś zrobił 
ml przykrość nleśwladomie, 
bsz złej woli, a wówczas 
mam boleć nad jego 
upadkiem, obraża Boga, 
nie rozczulać się swoją 
krzywdą, a dla winowajcy 
mieć serce szerokie, 
wielkoduszne. 

30. Błędy Innych brać na 
siebie: współczuć, współ- 
boleć, nie separować się w 
poczuciu własnej wyż- 
szości: "Nle tykaj mnie, bom 

| 

Uważać się z serca za 
gorszego. Mleć dla 
wychowanka szacunek. To 
przyszły współłtowarzysz 
nieba, 

31. Czy mogę być pewny 
złej, uporczywej woli u 
wychowanka? 

Nigdy! A ileż mam 
dowodów dobrej woll, 
pragnącej poprawy, tylko 
słabej - a zatem pomagać, 
nigdy utrudniać pod- 
kreślając słabości, błędy. 

*Trzelny nadłamanej nle 

32. Przesadzać dobrocią 
*26 lat"? 

33. Nigdy nie przepro- 
wadzać swoich zamierzeń 
*par force” - musi tak być, 
jak chcę. Ale wywołać 
wewnętrzną tego potrzebę 
u wychowanka, by sam 
tego zapragnął, jako 
osoblstego dobra, za- 
sługującego na to, by się o 
nie ubiegać. Przedstawić 
więc to pozytywnie jako 
coś wartościowego, nie 
negatywnie jako nędzny 
stan niedoskonałości. 

34, Unikać pllnie taklch 
zestawień: "Ja dla wycho- 
wanka zrobiłem tyle ( to I 
tamto ) a on dla mnie 
nawet na to lto zdobyć się 
nie może”. Rzadko kiedy 
porównanie takle jest 
sprawiedliwe. Miłość własna 
zawsze, ale szczególnie w 
rozdrażnieniu przesadza w 
podkreślaniu osobistych 
zasług a "nlewdzięczności” 

wychowanka. 
35. Okazywać Jak naj- 

więcej serca. 
Nie czekać, aż ktoś 

przyjdzie do mnle z kło- 
potem, ale Iść samemu, 
aby pytać, współczuć, 
okazać pragnienie po- 
mocy i pomagać. 

36. Mieć zawsze szczerze 
pogodną twarz | pogodną 
duszę, nawet dla wyraźnie 
krzywdzących mnie. 

37. Błędy wychowanka 
traktować jako okazje do 
doświadczenia. 

Errando discimus. 
h Uczymy się błądząc ). 
ażdy błądził, doświadczał 

Ch zawodów tam, 
gdzie spodziewał się We. 
| Toth, | Foester, | Inni - 
jednak. 

38. Element nadprzyro- 
dzony w formie modlitwy 
Jest tu decydujący. 

(...) Kwestia stawiania na 
ostrzu noża, a potem przez 
modlitwę unormowana 
nadspodziewanie. 

(..) Dubium grande 
( wielka wątpliwość ) I 
KIW spokój przez 
modlitwę. 

(..) Dyskusja cięta i 
beznadziejna tak prze- 
dziwnie rozwiązana, po 
mojej myśli zupełnie, na 
skutek omodlenia reko- 
lekcyjnego. 

39. Dobroć, poprawa 
subtelna, niepostrzeżona, »* 
prawie spełnienie wszy- 
stkich pragnień, 
wykluczenie natrętności w 
poprawianiu, zostawienie 
działania czasowi - a jak 
pocleszające rezultaty. 

    
     



    

  
  

  

Droga do RHR 

24 adna organizacja młodzieży w 
dziejach Polski nie IC 
tak iej, nieprzerwanej (.. 

Bo pości jak harcerstwo, które 
od swego zarania łączyło w sobie 
dwa elementy: organizacji 

i wej i ruchu społecznego. 

Zmieniały się czasy, sytuacje, 
oficjalne ideologie, granice i ustroje 
państwowe - a harcerstwo 
imponowało swą żywotnością. (...) 

o prawda, iż w ślad za 
przemianami i wydarzeniami 

politycznymi czy społecznymi 
jmowane były w harcerstwie 

różne odcienie ethosu. Miały na 
pewno swój ethos pierwsze polskie 

ly skautowe - prymat walki 
o niepodległość. Potem w 
niiędzywojennym dwudziestoleciu 
„ ethos pracy dla odrodzonej 
Ojczyzny, jej umacnianie i rozwój. 
Wreszcie - w okresie II wojny 
światowej - jakże mocno 
wyróżniający się ethos Szarych 
Szeregów. Po wojnie, w latach 
1946-1948 ethos harcerstwa 
odbudowywanego, z wiarą w 
kontynuację drogi naszych 
starszych braci, drogi brutalnie 
przerwanej w roku 1949. W latach 
następnych ethos zawarty w tlących 
się tu i ówdzie ognikach - 
przetrwamy, zbudujemy nasze 
harcerstwo na nowo. I 
„październikowy” rok 1956, 
ntaniczny zryw rski, fałsz 

z? Zjazdu Łódzkiego. Znów ethos 
EE powrotu do dawnych wartości 

parcerskich, któremu pozwolono 
jednak tylko rozwijać się przez dwa 
Jata. Odejście Aleksandra 

ex Kamińskiego. Funkcjonuje inna 
<je'„ organizacja, która przejęła tylko 

nazwę, symbole, odznaki, ale 

pracuje „pod przewodnictwem 
Partii”; komunizm zaś zawsze był 
bardzo daleki od harcerskiego 
ideału służby Bogu i Polsce. 

ecz prawdziwy ethos harcerski 
nie zanika - trwa nadal. Zbyt 

długie i zbyt silne były jego 
korzenie w społeczeństwie, przez 
harcerstwo przecież przeszły już 
dziesiątki, o ile nie setki tysięcy 
ludzi, ci wiedzieli, pamiętali. Mit 
harcerstwa w Polsce Niepodległej, 
mit Szarych Szeregów, postacie 
bohaterów: „Alka”, „Rudego”, 
„Zośki” mocno wciąż prze- 
mawiały do wyobraźni młodzieży, 
pobudzały do organizowania się, 
do kontynuowania harcerskiego 
życia pod znakiem lilijki i krzyża. 

tym ethosie dobrze wiedzieli 
sternicy komunistycznej 

nawy politycznej w Polsce. Próby 
przechwycenia nazwy, hasła 
„Czuwaj” najpierw w 
zetempowskiej Organizacji 
Harcerskiej, potem w Organizacji 
Harcerskiej Polski Ludowej spaliły 
na panewce. Więc trzeba było 
posunąć się dalej, przechwycić - 
zgodnie z totalitarną praktyką - 
nazwę, tytuł, symbole, przyznać 
się do niektórych, zwłaszcza 
„postępowych” tradycji i dać 
młodzieży to harcerstwo, na które 

ona czeka, harcerstwo w zielonych 
już mundurkach. Tyle, że 
nasączone powoli, świadomie i 
planowo komunistycznymi, czy 
jak kto woli - socjalistycznymi 
doktrynami, wyjaławianymi coraz 
bardziej z ducha wolności, prawdy 
i patriotyzmu - o służbie Bogu 
już tu nawet mówić oficjalnie nie 
wolno. (...) 

Pi okres - powiedzmy 
umownie czasów gomuł- 

kowskich i gierkowskich, czyli od 
roku 1956 do 1980 istniało w 
kraju kilka silnych ośrodków 
harcerskich, mocno wrośniętych 
w dawne tradycje, idee i treści. 

oza nimi też trudna do 
ustalenia liczba środowisk w 

mniejszych miastach ( przykła- 
dowo wymienić można Zakopane, 
Trzebinię, Tarnobrzeg, Ostrze- 
szów i wiele innych), w których 
dawne tradycje harcerskie na 

lokalnym terenie przetrwały i 
nadal były kultywowane. (...) 

Se ośrodki harcerskie 
grupowały się przede 

wszystkim w wielkich miastach, 
takich jak Warszawa, Kraków, 
Poznań, Łódź, Trójmiasto, 

Lublin. Nosicielami i prze- 
kaźnikami tych harcerskich 

spuścizn były głównie drużyny o 
dawnych tradycjach. Owe 
„jedynki”, „trójki”, „piątki”, 
„Siódemki”, „dziewiątki”, „trzy- 

nastki”, „pi LE ” i, 

„dwudziestki trójki”, Drużyny tei 
szczepy z racji dawnej historii 
ciążyły ku sobie, tworzył się ruch 

„najstarszych drużyn polskich”, 
gdzie niegdysiejsi i współcześni 
harcerze powiązani wspólnym 
sentymentem, przywiązaniem do 
barw i tradycji spotykali się, 
organizowali wspólne imprezy i 
obrzędowe uroczystości - 
przenosząc ową harcerskość z 
pokolenia na pokolenie. 

eśli idzie o wielkie miasta 
polskie, to nie wszędzie 

płomień tych harcerskich tradycji 
palił się jednakowo mocnym 
światłem. Składały się na to 

  

  

