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CO I JAK ZMIENIŁO SIĘ PRZEZ 20 LAT? 
- PRACA ZBIOROWA REDAKCJI 

ŻYCIE PRAWEM HARCERSKIM 
- KAROL BANDURSKI 

POZNAŃ SUBIEKTYWNIE 
- MONIKA RUDNICKA 

DAWNO, DAWNO, STO LAT TEMU W TATRACH... 
- MAGDALENA SZYMAŃSKA 

archiwum 
harcerskie.pl      



NEST PORA 
pwd. Agata Pyzio 

Harmel to gazeta, w której można 

wyrazić swoje emocje i swoje zdanie. To 

możliwość rozwijania siebie samego i 

poruszania kwestii nie tylko harcerskich, 

ale także społecznych i życiowych. 

Każdy, kto tylko chce o czymś napisać, | 

może to zrobić. Co więcej, Harmel jest 

gazetą w 100% internetową, dlatego 

każdy harcerz z całej Polski i nie tylko 

może co miesiąc (w czwartą niedziele) 

zajrzeć na naszą stronę i za pomocą 

„pigułki” odnaleźć w danym wydaniu 

coś _ dla siebie. Pierwszy raz 

zorganizowaliśmy wydanie specjalne 

Harmelu i jest ku temu niesamowita 

okazja, bo Zlot XX-lecia. Zlot, na którym 

każdy harcerz poszukuje zrozumienia i 

odrobinę relaksu. 

Korzystając z okazji poruszyliśmy różne 

tematy — nie tylko harcerskie, tak aby 

pokazać wszystkim charakter naszej 

gazety. Jeśli spodobały Ci się artykuły i 

chcesz być naszym czytelnikiem, 

zapraszam na naszą odnowioną 

(specjalnie na tę okazję) stroną 

internetową: www.harmel.zhr.pl Tutaj 

odnajdziecie wszystkie dotychczasowo 

wydane numery Harmelu. Ponadto, 

każdy z Was może być redaktorem 

naszej gazety w każdej chwili. 

Wystarczy napisać na e-mail redakcji: 

redakcja.harmelQ© gmail.com. 

Wszystkim życzę udanych wakacji i 

dużej dawki odpoczynku. 

Pyza 

archiwum   

Redaktor Naczelna 

  

ZLOT XX-lecia ZHR   
TEMAT NUMERU: 

"Jak zmieniło się nasze życie przez te 20 lat?" 

Praca zbiorowa koncentrująca się ia 

płaszczyznach: harcerstwo i Polska. 

Na powyższe pytanie odpowiedzi szukają: pwd. Agata 

Pyzio, pwd. Jan Szmajs i pwd. Jakub Ryniecki. 

dwóch 

Str. 4 

HARCERSTWO 

"Życie Prawem Harcerskim" 

Jak żyjemy na co dzień, jak kształtuje nas Prawo 

Harcerskie i jaka jest jego historia — o tym pisze pwd. Karol 

Bandurski. 

  

Str. 14 

POZNAŃ - TU WARTO ŻYĆ! 

"Poznań subiektywnie" 

Jaki urok w Poznaniu zauważa każdy z nas i jak prawdziwe 

są wyniki konkursu na najlepsze miasto w Polsce, które 

wygrał Poznań. O tym wszystkim napisze hm. Monika 

Rudnicka. 

Str. 25 

KARUZELA RÓŻNÓRODNOŚI _' _'—_"——_—_—_—_—Qó 
"Harcerka jako kobieta i harcerz jako mężczyzna..." 

Q tym jak prawdziwe są piosenki SDM-u i o tym jak każda 

kobieta marzy o chłopaku, z którym można iść na 

wrzosowisko i zapomnieć wszystko. 

Autor: pwd. Agata Pyzio 

SROKSSEJT Z O ONNY RE EDYTA 
autor: pwd. Jan Zujewicz 

"Patroni naszych drużyn" 

autor: pwd. Natalia Pawlik i pwd. Józef Paszkiewicz 

"Harcerstwo, a reszta życia" 

autor: trop. Agnieszka Kucharczyk 

"Harcerz w obliczu żebractwa” 

autor: dh. Kinga Stefaniak 

"Dawno, dawno, sto lat temu w Tatrach..." 

autor: pwd. Magdalena Szymańska 

*"Taizć" 

autor: ks. Marek Jański 

  

XX-lecia ZHR 
  

 



Harcerstwo 
tekst: pwd. Agata Pyzio i pwd, Jakub Ryniecki 

Harcerstwo przez ostatnie 20 lat 
tekst: pwd. Agata Pyzio, pwd. Jakub Ryniecki 

Postanowiliśmy sobie trochę porozmawiać o 
harcerstwie i o tym, jak je widzimy. Co sie 
zmieniło, a co nie, przez te ostatnie 20 lat. 

Kuba: Jaka największa zmiana w harcerstwie 
rzuciła Ci się w oczy? 

Pyza: Ostatnio, kiedy byłam na kursie 
„Strumień” 2009 (kursie metodyki drużynowych 
harcerek w naszej chorągwi) rozmawiałyśmy z 
dziewczynami, o tym jak wyglądała ich pierwsza 
zbiórka harcerska lub zuchowa. Taka, którą 
pamiętają. Niesamowite okazało się to, jak wiele 
niespotykanych szczegółów dziewczyny 
zapamiętały z tego wielkiego dnia. Jedna z nich 
powiedziała: „Kiedy byłam mała, to u nas w 
Koninie zbiórki były zawsze w sobotę, a ja nigdy 
nie miałam co robić, więc przyszłam na jedną ze 

zbiórek. | wszystkie w zastępie chodziłyśmy 

regularnie, bo nie miałyśmy innych zajęć.” Po 

opowiedzeniu swoich początków w harcerstwie 
dziewczyny miały powiedzieć, co zmieniło się 

teraz. Ta sama harcerka powiedziała: „Kiedyś to 
kadra chyba wymyślała te zbiórki na poczekaniu. 
Wszystkie dziewczyny były zadowolone, że 
mogły zrobić cokolwiek. Dzisiaj mamy 
utrudnione zadanie. Nastolatki często mają 
mnóstwo atrakcji w domu i często to my musimy 
zabiegać o nowe harcerki i przekonać ich (często 

archiwum 

już na pierwszej zbiórce na którą przyjdą), że 
spędzanie czasu z nami to coś niesamowitego i 
dużo lepszego od oglądania telewizji, 
spacerowania po galerii handlowej przez cały 
dzień, czy gier komputerowych”. Myślę, że jest 
w tym sporo prawdy, zważywszy na liczbę 
naborów jakie przeprowadziłam z drużyną przez 
ostatni czas. Jest bardzo ciężko przez 5 minut 
pokazać, że naprawdę warto dołączyć do naszej 
drużyny i zachęcić 11-latki, aby zapragnęły być 
harcerkami. Kiedyś wszystko wydawało się być 
prostsze. Chociażby próby końcowe na stopnie, 
czy organizacje obozów — wszystko to nie było 
kiedyś ograniczane przez różne 

państwowe, prawda? 

K: Zgadzam się, co do tego ostatniego 
stwierdzenia, z całą mocą! Co prawda nie 

mogłem uczestniczyć ww przygotowaniach 

przedobozowych na swoich pierwszych obozach, 

ale na bazie mojego kilkuletniego doświadczenia 

z bycia w kadrze, sprawy formalne przed obozem 

nastręczają coraz większych problemów. 

Pamiętam, że niedługo po wejściu do Unii 

Europejskiej była taka dziwna sytuacja w 

regulaminach sanepidowskich, która 

powodowała, że obozy harcerskie były 

teoretycznie nielegalne — na szczęście szybko 

pojawiła się instrukcja (jako uzgodnienie 

organizacji harcerskich z Sanepidem) o obozach 

pod namiotami, która regulowała tego typu 

sprawy. Ale wtedy, jak i teraz, coraz trudniej 

zorganizować obóz, tak po prostu. Trzeba mieć 

w sobie wiele siły i samozaparcia, żeby stawiać 

czoła wszelkim  przeciwnościom formalnym, 

które są nam rzucane pod nogi. Nikt tego nie 

ułatwia, a do tego, mam wrażenie, że i nasz 

instutucje 

Harcerstwo 

Związek przejmuje biurokratyczny styl, tak bliski 
wszelkim urzędom, sanepidom i organizacjom, z 
którymi musimy nierzadko walczyć, żeby uzyskać 
odpowiednie uprawnienia czy dokumenty, 
P: Jest nam coraz ciężej odnaleźć się w tych 
formalnościach. Na zeszłym obozie Sanepid 
nawet chciał, abyśmy wybetonowali sobie 
kuchnie na obozie, bo się kurzy. To pokazuje, że 
za kolejne 20 lat najprawdopodobniej nasze 
obozy będą musiały mieć zupełnie inną formę. 
Pamiętam, jak całkiem niedawno (z perspektywy 
20 lat oczywiście), bo 4 lata temu na grze 
gospodarczej pod koniec obozu usłyszałam trzy 
gwizdki i alarm mundurowy dla mnie i dla jednej 
dziewczyny. Obie zdobywałyśmy stopień 
samarytanki. Była to jedna 

z najlepiej ułożonych prób 

na stopień jakiej 

kiedykolwiek 

doświadczyłam i tym 
samym spodziewałam się 
fascynującej próby 

końcowej. Miałyśmy udać 

się do pobliskiej większej 

miejscowości oddalonej o 

ok. 10 km od obozu. Na 
miejsce zawiózł nas kwatermistrz, jednak droga 
powrotna zależała tylko od nas. Miałyśmy 
spotkać się z siostrami z tamtejszego zakonu i 
porozmawiać o ich życiu. Rozmowa była 
naprawdę bardo fajna. Siostry przyjęły nas 
ciepło. Jednak najbardziej podniecające było 
szukanie stopa w drodzę powrotnej, Poszłyśmy 
na koniec tej miejscowości, na drogę w stronę 
naszego miejsca obozowego i wyciągnełyśmy 
tradycyjnie palec i czekałyśmy. Dwie blondynki w 
mudnurkach harcerskich szybko przykuły uwage. 
Zatrzymali się dwaj mężczyźni, chyba bardziej 
chłopcy, bo mieli najwyżej 20lat (czyli tyle, co ja 
teraz), z początku bałyśmy się trochę, bo to   

tekst: pwd. Agata Pyzio i MEBEL 

sportowy wóz, jacyś młodzi chłopacy, 
niewiadomo co im strzeli do głowy, ale mówimy 
„a co tam!” ji wskoczyłyśmy do wozu. 
siedziałyśmy z tyłu i tylko spoglądałyśmy na 
siebie, patrzyłyśmy na licznik, który wskazywał 
220 km/h. Ale to była prędkość! Bałyśmy się 
strasznie, ale w dwie minutki dojechałyśmy na 
obóz. To była niesamowita próba końcowa. Dziś 
wiem, że żadnej z moich harcerek nie mogłabym 
pozwolić na coś takiego | tym samym pozbawić 
jej niesamowitej przygody. Czym teraz różnią się 
próby końcowe od tych, które były 20 lat temu? 
Tego nie wiemy, ale spodziewam się, że były 
szalone i niezapomniane. 
K: Z drugiej strony, co by było, gdyby coś wam 

się stało po drodze? Już 

ta przygoda nie byłaby 
pewnie taka 
niesamowita. Zwracanie 
uwagi na 
bezpieczeństwo ma 
sens; ale to ogrom 

papierkowej roboty i 

mnogość, często 

j niemądrych przepisów, 
i które dotykają także 

nasze harcerskie obozowanie, mnie irytuje. Bo 
nagle się okazuje, że wychowawcy muszą 
posiadać książeczki pracownicze, mimo że 
przecież nikt im nie płaci za to, że prowadzą 
drużyny. Oczywiście nikogo to nie obchodzi, więc 
każdy jak jeden mąż kupuje sobie taką 
książeczkę, ot tak, żeby mieć. Niby drobiazg, ale 
takich drobiazgów robi się coraz więcej. Niestety. 
Ale dość już o przepisach, bo nie o tym, miał być 
ten „artykuł”. Powiedziałaś, że nasze obozy za 20 
lat, będą musiały mieć zupełnie inną formę — co 
miałaś na myśli? 
P: Tak naprawdę nie wiem, jak wyglądały obozy 
20 lat temu. Mogę się tylko domyślać. Wolny  



Harcerstwo 

kraj, więcej możliwości, wielka siła młodych ludzi 

i entuzjazm. Dziś niektórzy instruktorzy są 

przytłoczeni, o czym wspomniał Kuba — a za 20 

lat może być jeszcze trudniej odnaleźć się nam w 

tym wszystkim, co przyniosą technologie, 

przepisy i nowe wyobrażenie przyszłych 

instruktorów o obozach. Może za kilka lat będzie 

trzeba nie tylko zabraniać harcerkom i 

harcerzom zabierać komórki na obozy, ale także 

laptopy, czy „Super sprzęty”, które 
zakłócają nam spotkanie z przyrodą. Na szczęście 

wymagania na trzy pióra czy inne sprawności nie 

zmieniły się aż tak bardzo. Z jednej strony należy 

zostać przy tradycji, a z drugiej gonić za 

tymczasowością i za tym, co się z tym wiąże. 