            

przyczyny różne. Warszawa dała 
niegdyś największą ofiarę krwi, 

przetrzebione w czasie wojny 
pokolenia harcerskie okazywały 
się bazą zbyt nieliczną i słabą, aby 
na miarę największego i 
stołecznego miasta tworzyć 
odpowiednio mocne 
dla kultywowania tradycji i 
ciągłości. Łódź, jakkolwiek w 
dawnych latach miała za sobą 
piękne i pożyteczne karty 
harcerskiego działania nie 
wysuwała się właściwie nigdy na 
czoło ruchu w Polsce. Poznańskie 
środowisko było również 
osłabione wojennymi losami, 
wywózką i rozproszeniem 
ludności. Gdańsk właściwie 
dopiero budował swe harcerstwo 
na miarę wielkiego polskiego 
miasta. Tradycje międzywojenne 
były tu wprawdzie na pewno 
godne wysokiego uznania, ale 
ograniczały się tylko do polskiej 
enklawy „Wolnego Miasta”. Śląsk 
zaś był szczególnie „prze- 
świetlony”, jako ważny ośrodek 
przemysłowy stanowił przedmiot 
troski Partii - co wyrażało się m.in. 
w dość wczesnym i gruntownym 
usunięciu z szeregów ZHP nie 
dość pewnych instruktorów. Stąd 
zapewne wyraźnie dawała o sobie 
znać niedostateczna więź 
harcerskich pokoleń w tym 
regionie Polski. Wrocław od roku 
1945 swoje harcerstwo tworzył od 
podstaw, pewne znaczenie 
odgrywała tu - niewielka zresztą - 
grupa harcerzy lwowskich, która 
po wojnie osiedliła się w stolicy 
Dolnego Śląska. Baza tradycji 
harcerskich nie mogła więc i nie 
zdążyła w regionie wrocławskim 
rozwinąć się na skalę szerszą. W 
nieco innej sytuacji był natomiast 
Kraków. Miasto nie zniszczone 
przez wojnę, ludność nie przeżyła 
wypędzeń i rozproszeń, a 
równocześnie bardzo się 
powiększyła liczebnie 0 
przybyszów ze wschodniej 
Małopolski i Warszawy. Tu 
tradycje harcerskie miały warunki 

szczególnie korzystne, aby trwać 
i przetrwać. Niewątpliwie właśnie 

te warunki sprawiły, iż Kraków w 
listopadzie 1956 roku - nie 
oglądając się na nic i na nikogo - 
reaktywował na terenie 
Małopolski dawny Związek 
Harcerstwa Polskiego i z tym 
wianem przyjechał na Zjazd 

i. Najsilniej się też opierano 
tu demontażowi idei harcerskich 
wewnątrz ZHP-1956. Ta sytuacja 
Krakowa miała przynieść w latach 
1982-1989 pewne konkretne 
skutki a również i dla 
krakowskiego Środowiska 
harcerskiego - obowiązki i 
obciążenia. 

gleby działających w tych 
właśnie środowiskach szcze- 

pów i drużyn, kultywujących 
dawne harcerskie zasady i 
tradycje, prowadzące swą robotę, 
nieraz wręcz sprzeczne z 
oficjalnymi wskazaniami 
kierownictwa ZHP - wyrósł 
zaczyn wielkiej reformy w jesieni 
1980 roku. Zaczynem tym stały 
się Kręgi Instruktorów 
Harcerskich im. Andrzeja 
Małkowskiego czyli potocznie 
zwane KIHAM-y, które jak 
grzyby po deszczu powstawały 
masowao tak w wielkich, jak i 
małych miastach. (...) 
KO zarówno 

ideowe, jak i programowe 
były tu zbyt silne, aby nie zagrozić 

przełomem w Związku. 
Pospiesznie zabezpieczano się 
przed tym na VII Zjeździe ZHP, 
który przypadł na początek 1981 
roku. Potem uratował sytuację 
stan wojenny, dzięki któremu 
można było ten niebezpieczny 
KIHAM unicestwić. Zaczęło się 
od haniebnej uchwały Rady 
Naczelnej ZHP z czerwca 1982, 
która rozwiązała Radę 
Porozumienia . A potem 
- w słusznej obawie przed 
charakterystycznym dla 
komunistów przechwytywaniem - 
kręgi kihamowskie w terenie 

rozwiązywały się same. (...) 
rzełom i rozłam w ZHP został 
- szczęśliwie dla kierownictwa 

- zażegnany. Ale przełom w 
umysłach i sercach wielu 
instruktorów rozwinął się i 
pozostał, stał się faktem nie do 
odwrócenia. 
dż właśnie przełom stworzył 

impulsy do nowej wspólnej 
działalności, które choć 
początkowo nie opatrzone żadną 
formalną „firmą”, a nawet nazwą, 
przekształciły się już po roku w 
organizację. Najpierw używającą 
potocznie samookreślającego 
miana „Nasz ruch”, a potem 
„Ruch Harcerski”, a od 
października 1988 - „Ruch 

Harcerski Rzeczypospolitej”. 

Hm. Jerzy Parzyński 

Fragment książki „RHR 1983- 
1989", 

tytuł i skróty pochodzą od 
redakcji. 
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d dłuższego czasu w 
ie toczy się dyskusja 

ną temat obecności w nim wartości 
religijnych i sposobu pojmowania 
tych wartości. W ZHR dyskusja ta 
wzmogła się po sformułowaniu 
deklaracji ideowo-programowej. 

N; tematy wychowania 
religijnego wypowiadano się 

również na łamach Epicentrum. W 
lutowym numerze tego pisma 
ukazały się artykuły dh. Krzysztofa 
Belczyńskiego oraz dh. Mariusza 
Zięby, będące wyrazem polemiki 
między tymi druhami. Po 
przeczytaniu obu artykułów mam 
odczucie, że głównym punktem 
sporu jest problem: czy instruktor 
niepraktykujący ma rację bytu w 
ZHR? 
Pferzych od tego, czy ma rację 

bytu określenie: „człowiek 
wierzący ale niepraktykujący”. 
Otóż religijność (także w innych 
wyznaniach i obrządkach) nie 
polega jedynie na intelektu- 
alistycznym uznaniu istnienia i 
poznaniu Boga. Można być 
świetnym religioznawcą, będąc 
jednocześnie człowiekiem nie 
wierzącym. Istotą bowiem religii 
jest Miłość między Bogiem a 
ludźmi i to w obu kierunkach. Z tej 
miłości wynikają określone praktyki 
religijne, które stanowią personalny 
związek pomiędzy osobowym 
Bogiem a człowiekiem (z łac. 
religiere- związać). Tak więc 
określenie „niepraktykujący 
instruktor” jest w gruncie rzeczy 
SR waże określeniu „nie- 
wierzący instruktor” bo wiara 
religijna nie jest samym 
intelektualizmem. Gdy człowiek 
kogoś kocha, to chce się z nim 
spotykać a nie tylko wiedzieć o jego 
istnieniu. Nie chodzi tu oczywiście 
o jakieś zaniedbania praktyk 
religijnych, bo te nie stanowią 
jeszcze o tym, że ktoś jest 
niewierzący, ale o stałe i 

zamierzone nieuczestniczenie w 
nich, nieuznawanie ich wartości. 
GO wierzący ma 

obowiązek zachowywania 
przykazań - także kościelnych, 
które jasno określa: ają jakich 
praktyk religijnych trzeba 
przestrzegać (choć jest to tylko 
minimum). Jeśli więc ktoś 
świadomie i pernamentnie 
rezygnuje z koniecznych praktyk 
religijnych, to nie jest wierzący i 
niepraktykujący ale jest poza 
wspólnotą Kościoła. Breviarium 
fidei (jest to wybór doktrynalnych 
wypowiedzi Kościoła) określa tę 

sprawę następująco: 
„Jeśli ktoś twierdzi że jedynym 

przył jem Ewangelii jest obowiązek 
wiary a inne oi są obojętne - 
ani nakazane, ani Kakasana. lecz 
dowolne - albo że Dekalog nie dotyczy 
wcale jp - niech będzie 

i wiernych.” 
(BF VII 05). 
„Jeśli ktoś twierdzi że człowiek 
usprawiedliwiony i nawet wysoce 
W nie ma obowiązku E 

hi Eb lecz 
Śjtnikć jak gdyby 

im 
Pobaa - Eta bezwarunkową 
obietnicą życia wiecznego - niech 

będzie wyłączony ze wspólnoty 
wiernych.” _ (BF VII 96) 
42 już zdanie spoza 

breviarium fidei: jeśli ktoś 
twierdzi, że niewłaściwie 

zrozumiałem kwestię tego, czy 
człowiek niepraktykujący może się 
uważać za wierzącego i członka 

złowi 

„Kościła, to niech ewentualne 
uwagi kieruję do Rzymu pod 
adresem Ojca Świętego. 

onadto Pismo św. mówi: 
„Wiara bez uczynków jest martwa. 

Jaki z tego pożytek, bracia moi, skoro 
ktoś będzie utrzymywał że wierzy a nie 
będzie spełniał uczynków?” (Jk 2, 14) 

ji be więc człowiek który nie 
spełnia uczynków wyni- 
a z wiary - do nich należą 

też praktyki religijne wynikające z 
trzeciego Przykazania Bożego i z 

PaK: nie może 
wiać innym ani sobie, że jest 

wierzący. Jeśli zaś uważa, że jest, 
to powinien dążyć do poprawy 
aby spełnić te praktyki pokonując 
swe lenistwo czy inne 
Jeśli natomiast nie chce tego robić, 

to nie powinien byc instruktorem 
organizacji, która swą działalność 
opiera na służbie Bogu i 
Ojczyźnie, bo nie ma do tego 
kwalifikacji. Chyba to nic 
dziwnego? Weźmy np. inną 
dziedzinę. Załóżmy że ktoś chce 
być tłumaczem języka 
niemieckiego. Zna wiele słów ale 
nie pa: posługiwać s 
gramatyką. Nie może wtedy mieć 
do nikogo pretensji, że zwolniono 
go z pracy albo nie zatrudniono 
jako tłumacza. Nie powinien też 
biadać nad tym, jak wielką 
krzywdę mu się wyrządza. Jest 
jednak człowiekiem wolnym i jak 
zechce, to może nauczyć się 
gramatyki i wtedy poprosić o 
zatrudnienie. 
Pa pytanie: czy wyrzucać 

z ZHR instruktorów nie- 
praktykujących? Uważam - to 
moje prywatne zdanie - że 
trzebaby postępować ostrożnie i 
rozsądnie. Póki ci instruktorzy są, 

to można na nich oddziaływać aby 
się zmienili i stali się ludźmi 
wierzącymi. Jednak nie powinno 

sie dopuszczać takich instruktorów 
bezpośredniej pracy 

wychowawczej z dziećmi. Są też 
inne, Zoajaaa funkcje. 

jest tu pe e roztiopiości 1 
wyższej konieczności: jeżeli 
drużyna po odwołaniu nie- 

wierzącego wego miałaby 
się rozpaść, to należałoby 
poczekać z tym ołaniem do 
czasu aż znajdzie się ktoś 
odpowiedniejszy na tę funkcję. 
Chyba że drużynowy działa 
destrukcyjnie na życie religijne 

  

  

        

harcerzy - wówczas należałoby 
działać natychmiast. Należy 
również uważać na to, aby osoby 
które mają w ZHR pełnić 
bezpośrednie funkcje wychowaw- 
cze, były dobieretia także pod 
kątem kwalifikacji religijnych - 
Pa to być jeden z 

e warunków objęcia 
funkcji. 

0 z innymi? Myślę, że 
powinno im się stworzyć 

środowisko sprzyjające ich 
nawróceniu, bo „nie potrzebują 
lekarza zdrowi, ale ci, którzy się 
źle mają”. Potrzeba tu wiele 
wyrozumiałości dla ludzi, którzy 
poszukują właściwej drogi. Jednak 
Chrystus mówi też: „poznacie ich 
po owocach”. Dlatego jeśli nie 
widać u tych instruktorów starań 
aby rozwinąć w sobie życie 
religijne a czasem zamiast tego 
widać lekceważący stosunek do 
religii i praktyk religijnych, to nie 
powinni być instruktorami ZHR. 
Trudno tu mówić o wyrzucaniu. 
Jest to raczej kwestia świadomej 
decyzji tych ludzi: czy chcą jako 
harcerze służyć Bogu czy też nie. 

toś mógłby powiedzieć: to 
straszne, Pan Jezus by tak 

brutalnie nie postąpił, bo on 
wszystkich kocha i wszystkim 
przebacza, jest troskliwym i 
dobrym Pasterzem. Być może 
jako kontrargument przytoczyliby 
mi fragment Powujałi - 
„Wówczas uczeni w piśmie i 

faryzeusze przyprowadzili do Niego 
kobietę, którą pochwycono na 
cudzołóstwie, a postawiwszy ją na 
środku powiedzieli do Niego: 
RAZA kobietę e dopiero 

ie 

Mojżesz nakozóć sk takie 
kamienować. A Ty co mówisz? "(...)„Kto 
z was jest bez grzechu niech pierwszy 
rzuci kamień. "(...) Kiedy to usłyszeli, 
wszyscy jeden po drugim zaczęli 
odchodzić, poczynając od starszych. 
Pozostał tylko Jezus i kobieta stojąca 
na środku. Wówczas Jezus podniósłszy 
się rzekł do niej: „Niewiasto, gdzież oni 
są? Nikt cię nie potępił?" A ona 
odrzekła: „Nikt, Panie!” Rzekł do niej 

Jezus: „I Ja ciebie nie potępiam - ldź a 
od tej chwili już nie grzesz. (78, I-I1) 

Miińta powidzieć: 
faktycznie, nie powinno się 

odrzucać instruktorów, którzy 
grzeszą odrzucając praktyki 
religijne, Jezus by im wybaczył bo 
wybaczył nawet cudzołożnicy. 
Mógłbym to przyjąć gdyby nie 
zdanie: „Idź a od tej chwili już nie 
grzesz.” Widać stąd, że 
przebaczenie nie jest punktem 
ostatecznym, po którym obojętne 

co się będzie działo z człowiekiem, 
ale punktem zwrotnym, po którym 
ma nastąpić poprawa. Chrystus nie 
jest bra w wujkiem”, który 
gotów jest każdemu przebaczyć a 
później jest mu obojętne co się z 
człowiekiem dzieje. On przebacza 
nam dlatego, abyśmy się 
poprawiali. Należy jednak 
pamiętać, że oprócz prawdy o 
Bożym Miłosierdziu istnieje też 
prawda o Bożej Sprawiedliwości. 
W swoim artykule dh. Mariusz 

Zięba zadedykował dh. 
Krzysztofowi Belczyńskiemu 
słowa o Dobrym Pasterzu, który 
prowadzi swoje owieczki. Wydaje 
się, że ten Pasterz jest tak dobry, 
że aż pobłażliwy. Zobaczmy 
jednak co Dobry Pasterz zrobił z 
ludźmi, którzy nie szanowli 
Bożych nakazów bezczeszcząc 
świątynię. Słowa te dedykuje dh. 
Mariuszowi Ziębie. Jest to Słowo 
Boże a nie żadnego księdza. 
„Wszedłszy do świątyni zaczął 

wyrzucać RA którzy bacy i 
kupowli w świątyni, powywracał stoły 
zmieniających pieniądze, i ławki tych, 
którzy sokdwaćć gołębie, i nie 
pozwolił żeby kto przenióst sprzęt j 
przez świątynie.” (Mk 11, 155b-16) 

KĘ. sam Chrystus, który jak 
widać, potrafił ostro reagować 

ną zło, jest oczywiście Dobrym 
Pasterzem, który prowadzi swe 
owce. Istota jednak tkwi w tym, 
że nie prowadzi ich tam gdzie one 
chcą, ale tam gdzie On chce; nie 
idzie też za stadem i nie pogania 
owiec kijem ale idzie na czele a 
owce idą za Nim. Dlatego kto nie 

chce za Nim iść, np. odrzucając 
Przykazania, ten w ogóle nie jest 
w Jego Owczarni (patrz 
zyk artykuły z BF). Co 

do nadgorliwości psów pasterskich 
to nie jest nią bezkompromisowe 
wymaganie, aby wierzący 
uczestniczyli w praktykach 
religijnych - jest to konieczne 
minimum a nadgorliwość, jak 
sama nazwa wskazuje, jestczymś 
niekoniecznym i szkodliwym. 

yślę, że zamiast rozważać 
czy wyrzucać niepraktyku- 

jących instruktorów czy też nie, 
powinno się zacząć od 
stworzeniaim atmosfery sprzy- 
jającej rozbudzeniu religijności. 
Dużą rolę mają tu 
harcerskie, kapelani środowisk 
oraz inni i instruktorzy dający swym 
życiem świadectwo wiary. Przede 
wszystkim jednak dużo zależy od 
dobrej woli i otwarcia się na Łaskę 
Bożą przez instruktorów, których 
omawiany problem dotyczy. 
Powinno się też jasno stwierdzić, 
że niepraktykowanie religii przez 
instruktora ZHR nie jest sytuacją 
normalną i do zaakceptowania ale 
problemem, który należy 
rozwiązać. Ostatecznie jednak 
każdy powinien sam zdecydować 
a sobie w sposób uczciwy, biorąc 
pod uwagę stawiane mu 
wymagania. Inni nie tyle powinni 
go „wyrzucać”, ile oczekiwać od 
niego przyjęcia jednoznacznej 
opcji i decyzji zgodnej z nią. 

pwd. Jarosław Kubiak HO     
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PRÓBA SZLAKU 
(Formacja duchowa wędrownika) 

Na życie duchowe młodych 
ludzi oddziaływuje dziś negatywnie 
głęboki kryzys, który dotknął cały 
nasz naród. [1] 

Jeden z A i filozofów 
dwudziestego wieku - Foerster - 
zastanawiając się nad kulturą 
ludzkości stwierdził, że obok 

gigantycznego i imponującego 
rozwoju zewnętrznej ma- 

j ji uderza 
w oczy katastrofalny 
wprost upadek kultury 
duchowej współczesnej 
ludzkości. Rozważając 
życie współ- 
czesnych społe-  „ 
czeństw  od- pa 

nosimy wra- / 
żenie, iż wy- 
chowywanie 
dzisiejsze nie 
daje w rezul- 
tacie typów 
dodatnich, nie 
wytwarza at- 
mosfery sprzy- FR 
jającej tworzeniu się 
wielkich charakterów. s 
Charakterów zdolnych do = 

zaparcia się i ofiary, charakterów 

Ów
 

opartych o silny fundament jakim * 
jest Chrystus w swych zasadach. [2] 

Głównym powodem tak 
wielkiego spustoszenia w naszym 
narodzie jest zniszczenie pod- 
stawowego modelu, stworzonego 
przez tradycyjne wartości (dom, 
szkoła). Wartości te stanowiły dla 
młodych ludzi wzorzec pod 
względem kulturalnym, moralnym 

i religijnym; były to punkty 
odniesienia nadające sens 
strukturom społecznym i sposobom 
życia. [1] 

W rezultacie ludzkość 
otrzymuje coraz więcej karłów 
moralnych, o splugawionym sensie, 
zarażonych obojętnością religijną, 

s 

przyziemnym materializmem, 

Typ taki nie zadawala nas 
instruktorów harcerskich - 
patrzących ze szczerą troską w 
przyszłość narodu i państwa. 
Szukamy drogi, środków aby 
młodego człowieka dźwignąć, 
podnieść na poziom od- 

powiadający celom jego życia i 
roli jaką mu przyjdzie spełniać 
- światłego obywatela Polski. [2] 

Jednym ze środków 
a ogarnięcia żywiołu - 

( potęgującego się 
kryzysu młodego 
pokolenia - jest 

(pion) ruch 
wędrowniczy. 
W chłopcach 
16-17 lat 

wyraźne 
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do poz- = 
nawania 
świata, szukania Ba 
w życiu własnego " 
miejsca. Młody czło- 
wiek w pewnym momencie czuje 
ogromną potrzebę podkreślenia 
swego indywidualizmu: chłopak 
goli się na łyso lub zapuszcza 
włosy. Postrzępia lub nosi obcisłe 
spodnie, przekłuwa ucho lub 
afirmuje się pożyczonym od taty 
samochodem - jeżdżąc ile wlezie 

aż 

i jak szybko można ulicami 
swojego miasta. 

Jak widzimy - nasz mło- 
dzieniec zaczyna naprawdę 
„wędrować”. Wędruje wśród 
blasków i cieni współczesnych 
niedomagań _ społecznych. 
Naszym zadaniem więc jest 
znaleźć odpowiedni program, 
który by był zdolny wtargnąć w 
najgłębsze tajniki młodego serca, 
obudzić w nim pragnienie wielkich 
czynów i zakuć, zaprząc rozum i 
wolę w służbę, w podejmowanie 
próby szlaku, próby życia w 
oparciu o Chrystusa. W naszym 
działaniu wędrowniczyim musimy 
podejmować i realizować trzy 
generalne przesłanki: 

1. zasadę religijno-moral- 
nego wychowania; 

2. ideały narodowo-patrio- 
tyczne; 

3. kształcenie charakterów 

Jak to zrobić? 
Biorąc pod uwagę 
względy natury psy- 

z chologicznej, 
„a usiłujemy 

mus, Starszych 
"88. chłopców 

tzw. 

wędrowników skupić 
w patrolach 2-3 oso- 

bowych. Kierownictwo 
takich drużyn powierzamy pod 
względem programowym i 

metodycznym - czyli dostoso- 
wanym do ich poziomu, 
warunków i potrzeb, specjalnie 
przygotowanym do tego celu 

owym.[3] 

Harcerzom dojrzałym, nie 

tylko rozumiejącym trzy g 
przesłanki naszej pracy, ale 
systematycznie wcielającym je w 
życie. Ich zadaniem będzie 

( cłąg dalszy na stronie 13 ) 
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PAPIER 
13 EAZA" 

Użycie raz tylko włókien drzewnych zawartych w esa masie 
wydaje się marnetrawstwem. Szczególnie jeśli ze 100 ton makulatury 
można wytworzyć 90 ton papieru z odzysku. 