Może, Kuba, opowiesz o swoich przeżyciach ze 

Zlotu X-lecia? Ja pamiętam z niego tyle, że 

odwiedziłam moje siostry, było dużo kurzu i było 

to na Lednicy. Wiem, że dzisiaj patrzysz na to z 

innej perspektywy. Myślę, że młodzi harcerze nie 

widzą tych formalności i problemów, z którymi 

się zmagamy i może my wtedy też ich nie 

widzieliśmy, a były. Może jednak zauważyłeś 

jakąś istotną zmianę przez te ostatnie 10 lat? 

inne 

K: Szczerze mówiąc, zmian większych w 

„harcerzowaniu” jako takim nie widzę. Może 

mamy trochę lepszy sprzęt pionierski, a namioty 

podrożały, coraz mniej jest „turystycznej” i 

archiwum 
harcerskie. 

tekst: pwd. Agata Pyzio i pwd. Jakub Ryniecki 

paprykarza na śniadaniach i kolacjach, ale ide, 

pozostała ta sama. Inni ludzie, ale duch ten sam. 

P: A jak wspominasz ten Zlot? 

K: Wiem, że wielu moim rówieśnikom Zlot X-lecid 

podobał się, hmm... umiarkowanie, że ta 

powiem. Ale mi strasznie przypadł do gustu. Byl 

kurz (i maseczki), było pomarańczowe jedzenie| 

ale nie to było najważniejsze — przede wszystkim 

czuło się potęgę organizacji ZHR. Miałem wted 

12 lat i patrzyłem na swojego Óówczesnegd 

hufcowego (który wcześniej był drużynowym 

szczepowym, i zasadniczo wydawał mi się super 

bohaterem), który ustawia się w czerwonych 

kąpielówkach razem ze mną w szeregu dd 
kąpieli. A ja byłem w jednym szeregu z nim 

Pamiętam też Olimpiadę, na której nas trochą 

oszukano, bo taśmy ograniczające boisko dd 

unihokeja blokowały bramkę i przez nie, dwą 

razy piłeczka nie wpadła do bramki, a na pewnd 

by się tam wturlała. Oczywiście, harcerka, którd 
była wtedy sędziną, była głucha na wszelkią 

racjonalne argumenty. To był półfinał, więd 
zamiast złotego (a conajmniej srebrnego 

medalu, musieliśmy pocieszyć się brązowym. Alą 

wchodzenie do podium (które było wykopane) 

tzn. miejsca drugie i trzecie były głębszym 

dziurami od miejsca pierwszego) na apelu — ną 

oczach wszystkich tych harcerzy i harcerek był 

fantastycznym doświadczeniem! Gdybym też nią 

wspomniał o apelu początkowym, na któr 

trzeba było wstać chyba o 2:30 rano i stanie 

mroźnym świcie i czekanie na nie bardzo byłd 

wiadomo co, to wiele osób by mi nie wybaczyło 

Jestem pewien, że harcerze też będą mieli cd 

wspominać po tegorocznym zlocie! 

P: Przy tej opowieści zaczęłam zastanawiać się 

jaki będzie ten Zlot dla mnie i dla moich 

harcerek. Kiedy mnie pytają jak tam będzie 
mówię im tylko tyle: „Nie mam pojęcia, alą 

wiem, że będzie fantastycznie. że będziemy W   

naszym gnieździe jak jeden zastęp i ja będę 

zastępową. Nie mam pojęcia, co będzie się tam 

działo i sama sobie tego wszystkiego nie jestem 

w stanie wyobrazić”. Dla mnie jest to świetna 

okazja do przypomnienia sobie, jak to było, gdy 

byłam małą harcerką, a wszystko stanowiło dla 

mnie wielką tajemnicę. Mimo ogromu zadań, 

jakie musimy wykonać przed Zlotem (i szczerze 

muszę się przyznać, że ledwo co wszystko to 

ogarniam), to już się nie mogę doczekać. Cieszę 

się, że ktoś zrobi coś dla mnie, a ja będę mogła 

po prostu w tym uczestniczyć. Pamiętam, jak 

jechaliśmy na pogrzeb Jana Pawła Il do Rzymu. 

Na apelu końcowym jedna z „ważnych” osób 

powiedziała, że dziękuje wszystkim 

instruktorom, że poddali się całemu programowi 

i mimo tego, że może zrobiliby coś dużo lepiej, 

to akceptowali z pokorą to, co się działo. Myślę, 

że tu będzie podobnie, albo mam taką nadzieję. 

Pamiętam też zeszłoroczny obóz, kiedy nasi 

przyboczni zorganizowali nam w nocy bieg dla 

drużynowych. Był to  pomyst naszego 

komendanta, obecnego tu obok mnie Kuby i 

mimo tego, że to wymyślił, brał z nami udział 

(poza funkcją komendanta był także 

drużynowym). I mimo kolejnej „zarwanej” nocy 

pod koniec obozu, cieszyłam się, że mogłam 

naprawdę poczuć przez moment, że jestem 

harcerką, która po prostu w czymś uczestniczy. I 
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„ Harcerstwo tekst: pwd. Agata Pyzio i pwd. Jakub Ryniecki E 

podobnie było na zeszłorocznych manewrach. 

Nasuwają mi się na myśl słowa naszej piosenki w 

Bractwie  Wędrowniczym: _ „(...)sznur 

najgorszy, a potem, tak chciałeś go mieć 

K: Widzę, że się rozmarzyłas! l pewnie 

moglibyśmy tak długo przywoływać nasze 

wspomnienia ze wszystkich naszych harcerskich 

przygód, ale najważniejsze chyba jest to, że czy 

to było 20, czy 10, czy 2 lata temu, to idea 

skautingu i naszego polskiego harcerstwa się 

broni całkiem dobrze. Wierzę, że 100 lat 

skautingu i 20 lat ZHR-u jest dowodem, że czasy 

się zmieniają, ale dobry pomyst Baden-Powella 

trwa do dzisiaj i miejmy nadzieję, że trwać będzie 

dalej. 

szary 

ARTYKUŁY O PODOBNEJ TEMATYCE: 
„Wywiad z byłyb komendantem chorągwi 

Maciejem  Martinkiem” tekst: pwd. Karol 

Bandurski — wydanie: nr 3 kwiecień 2007 

- „W służbie Rzeczpospolitej” tekst: hm. Wojciech 

Wróblewski HR — wydanie: nr 5 październik 2007 

- „Mocni jak dąb” tekst: pwd. Wojciech Maciaczyk, 

HO- wydanie: nr 7 grudzień 2007 

- „Początki harcerstwa” 

2008-styczeń 2009 

- „Zlot XX-lecia ZHR, czy wiecie że...” tekst: hm. 

Agata Nowacka — wydanie: nr 14 luty 2009 

wydanie: nr 13 grudzień 

Zdjęcia: pwd, Jan Szmajs 

pwd. Agata Pyzio — drużynowa 3 PDH „Pasieka” im. 

Wandy Błeńskiej, od półtora roku Redaktor Naczelna 

miesięcznika „Harmel” 

pwd. Jakub Ryniecki — szczepowy 6 Poznańskiego 

Szczepu Drużyn Wędrowniczych, Harcerskich i 

Zuchowych „Bractwo Wędrownicze”, a ponadto 

reaktywował „Harmel” i był pierwszym Redaktor 

Naczelny tego miesięcznika.  



Polska 
tekst; pwd. Jan Szmajs 

POLSKA 
tekst: pwd, Jan Szmajs 

20 lat temu Polska 

zwolniła hamulec ręczny i 

j rozpoczęła szaleńczy pościg 

za rozwiniętym światem. W 

historii naszego kraju nie było 

drugiego takiego okresu, w 

trakcie którego zaszło tak 

dużo tak istotnych zmian. 
Przypomnijmy. 

Rok 1989. Już z pierwszym dniem stycznia 

przy kupnie samochodu nie trzeba okazywać 
specjalnego talonu, a przy kupnie benzyny 
kartki. Z początkiem lutego cała Polska zaczyna 

śledzić obrady 452 osób, które zasiadły wokół 
Okrągłego Stołu. 12 dnia tego samego miesiąca 
ma miejsce wydarzenie, którego 20 rocznicę 

właśnie obchodzimy — utworzenie ZHR. Już 

wkrótce — 4 czerwca Polacy wzięli udział w 

pierwszych (od lat wolnych - wyborach. 
Obywatelski Komitet Wyborczy uzyskał poparcie 

rzędu ok. 90% jednak z uwagi na ustalenia 
Okrągłego Stołu, ruch zwolenników zmian zajął 

jedynie 35% miejsc w Sejmie. Kolejne miesiące 

upływały pod znakiem stawiającej w Polsce 

pierwsze kroki gospodarki rynkowej. 

Zalegalizowano działalność kantorów, 
zlikwidowano kartki na mięso, aż wreszcie 
urynkowiono ceny żywności. W roku 1989 
Polacy byli świadkami wielu wydarzeń o szeroko 

pojętym charakterze premierowym — zmieniono 

nazwę naszego kraju na Rzeczpospolita Polska, 

ukazała się pierwsza „Gazeta Wyborcza”, 

wyemitowano pierwsze  „Wiadomości”. | 

prapremierowym — pierwszy raz od zakończenia 

Il Wojny Światowej obchodzono Święto 

Niepodległości, ponownie zarejestrowano 

„Solidarność”, uregulowano status 

Koscioła Katolickiego, wznowiono 

dyplomatyczne z Watykanem. 

Rok 1990 to ciąg dalszy całej serii 
tworzenia, likwidacji i przywracania szeroko 
pojętych symboli. Na głowę Orła Białego 
powróciła korona, a PZPR została ostatecznie 
rozwiązana. Wybierając 997 zaczęliśmy dzwonić 
na Policję, 3 maja przywrócono miano święta. 
Pomimo tego, że długoletnie tęsknoty Polaków 
wreszcie były zaspokajane, nie był to w żadnym 
stopniu łatwy rok dla Kowalskiego. W marcu 
1990r. GUS zanotował jak do tej pory najwyższą 
w historii naszego kraju inflację rok do roku — 
1360 proc. Końcowi roku towarzyszyła walka o 
fotel prezydencki toczona przez Lecha Wałęsę i 
Stana Tymińskiego, która ostatecznie zakończyła 
się zwycięstwem tego pierwszego. Ostatni z 
prezydentów na uchodźstwie Ryszard 
Kaczorowski przekazał nowemu prezydentowi 

insygnia władzy prezydenckiej Il RP i oryginał 

konstytucji z 1935r. 

Można powiedzieć, że rok 1991 upłynał 

pod znakiem demokracji „pełną gębą” czyli: 
trwały strajki, zdołano odwołać rząd, powołać 

prawny 

stosunki 

  

Polska 

nowy, odwołać go i powołać jeszcze jeden; 

próba tworzenia ustawy © OR życia 

poczętego podzieliła społeczeństwo. Do 

niewątpliwie wiekopomnych wydarzeń należy 

zaliczyć rozwiązanie RWPG i oczywiście Układu 

Warszawskiego. 1991 był emocjonującym 

rokiem dla wszystkich fanów motoryzacji — 

zaprzestano produkcji _ „Dużego Fiata”, a 

rozpoczęto „Poloneza”. 12 kwietnia był świętem 

wszystkich kapitalistów, wtedy to w byłej 

siedzibie PZPR miała miejsce pierwsza sesja 

giełdowa. Notowano na niej 5 spółek, a obroty 

wyniosły 2000$ (dla przykładu w 2007 roku 
rekordowe obroty wyniosły 4,14 mld zł). 

W roku 1992 wszyscy zapomnieli już o 

kartkach — nad Wisłą stanął pierwszy McDonald. 

Ciągiem dalszym kapitalistycznych zmian było 

powstanie pierwszej sieci telefonii komórkowej 

(widział ktoś kogoś z komórką w 1992r.3!). 