ES Papier może być używany wielokrotnie. Ta sama kartka może być zapisana z drugiej strony. 

Spróbuj! 
ES Produkty porcjowane w małych kawałkach to większe zużycie papieru. Wiele opakowań jest 

nieużytecznych - zawsze można podziękować usłużnej sprzedawczyni: nie, nie trzeba! 
E%' Koperty to pole do popisu. Składaj je w jedno miejsce i używaj po raz drugi. Stary adres możesz 

zakleić nowym, na nalepionej karteczce. Sygnalizujesz tak po prostu swój zielony styl. I wcale taka 
koperta nie wygląda gorzej. Sprtóbuj! 
5”  Gromadź papier i o ile to możliwe odnoś do punktu skupu, choćby nawet zysk z tej operacji (zysk 

finansowy rzecz jasna) nie był duży. Pierwszy krok zrobiła — .. 74 ŁDH *Uroczysko” - 
TAK TRZYMAĆ | 

B% Jeżeli masz możliwość wyboru, używaj zwykłych talerzy i kubków zamiast papierowych. Ale 
a wybierać między naczyniami plastikowymi a papierowymi to używaj papierowych - ulegają 
ro wi. 
u$ Aby wyprodukować 35 paczek pieluszek jednorazowych, trzeba wyciąć jedno drzewo. Rocznie 

zużywa się 2,4 mln drzew na pieluszki jednorazowe 

150-letni buk posiada okoła 200.000 liści o powierzchni ok. 1.200 m2 odpowiadającej sześciu kortem tenisowym. W 
czasie jednego słonecznego dnia wytwarza on tyle tlenu, ile potrzebuje 40 ludzi w ciągu doby. Kiedy takie drzewo zginie, 
aby wyrównać straty trzeba posadzić kilka tysięcy młodych buków. cą 

| Recykling 

Recykling oznacza *Ze starego - nowe !* Recykling to nazwa procesu, w którym ze starych 
wykorzystanych już przedmiotów odzyskuje się surowce wtórne i produkuje się nowe, pełnowartościowe 
przedmioty. recykling umożliwia oszczędzanie zasobów środowiska, energii, pieniędzy i ludzkiej pracy. 
Recykling jest nowym sposobem myślenia i jedynym właściwym kierunkiem rozwoju gospodarki a 
człowieka. Recykling jest naszą przepustką do przyszłości. „Se 

Biały, nowy papier produkuje się O RSDEEUĄ 

  

    
bezpośredni: 

ilości czystej wody i energii (spójrz na tabelę pod tekstem). Drewno używane do wyrobu papieru musi 
zostać wstępnemu iu środków chemicznych (głównie związków zawierających chlor). 
Dochodzi wówczas do bardzo znacznego A i produkcji dużej ilości ścieków. Przy 
produkcji 1 tony papieru powstaje tajeokolo, 1.000 m ścieków! Najwyższy czas zmienić tę sytuację! 

Najkorzystniej dla środowiska byłoby, aby papier wysokiej klasy, pia z aji kóreso Pag 
najbardziej zanieczyszcza się środowisko, zastępować papierem z recyklingu, tj. 
z makulatury, Przy produkcji papieru z makulatury producencii staraja sie poki ek zażycie * 
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wody, a przez to również produkcję ścieków. Wykorzystywane tu są specjalne procesy, w których stary 

papier rozpuszczony i czyszczony jest bez środków chemicznych. Zanim użytkowana woda spływa do 
oczyszczalni ścieków krąży wiele razy w specjalnym zamkniętym cyklu. Przy produkcji często rezygnuje 
się z wybielania i barwienia papieru. Jasnoszary kolor wynika wtedy z wymieszania różnych rodzajów 
papierów wykorzystywanych do produkcji. Można także produkować papier z recyklingu, który ma 
piękny, biały kolor i wysoką jakość. Przy tej produkcji wykorzystuje się większe ilości dog a do 
wybielania dodaje się środki chemiczne. Oczywiście wzrasta też zużycie energii. 

20 
Poniższa tabela pokazuje różnice w zużyciu surowca, wody i energii, przy produkcji papieru 

białego zwykłej jakości i papieru przyjaznego” dla środowiska. Dane odnoszą się do produkcji 1000 
kg papieru w Niemczech: 

Papier z recyklingu oznaczony jest 
specjalnym symbolem recyklingu. 

Surowców 

i 

Drewno „710 

280.000 I 1.800 | 

kWh kwh 

  

Pamiętajcie, gdzie tylko to możliwe, rezygnujcie z białego papieru na rzecz 
papieru z makulatury I!!! 

Dlaczego akurat 22 kwietnia? 

(...),„zwyczaj uroczystego, wspólnego sadzenia drzew, tzw. ARBOR DAY zapoczątkowano w 
mieście Nebraska z inicjatywy Juliusza Sterlinga Mortona (1837-1902), wielkiego miłośnika drzew. 
Stan Nebraska, z natury ubogi w drzewa, wydany był wtedy na pastwę wichrów, które unosiły masy 
ziemi wysuszonej długotrwałym brakiem deszczu. Morton, po osiedleniu się w tym rejonie, w 1854r. 
rozpoczął natychmiast sadzenie drzew, aby m.in. powstrzymać erozję gleb. Stało się pasją jego życia. 
Sąsiedzi początkowo wyśmiewali się z niego, ale widząc efekty, sami poszli w jego ślady, i to tak licznie, 
że po dwudziestu latach liczba entuzjastów sadzenia doszła do 60 tys. 

Morton zdołał wówczas nakłonić zarząd rolny w Nebrasce do urządzenia pewnego kiermaszu, 

połączonego z sadzeniem drzew, oraz do przyznania nagród tym osobom, które sadzą ich najwięcej. 
Impreza wyznaczona na 4 stycznia 1872r. zgromadziła setki ludzi, którzy w ciągu paru godzin posadzili 
milion drzew, i tak wszystkim przypadła do gustu, ze dwa lata później gubernator Nebraski ogłosił, iż 
odtąd co roku w kwietniu będzie się obchodziło ARBOR DAY - dzień sadzenia drzew. Zwyczaj ten 
przyjął się szybko w sąsiednich stanach, potem w całym państwie, a w 1895r. został wprowadzony w 
Kanadzie. Od 1885r. Arbor Day urządza się w USA 22 kwietnia, w rocznicę urodzin Mortona.” 

z: *Człowiek przeciwko sobie? 

                1 
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94 5) BIOREGIONALIZM 
Bioregion: 

Region życia. Obszar geograficzny, którego nie wyrażne granice są określone przez przyrodę, a nie 
człowieka. Bioregiony różnia się między sobą naturą swojej for, fauny, wód, klimatu, skał, gleby, form 
geologicznych oraz osiedli ludzkich, które są wobec tych cech wtórne. 

  

Bioregionalizm: 
Sposób życia w świadomości, że bioregiony są żywymi, samoorganizującymi się systemami, zbudowanymi 
z różnych, zintegrowanych podsystemów, rządzącymi się ekologicznymi prawami i zasadami. 
Bioregionalizm uznaje, że ludzie, jako jeden z wielu gatunków, muszą współpracować zgodnie z tymi 
prawami, jeśli ekorozwój ma rzeczywiście mieć miejsce. 

  

Ty i miejsce, w którym mieszkasz. 

a "r M J *k Z miejsca, w którym jesteś, wskaż północ. 
: >k Za ile dni będzie pełnia księżyca? 

7 >k Skąd pochodzi woda z Twojego kranu? 

2 4 a >k Dokąd płyną ścieki z Twojego domu? 

PBL > Skąd najczęściej nadciągają zimowe burze? 
< »k Kim byli poprzedni mieszkańcy Twojego domu? 

»k Skąd pochodzą materiały zużyte do budowy Twojego domu? 

»k Jaka była ilość opadów, które spadły Twojej okolicy w zeszłym roku? 

+k Skąd pochodzi żywność, którą spożywasz: chleb, nabiał, jaja, warzywa, kawa itp.? 

>k Dokąd wywożone są Twoje śmieci? 

xk Dokąd wyjeżdzasz na wakacje? 

>k Jaki rodzaj gleby masz pod stopami? Jak ona powstała? 

>k Jakie historyczne grupy ludzi zamieszkiwały kolejno twój region? 

>k Jak korzystali z ziemi i jak ją kształtowali? 

»k Wymień pięć zbóż, które rosną w Twojej okolicy. 

»k Wymień pięć jadalnych, lokalnego pochodzenia roślin i ich okres wegetacji. 

»k Wymień pięć wędrownych i pięć pozostających cały rok w Twojej okolicy gatunków ptaków. 

, ! >k Jaki wiosenny kwiat kwitnie pierwszy w Twojej okolicy? ś s 

kę > >k Jakie drzewo pierwsze wypuszcza liście? 

>k Jakie gatunki zwierząt wygineły tam, gdzie mieszkasz? «b 

>k Jakie rzemiosło jest typowe dla Twojej okolicy? i 

oj >k Rozumiesz albo mówisz regionalnym językiem, dialektem lub gwarą? A 

>k Jaki reginalne pieśni, książki, wiersze znasz? k. 

»k Wymień pięciu reginalnych bohaterów lub postaci publicznych. Oą 19 

k Czy potrafisz zrobić regionalną potrawę lub napitek? , = AAC 

>< Jaka jest = uroczystość 3 obchody, w których bierzesz udział, i „jaka jest jej historia? 
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Co możesz zrobić dla Ziemi? 
7 

w” Podczas zimy odsłaniaj zasłonki w dzień, aby światło mogło przedostać się do pokoju, natomiast 

Don” > 5 
o 

w” Izoluj sufity i ściany. 

zasłaniaj je wieczorem, aby zatrzymać ciepło. 

w” Ogrzewaj i oświetlaj tylko te pokoje, w których przebywasz. 

w > energooszczędnych żarówek. Kosztują więcej, ale świecą dłużej (8 razy dłużej, 80% energi 
mniej). 

w” Oszczędzaj wodę, napraw wszystkie kapiące kurki. 

w” Używaj energooszczędnych urządzeń gospodarstwa domowego. 

w Używaj detergentów z małą zawartością fosforanów o dużym stopniu biodegradacji. 

w” Kupuj meble, o których wiesz, że nie zostały wykonane z drewna z lasów tropikalnych. 

w" Bierz prysznic zamiast kąpieli w wannie. 

w” Czesto rozmrażaj lodówkę (5mm lodu to 20% zużytej energii więcej). 

w” Nie zmywaj pod bieżącą wodą. 

w Sprzęty zużywające dużo energii (grzejniki elektryczne, pralki automatyczne, elektryczne kuchenki, 
jem. bojlery) uruchamiaj przed południ 

w” Pierz najwyżej w temperaturze 
(tylko pieluszki i bielizna chorych wymaga 90'C). 

w” Unikaj ubrań, które należy prać chemicznie. 

w” W miarę możności gotuj i ogrzewaj gazem, a nie elektrycznością. 

w Nie przegrzewaj mieszkania (19C mniej to 6% oszczędności energii). 

w” Wietrz rzadziej, a intesywniej. 

w Używaj sprzętów z naturalnych surowców. 

w” Nie wyłączaj odbiorników elektrycznych, jeżeli wychodzisz z pomieszczenia tylko na chwilę, skraca 
to ich żywotność. 

w” Temperatura w chłodziarce nie powinna być niższa niż +6'C, a w zamrażarce nie niższa niż -19C. 
Trwałość produktu nie zwiększa się praktycznie przy obniżaniu temperatury, a zużycie energii gwałtownie 
wzrasta. 

w/ Nie zastawiaj grzejników meblami. 

w Nie włączaj wentylatora bez potrzeby. 

  

  

  

  

60'C bez prania wstępnego, w proszkach do najniższych temperatur 

    

        

( dąg dalszy ze strony 8 ) 

oczywiście organizowanie pro- 
gramowych zajęć drużyny: 

samokształcenia, ćwiczeń z 
samodyscypliny, podejmowanie 
inicjatywy i decyzji. Przyj- 
mowanie odpowiedzialności, 
poznawanie: przyrody, zdrowia, 
kultury narodowej, komunikacji, 

i zasobami narodowymi 
i wielu, wielu innych dziedzin 

życia (tu polecam pracę 
„Cywilizacja XXT” druha Marka 
Gorgonia). Jednak naczelną prze- 
słanką wodza drużyny wędro- 
wniczej winno się stać realizo- 
wanie zasady: religijno-moralnego 
wychowania. Czyli takie uwzglę- 
dnienie w całej pełni głębokości 
przeżyć religijnych, aby tęsknota 
za Bogiem stać się miała 
rzeczywistością młodych dusz! 

Wychowanie harcerskiej mło- 
dzieży powinno się oprzeć na 
zasadach nauki Chrystusowej 
albowiem rozumiemy dobrze, że 
centrum wielkich charakterów jest 
Chrystus, a przecież harcerstwo - 
ruch wędrowniczy ma ambicję 
szlachetną - dać Polsce jak 
najwięcej wielkich charakterów. 
Lecz by rzucone hasło nie stało 
się pustym frazesem, trzeba 
rzetelnej jego realizacji. Jak więc 
mamy to czynić, aby życie reli- 
gijne stało się centrum wycho- 

wania harcerskiego, jego podstawą 
- nie robiąc jednak z wędro- 
wników bractwa oazowego? [2] 

Proponuję zacząć od prostych 
elementów, mogących wyrabiać 
tożsamość wędrownika; wspól- 
nych form modlitwy (np. różaniec, 
rachunki sumienia, wspólna 

modlitwa patroli, adoracja 
Najświętrzego Sakramentu, Msza 
Święta). Dużym ułatwieniem w 
nawiązaniu prostego kontaktu z 
Panem może się stać swoisty 
łącznik - modlitwa pieśnią. Tu 
dużą rolę do spełnienia na nowo 
może mieć odszukiwanie starych 
pieśni gregoriańskich lub innych - 
tradycyjnie polskich i oczywiście 

nabożeństwo do patrona wędro- 
wników. Idąc dalej - poznawanie 
aktualnego życia kościoła, życia 
liturgicznego. Czyli łączenie 
różnych przeżyć harcerskich z 
przeżyciami religijnymi - mam tu 
na myśli: rozpoczęcie nowego 

nabo: 
Chwiele skupienia przy ognisku 
obozowym (np. całonocne czu- 
wanie przy watrze z rozważaniem 
Pisma Świętego). Dłuższe chwile 
skupienia (np.: sztafeta światła - 
symbolizującego Chrystusa), na 
specjalnych rajdach. Rajd św. 
Jerzego, rekolekcje tylko dla 
wędrowników. W oknie Wiel- 

kiego Postu przygotowanie Drogi 
Krzyżowej, a w maju wzięcie 
udziału przynajmniej raz w 
nabożeństwie majowym itd. 
Możliwości pracy jest naprawdę 
wiele - zainteresowanych szcze- 
gółowych ujęciem tematu od- 
syłam do dobrej książki pt. 
„Harcerska Służba Bogu” - 
wydawnictwa *'CZUWAJMY” z 
1993 roku. Do tego arsenału 
możliwości naszego działania 
pragnę dołączyć jeszcze pieszą 
pielgrzymkę wędrowników. 
Szczególnie polecam wam tę 
formę pracy - niesamowita przy- 
goda z Chrystusem; walka z wy- 
siłkiem, pomoc innym - słabiej 

wytrzymującym trasę. A przede 
wszystkim modlitwa w drodze 
pośród cudownej ojczystej przy- 
rody: słowem, pieśnią, sercem. 
Jakże prosty w swej wymowie 
uzyskujemy kontakt z Bogiem, a 
jak przy tym dużo możemy 
zrealizować - pamiętajcie o tym! 
Tak jak kiedyś do Chrystusa 
przychodzili młodzi ludzie, tak 
teraz do Jana Pawła II przychodzą 
z pytaniem: „Nauczycielu, co 
dobrego mam uczynić, aby 
otrzymać życie wieczne?”[Mt 
19,16]. Ojciec Święty odpowiada: 
Jeśli chcesz być doskonały zobacz 
najpierw swą niezmierzoną 
doskonałość, odpowiedz sam 
sobie, co się na nią składa, skąd 

uzyskasz pomoc, by podjąć trud 
bycia sobą, czyli bycia dosko- 
nałym. Stać się człowiekiem 
rzeczywiście wolnym w do- 
konywaniu swego życiowego 
wyboru, abyś mógł być dosko- 
nałym na miarę doskonałości 
człowieka: na miarę prawdy o 

człowieku i na miarę piękna 
człowieka. [4] 

I tak już na koniec chciałbym 
zwrócić wam uwagę na dwie 

icze kwestie: 
1. Drużynowi ekip wędro- 

wniczych powinni zadbać oto, aby 
ten okres poszukiwania toż- 
samości przez młodego człowieka 
odbywał się w sposób sys- 
tematyczny i nieprzerwany tak jak 
każda zamierzona praca wycho- 
wawcza. Miejmy na uwadze to, 
że jeżeli my w tym trudnym 
procesie rozwojowym - zaspoko- 
imy właściwie potrzeby młodego 
człowieka, to w przyszłości 
otrzymamy owoc - w postaci póź- 
niejszego, dojrzałego życia du- 

chowego, w którym cechami 
charakterystycznymi będzie: 
otwartość wobec innych, jasne 
zdawanie sobie sprawy z własnej 
osobowości oraz prawość 
poglądów i działania. [5] 

2. Pamiętajcie także o tym, iż 
dla chłopców starszych zasadniczą 
sprawą nie jest forma (ktora jak 
dawniej, tak i teraz musi być 
harcerska - akcja, interakcja), ale 
treść, która winna dawać od- 

powiedź na różnorodne, naj- 
ważniejsze zapytania chłopców. 
Bl 

Tę treść trzeba ukazać na 
gruncie harcerskim, bo po nią 
chłopcy przyszli do tychże drużyn. 
A jeszcze krócej mówiąc - musicie p 
mieć ducha męskiego zaufania do */ 
siebie i altruimu, coś w rodzaju RB 
praktycznego chrystianizmu. [1] 

W artykule tym personalnie 
zaproponowałem formację du- 
chową wędrowników dla naszej 5 
chorągwi. Temat z pewnością jest 
szeroki, ja zaproponowałem tu 
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swoją metodę pracy. Jako katolik Literatura: 
rozumiem, że jest ona, tak jak my U 
wszyscy, ułomna i należy nad nią 
popracować. Zapraszam więc do 
podjęcia próby szlaku - formacji 
duchowej wędrownika. Myślę, że 
druh Darek z wydziałem 
wędrowniczym przyklasną mojej 
inicjatywie - bo chyba nie jest taka 
zła, a przeciwnie - owocuje dużym 8. 1-5. 
dobrem. A 

pwd. Grzegorz A. Lorek 

Praca zbiorowa, Harcerska 
Służba Bogu - *Czuwajmy” 
1993 s.99,124 

„Ks. Marian Luzar, Biuletyn 
Działu Duszpasterskiego - 
Wychowanie religijne 

podstawą wych i 
harcerskiego. Grudzień 1937 

Ewa Grodecka, O Metodzie 
Harcerskiej i jej stosowaniu, 
Londyn 1978 s.67-69 

4. Jana Pawła I uwagi o 
wychowaniu młodzieży, 
zamieszczone przez Karola 
Klauza 

w Katolickim Tygodniku 
"NIEDZIELA" nr 36 - 1993 r. 

8.1. 

5. John H. Westerhoff III, Will 
Qun Children Hare Faith? , 
New York; Seaburg Press 
1976 r., 

s. 91-99. 

owania 
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+ KRONIKI + KRONIKI + 
Hufiec Harcerzy „DARZBÓR" 

* 6 marca odbyło się spotkanie Koła Przyjaciół 

Rzeczypospolitej (szczegóły obok). 