Skądinąd znany Związek Zawodowy Rolnictwa 

Samoobrona rozpoczął blokowanie dróg w 

kraju... Rządy cały czas zmieniały się jak w 

kalejdoskopie. W świecie politycznym panował 

dość duży chaos, nowe partie wyrastały jak 

grzyby po deszczu. Zamieszanie polityczne nie 

z 

Polsce, biliśmy kolejne rekordy służyło 

bezrobocia, które sięgało 17%. 

tekst: pwd. Jan Szmajs 

w 1993r. wojska Radzieckie ostatecznie 

opuściły masz kraj. W okresie od 1991r. 

wycofano łącznie: 60 tys. żołnierzy, ponad 15 

tys. czołgów i wozów bojowych, 400 dział i 

moździerzy, ponad 300 samolotów i śmigłowców 

oraz 500 tys. t środków walki. Po raz kolejny 

przybyło nam sąsiadów -— tym razem od 

południa. W 1993r. miał miejsce rozpad 

Czechosłowacji. 29 mają Lech Wałęsa rozwiązał 

Sejm. Odbiło się to szerokim echem nawet w 

świecie futbolu — Polska zremisowała z Anglią w 

Chorzowie 1:1. Do Polski zaczęto sprowadzać 

prochy dawnych bohaterów. Do Ojczyzny wrócili 

m.in. Ignacy Mościcki i gen. Sikorski. 

W latach 1994 — 2009 Polska zaczęła 

budować na fundamentach, które z kłopotami, 

ale jednak powstały w ciągu pierwszych 5 lat 

wolności. Już w 1994r. rozpoczęliśmy oficjalne 

starania o przyjęcie do Unii Europejskiej. 

Również w tym roku Edyta Górniak zajęła 2. 

miejsce na festiwalu Eurowizji z piosenką „To nie 

ja”. W 1995r. wszystko potaniało o 4 zera — 

miała miejsce  denominacja złotego. W  
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Warszawie oddano do użytku pierwszy odcinek 

metra (budowany przez 12 lat). W Polsce zmienił 

się prezydent — Aleksander Kwaśniewski zastąpił 

Lecha Wałęsę. Rok później Sejm podjął ważną w 

skutkach uchwałę o umorzeniu postępowania w 

sprawie pociągnięcia do odpowiedzialności 

konstytucyjnej i karnej osób związanych z 

wprowadzeniem i realizacją stanu wojennego. W 

tym samym roku miała miejsce powódź 

tysiąclecia. Jesienią premierem został Jerzy 

Buzek, jedyny jak do tej pory premiem III RP, 

który pełnił urząd przez całą kadencję Sejmu. 

Została przyjęta nowa konstytucja. Następne 

miesiące upływają pod znakiem walki z 

przestępczością zorganizowaną — gangami z 

Wołomina i Pruszkowa. W 1998r. ginie w 

zamachu gen. Marek Papała, ówczesny 

komendant główny Policji. Rok później Polska 

jest już członkiem NATO, co więcej, składa się już 

tylko z 16 województw. W 2001r. powstają dwie 

największe w tej chwili siły polityczne w Polsce — 

PO i PiS. Adam Małysz zdołał już dwa razy 

zwyciężyć puchar świata w skokach narciarskich. 

Publikacja „Gazety” rozpoczęła aferę kdo 
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Ww 2004 roku trud wielu rządów od 

początku trwania Ill RP został nagrodzony 

wejściem Polski do Unii Europejskiej. W tym 

tekst; pwd. Jan Szmajs__ || 

roku w Polsce odnotowano trzęsienie ziemi o 

sile 4,5 w skali Richtera. Można mieć wrażenie, 

że Polska nadrobiła braki w „momentach 

przełomowych”. W roku 2005, towarzyszyliśmy 

razem z całym światem Janowi Pawłowi Il 

podczas jego ostatnich dni na Ziemii oraz 

cieszyliśmy się wyborem nowego papieża, 

Benedykta XVI, który odwiedził już Polskę. w 

2006 roku, Poznań miał przyjemność szczycenia 

się 50. rocznicą Wypadków Poznańskich — 

naszego pierwszego narodowego zrywu przeciw 

komunizmowi. Rok 2008 — szczególny dla nas, 

harcerek i harcerzy — został ogłoszony rokiem 

Andrzeja i Olgi Matłkowskich, zapamiętany przez 

świat będzie jako początek najtrudniejszego 

okresu na rynkach finansowych od czasu 

Wielkiego Kryzysu lat 30. 2009r. rozpoczął się 

rajdem Dakar organizowanym pierwszy raz w 

historii w Ameryce Południowej. Bezsprzecznie, 

najważniejszym wydarzeniem tego roku, jest 

oczywiście Zlot XX Lecia ZHR. 

ARTYKUŁY O PODOBNEJ TEMATYCE: 

- „Miasto to plansza” tekst: pwd. Marcin 'Makro' 

Dybowski — wydanie: nr 14 luty'2009 

- „Wybory do Parlamentu Europejskiego” tekst 

pwd. Marcin 'Makro' Dybowski — wydanie: nr 17 
maj'2009 

Zdjęcia: pwd. Agata Pyzio 

pwd. Jan Szmajs — drużynowy 2 PDH „Czantoria” im. 

Tadeusza Zawadzkiego „Zoski”, szczepowy 2 Szczepu 

Drużyn Wędrowniczych, Harcerskich i Zuchowych 

„Bractwo Wędrownicze”, administrator strony www 
miesięcznika „Harmel”. 

  

Rok 1984 tekst: pwd. Jan Zujewicz, HO 

Rok 1984 
tekst: pwd. Jan Zujewicz, HO 

W 2009 roku świętuje- 

my oczywiście przede wszyst- 

kim 20-lecie istnienia ZHR. 

Harcerze z Poznania związani 

z Bractwem Wędrowniczym 

obchodzą również srebrny 

jubileusz powstania naszego 

środowiska. Z tej okazji 

zapraszam do poznania 

wspólnoty, która — może nawet bardziej niż 

sam Związek — pomogła ukształtować nasze 

harcerskie charaktery. 

Wszystko zaczęło się w pamiętnym roku 

1984, a więc jeszcze za czasów głębokiej, choć 

coraz płytszej komuny. Grupa instruktorów 

harcerskich z Piotrem Bręczewskim i Ryszardem 

Żukowskim zrzeszona przy poznańskim 

Klubie Inteligencji Katolickiej (KIK) 

postanowiła zorganizować samodzielne 

(czyli nie włączone do żadnej większej 

organizacji) drużyny harcerskie, aby 

krzewić patriotyczne i religijne wartości 

także wśród młodzieży. Czynili to 

naturalnie wbrew intencjom 

ówczesnych władz, wielokrotnie 

narażając się na niebezpieczeństwo ze 

strony aparatu bezpieczeństwa. Na 

obozach, zbiórkach czy nawet w drodze do 

kościoła byli nieustannie narażeni na inwigilację 

milicjj czy Służby Bezpieczeństwa, które za 

wszelką cenę nie chciały dopuścić do 

wychowania młodzieży inaczej niż w duchu 

socjalizmu. 

Przyszedł rok 1989 i instruktorzy Bractwa 

postanowili przyłączyć się do nowopowstającego 

Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej, a pięciu 

naszych instruktorów brało udział w jego 

zjeździe założycielskim. W nowej formacji BW 

rozrastało się z roku na rok. Po 25 latach 

jesteśmy jednym z najsilniejszych środowisk w 

Poznaniu, w którego skład wchodzi łącznie 
kilkanaście gromad zuchowych, drużyn 

młodszoharcerskich oraz wędrowniczych. O 

szybkim tempie rozrostu Bractwa może 

świadczyć chociażby fakt, że przetrwało ono już 

trzy podziały (polegającymi na powstaniu 

nowego szczepu na bazie drużyn już 

istniejących). Nie można ich jednak nazwać 

„rozłamami”, gdyż żaden z nich nie zahamował 

jego rozwoju, ale każdy był podyktowany 

kwestiami ilościowymi i technicznymi, co jest 

dowodem dynamiki naszego środowiska. 

Dzisiaj więc Bractwo 

Wędrownicze to już trzy szczepy, każdy 

osobno organizujący obóz i każdy 

rokujący na kontynuację idei 

zapoczątkowanej w 1984r. Od początku 

działamy przy poznańskim KlKu, który 

wspomaga nas w każdej potrzebie, np. 

udostępniając pomieszczenia na zbiórki 

czy spotkania z rodzicami lub 

przeznaczając garaż na harcerski 

magazyn. Klub daje nam również 

możliwość realizacji służby, np. w ramach Poczty 

Harcerskiej czy pomocy przy organizacji 

wszelkich „KIK-owych” imprez. 

Bractwo wychowało wielu instruktorów, 

spośród których część oprócz bycia 

drużynowymi pełniło służbę w komendzie 

chorągwi, hufca, wszelkiego rodzaju komisjach 

czy nawet w Naczelnictwie. Większość z tych  



  

  
  

Rok 1984 

nieaktywnych instruktorów do dziś zachowuje 

kontakt z wychowankami, co stwarza swoistą 

ciągłość wychowawczą i powoduje, że 

początkujący drużynowi zawsze czują niezwykłe 

wsparcie starszych. 

Na czym polega więc specyfika naszego 

środowiska? Szczerze powiedziawszy, nie 

potrafię odpowiedzieć na to pytanie, bo przecież 

mamy obrzędowość i specyficzne zwyczaje, ale 

podobnie jest w innych szczepach. Istnieje 

jednak coś, co powoduje, że dostrzegając 

charakterystyczną stópkę (naszywkę — symbol 

naszego środowiska) na lewym rękawie drugiej 

osoby, widzi się prawdziwie „bratnią duszę”, 

Bractwo Wędrownicze to przede wszystkim 

wspólnota ludzi i to w nich — jak sądzę — musi 

tkwić ta specyfika. Niezwykły duch tej wspólnoty 

ogarnia każdego, kto choć na chwilę dał się 

ponieść magii harcerskiego ogniska wśród 

harcerzy Bractwa. Ta jedyna w swoim rodzaju 

atmosfera braterskości dała początek wielu 

znajomościom. Nie da się dzisiaj zliczyć przyjaźni, 

które zawiązały się w Bractwie w ciągu tych 25 

lat. Przyjaźni, które przetrwały różne trudności i 

mogą przetrwać wszystko. Sporo z tych damsko- 

męskich przerodziło się w związki małżeńskie, 

których dzieci już niedługo zapewne zasilą 

tekst: pwd. Jan Zujewicz, HO 

bractwowe szeregi. 

Bractwo daje więc swym harcerzom Coś, 

co wielu ludzi uważa za największą wartość w 

życiu przyjaźń. | choć fakt dłuższego okresu 

działania niż sam ZHR staje się dla niektórych 

podstawą do twierdzenia, że BW jest 
środowiskiem zamkniętym, znacznie odstającym 

pod względem norm wychowawczych i 

metodycznych, to jednak właśnie ta chlubna, 25- 

letnia tradycja daje siłę, aby osiągać niemożliwe i 

zmieniać świat. Różne zabawne zdarzenia i 

przygody, które dziś tak miło nam dziś 

wspominać stają się natomiast dla 

wychowawców pomocą, która sprawia, że 

łatwiej jest nam wspinać się po harcerskiej 

drabinie. 

W Bractwie Wędrowniczym jestem od 4 

lat i wyłącznie z nim jest związana cała moja 

harcerska dola. To tutaj stawiałem moje 

pierwsze „obozowe” kroki, tu nabyłem 

puszczańskie i terenoznawcze umiejętności, 

nauczyłem się pierwszej pomocy czy 

przyswoiłem wiedzę dotyczącą wychowywania 

młodszych. | choć wielu uważa, że te 4 lata to 

zbyt krótki termin, aby pojąć głębie pojęcia 

„Bractwo Wędrownicze” to jednak dziś wiem, że 

dla harcerza nie ma lepszego miejsca na ziemi. 

ARTYKUŁY O PODOBNEJ TEMATYCE: 

- „Poczta Harcerska XXI wieku” tekst: prd. Jan 

Zujewicz — wydanie: nr 10 wrzesień'2008 

- „Rozstanie” tekst: pwd. Jakub Ryniecki — 

wydanie: nr 11 październik'2008 

Zdjęcia: ćwik. Antoni Ropelewski, pwd. Jakub Ryniecki 

pwd. Jan Zujewicz — drużynowy 6 PDH „Siklawa” im. 

Kapitana Żeglugi Wielkiej Mamerta Stankiewicza, w 

tym roku był odpowiedzialny za służbę całego 

Bractwa Wędrowniczego — roznoszenie poczty 

harcerskiej przy Klubie Inteligencji Katolickiej w 

Poznaniu. 
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Życie Prawem Harcerskim 
tekst: pwd. Karol Bandurski, HO 

Życie Prawem Harcerskim. 
tekst: pwd. Karol Bandurski, HO 

W 1908 roku w 
książce  Scouting for 
Boys sir Robert Baden 
Powell opisał swojego 
bohatera — skauta, za 
pomocą 9 punktów 
prawa skautowego. 