+ 6 marca i 9 kwietnia odbyły się zawody o puchar 
Komendanta Chorągwi i tytuł Najlepszej Drużyny 
Harcerskiego Nurtu Basketu Amatorskiego. 
* 18 - 20 marca odbyło się przedostatnie spotkanie 
Kursu Zastępowych „WATRA'" organizowanego 
przez Pionkowski Hufiec Harcerzy „DARZBÓR”. 
» 16 kwietnia w Kozienicach odbył się Festiwal 
Piosenki WAGONIK '94, którego organizatorem była 
24 Kozienicka Drużyna Harcerek „„ Doba". 

* 25 - 26 marca odbyły się Harcerskie Wielkopostne 
Spotkania Duszpasterskie w pionkowskich parafiach. 
» | kwietnia - Polowa Harcerska Droga Krzyżowa w 
Kowali, organizowana przez harcerki i harcerzy im. 
Niepokalanej. 

* 10 kwietna odbyła się gra terenowa Śladami św. 
Jerzego, w której wzięło udział 14 patroli. 

+24 kwietnia - zakończenie i finał Turnieju św. Jerzego. 

Hufiec Harcerzy „DĘBY" 

* 22 lutego w w Ciążeniu odbyły się obchody Dnia 
Myśli Braterskiej. 

g * w dniach 5 - 6 luty w Lądzie odbyło się spotkanie 
Rady Ruchu Programowo - Metodycznego „Dęby", 

* 6 lutego dokonano poświęcenia biura Rady RP-Mi 
Komendy Hufca Harcerzy „DĘBY" 

Koło Przyjaciół Harcerstwa 

Rzeczypospolitej 
W niedzielę 6 marca br., na zaproszenie Pion- 

kowskich Hufców Harcerek i Harcerzy 
„DARZBÓR”, w Domu Harcerza przy ulicy 
Orzeszkowej 16 spotkali się rodzice z korpusem 
instruktorskim pionkowskiego ZHR-u. Hufcowa i 
hufcowy przywitali gości, przedstawiając 
drużynowych - opiekunów dzieci, należących do 
gromad zuchowych i drużyn harcerskich. 

Zapoznano przybyłych z działalnością naszej 
organizacji, formami pracy, organizowanym 
wypoczynkiem w okresie wakacji, ferii zimowych 
oraz w ciągu całego roku. Rodzice mieli możliwość 
poznać sytuację finansowo - gospodarczą, problem: 
z tym związane oraz czynione kroki do ic 
rozwiązania. Mogli też zwierzyć się ze swych 
spostrzeżeń co do działalności naszych hufców. 
Byliśmy mile zaskoczeni słysząc pochlebne opinie i 
ciepłe słowa, pełne otuchy i nadziei na ż 
harcerską dla społeczeństwa naszego miasta. 
Wyrażali swoją wdzięczność, że ich dzieci mogą 
wychowywać się w naszym środowisku, z biało - 
czerwoną naszywką, z napisem ZHR na mundurku. 

Kolejnym celem spotkania było zawiązanie Koła 
Przyjaciół Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej w 
Pionkach. Kilkudziesięciu rodziców, przyjaciół, 
sympatyków harcerstwa zadeklarowało swoją 
przynależność do KPH ZHR. Spośród zgłoszonych 
kandydatur wybrano Zarząd Koła Przyjaciół 
Harcerstwa Rzeczypospolitej ( przewodniczący, z- 
ca przewodniczącego, skarbnik, dwóch członków ), 
który ukonstytuował się. 

Celem działalności członków współdziałających 
w KPH jest udzielanie materialnego, merytorycznego         

== 

oraz moralnego wsparcia 
jednostce organizacyjnej ZHR, a 
także propagowanie ideałów 
harcerskich. Cele te realizują 
przez: 
- ogłaszanie i rozpowszechnianie 

publikacji dac. ZHR, 
- organizowanie okolicznościo- 
wych spotkań i uroczystości, 
- doradztwo merytoryczne oraz 
wsparcie programowo wycho- 
wawczej działalności ZHR, 
= atne wykonywanie przez 
wi KPH ekspertyz, opinii 
lub innych świadczeń, 
- współorganizowanie i in- 
spirowanie gospodarczej działa|- 
ności Związku, 
- pozyskiwanie przychylności 
różnego rodzaju instytucji dla 
wspierania inicjatyw wychowaw- 
czych i gospodarczych ZHR, 
- organizowanie imprez 
dochodowych, 

oz członków jących, 
- zbieranie składek członkowskich. 
_. Spotkanie _ instruktorek, 
instruktorów, harcerek, harcerzy 
ZHR. z rodzicami przebiegało w 
miłej, sympatycznej atmosferze 
przy herbatce i pysznych 
ciasteczkach. 

Tomasz Wyroślak. 

d/s harcerzy - ćw. Mariusz Kurek 

  

TURNIEJ ŚWIĘTEGO JERZEGO 
Już po raz drugi Pionkowskie Hufce Harcerek i Harcerzy „Darzbór” 

Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej organizują kampanię 
programową Turnieju Świętego Jerzego na terenie naszego miasta, 
województwa. Po ukazaniu się materiałów programowych o Turnieju 
w ogólnopolskim czasopiśmie „Czuwajmy” wydawanym przez 
Duszpasterstwo Harcerek i Harcerzy, wiele środowisk harcerskich w 
Polsce przystąpiło do naszej kampanii. 
Celem Turnieju jest „służba Bogu” w zastępie harcerskim, jaką 

naświetla Prawo i Przyrzeczenie Harcerskie. Kampania programowa 
wprowadzi w naszą codzienną pracę wiele ożywienia, nie tylko w 
zastępach ale i całym środowisku harcerskim. A wszystko „kręci się” 
wokół Dnia Świętego Jerzego - Patrona Skautów i Harcerzy. 

W ramach wykonywanych przez zastępy zadań, harcerki i harcerze 
poznają postać Świętego Jerzego - rycerza z Kapadocji, który w swym 
życiu wybrał drogę rycerza Bożego, pełną służby i bezimiennej chwały 

dla Pana. Turniej pozwoli nam zrozumieć, że ważne jest nasze żmudne 
codzienne „smoków zabijanie”, ale nie wtedy, gdy wszyscy patrzą jak 
na bohatera, jak czynił to nasz patron - Święty Jerzy. Celem tumieju 
jesttakże wyłonienie na drodze współzawodnictwa najlepszego zastępu, 
który wywalczy w ten sposób trofeum Turnieju Świętego Jerzego - 

Złotą Rękawicę, ufundowaną przez naszego ks, Bernarda 
Kasprzyckiego. Nagroda jest przechodnia, na okres jednego roku, a 
po trzykrotnym zdobyciu jej przez ten sam zastęp przechodzi na jego 
własność. Posiadaczy Złotej Rękawicy obowi/ązuje przestrzeganie 
Prawa i Przyrzeczenia Harcerskiego. W przypadku ich złamania, 
Kapituła ma obowiązek odebrania zwycięzcom trofeum. 
„ Kapituła Turniejowa to organ złożony z instruktorów, duszpasterzy 
i członków Koła Przyjaciół Harcerstwa Rzeczypospolitej, powołany 
na czas Turnieju Świętego Jerzego. Skład tegorocznej Kapituły: 
Duszpasterz - ks. Bernard Kasprzycki 
KPH - Pani Barbara Sałbut 
d/s harcerek - trop. Martyna Sochacka 

d/s_ harcerzy - ćw. Karol Łobodziec 
Celem Kapituły jest przewodnictwo nad Turniejem, przyznawanie i odbieranie sprawności turniejowych 

o trzech stopniach trudności: Tarcza Świętego Jerzego, Włócznia Świętego Jerzego i Miecz Świętego 
Jerzego, przyznawanie trofeum Turnieju Świętego Jerzego - Złotej Rękawicy. 

Zakres zadań zastępów: 
a. Miesiąc intensywnej opieki nad mogiła harcerską lub mogiła walk bohaterów o niepodległość naszej 
Ojczyzny oraz zaciągnięcie przy niej wart honorowych. 
b. Konkurs kapliczek harcerskich zbudowanych z materiału „leśnego”. 
c. Kominek lub ognisko poświęcone Świętemu Jerzemu. 
d. Turniej „rycerski” - zawody sportowe. 

e. Zastęp będzi e systematycznie uczestniczył w Harcerskich Wielkopostnych Spotkaniach Duszpasterskich. 
f. Konkurs inscenizacji nawiązującej do tradycji religijnej. 
g. Konkurs wiedzy o legendarnej postaci Świętego Jerzego - patrona harcerzy. 
h. Uroczysta Msza Święta w Kościele Świętej Barbary, w intencji Harcerek i Harcerzy. 
i. Graterenowa „Śladami Świętego Jerzego”. 
k. Zwiad na temat OAZY. 

pania programowa - Turniej Świętego Jerzego jest integralną częścią programu pracy Duszpasterstwa Harcerek i Harcerzy „DARZBÓR” przy Parafii p.w. Świętej Barbary i p.w. NMP Królowej Polski w 
Pionkach. 

Tomasz Wyroślak 
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Wychowanie do rodziny 

a poważnej działalności 
wychowawczej towarzyszyć 

musi głęboka refleksja o celowości 
pracy. Inaczej, to co robimy nie jest 
wychowaniem. W dziejach har- 

cerstwa różnie odpowiadano na klu- 
czowe pytanie o cel harcerskiej 
pracy: a to wychowywano Polaka- 
Żołnierza i Obrońcę Granic, a to 
Polaka-Obywatela, a to Inter- 
nacjonała, etc. Także obecnie w 
ZHR-rze trwają prace nad 
odpowiedzią na pytanie - kogo 
mamy wychować? 

ażde wychowanie zakłada 
istnienie pewnej hierarchii 

wartości. Często popełniany jest tu 
błąd - zarówno przy tworzeniu 
takich systemów jak i przy ich 
interpretacji (utożsamianie się z 
systemem). Chodzi o to, że próbuje 
się różne tworzone systemy przed- 
stawić jako alternatywę innych, 

kazać, że ten system wartości jest 
epszy, bardziej składny, „war- 
tościowy”, czytelny. Popełnia się 
jednak poważny błąd polegający na 
tym, że w takim ujęciu każdy 
proponowany system wartości jest 
w gruncie rzeczy przemycaniem 
czyjejś czysto subiektywnej hie- 
rarchi wartości. Tak myśląc war- 
tościowe jest to, co służy 
określonemu człowiekowi lub 
grupie ludzi, natomiast dla innej 
grupy te same wartości mogą być 
wręcz szkodliwe. Jednak wartość nie 

dlatego jest wartością, że ma u kogoś 
subiektywne uznanie, lecz dlatego, 
że jest to wartość obiektywna. A 
zatem - istnieje coś takiego jak 
prawdziwe dobro człowieka. I to 
jego dobru należy podporządkować 
systemy wychowawcze i działania 
(także harcerskie). 

rawdziwe dobro człowieka. Cóż 
za szerokie hasło - powie ktoś. 

Przecież to hasło-rzeka. Z pozoru 
tak. Lecz sięgnijmy do Statutu. 
Napisaliśmy w nim, że ZHR kieruje 
się chrześcijańską koncepcja etyki, 
zatem można wybrać tylko ten 
system wartości i tę pedagogikę 
(zainteresowanych rodzajami 

pedagogiki odsyłam do ma- 
teriałów z Konferencji Harc- 
mistrzowskiej z Wesołej). Przy- 
jęcie pewnej ograniczoności 
człowieka, ograniczoności wy- 
nikającej z tego, że człowiek na 
tyle istnieje na ile istnieje w Bogu, 
że jesto ny wolnością i god- 

nością osoby Bożej sprawia, że ta 
koncepcja pelnego prawdziwego 
człowieczeństwa jest słuszna z 
natury. 

iwa ta ma jednak jeszcze 
S e aspekt. Otóż dość często 
myli się problem wartości 
moralnych reprezentowanych 
przez chrześcijaństwo z war- 
tościami religijnymi w wąskim 
tego słowa znaczeniu. Postuluje 
się, że są one jedynie „dodatkiem” 
do życia (także religijnego), które 
można łatwo odrzucić, gdyż 
reprezentują jedynie swoiste 
„religi ”. Jednak wartości 

czysto religijne sa tylko elementem 
chrześcijańskiego systemu war- 
tości i nawet dla ludzi nie- 
wierzących nie są zagrożeniem. 
Natomiast gdyby przyjąć same 
humanistyczne i „ogólno- 
ludzkie”, to okazałoby się, że są 

to nie tyle wartości odpowiadające 
naturze i godności człowieka, lecz 
żę są to wartości odpowiadające 
największej grupie ludzi. I tu 
wracamy do poprzedniej uwagi - 
słuszny subiektywnie to nie to 
samo, co obiektywnie słuszny. A 
zatem - patrzeć na drugiego 
człowieka z perspektywy Boga, 
jakim On chce nas widzieć. Bóg 
kocha każdego z nas, jakby mówił: 
dobrze, że jesteś. Kiedy my 
mówimy drugiemu człowiekowi: 
dobrze, że jesteś, to jest w pełni 
pojęte braterstwo. A czyż nie na 
tym ma polegać nasze braterstwo 
skautowe? Widzieć w drugim 
skaucie i człowieku Boga? 
Przęcież jeżeli ja umiem 
zaakceptować siebie („dobrze, że 
jestem”), to mówiąc drugiemu 
„dobrze, że jesteś” mówię inaczej 
- Ciebie też Bóg kocha, zatem i ja 

jestem twoim bratem. Jest to 
budowanie wspólnoty, przymierza 
- z jednej strony między ludźmi 

o skautowe), z drugiej - 
między wspólnotą ludzi a Bogiem. 
„Kto trwa we Mnie, a Ja w nim, 
ten przynosi owoc obfity, 
ponieważ beze mnie nic nie 
możecie uczynić” (J 15,5). 
Harcerstwo dobrze zrozumiało ten 
problem. 

eżeli zatem budujemy naszą 
wspólnotę harcerską na takim 

fundamencie, to prostą kon- 
sekwencją jest przeniesienie na- 
szych działań na inne tereny naszej 
aktywności - w tym przede 
wszystkim na rodzinę. Moim bo- 

wychowywać do rodziny, jako 
miejsce w którym 99% z nas prze- 
żyje całe swoje życie, gdzie wy- 
chowa swoje dzieci i gdzie umrze. 
Pane harcerskie do 

życia w rodzinie można 
podzielić na trzy etapy:pierwszy 
WoRY 2 m (ew. 
zuchowy), dalszy obejmujący 
okres wędrowniczy ad w 
okresie przedmałżeńskim (har- 
cerstwo starsze, instruktorzy). 

kres pierwszy - to 
zastosowanie typowych 

zabaw w wychowywaniu. A więc 
nauczanie, że „obowiązki skauta 
zaczynają się w domu”, a więc 
próby charakteru (przy obo- 
wiązkach domowych), a więc 

rzęganie naszych harcerzy w 
ohowicki wobec domu (choćby 
mały odcinek domowego podziału 
ról). Nie ma tu sensu pisać o 
konieczności pełnej 
drużynowego z rodzicami 
harcerzy, o tym, że musi on znać 
zaa swoich chłopaków, czy 
być dla rodziców tych dzieci 
uznanym autorytetem. 

kres wędrowniczy to z natury 
rzeczy okres wędrówki do- 

rastających ludzi poza harcerstwo 
- może warto zatem zapropo- 
nować im rzecz dojrzałą? (oczy- 
wiście jako jeden z licznych 
„tropów”). O ile okres bez- 
pośrednio przedmałżeński jest 
„szlifem”, to okres wędrownicży   

wydaje się być tym okresem, kiedy 
najwięcej można zaoferować. 
Przede wszystkim pewną wizję 
rodziny. Rodziny jako miejsca 
„urzędowo” zobowiązanego do 
wychowywania dzieci, rodziny, 
która to prawo może ewentualnie 
scedować na inne organizacje jak 
szkoła czy harcerstwo i to tylko w 
takim zakresie na jaki pozwolą 
rodzice. Takie postawienie sprawy 
nazywane zasadą pomocniczości 
wychowawczej powoduje duże 
poczucie odpowiedzialności u 
harcerskich wychowawców. 
Muszą oni bowiem na serio za- 
interesować się rodzinami swoich 
harcerzy, poznać obowiązujące 
tam systemy wartości, uczyć się 
kompetentnego i odpowiedzial- 
nego partnerstwa w wychowaniu. 
Przy okazji - jest to poważny 
argument dla wszystkich tych, 
którzy uważają, że drużynowy 
winien mieć min. 18 lat i ew. 
maturę. Osoba młodsza na funkcji 
drużynowego nie da sobie rady i 
nie będzie nigdy traktowana po- 
ważnie (kto wie zresztą, czy zbyt 
wczesne nakładanie odpowiedzial- 
ności nie niszczy jej poczucia?). 
P> zresztą przyjrzeć się 

wizji rodziny w ujęciu chrześ- 
cijańskim i porównać z organi- 
zacją drużyny harcerskiej. Jest to 
przykład na to, że wychowanie do 
rodziny nie jest tak całkowicie 
oderwane od życia i daje się w 
harcerstwie zastosować na kilku 
płaszczyznach. Rodzinę jako 
wspólnotę w ujęciu chrześcijań- 
skim daje się opisać jako 
wspólnotę: wierzącą i ewangelizu- 
jącą, gdzie żyje się wiarą i ją 
pokazuje, dialogu z Bogiem, gdzie 
następuje wzajemne uświęcanie 
się członków rodziny poprzez 
sakramenty ale i w sposób 
pozasakramentalny, w służbie 
człowieka, gdzie uczymy się 
wzajemnie widzieć Boga w 
naszym bliźnim i podejmować 
wyrzeczenia dla wspólnego dobra. 

odobnie funkcje rodziny: 
(znowu - analogia do drużyny 

funkcja słowa: realizująca się Z 
jednej strony poprzez nauczanie i 

świadectwo (przykład), a z drugiej 
poprzez wychowywanie i per- 
swazję, funkcja znaku: realizująca 
się poprzez liturgię i sakramenty 
(np. wspólny spowiednik, przeży- 
wanie świąt, wspólna spowiedź, 
rekolekcje, etc.) funkcja miłości i 
diakonii: realizująca się poprzez 
prawidłowo rozumiane funda- 
menty zjednoczenia i przywią- 
zania małżeńskiego. 

ak ukazana rodzina (i znowu 
proszę o analogię do drużyny) 

poprzez swoje funkcje winna 
pełnić cztery podstawowe zadania: 
tworzenie wspólnoty, służbę życiu 
(szerzej omówioną przez doc. 
W.Chałupkę w Murowanej 
Goślinie), udział w życiu społe- 
czeństwa, uczestniczenie w życiu 
i posłannictwie Kościoła (apo- 
stolstwo świeckich). 
(5. wędrowniczy jest wręcz 

idealnym okresem dla 
rozbudzenia „uderzenia w głąb”, 
dla takiego ukształtowania chara- 
kterów i postaw, które wystarczają 
na całe życie. Pełne zabezpie- 
czenie i przygotowanie się do 
swojej roli w rodzinie wymaga 
znajomości wielu tematów - 
wymienię je poniżej, a proszę 
przemyśleć ile kryje się tu 
możliwości dla oddziaływań 
harcerskich: wypełnienie własnej 
odpowiedzialności przy przekazy- 
waniu życia i wychowywaniu 
dzieci, według przyjętych war- 
tości, wyznawanie własnej wiary 
i jej pogłębianie, godziwa roz- 
rywka jednocześnie ro- 
dzinie, zrzeszanie się z innymi 
rodzicami czy AA 
wypełnienia roli rodziny, Z- 
pieczenie mieszkania i środków do 

życia na odpowiednim poziomie, 
możliwość wypowiedzi i przed- 
stawicielstwa wobec różnych 
władz publicznych, gospodar- 
czych, samorządowych, kultu- 
ralnych, etc. 

o zatem możemy zrobić już 
dziś w ZHR-rze i nad czym 

popracować, by choć część z tych 
postulatów wcielić w życie - 0 ile 
oczywiście zyskają one jakąś 
aprobatę: sądze, że należy zacząć 

od przedstawienia pełnej skali 
wartości , two - rodzina” 
oraz środków służących do 
budowy oraz kierowania ku nim 
dążeń naszych harcerzy. Dopiero 
na te dwa postulaty nakłada się 
dążność do uwewnętrznienia tych 
wartości i przyswojenia ich tak, by 
stały się na co dzień wyrażanymi 
wartościami w drużynie czy ro- 
dzinie. Czeka nas zatem opraco- 
wanie (duszpasterze?) mądrej i 
klarownej broszurki o instytucji 
małżeństwa oraz rodzinie w 
świetle nauki katolickiej, czeka nas 
przede wszystkim opracowanie 
nowej deklaracji ideowo- 
programowej jako podstawy do 
dalszych działań oraz długa 
dyskusja (którą - mam nadzieję - 
niniejszym inicjuję) i dalsze 
pogłębianie tematu. 