- 4B Przedstawił w 9 
stwierdzeniach osobę, która jest ratunkiem i 
nadzieją dla jego ojczyzny, dla świata. Wzór, 
który przedstawił BP był również obrazem 
człowieka dojrzałego i szczęśliwego, 
zachwyconego światem, dla którego życie jest 
wspaniałą przygodą, podporządkowaną 
tworzeniu Szczęśliwej Planety. To tworzenie 
wymagało rozpoczęcia od siebie, uświadomienia 
sobie istnienia natury (charakteru) człowieka, 
czyli tego, że jest coś co sprawia, że nie wszystko 
wypływa z tego, co chcemy, ale z tego, do czego 
odczuwamy pociąg. Z kolei pociąg prowadzi do 
zaspokajania potrzeb jak najmniejszym kosztem 
własnym, wskazuje drogę którą najszybciej 
osiągnie się to, czego się szuka. Wydaje mi się, 
że to była pierwsza (albo druga — wg kolejności 
zapisania) życiowa Sprawa, którą BP zręcznie 
próbował pokazać dzieciom od ich najmłodszych 
lat, za pomocą Drugiego Prawa Wilczęcej 
Gromady -. czyli pierwowzoru gromady 
zuchowej: 

„Wilczek jest nieustępliwy wobec siebie.” 
Nie ustępuje swojej naturze, ale 

podporządkowuje ją sobie. Podczas 
zawiązywania pierwszych gromad, Naczelny 
Skaut Świata, inspirował się książką Kiplinga - 
„Księgą dżungli” w której pod postaciami 

zwierząt z Indyjskiego buszu kryły się różne 
ludzkie sposoby na życie. Wilki, ogólnie rzecz 
ujmując, były rodziną, która dobrze radziła sobie 
w świecie dżungli i charakteryzowała się 
ważnym w tych warunkach - braterstwem. Z 
kolei jednoznacznie negatywnym przykładem w 
powieści było plemie małp, których działanie 
skupiało się wokół ich chwilowych doznań, 
potrzeb i nieustannie zmieniających się (jak to w 
życiu bywa) zachcianek, Tej rodziny nie można 
było nazwać gromadą. To była raczej zbieranina 
krzykaczy, którzy potrzebowali towarzystwa do 
słuchania, którzy byli niewolnikami swojego 
charakteru. 

Drugą (albo raczej pierwszą wg kolejności) 
rzeczą, którą Generał chciał się podzielić z 
rządnymi przygód kilkulatkami, było Pierwsze 
Prawo Wilczęcej Gromady: 

„Wilczek ustępuje staremu wilkowi,” 
Tym kierował się sam, organizując 

skautów. Przecież nie wymyślił samodzielnie 
tych 9 drogowskazów, o których wspomniałem 
na początku! „Wilk, który nigdy nie śpi” sięgał 
nie tylko do średniowiecznych kodeksów 
rycerskich Zachodniej Europy, ale również do 
tradycji japońskich samurajów, indiańskiego 
poczucia honoru i zasad, którymi kierowali się 
Zuluscy wojownicy. Każda z tych kultur, w 
trakcie swoich dziejów, doszła do podobnych 
wniosków i dostrzegała te sam wartości. Młodzi 
wojownicy uczyli się świata na podstawie 
doświadczenia starych, i tak mądrość, nabyta 
życiem w _ buszu, puszczy, dżungli, czy na 
wojennych ścieżkach, przekazywana była dalej.   

Tak brzmiało 9 praw, które wspólnie zgodnie z 
doświadczeniem wielu pokoleń wojowników 
spisał BP: 

1. Na słowie skauta można polegać jak na 

słowie Zawiszy. 

2. Skaut jest wierny Ojczyźnie 

„ Skaut jest obowiązany być pożytecznym i 

pomagać innym. 

. Skaut jest przyjacielem wszystkich, a 

bratem każdego innego skauta. 

„. Skaut jest rycerski. 

„ Skaut jest przyjacielem zwierząt. 

„ Skaut jest karny i posłuszny. 

„. Skaut śmieje się i gwiżdże w najcięższym 
nawet położeniu. 

„ Skaut jest oszczędny. 

W ciągu lat prawo było redagowane 
wielokrotnie, a w 1911 uzupełnione o 10 punkt: 
„Skaut jest czysty w mowie myśli i uczynkach.” 

Gdy ruch rozprzestrzeniał się na inne kraje 
i narodowości starano się, aby skautowa 
instrukcja była odpowiednio zaadoptowana do 
natury, charakteru danej grupy ludzi. Tak też 

stało się w przypadku Prawa Harcerskiego (PH). 

Ma ono nieco inną treść, ale zasadniczo zgadza 

się z ideami jakie przyświecały Baden-Powellowi. 

Przykładem niech będzie odniesienie do 

Boga, które jest w pierwszym punkcie naszego 

Życie Prawem Harcerskim tekst: pwd. Karol Bandurski, HO 

prawa, brak go natomiast literalnie w Prawie 
Skautowym (PS). Jednak BP uważał za bardzo 
ważne by człowiek miał wiarę, żeby uznawał za 
fakt istnienie świata duchowego. Wydaje mi się, 
że życie i dorastanie, było postrzegane przez 
niego jako walka duchowa. Takie spojrzenie 
szczególnie nasuwa geneza PS: można 
dostrzegać analogię między życiem 
wewnętrznym człowieka a _ wojownikiem, 
rycerzem, czy samurajem (którzy zresztą także w 
świecie duchowym musieli być zapaśnikami). Z 
wiarą wiąże się również źródło siły, która 
potrzebna jest do realizowania 9 punktów. 
Warto w tym miejscu poruszyć relację między 
Prawem  Skautowym, a Dziesięciorgiem 
Przykazań. Dwie rzeczy słyszałem na ten temat. 
Po pierwsze, że przecież PS niczym nie różni się 
od Dekalogu, jest identyczne z przesłaniem 
moralności chrześcijańskiej. Po drugie: BP 
zaproponował coś kontrastującego z 
Dekalogiem, ponieważ opartego 
twierdzących postanowieniach, a nie 
negatywnych. Mnie osobiście te dwa spojrzenia 
wydają się wskazywać na sytuację w jakiej na 
początku XX w. był twórca scoutingu, a teraz 
jesteśmy my. Chodzi o odwoływanie się do tego 
co pierwotne, co pierwsze, co stanowi 
podstawę. BP, będąc chrześcijaninem, znając 
Dekalog i Ewangelię oraz obecną sytuację 
otaczającego świata podjąt się ponownego 

 



  
  

odczytania tego, co 

stanowiło podstawę jego 

spojrzenia na życie. Nie 

uważam, że postanowił 

pewnego dnia, z Biblią 

na kolanach, nawracać 

ludzi przez wciąganie ich 

w struktury scoutingu. 

Wydaje mi się po prostu, 

że urodził się, 

wychowywał i żył w 

takim kontekście, miał 

takie doświadczenia, że 

mniej lub bardziej świadomie, spojrzał świeżym 

sercem i umysłem na sposób życia człowieka, na 

jego sens. | nie było jego zasługą: jakich miał 

rodziców, jakiej był narodowości i nawet nie 

miał zapewne wpływu na wiele wydarzeń ze 

swojego życie (jak pewno każdy z nas), ale był 

otwarty i działał w tym, na podstawie tego co 

zostało mu dane, z czym miał styczność. Przecież 

mógł obrazić się na los i ta wszystko 

zaprzepaścić... 

Podobna jest i teraz nasza sytuacja, gdy 

mamy za sobą nie tylko Stary Testament, 

rycerskie i plemienne kodeksy i kilka 

skautowych, czy harcerskich — dekalogów. 

Możemy sięgać do tego, co było na początku, do 

pierwotnych idei i założeń. Nie po to by je 

zmieniać, ale żeby odczytywać je we właściwy 

sposób. Tak też mówi pierwsze przykazanie, 

które otrzymaliśmy od Boga: „Słuchaj Izraelu! 

Pan jest Twoim Bogiem Panem jedynym”. 

Słuchanie polega na przyjmowaniu tego, co jest, 

poznawaniu treści, jej kontekstu. Trzeba dobrze 

poznać te podstawowe treści, na których ma się 

opierać nasze działanie, aby miało ono sens i 

przedłużenie w przyszłości. 

Teraz chciałbym odnieść się do kilku 

konkretnych punktów Prawa — w naszym 

archiwum 

Życie Prawem Harcerskim tekst: pwd. Karol Bandurski, HO 

przypadku — Harcerskiego. Nie chciałbym pisać 

komentarza do każdego z punktów — można z 

pewnością znaleźć ich wiele w książkach i 

Internecie. Wolałbym zwrócić uwagę na kilka 

spraw, które mnie dotyczą i wydają mi się 

interesujące. 

Zacznę od końca, bo pierwszą rzeczą jest 

sławny punkt 10, a zwłaszcza jego druga część: 

„Harcerz jest czysty w mowie myśli i uczynkach, 

nie pali tytoniu i nie pije napojów 

alkoholowych”. Różne rzeczy na ten temat 

mówiono i różne są historie, ja chciałbym 

zacytować jedną z  instruktorek, która 

najciekawiej opisała mi ten punkt. Powiedziała, 

że jest to przecież najprostszy punkt prawa 

harcerskiego! Po prostu: albo pijesz, albo nie, 

albo palisz, albo nie. Wystarczy tego nie robić. 

Problemy mamy dopiero z tymi twierdzącymi 

prawami, które trzeba wykonać. Swoją drogą 

sam kiedyś miałem poważną historię z tym 

punktem i chyba od tamtego czasu, gdy 

zorientowałem się, jak ostre jest to 

rozgraniczenie poczułem, że muszę wybrać — 

albo jestem harcerzem albo nie, albo żyję 

szczerze wobec siebie albo nie. Przecież potrafię, 

mogę oszukiwać innych, nie ma sensu stosować 

się do prawa tylko dla nich, tak naprawdę sam 

muszę wobec siebie rozeznać, czy postępuje 

zgodnie z punktami PH czy nie, nikt mnie za to 

nie musi podziwiać, może nawet się śmiać, 

dlatego koniecznym jest, żeby motywacja była 

we mnie. 

Innym punktem, który 

szczególnie mnie zainteresował był ten o byciu 

pogodnym. Kiedyś słyszałem opinie, że przecież 

to normalne, że człowiek czasem jest smutny i 

ma zły humor, to czasem niezależne od niego. 

Fakt. Albo pytanie: czy mam chodzić non stop ze 

sztucznym uśmieszkiem...? Tylko tak naprawdę 

to na naszym smutku zależy najbardziej 

ostatnia   

szatanowi — to on wtedy ma okazję zyskać nad 

nami władzę, jest możliwość pojawienia się 

rozpaczy. $Śmutek jest normalny, ale rozpacz jest 

niebezpieczna. Dlatego tak ważne jest, żeby 

postrzegać smutek jako niepokojący sygnał. 

Przecież nasza wiara jest niesamowitą nadzieją i 

nawet z najgorszej opresji Bóg wyprowadza 

człowieka! 

Na koniec chciałem zatrzymać się przy punkcie o 
karności: „Harcerz jest karny i posłuszny 

rodzicom i wszystkim swoim przełożonym”, 

który brzmi prawie identycznie w _ wersji 

skautowej: „Skaut jest karny i posłuszny”. BP 

przywiązywał dużą wagę do tego by mieć w 

sobie pokore słuchania się dowódcy. To bardzo 

życiowa sprawa, przecież każdy z nas ma wiele 

osób, którym jest z różnych powodów winien 

posłuszeństwo, lecz nieraz mamy (wg nas) lepsze 

od nich recepty na życie. Tak było też w dziejach: 

rewolucje, bunty, schizmy, reformacje. I trudno 

nieraz odmówić racji tym, którzy się sprzeciwiali 

również nasze serce ich popiera, a króla, 

papieża czy generała z chęcią zmieszalibyśmy z 

błotem... Co na to BP? W jednym z komentarzy 

akcentuje, że wykonanie rozkazu, polecenia to 

jest podstawowy obowiązek — jest to konieczne, 

jest to rzecz od której należy wyjść. Dopiero 

potem można dyskutować o sensowności tego, 

Życie Prawem Harcerskim tekst: pwd. Karol Bandurski, HO 

co zostało polecone. W tym kontekście mam 

wrażenie, że jest pewna prawidłowość dotycząca 

reformatorów Kościoła. Byli to ludzie, którzy 

choć mieli plany na radykalne zmiany stawiali na 

pierwszym miejscu posłuszeństwo. Tym samym 

dawali znać, że pamiętają o swojej naturze, o 

pociągu i ograniczaniu go przez pokorę — 

posłuszeństwo.  Wierzyli, że choćby ich 

przełożeni, byli głupi jak but i niesamowicie 

zepsuci to temu złu można się tylko 

przeciwstawić pilnując swojej natury, zaczynając 

rewolucję od siebie, od swojego nawrócenia, 

resztę zostawiali Bogu. Prawdopodobnie 

uważali, że kłótnia i bunt dają dojść do głosu 

zarozumiałości i pysze. Natomiast wierzyli, że 

skoro mają wg Woli Bożej dokonać czegoś 

dobrego, to zgodnie z jego przykazaniami w 

końcu wypełnią zadanie. 

Chciałbym życzyć sobie i Wam, żebyśmy 

coraz pełniej odkrywali sens Prawa Harcerskiego 

i umieli korzystać z tego, co jest nam dane w 

postaci doświadczeń i sytuacji naszego życia. 

ARTYKUŁY O PODOBNEJ TEMATYCE: 

- „Mundur zobowiązuje” — wydanie: nr 14 

luty'2009 

- „sens Dnia Myśli Braterskiej” tekst: pwd. Marcin 

Dybowski — wydanie: nr 15 marzec 2009 

- „O 2,4 i 6 punkcie prawa harcerskiego” tekst: 

kursantki kursu przybocznych „Źródło 2009” — 

wydanie: nr 14 luty'2009 

„Curriculum vitae” tekst: Marta Pachura — 

wydanie: nr 4 maj'2007r. 

Rysunki: sam. Zofia Drozd i strony www. 

pwd. Karol Bandursk, HO — współreaktywator 

Harmelu, autor wielu artykułów i wywiadów. Od 5 

lat prowadzi gromadę zuchową „Wilczęta” przy 

Bractwie Wędrowniczym w Poznoniu.  



  
  

Patroni w drużynach harcerskich tekst: pwd. Natalia Pawlik, pwd. Józef Paszkiewicz 

Patroni w drużynach harcerskich 
tekst: phm. Natalia Pawlik, pwd. Józef Paszkiewicz 

Pipe: eee z Był lipiec... 

, Obóz harcerski... 

Piesza wyprawa do 

miasta i 

poszukiwanie 

s noclegu. Zmęczone 

w Bo ] ż i zrezygnowane 

odmowami ludzi usiadłyśmy w cieniu drzewa 

niedaleko kościoła. Podeszła do nas starsza Pani. 

Jej uśmiech, pozytywne nastawienie, radość z 

rozmowy z nami sprawiła, że od razu 

wiedziałyśmy — harcerki są jej bardzo bliskie. 

Zaprowadziła nas do swojego domu, zapewniła 

nocleg, a podczas wielogodzinnych rozmów 

opowiedziała o kobiecie, która do dziś jest dla 

mnie wzorem harcerskiej postawy, przyjażni, 

odwagi, pracy dla innych. Gdyby nie to spotkanie 

nigdy nie usłyszałabym o niej. Rok później moja 

drużyna zdobyła imię Patronki — kobiety, która 

po tamtej wyprawie stała się dla każdej z nas 

realnym autorytetem”. 
Był czerwiec... Warszawa tonęła w 

słońcu... Pierwsze spotkanie. Byliśmy umówieni 

pod jego mieszkaniem. Gdy przyszliśmy już na 

nas czekał, rozmawiał z kobietą. Starszy Pan, w 

koszuli z krawatem, co dawało nam poczucie, że 

jesteśmy traktowani poważnie, odezwał się 

pierwszy: „Druh Artur?" — „Tak.” — „Poznałem po 

oczach.” Powiedział nie widząc nas nigdy 

wcześniej. Pożegnał się z kobietą.słowami: „ W 

serdecznej podzięce całuję twoje dziewczęce 

ręce”. Okazał się człowiekiem pełnym humoru. 

współzałożycielka Wodnego Ośrodka Harcerskiego w Funce 

Opisana przeze mnie kobieta to Janina Bartkiewicz, 

Był przyjacielem naszego obecnego Patrona 

drużyny”. 

Miasta, ulice, skwery, kościoły, budynki, 

..... Wszystkie te miejsca mają swoich patronów. 

Jest ich tak wielu, że przywykliśmy już do ich 

obecności, jak do czegoś oczywistego. W 

zasadzie przyjmujemy obecność świętych, 

bohaterów, postaci historycznych w naszym 

codziennym życiu niczego od nich nie oczekując. 

Tylko smutne jest to, że czynimy to bez głębszej 

refleksji, jakby przypisane danym miejscom 

osoby były tylko pustymi słowami zapisanymi na 

tabliczkach. 

Od Patrona drużyny 

oczekujemy więcej. Patron to osoba, która w 

jakiś duchowy sposób opiekuje się naszymi 

drużynami. Liczymy na to, że będzie Bohaterem 

i Wzorem do naśladowania dla naszych harcerzy, 

że da im realny drogowskaz do podążania 

właściwą drogą. 

Jak widać nasze (drużynowych/instruktorów) 

oczekiwania wobec danej postaci są olbrzymie. I 

tutaj nasuwa się pytanie czy powinniśmy tylko 

"brać" z życiorysu, z zasług, z pozytywów 

harcerskiej 

naszego Patrona, czy może to oddziaływanie 

powinno mieć także drugą stronę... Bo patron to 

przecież Opiekun — duchowy, moralny. Skoro 

czerpiemy z niego przykład to musimy nauczyć 

się swoistego „podziękowania” za to, że jest z 

nami. To „podziękowanie” może przyjmować 

różne formy, ale celem jest zachowanie pamięci 

* Opisałem spotkaniem ze Stanisławem Sieradzkim „Świstem”, 

opowiadał nam o Janie Rodowiczu "Anodzie"   

Patroni w drużynach harcerskich 

o Bohaterze, o jego czynach. On daje nam siebie, 
swoje zasługi, a my opiekujemy się pamięcią o 
nim. Niestety z wywiązaniem się z tego zadania 
bywa różne. Gdzieś tam w natłoku tysiąca 
pomysłów na pracę z naszymi harcerzami często 
ginie postać Patrona. Tak jak na początku, 
podczas zdobywania jego imienia, potrafimy 
zaangażować się pełnym sercem. Tak później, 
gdy już jego nazwisko znajdzie się w nazwie 
drużyny, zapominamy o ciągłym poznawaniu 

jego osoby. Pytanie: „Co zrobić, aby tak się nie 
działo?” idealnego 
rozwiązania. Ponieważ każdy Patron to inna 

Oczywiście nie mamy 

historia, życiorys, inne możliwości dotarcia do 
jego charakteru. Ale kluczowe wydaje się być 
przekazanie — tych KAŻDEMU 
harcerzowi w drużynie. Mamy wrażenie, że po 

informacji 

pewnym czasie drużynowy ma problem właśnie 
z tym zadaniem. A przecież zasługi naszego 
Patrona nie maleją wraz z ich poznawaniem czy 
Są już wyczerpane, wręcz przeciwnie - są 
ponadczasowe. Dlatego warto zadbać o 
cykliczne imprezy związane z Patronem, warto w 
każdym roku harcerskim poświęcić mu uwagę, 
warto dać sygnał naszym zastępowym, aby 

ciągle poznawali Patrona na zbiórkach zastępu; 

warto pomyśleć o sprawności drużyny dostępnej 

każdemu harcerzowi. Warto wreszcie wracać 
wspomnieniami do takich sytuacji jak opisaliśmy 

na początku tego artykułu — nawet po latach 

potrafią wzruszyć i przypomnieć dlaczego to 
właśnie ta osoba jest naszym Wzorem i dlaczego 
ją wybraliśmy. Bo mieć patrona to przywilej i 

zaszczyt, a przede wszystkim 

o którym nie 

wielkie 

zobowiązanie, wolno nam 

tekst: pwd. Natalia Pawlik, pwd. Józef UGA IS4 

zapominać. 

Coraz więcej środowisk zastanawia się 

nad zdobywaniem Patrona hufca, Patrona 
Chorągwi... Czy skoro w drużynach mamy 
problem z pamięcią o osobach, które są tak 
blisko nas, to czy na skalę Chorągwi będziemy 
potrafili docenić i pracować z kolejnym 
autorytetem. | tutaj także nie -ma jednej dobrej 
odpowiedzi. Bo, gdy słyszymy, że (o zgrozo) dla 
naszej harcerki autorytetem może być pani z 
pierwszych stron kolorowych gazet, a dla 
naszego harcerza, zawodnik o ogromnej masie 
ciała, to chyba naszym obowiązkiem jest ciągłe 
wskazywanie im (nam także) autorytetów, o 
których możemy napisać Autorytet i Wzorzec. 
Może to Patron Hufca/Chorągwi jest kolejną 
metodą do pokazania harcerzom, że warto 
szukać w naszym życiu czegoś głębszego. Pytanie 
tylko czy uda nam się z tym przekazem dotrzeć 

skutecznie... 

Imię Patrona nie jest po to, żeby było w 

nazwie drużyny, chociaż tadnie wygląda i fajnie 
brzmi. Nie można go zdobyć tylko raz, a później 

po prostu „używać” jak hasła, Może Patronem 
nie jest osoba w nazwie drużyny tylko ktoś, o 
kim najwięcej wiesz, kto Ci imponuje i kto da Ci 
pozytywny wzorzec, nie tylko w prostych 
sytuacjach, ale także w tych prawie bez wyjścia ? 

Górnolotne? Może nie. Oczywiste? Niby tak. 

Niby? 

phm. Natalie Pawlik — referentka harcerek wielkopolskiej 
Chorągwi Harcerek, do lutego 2009 drużynowa 29 PDH im. 
Królowej Jadwigi, 

pwd. Józef Paszkiewicz — drużynowy 1 DH-y „Las” im. Jana 
Rodowicza „Anody” w Murowanej Goślinie. 

HF] archiwum 
harcerskie.  
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Harcerstwo, a reszta życia. 

Jak pogodzić wszystko 

i lepiej zorganizować swój czas? 

tekst: trop. Agnieszka Kucharczyk 

Czym może 

być harcerstwo w 

dzisiejszych czasach? 

A. Jak być / dobrym 

p "Jj| : harcerzem? Trudno 

sa odpowiedzieć na to 

pytanie. Niektórzy twierdzą, że kiedyś było 

łatwiej — wystarczyło walczyć o wolną Polskę, 

nie wyrzekać się własnego pochodzenia mimo 

iż pociągało to za sobą wiele nieprzyjemnych 

konsekwencji. A teraz? W czasach, gdy żyje 

się łatwo i przyjemnie, wszystko jest 

dostępne, o nic nie trzeba walczyć. 

Współczesny świat oferuje teraz wiele 

możliwości, wiele perspektyw. 

brakuje czasu. Jak można lepiej zorganizować 

czas, by wszystko ze sobą pogodzić? Aby 

odpowiedzieć na to pytanie zasięgnęłam 

opinii pośród harcerzy i harcerek z różnych 

środowisk. 

Czasami 

Ola, 13-latka 

będąca od 2 lat w 

drużynie, o swym 

życiu harcerskim mówi: 

„Bycie harcerką jest 

przyjemne, ale nie 

można powiedzieć, że 

łatwe. Czasami brakuje 

na to czasu. Rano 

trzeba wstać, pójść do 

szkoły, później są różne 

zajęcia dodatkowe i 

archiwum 

wieczorkiem zbiórka, która kończy się mniej 

więcej okofo godziny 19. Po powrocie trzeba 

odrobić lekcje. Czasami czuję się zmęczona, 

ale wspólne wyjazdy z drużyną mi to 

wynagradzają. Lubię być harcerką.” Jej 

rówieśniczka z zastępu, Kasia, potakuje. 

Magda ma 15 

lat i od roku jest 

zastępową. 

Twierdzi, iż odczuwa 

delikatną _ granicę 

pomiędzy życiem 

harcerskim a życiem 

prywatnym. Spotyka 

się zarówno ze 

znajomymi z 

drużyny jak i 

znajomymi ze swej 

szkoły. Często jednak przekłada harcerstwo 

nad resztę. „Wiadomo, ze biwak ważniejszy 

jest od wspólnego wyjścia do kina ze 

znajomymi — mówi - Jednak one też są 

potrzebne. Nie oznacza to przecież rezygnacji 

z harcerskich wartości — nimi kieruję się 

zawsze. Nie wyobrażam sobie, że mogłabym 

nie być harcerką.” 