Czuwaj | 
hm. Robert Wiraszka 

Co warto przeczytać? 

Uwaga - przy każdej pozycji podano 
literkę (np.: a, b, c, ...) - w odnośniku 
znajdziesz adres wydawnictwa, w 
którym można tę pozycję zamówić. 

K.Roszkowska  - I Ty kiedyś 
założysz ę -ar 
E.Wójcik - Z myślą o 
małżeństwie -b- 
W. Trobisch - Kochałem 
dziewczynę <> 
ak - Twoja pow 

e | 
i B.Soszka - Atak już nie są 
dwoje (...) © 
J.Grzęźlikowski - Przygotowanie do 
małżeństwa f- 
H.Łuczak - Dorastanie w 
miłości 2 
M.Maliński - Zanim powiesz 
kocham -h- 
J.Stimpfle - Elementarz rodziny 

katolickiej -i- 
$.Kisiel - Idziemy do ołtarza -|- 
$.Stawiński - Doji do 

miłości -k- 
A.Zienkiewicz — - Miłości trzeba się 
uczyć -|--h- 
K.Dudzis - Znaki miłości nie 
tylko dla narzeczonych ml, 
W Fijałkowski  - Miłość, prokreacja, 
odpowiedzialność -m- 
J.Kippley = $ztuka naturalnego 
planowania rodziny -n- 
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Z.Domagalski  -Z pomocą w 
małżeńskiej drodze do świętości -o- 
H.Krzysztoporska - Droga człowieka do 
ah na w -- 
„Rotzer - Naturalna regulacja poczęć -p- 

T.Kramarek - Naturalne metody 
A> poczęć 

E.Sujak - Małżeństwo pielęgnowane -s- 
- Dar życia i miłości s- 
- Naturalna regulacja 

ze 

- Rodzina katolicka -|- 
- Miłość, małżeństwo, 

|- 

J.Billings 
E.Wójcik 
poczęć 
E.Wójcik 

F. Adamski 
odzina r - 

F. Adamski - Wychowanie w 
rodzinie chrześcijańskiej -|- 
K.Kosmala - Odpowiedzialne 
rodzicielstwo i -U- 
B.Bejze - Odrodzenie jest możliwe -w- 
W.Fijałkowski  - Metoda owulacji 
Billingsa -t- 
W.Fijałkowski  - Metoda objawowo- 

WFiaikowski -Kuaf A: „Fyyałkowsi - Ku afirmacji życia n- 
W. Fijałkowski - $eks okiełznany -h- 
W.Fijałkowski  - Darrodzenia -n- 
L.Trobisch - Być kobietą -n- 

Lista wydawnictw: 
-a- Wyd. *Michalineum”, 05-261 
Marki-Struga k. W-wy, ul.Świer- 
czewskiego 248/252. 
-b- Duszp. Rodzin Kurii Bisk., 27- 
600 Sandomierz, ul.Ściegiennego 2. 
-0- Wyd. *Verbinum”, 04-118 
Warszawa, ul.Ostrobramska 98. 
-d- Wyd. *W drodze”, 61-716 
Poznań, ul.Kościuszki 99. 
-e- Oficyna Współczesna, 50-265 
Wrocław, ul. Bema 11. 
-f- Red. "Ład Boży” (dwutyg.), 87- 
800 Włocławek, ul.Łęgska 49, skr. 
190. 
-g- Wyd. Selezjańskie, 03-775 
Warszawa, ul.Kawęczyńska 53. 
-h- Wyd. Wrocł. Księg. Archid., 50- 
329 Wrocław, Pl.Katedralny 19. 
-i-Wyd. Św. Krzyża, 45-008 Opole, 
ul.Katedralna 4. 
-j- Wyd. Kurii Bisk., 08-110 
Siedlce, ul.Świerczewskiego 62. 

-k- Wyd. Duszp. Kurii Metrop., 00- 
980 W-wa, ul.Miodowa 17/19. 
-|- Wyd. Apost. Modlitwy, 31-501 
Kraków, ul. Kopernika 26. 
-m- ks. dr T. Wołynowicz, 85-093 
Bydgoszcz, Al.Ossolińskich 2. 
-n Inst. Wyd. *Pax”, Warszawa, 
ul.Chocimska 8/10. 
-0- Prymas. Wyd. "Gaudentinum", 
Kuria Metropol., 62-200 Gniezno, 
ul.Łaskiego 7. 
-p- Kś. św. Wojciecha, 60-967 
Poznań, Pl. Wolności 1. 
-q- Wyd. Diecezj., 83—130 Pelplin, 
Ogród Biskupi 1. 
-I- Wyd. Diec. "Regina Poloniae”, 
42-200 Częstochowa, Al. NMP 54. 
-8- KŚ. św. Jacka, 40-008 Katowice, 
ul.Warszawska 58. 
-t- Powsz.  Księg. 
Wysyłkowa, 00-950 W-wa, 
ul.Nowolipie 4, skr. 1003. 
-u- Diec. Ośr. Duszp. Rodzin, 40- 
043 Katowice, ul.Jordana 39. 
-v- Wyd. SS. Loretanek, 03-716 
Warszawa, ul.Sierakowskiego 6. 
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Związek twa Rzeczypospolitej 
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Druhowie! 

Rozkaz L.3/94 

Łódź, dnia 30 marca 1994 roku. 

  

  

2. Drużyny 
2.1. — Na wniosek hufcowego hufca *Dęby” zamykam okres próbny i wpisuję na listę drużyn 

związkowych: 

3 Zagórowską Drużynę Harcerzy w Zagórowie 

drużynowy:pwd.Arkadiusz Grabowski HO 

16 Aleksandrowską Drużynę Harcerzy w Aleksandrowie Kuj. 

drużynowy: ks.phm.Zbigniew Formella 

4 Lądzką Drużynę Zuchów w Ciążeniu 

p.o. drużynowego: wyw.Andrzej Borowiec 

2.2. — Zatwierdzam regulamin sprawności *Kamyk* i przyznaję prawo jej zdobywania 2 

Lutomierskiej Drużynie Harcerzy (ŁHH-rzy *Polesie'”) 

Komisja stopni 

3.1. — Na wniosek Komisji Instruktorskiej Chorągwi otwieram próbę na stopień przewodnika 

następującym druhom: 

wyw.Piotrowi Stoleckiemu 

wyw.Grzegorzowi Pietrzakowi Hufiec *Dęby” 

wyw.Andrzejowi Borowiec Hufiec *Dęby” 

Na wniosek Komisji Instruktorskiej Chorągwi otwieram próbę na stopień 

podharcmistrza 

pwd. Janowi Balcerskiemu ów. 

Hufiec "Dęby” 

Hufiec Dęby” 

Na wniosek Komisji Instruktorskiej Chorągwi zamykam próbę i przyznaję stopień 

przewodnika ćw. Adamowi Pawlikowskiemu - ŁHH-rzy Polesie” 

Na wniosek Komisji Instruktorskiej Chorągwi zamykam próbę i przyznaję stopień 

podharcmistrza druhom:     

KR
AT

RU
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Za kilka dni zasiądziemy wszyscy przy wielkanocnym śniadaniu, aby w rodzinnym gronie 
podzielić się jajkiem - Zmartwychwstałym Chrystusem. W tym dniu ze swojego miejsca pragnę 
Wam złożyć życzenia radosnych i spokojnych Świąt Wielkiej-Nocy, niech radość ze 
zmartwychwstania Pana zagości w Waszych domach i drużynach. 

W trakcie świątecznego od) spójżcie na chwilę przez okno, lub jak przystało na 
prawdziwych skautów, wyjdźcie na spacer, aby cieszyć się z przybywającej wiosny. Niebawem 
nadejdzie czas gdy częściej odnajdziemy nasze zastępy w terenie niż w izbach harcerskich. Wiosna 
budzi się do życia i na szczęście niki temu nie może przeszkodzić. Korzystajmy z tego już na samym 
początku - przed nami w niedalekiej już przyszłości HARCERSKA AKCJA LETNIA - przygotowań 
nadszedł już czas. 

Główna Kwatera 

1.1. _ Wyjątki z rozkazu Naczelnika Harcerzy RL 3/94 z dnia 22.03.1994 r. 
1. Główna Kwatera Harcerzy ) 
1.2. Powołuję w skład zespołu głównej K. H-rzy do spraw stopni H-rzy 
phm.Radosława Podogrockiego 

* Różne           
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pwd.Radosławowi Podogrockiemu HO 

pwd.Piotrowi Głoskowskiemu HO 

ŁHH-rzy *Polesie” 

Hufiec "Dęby”     Podaję do wiadomości, że spotkania Komisji Instruktorskiej Chorągwi odbywać się będą w każdy 

pierwszy czwartek miesiąca o godzinie 19.00. w lokalu Zarządu Okręgu przy ul.Lipowej23 w 

Łodzi. 

CZUWAJ! 

Komendant Chorągwi 
A s 

- A Śtut © Lr. 7 

m.Adam Komorowski HR WA
WI
RA
J+
dŹ
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(PODANE , / 

Oto pierwszy ( na pewno nie ostatni | konkurs ekologiczny na łamach „EPICENTRUM”. W odpowiedziach 

przysłanych do Redakcji należy podać co oznacza dany symbol. Spośród prawidłowych odpowiedzi wylosujemy 
zwycięzcę, który otrzyma jako nagrodą bezpłatną prenumeratę dwóch kolejnych numerów „EPICENTRUM”. 
Na prawidłowe odpowiedzi czekamy do 15 czerwca. Decyduje data stempla pocztowego. 

3 (o to za symbol ? 
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