Paweł harcerzem jest od roku. Na 

obozie zamierza zdobyć stopień młodzika. 

Jego również spytałam o jego pogląd na 

harcerstwo i resztę życia. „Wszystko zależy od 

sytuacji. W niektórych dniach spotykam się z 

kolegami z drużyny, a w niektórych ze szkoły — 

chyba każdy tak ma. Bycie harcerzem jest 

fajne —na pewno w jakiś sposób kieruje 

życiem.” 
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Zosia od roku jest przyboczną. 

Spojrzenie na swoje życie ma podobne jak 

Magda: „Granica między życiem harcerskim a 

prywatnym na pewno istnieje. Są znajomi ze 

szczepu i są znajomi ze szkoły. Czasem 

oczywiście można wszystko ze sobą pogodzić, 

ale nie zawsze. Harcerstwo jest dla mnie 

ważne, ale nie najważniejsze. Uczestniczę w 

życiu swej drużyny, ale niekiedy trzeba, 

niestety, z czegoś zrezygnować. Wartości? To 

zupełnie coś innego — nimi kieruję się bez 

względu na to, gdzie i z kim się znajduję.” 

Jak widać wszyscy, których zapytałam 

odpowiadali w miarę podobnie. Mimo iż 

często życie harcerskie trzeba od życia 

prywatnego oddzielić, w większości 

przypadków okazuje się, że to właśnie nim się 

kierujemy i układamy plany. Wniosek = 

godzenie życia harcerskiego z życiem 

prywatnym nie jest ani łatwe, ani trudne - 

jest po prostu czymś naturalnym, nie 

wymagającym zbytniego wysiłku. 

ARTYKUŁY O PODOBNEJ TEMATYCE: 

- „Organizacja czasu” tekst: pwd. Agata Pyzio — 

wydanie: nr 8 marzec' 2008 

- „Zarządzanie czasem” tekst: Krzysztof Firlik — 

wydanie: nr 16 kwiecień 2009 

Rysunki: sam. Zofia Drozd 

trop. Agnieszka Kucharczyk - zastępowa w 1 dh- 

ek „Wiatry” im. Janiny Bartkiewicz w Murowanej 

Gośliniee w tym roku brała udział w kursie 

przybocznych Wielkopolskiej Chorągwi Harcerek 

„Źródło 2009” i była zastępową zastępu o 

specjalności dziennikarskiej. 
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Harcerz w obliczu żebractwa, 

nasze dylematy w harcerskim życiu. 
tekst: trop. Kinga Stefaniak 

Myślę, że to, co 

chciałabym powiedzieć, 

można spokojnie odnieść do 

każdego innego człowieka, 

nie tylko nas, noszących 

mundury. Bo problem chyba 

każdemu jest znany. 

- Pani, na chlebek.... 

Nieraz usłyszane, prawda? | _ nie 

zamierzam tutaj czegokolwiek podpowiadać, a 

już tym bardziej wskazywać jedyną słuszną i 

oświeconą drogę, bo temat jest delikatny i 

sądzę, że każdy musi znaleźć takie wyście z 

sytuacji, jakie sam uważa za najlepsze. 

- Dać, czy nie dać? 

To właśnie jest pytanie. Z jednej strony 

człowiek w zniszczonym ubraniu, nieraz starszy, 

o smutnej twarzy i proszącym wzroku, klęczący 

nad pudełeczkiem po margarynie, a z drugiej 

wręcz wpycha się myśl: czy on 

naprawdę potrzebuje? | chyba nie chodzi o, 

tę symboliczną złotówkę, ale o jakąś uczciwość. 

Bo darujcie, ale co można powiedzieć o osobie, 

która na karteczce deklaruje głód, a 

zaoferowaną bułkę odrzuca pod jakimś grubymi 

nićmi szytym pretekstem? Bo to nie z tej 

piekarni, z której on lubi, bo on ma ochotę na 

wątrobiankę... (osobiście zasłyszane). | nie tyle 

nam krzywdę robi. Najbardziej skutki tego 

zachowania odczuje inna osoba, może naprawdę 

głodna, którą nauczeni 

miniemy obojetnie. 

archiwum 
harcerskie.pl 

Czuję, że zaraz ktoś mi zacytuje „Harcerz 

jest pożyteczny i niesie pomoc bliźnim”. Tak. To 

prawda. Nie zamierzam od tego uciekać, ale co 

oznacza ta pomoc? 

Teoretycznie może przybrać bardzo wiele 

postaci. Odsyłam tu do opowiadania o poecie, 

który ofiarował staruszce siedzącej pod bramą 

kościoła czerwoną różę. No, ale do rzeczy. 

Najłatwiej chyba sięgnąwszy do kieszeni 

wysupłać z jej dna jakieś grosze. Na pewno się 

ucieszy i kupi to, czego mu brakuje: jedzenie, 

leki, czy może coś zupełnie innego. Nieco więcej - 

natomiast wysiłku potrzeba, aby dowiedzieć się, 

na co będą przenaczone uzbierane „groszaki”, a 

w miarę możliwości kupić te przykładową bułkę. 

| wtedy skorzysta z tego naprawdę, nawet jeśli 

kiedy odejdziemy, posypią się niewybredne 

słowa, że nie są to pieniądze, które można 

przeznaczyć na dowolny cel. 

a 

ż3 
t 

doświadczeniem F 

Tyle się mówi, o rozsądnej pomocy, w 

postaci „wędki”, a nie „ryby”, przywołuje postać 

Stanisława Wokulskiego z „Lalki” Prusa. Bohater 

pozytywistycznej powieści usiłuje wyciągnąć 

potrzebujące osoby z nędzy, jednak nie daje im 

środków na utrzymanie, ale nowe możliwości, 

np. organizuje naukę zawodu kobiecie lekkich 

obyczajów. 

Wszystko ładnie, pieknie, choć w tym 

wypadku potrzeba by raczej akcji zakrojonej na 

szerszą skalę. Nie mówię,że nie da się tego 

zrobić, ale ośrodki typu „Barka” organizują wiele 

kursów, szkoleń przekwalifikowujących... Rzadko 

kto nie może wykonywać naprawdę żadnej 

pracy. O wiele łatwiej przecież siedzieć przez 

cały dzień na miejscu i tylko wyciągać dłoń. Nie 

napracuje się, a w dobrym miejscu dzienny 

„zarobek” potrafi wynosić nawet ok. 100 zł. 

Całkiem przyzwoita pensja, prawda? Sądzę, że w 

niewielu zakładach pracy uzyskałby tyle, to fakt. 

Tylko czy taka sama będzie satysfakcja z 

normalnie zarobionych pieniędzy? Są ludzie, 

którzy dużo by dali, byle tylko móc jak inni 

pracować i „ nie być nikomu na załodze”. 

Myślę, że jedynie zasadą. My coś robimy. 

Nie jest to typowa praca zarobkowa, jednakże 

nie siedzimy bezczynnie. Trochę przypomina to 

grajków ulicznych. Inaczej się do nich odnosimy, 

prawda? 

sm 
A WWO”. 
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Na zakończenie chciałabym jeszcze 

powrócić do tego, w jaki sposób pomóc, bo 

wspomniane w tytule „dać, czy nie dać?” jest 

pytaniem, na które każdy z nas musi sam, we 

własnym sumieniu znaleźć odpowiedź. 

Widziałam niedawno w podeszłym 

już wieku kobietę z kilkoma „miedziakami” w 

miseczce. Właściwie dla zasady zapytałam, czy 

chce kanapkę, z góry nastawiona na jakiś wykręt. 

Długo nie zapomnę jej oczu i pełnego nadziei: 

nooo. 

Więc może właśnie po tej reakcji 

poznamy, czy ktośnie pasożytuje na naszej 

litości. | nie chodzi tu o zachęcanie do 

znieczulicy, ale może czasem warto spojrzeć na 

człowieka uważnie, pomyśleć, czy jego 

„jedzenie” nie jest przypadkiem płynem 

fioletowego koloru. 

Tak myślę,że kawałek chleba, nawet 

takiej właśnie osobie da więcej, niż bardziej 

przez niego pożądane parę groszy. 

ARTYKUŁY O PODOBNEJ TEMATYCE: 

- „W służbie Rzeczpospolitej” tekst: hm. Wojciech 

Wróblewski HR — wydanie: nr 5 październik'2007 

- „Wychowawca” tekst: pwd. Jakub Ryniecki — 

wydanie: nr 6 grudzień'2007 

- „Czuwaj!” tekst: pwd. Agata Pyzio — wydanie: nr 

6 grudzień 2007 

Fotografia: pwd. Magdalena Szymańska 

trop. Kinga Stefaniak — druhna 3 POW 

„Fenix”, napisała swój pierwszy artykuł w 

>» naszej gazecie. 
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Poznań subiektywnie 
tekst: hm. Monika Rudnicka, HR 

Poznań to miejsce 

gdzie żyj się najlepiej. 

Generalnie wiem to już od 

dawna, ale ostatnio moj 

teoria na ten temat została 

potwierdzona przez Redakcję 

Przekroju (nr 24/3337 z 18 

czerwca 2009), która 

opublikowała ranking polskich miast. Poznań 

zajął pierwsze miejsce i został miastem 

najbardziej przyjaznym obywatelowi. Na 

ostateczny werdykt, wpływ miała m.in. liczba 

miejsc w żłobkach, stan dróg, tereny zielone, 

ścieżki rowerowe, kina i teatry, średnie dochody 

na członka rodziny oraz poziom bezrobocia... 

: Dziś chciałabym zaprosić Was na spacer 

po Poznaniu, który nie staje do rankingów, nie 

walczy o palmę pierwszeństwa. Zapraszam do 

Poznania, który jest Mój. Jest pełen wdzięków i 

w subiektywnej ocenie, uważam, go za miejsce 

fot. M. Rudnicka, widok z dachu wieżowca Delta 

najlepsze do życia. Opowiem Wam o miejscach 

dobrze znanych, ale widzianych moim okiem. 

Ostatnimi czasy, zwiedzanie Poznania, 

zaczyna się w Starym Browarze, my jednak 

zaczniemy tradycyjnie od Starego Rynku. To 

miejsce żyje całą dobę, przez okrągły rok. A to, 

co szczególnie przyciąga ludzi na Rynek — to 

kiepskie koziołki w południe i wieczorna 

impreza. Nikomu nie przeszkadza też stojący 

pośrodku, odrażający budynek Muzeum Wojska 

Polskiego (nie mylić z Odwachem), który zasłania 

cudną uliczkę Kurzanoga i Różany Targ (nota 

bene, na samym środku Starego Rynku rośnie 

drzewo)! Tym czasem, Stary Rynek jest najlepszy 

latem około godziny 7 rano. Czuć poranny chłód 

zapowiadający upał, opada poimprezowy kurz, 

dozorcy zamiatają uliczki, ogródki są jeszcze 

zamknięte, nie ma ludzi, wrzawy, hałasu, 

grajków, baloników na patyku i tandetnych 

pamiątek. Taki Stary Rynek uwielbiam... kiedy  
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soścć przegląda się w bruku, a w powietrzu 

unosi się zapach spokoju... 

Zawsze, ilekroć jestem na 

wchodzę (albo przynajmniej zaglądam!) na 

dziedziniec Ogólnokształcącej Szkoły Baletowej 

(której budynek powstał w XVIII stuleciu jako 

część kompleksu budynków Kolegium 

Jezuickiego). Wystarczy przekroczyć bramę od 

strony ulicy Gołębiej, a nagle, jakby przechodząc 

przez granicę czasu stajemy w samym środku 

innego świata. Przed nami rysują się malownicze 

schody, w samym arkadowego 

dziedzińca otoczonego krużgankami. Mogę tam 

stać i napawać się niezwykłą atmosferą tego 

miejsca, przesiąkniętego spokojem wieków, 

artystyczną wrażliwością i delikatnością... 

W Poznaniu jest jeszcze jeden dziedziniec, obok, 

którego nie przechodzę obojętnie, to podwórko 

Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, 

przy ul. Mielżyńskiego. Wchodzi się tam z głośnej 

ulicy i odnajduje niezwykłą atmosferę XIX wieku. 

Piękna zieleń, kwiaty, ławeczka i prawdziwa 

biblioteka pachnąca książkami. | Pan Mickiewicz 

pod drzewem. Czegóż można chcieć więcej? 

Chyba tylko gwaru jeżyckiego rynku! 

Jeżyce kocham, za wprost przepiękne, 

secesyjne kamienice. Mimo, że zniszczone i 

zaniedbane oszałamiają misternością i dbałością 

o szczegóły. Czasami uwagę przykuwają tylko 

Starówce 

centrum 

Poznań subiektywnie tekst: hm. Monika Rudnicka, HR 

same detale, piękne rzeźbienia, stare drewniane 

drzwi, okna, wieżyczki na dachach. Żeby to 

zobaczyć, nie trzeba wiele. Wystarczy podnieść 

głowę i nie patrzeć w brudne bramy! Polecam 

szczególnie spacer ulicą Skrytą, Orzeszkowej, 

Konopnickiej albo Reya, Kochanowskiego czy 

Słowackiego (szczególnie odcinek między 

Wawrzyniaka, a Kraszewskiego). | te 

niesamowite okna na strychach i poddaszach — 

zawsze fascynuje mnie, co się tam kryje?! 

Ale Jeżyce, to także ulica Zwierzyniecka. 

Mury Starego Zoo i Zajezdni Tramwajowej stały 

się dla kogoś miejscem wyrażania myśli i 

komunikowania się z przechodniem (mój 

ulubiony napis: „Szukasz egzotyki? Przytul się do 

drzewa!”). Pewnym jest, że ich autor nie 

przechodzi przez życie bezrefleksyjnie. Niestety, 

prawda jest też taka, że jeśli idąc tą ulicą, 

spotkasz „prawdziwą” jeżycką ekipę, to ucieczki 

nie ma, bo gdzie? Przez mur? W końcu „...to 

Bronx, to Bronx inaczej Jeżyce*”. 

Skoro już mowa o murach, to muszę 

przyznać, że absolutnie niesamowite wrażenie 

robi na mnie również przejście podziemne na 

osiedlu Czecha na Ratajach. Galeria Miasta. 

Kalejdoskop. Obrazy, barwy, kształty ulicznego 

graffiti zmieniają się tam, co jakiś czas, i co jakiś 

czas, możemy podziwiać nowy malunek... Każdy 

Stary Rynek 

z nich żyje kilka, kilkanaście dni, bo inspiracja 

kolejnego artysty wylewa się na ścianę i puszcza 

w niepamięć poprzednie dzieło... 

Zupełnie innym miejscem, ale równie dla 

mnie ważnym jest Wzgórze Św. Wojciecha. Na 

Cmentarz zasłużonych Wielkopolan idę zawsze 

1 XI wieczorem, na grób pewnej zapomnianej 

Poznanianki, patronki mojej drużyny, Zofii 

Sokolniekiej, kobiety niezwykle zaangażowanej 

społecznie i politycznie. Słowem — patriotki.... 

Między migającymi płomykami pojawiają się 

stare nagrobki, wśród których czuję Ducha 

Poznania, ducha pozytywistycznego myślenia o 

mieście i jego  społeczności.. bo obok 

prezydentów Drwęskiego czy Ratajskiego leży 

gen. Taczak, są powstańcy  listopadowi, 

wielkopolscy, społecznicy i pozytywiści. Każdy 

mógłby opowiedzieć inną historię swojego 

Poznania. 

Z tym miejscem wiąże się też ciekawa 

historia. Otóż, mało kto wie, że w 1848 roku na 

Poznań subiektywnie tekst: hm. Monika Rudnicka, HR 

terenie cmentarza powstał tzw. Przysionek 

śmierci, zwany również domem dla pozornie 

zmarłych (fundatorem był hr. Edward Raczyński). 

Był to rodzaj kostnicy przeznaczonej dla osób 

obawiających się pogrzebania żywcem (w 

Poznaniu w latach 20-tych odkryto ponoć zwłoki 

osoby pogrzebanej żywcem na Cmentarzu 

Winiarskim, co wywołało psychozę strachu). 

Spacer ulicą Św. Marcin należy do 
niezwykle ciekawych, znajduje się tutaj środek 

Poznania, o czym informuje, znajdujący się na 

skrzyżowaniu ulic Święty Marcin i Gwarnej 

drogowskaz. Zaskakuje też sama nazwa, może 

nie Poznaniaków, ale wszystkich przyjezdnych, 

bo nie ulica św. Marcina, a Święty Marcin! 

Nazwa pochodzi od podpoznańskiej osady 

mieszczącej się na tym obszarze noszącej nazwę 

Święty Marcin, przyłączono ją do Poznania 

dopiero w 1797 r. 

W architekturze tej ulicy, zarysowała się 

niemal cala historia naszego miasta. To jedna z 

najstarszych ulic z gotyckim kościołem św. 

Marcina, którego powstanie datowane jest na XI 

wiek (obecny budynek zbudowano w 1516 

roku). Są kamienice z XVIII i XIX wieku, pruski 

Zamek Cesarski i Aula Uniwersytecka, działające 

nieprzerwanie od 1908 roku Kino Muza, Pomnik 

Poznańskiego Czerwca'56 i postawione w latach 

60tych XX wieku blaszaki nazywane Alfami. 

Współczesny Kupiec Poznański na jednym 

końcu, a na drugim XIX wieczne umocnienia 

Kaponiery * (nazwa Ronda pochodzi od 

fortyfikacji, które tam są, a nie od nazwiska, o 

czym warto pamiętać). |, co najważniejsze, 

przeuroczy bastion PRLu — kawiarnia Kociak. 

Miejsce kultowe. Odwiedzane przez bardzo 

oryginalnych ludzi: panie w  słomkowych 

kapeluszach, kombatantów z medalami, 

studentów, anarchistyczną młodzież i harcerzy. 

Uwagę przykuwa niebanalny wystrój, z wiecznie  
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sztucznymi kwiatkami na stolikach, 

charakterystyczne wyginane z drewna krzesła, 

kolor ścian i obsługa w białych fartuchach! Cud, 

miód i orzeszki! No i nie ma problemu, żeby do 

jednego deseru poprosić o dwie łyżeczki! 

Jednym słowem — ulica barwna jak spódnica 

Cyganki! To, co? Lody na zakończenie? 

Cdn. 

W następnym odcinku pokażę Wam „Poznań 

zbezczeszczony”, dowiecie się gdzie „ideał 

sięgnął bruku” i kto faktycznie zamieszkuje 

pewien stadion. *Peja 

ARTYKUŁY O PODOBNEJ_ TEMATYCE - 

PODRÓŻNICZE: 
- „Reportaż z wyprawy do Doliny Rospudy” 

tekst: pwd. Jakub Ryniecki — wydanie: nr 2 

marzec 2007 

- „Z Azji do Europy” tekst: Ida Podleśna — 

wydanie: nr nr 10 wrzesień' 2008 

„Daleko stąd” tekst: Marta Pachura — 

wydanie: nr 11 październik' 2008 

- „O kraju, w którym jest więcej kangurów niż 

krów w Polsce” tekst: Antonii Ropelewski — 

wydanie: nr 11 październik' 2008 

- „Miasto to plansza” tekst: Marcin Dybowski 

— wydanie: nr 14 luty' 2009 

- „W tarapatach przez świat” tekst: Patrycja 

Sikowa — wydanie: nr 16 kwiecień'2009 

  

Zdjęcia: Anna Pyzio 

hm. Monika Rudnicka, była  Komendantka 

wielkopolskiej Chorągwi Harcerek, ostatnio 

prowadziła kurs podharcmistrzowski „Szczyty 2009", 

obecnie jest szefowa wydziału programowego w 

Głównej Kwaterze. 

Widok na ul. Fredry 
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Harcerka jako kobieta i harcerz jako mężczyzna... 
tekst: pwd. Agata Pyzio, 

„Ja cóż — włóczęga, niespokojny duch 

Ze mną można tylko 

Pójść na wrzosowisko 
A " 

| zapomnieć wszystko...” SDM 

tekst: pwd. Agata Pyzio, wędr. 

Usiadłam wśród kwiatów 

rozczarowań, nieskoszonej trawy 

urazów, wśród kolców 

niewyjaśnionych spraw. Gubimy 

się w świecie, w którym nie ma 

ani porządku, ani spokoju. Wciąż 

' zo czymś gonimy i nie wiemy za 

czym. Śpieszymy się, aby mieć czas, niewiadomo 

na co. Te najważniejsze sprawy odkładamy DO 

później i żyjemy złudzeniem, że rany same siĘ 

zagoją.” 

Chciałam napisać artykuł o miłości dwojga 

ludzi, którzy są harcerzami, albo o związkach 

ludzi, z których chociaż jedno jest harcerzem, 

dlatego że to jest temat, który dotyczy każdego z 

nas. Dla każdego z naś miłość jest czymś z czym 

marzy, a bardzo często jest tak, że nie 

wychylamy się z namiotu pełnego harcerzy w 

poszukiwaniu innych — ludzi A 

jakbyśmy chowali się przed burzą. Gy ta 

faktycznie jest? | jak wygląda nasze życie nie 

tylko „sercowe”, ale jak kształtują się nasze 

przyjaźnie i dlaczego tak się dzieje? = i 

wszystkie pytania chciałam odpowie ge 

najbardziej wyczerpująco, jednak w tra kie 

pisania tego artykułu zaczęłam się zastanawiać: 

czy warto rozróżniać pary harcerskie od pary 

ludzi, która nie jest w harcerstwie? Z jednej 

strony tak, bo harcerstwo Uczy nas Czegoż, 

kształtuje nas, rozwija, uwalnia w nas jakieś cele 

i marzenia. Chociażby piosenki, 

które śpiewamy na ogniskach 

rozbudzają nasz romantyzm, 

pozwalają mieć wspólne 

marzenia o relacjach między 

mi. 
. 

SE Jednak chyba zapominamy © tym, że dla 

zakochanych ludzi nie jest ważne, 3 jakich 

okolicznościach się spotkali, gdzie żyją I co robią 

na co dzień. Dla nich ważne jest tylko to, co jest 

tu i teraz, to że się spotkali i nie mogą przestać 

patrzeć sobie głęboko w oczy, nie mogą przestać 

ze sobą rozmawiać. Pragną dzielić się swoimi 

doświadczeniami, uczuciami, urazami, 

zmartwieniami. Spotykają się conajmniej trzy 

razy dziennie i właściwie nic więcej nie jest > 

tym momencie ważniejsze od nich samyc . 

Teraz pewnie myślimy sobie: „Co to za bzdura? 

Skąd oni mają na to czas?” Zakochanie to . 

takiego, gdzie czas nie istnieje, nietykają zegar i 

w uszach, nie ma miejsca na pośpiech, a 

wszystko zdaje się być polaną, bez tych kolców i 

długich traw. Jest słońce i nigdy nie czuliśmy - 

lepiej niż w tym momencie, chcemy skakać ja 

najwyżej i nieustannie wierzymy, że dosięgniemy 

nieba, choć to zgoła niemożliwe. i na 

W tym miejscu przypomina mi się 

piosenka SDM „Czarny blues o czwartej nad 

ranem”, którą śpiewamy zawsze na watrze o 4 

nad ranem. To właśnie na obozach harcerskich 

jest taki czar poznawania ludzi, spacerowania 

Harcerka jako kobieta i harcerz jako mężczyzna... tekst: pwd. Agata Pyzio, wędr. 

wcześnie rano, gdy wschodzi słońce i jest 

najzimniej podczas całej doby, to wtedy harcerz 

proponuje nam swój polar, aby nas okryć. To od 

tego /' momentu piszemy sobie ciche, 

romantyczne listy, pełne emocji i uczuć. To 

wtedy leżymy na pryczy przez godzinę myśląc o 

swojej najprawdopodobniej pierwszej miłości 

spotkanej na obozie harcerskim, gdzie jak to się 

mówi „przyjaciół poznaje się w biedzie”. To tam 

potrzebujemy wsparcia. To obóz jest miejscem 

gdzie 1/12 roku spędzamy z tymi samymi ludźmi 

i jak tu przejść obok tego obojętnie. | wszystko 

jasne! 

Wybieramy harcerzy, bo tylko z nimi 

będziemy szczęśliwsze, to z nimi chcemy iść na 

wrzosowisko, to na obozie zapominamy o całym 

świecie, to oni są na tyle romantyczni, aby pisać 

do nas listy, na tyle wychowani, aby 

przepuszczać nas w drzwiach, czy podawać 

polar, gdy jest nam zimno. To oni są niespokojni. 

Jedna z druhen, z którą rozmawiałam 

powiedziała: „Harcerze są wychowani, ale to 

właśnie oni mają w oczach błysk łobuza i siłę 

rycerza, takiego mężczyznę chciałaby mieć każda 

kobieta.” 

Zmierzam 

momentu, w 

małymi kroczkami do 

którym zakochanie, czyli 

nieustające mydlenie oczu, nagle znika. Z 

gęstych chmur wychodzi kobieta/mężczyzna 

obok, której/-go stoimy i zastanawiamy się: „Co 

ja tu robię?” Znaleźliśmy się 

tam, w miejscu gdzie czujemy 

się doceniani, czujemy się 

prawdziwą kobietą i 

prawdziwym mężczyzną. Tutaj 

czujemy, że ten drugi „ktoś” 

nas rozumie, rozumie nasze 

bicie _ serca, stara się 

zrozumieć to, co nikt inny 

wcześniej nie chciał lub nie 

potrafił zrozumieć. Pojawia się możliwość, aby to 

wrzosowisko, na które pójdziemy, miało mniej 

tych bolesnych kolców, a trawa będzie 

skoszona... Jednak jak wszyscy dobrze wiemy — 

trawa rośnie bardzo szybko, nasze urazy 

wracają. Do czego zmierzam? Mam takie 

wrażenie, że harcerze bardziej niż inni mężczyźni 

są skłonni zaakceptować pewne rzeczy, więcej 

potrafią zrozumieć, więcej z nami o tym 

rozmawiają. Mówi się, że prawdziwych mężczyzn 

już nie ma [tym stwierdzeniem byłam 

zainspirowana do napisania artykułu na ten 

temat), że role się odwróciły, że mężczyźni mniej 

pracują, że kobiety spełniają się zawodowo. 

Nawiązując do tego, że minęło 20 lat odkąd 

powstał ZHR myślę sobie, że relacje damsko- 

męskie zmieniły się podobnie diametralnie jak 

harcerstwo, jak Polska, czy jak świat. Mężczyzna 

— harcerz jest nauczony tego, aby troszczyć się o 

młodszych harcerzy, o swoich podopiecznych, 

dlatego jedna z moich rozmówczyń powiedziała: 

„Gdzie ja znajdę lepszego ojca dla moich dzieci?” 

Może coś w tym jest. Harcerze są nauczeni, że 

harcerki mają swoje zadania, ale wiedzą, że są 

one równie ważne jak zadania harcerza. Co 

więcej w ZHR panuje duże równouprawnienie. 

Fakt, że chłopacy wbijają nam często pale, ale 

nie tylko my mamy służbę kuchenną i nie tylko 

oni mają służbę wartowniczą. Nie tylko harcerze 

podchodzą inne obozy, ale harcerki też. 

Chyba nawet niezastanawialiśmy się nigdy 

nad tym dlaczego wiążemy się z harcerkami/- 

rzami? Myślę, że głównie dlatego, że jest to 

zrozumienie, są te piosenki wzbudzające w nas 

piękne uczucia i są też naturalne zachowania, 

które wobec siebie okazujemy. Harcerze marzą o 

„Hiszpańskich dziewczynach” i o 

„Sanitariuszkach — morowych pannach”. Sami z 

niskim, wyłaniającym się z tłumu głosem 

śpiewają: „i gdy się kula trafi jaka, poprosisz  



Harcerka jako kobieta i harcerz jako mężczyzna... 

panne da Ci buziaka, hej!” To wszystko ma na 

nas niesamowity wpływ. 

Ciekawe jest to, jak bardzo zdania są 

podzielone na temat związków harcerskich. 

Niektórzy uważają, że pary harcerskie to coś 

najwspanialszego, inni uważają je za sztuczne i 

fałszywe. Jestem przekonana, że ta różnica zdań 

jest spowodowana doświadczeniami jakie 

mieliśmy w związkach harcerskich. Na 

tegorocznym kursie 

podharcemistrzowskim 

Wielkopolskiej Chorągwi 

Harcerzy przyszli 

podharcmistrzowie powiedzieli, 

że harcerki są wredne i 

powściągliwie. w gronie 

komendy kursu metodyki 

drużynowych Wielkopolskiej 

Chorągwi Harcerek z gośćmi 

zaczęłyśmy się zastanawiać o 

jakich dziewczynach myślą Ci 

chłopacy? Może coś w tym jest. 

Jako harcerze poddajemy się 

pełnej kontroli ze strony 

środowiska starszych harcerzy, 

jak i młodszych. Jesteśmy 

uwięzieni zakazami i może przez 

to stajemy się sztuczni. 

Zastanawiam się, na ile tacy jesteśmy w naszych 

związkach jacy byśmy byli w związku, gdybyśmy 

nie byli harcerzami, a na ile wymusza na nas 

takie, czy inne zachowania Prawo Harcerskie, czy 

całe harcerstwo? To pytanie zostawiam do 

przemyślenia dla każdego z nas. Możliwe, że 

powiedzenie: „zakazany owoc smakuje najlepiej” 

znajduje tutaj zastosowanie. Z jednej strony „co 

się odwlecze, to nie uciecze”, więc może warto 

żyć w czystości, ale z drugiej strony bardziej nas 

kusi to, co zakazane, prawda? 

archiwum 

tekst: pwd. Agata Pyzio, wędr. 

Zmierzam do tego, że gdy odchodzimy z 

harcerstwa możemy diametralnie zmienić nasze 

życie. Odchodzimy, bo chcemy uciec od 

odpowiedzialności, od obowiązków, od zakazów 

i tym samym wchodzimy w życie nie-harcerskie z 

kilkakrotnie zwiększoną siłą, która powoduje, że 

nasz grzeczny harcerz, czy wychowana harcerka 

pokazuje swoją drugą twarz, która nie ujawniła 

się nigdy wcześniej. 

Tak naprawdę miłość to 

coś dla nas wszystkich nie do 

ogarnięcia, coś czego nie da się 

zrozumieć, coś co nie da się 

opisać słowami, coś co nie da się 

wytłumaczyć. Miłość trzeba czuć 

tu i teraz. Niektórzy mówią, że 

miłość to umiejętność. Niektórzy 

wierzą w połówki pomarańczy 

porozrzucane po świecie, inni 

znajdują obok siebie, kogoś z kim 

po prostu postanawiają być. 

„Kocham tylko Ciebie. 

Powiedziałem Ci to nie dlatego, 

że byłem w Tobie zakochany, ale 

dlatego, że postanowiłem Ciebie 

kochać.” | to chyba jest istota 

wszystkiego. Jako harcerze 

jesteśmy przyzwyczajeni do tego, 

że dążymy do czegoś niemożliwego i mimo, że 

jesteśmy tego świadomi wciąż chcemy walczyć 

ze swoimi słabościami, chcemy walczyć o nasze 

ideały. To dla nas jest naturalne, że nie ma nic 

od razu, że wszystko trzeba pielęgnować, o 

wszystko walczyć (może stąd niektórym z nas 

wykształcił się taki wizerunek rycerza w naszych 

harcerzach, takiego wojownika?), nauczyliśmy 

się dbać i troszczyć o rówieśników i o młodszych 

harcerzy. Przy każdej okazji na obozach, kiedy to 

chłopacy (Ci silniejsi) przychodzą nam wbijać 

pale, czy na fali, gdy ktoś za nami czeka, lub 

Harcerka jako kobieta i harcerz jako mężczyzna... 

pomaga nosić plecak. Wspieramy się wzajemnie 

i to wszystko są podstawy budowania wszystkich 

relacji. My z harcerstwa, ze sposobu 

wychowania dostajemy to wszystko w takim 

pakiecie z tymi przyjemnościami spędzania 

wspólnego czasu, śpiewania i zabawy. Kiedyś 

jeden mężczyzna powiedział do kobiety: „Zawsze 

będę o Ciebie dbał i się o Ciebie troszczył, jest to 

w pakiecie (z moimi wadami, słabościami, 

zaletami i moją miłością) tego, że jesteśmy 

razem”. 

Do czego zmierzam? Zakochanie nie trwa 

wiecznie, a miłość dla wielu z nas to coś nie do 

pomyślenia, a w rzeczywistości na pewno jest to 

coś idealnego i nieosiągalnego. Bycie z drugim 

człowiekiem jest czymś najtrudniejszym na 

świecie. Dzisiaj wszyscy idą na łatwiznę, chcą 

mieć wszystko od zaraz, a my jesteśmy 

nastawieni nie na proste ścieżki, lecz na trud i 

problemy. 

Czasami niektórzy mówią, że mamy takie 

zdrowe podejście do bycia z kimś, bo dla nich 

byłoby nie do pomyślenia, aby chłopak spędzał 

ze mną tak mało 

czasu, czy wciąż 

wyjeżdżał gdzieś i 

biegał vza _ jakimiś 

liścikami. | może w 

tym tkwi problem. 

Boimy się stawić czoła 

temu, że ktoś nas nie 

zrozumie, nie 

zrozumie naszego 

stylu bycia, naszego 

harcerskiego świata. 

Dla niektórych jest to 

coś fascynującego, 

czym chcą się 

zainteresować, a dla innych jest to powód do 

śmiechu, jeszcze inni wciąż szukają w nas wad i 

tekst: pwd. Agata Pyzio, wędr. 

mówią: „przecież jesteś harcerzem... nie 

powinieneś tak się zachowywać”. To wszystko 

wiąże się z brakiem zrozumienia, które jak 

powiedziałam wyżej wg mnie jest podstawą 

wszystkiego. 

„Za mundurem panny sznurem” — to też 

ma coś w sobie. Wszystkie harcerki szaleją za 

harcerzami-chiopakami najbardziej wtedy, gdy 

mają na sobie mundur. To jest ciekawe, jednak 

nie sposób nawet podejmować próby 

wyjaśniania tego zjawiska. Chciałabym zwrócić 

jeszcze uwagę na jedną, dla mnie osobiście 

ważną rzecz. Myślę, że w wielu przypadkach w 

harcerstwie, we wspólnym wychowaniu 

nauczyliśmy się tolerancji, akceptacji | czegoś 

takiego jak „wspólnej walki” o wspólne dobro. 

Nie wspomnę o plusach tego, że mamy 

wspólne wartości i wspólny, podobny plan na 

życie, sposób na bycie z kimś, podobny do 

wszystkich innych harcerzy i jest on jak 

najbardziej naturalny. Dobrze jest, gdy tak 

ważne dla nas sprawy są czymś naturalnym i nie 

potrzeba zbędnych pytań i wyjaśnień, czy próśb, 

lub walkę o akceptację tego, co dla nas jest 

normalne (o ile cokolwiek może takie być). 

ARTYKUŁY O PODOBNEJ TEMATYCE: 

- „Miłość dla inteligentnych” tekst: autor nieznany 

— wydanie: nr 14 luty' 2009 

- „Po prostu Piękna!” tekst: pwd. Agata Pyzio — 
wydanie: nr 15 marzec'2009 

- „Czwarta nad ranem” tekst: pwd. Jakub Ryniecki 

— wydanie: nr 7 luty'2008 

Rysunki: sam. Zofia Drozd 

pwd. Agata Pyzio — Redaktor Naczelna miesięcznika 

„Harmel”, drużynowa 3 PDH „Pasieka” im, Wandy 

Błeńskiej  



lawno, sto lat temu w Tatrach tekst: pwd. Magdalena Szymań: 

Dawno, dawno, sto lat temu w Tatrach... 
tekst: pwd. Magdalena Szymańska, wędr. 

Przypomnij sobie jak 

. wyglądają Tatry. „Te Tatry, 

co na tygodnie całe otulają 

się w zasłony z mgieł, każąc 

czekać bez końca na 

uśmiech, jak najkapryśniejsza 

z kobiet.” — pisał bohater 

tego opowiadania —- „Gdy 

jednak zasłony spadną i błysną modre oczy 

stawów, gdy rozrumienią się śniegi, a turnie 

odetchną świeżym wiatrem wschodnim, wtedy 

jakaś tajemnicza dłoń wyciąga się do mnie z 

wyżyn górskich, chwyta i porywa ze sobą. I gdy 

znajdę się na stromym wierzchołku sam, mając 

jedynie lazurową kopułę nieba nad sobą - 

wówczas zaczynam rozpływać się w otaczającym 

przestworzu, przestaję się czuć wyodrębnioną 

jednostką, owiewa mnie potężny, wiekuisty 

oddech wszechbytu" 

A oto luty 1909 roku. Po wielu tygodniach 

wreszcie słońce wyjrzało i rozświetliło Tatry — 

wspaniałe, białe, w śnieżnych gronostajach 

królewskiej szaty. Hala Gąsienicowa, Kopa 

Królowej i wreszcie Kościelec Mały. Kto zna tę 

górę? Kto widział jej piękna? Kościelec ma szczyt 

tak ostry, że przypomina wieżę kościoła; ma 

zbocze tak strome, że do zdobycia go, prócz 

odwagi i sprawności, potrzeba wiary. Wieża 

którą osiąga się z wiarą. A czasem nie osiąga się 

jej wcale... 

Kto jak kto, ale Mietek Karłowicz, świetny 

taternik i przewodnik, współtwórca TOPRu, 

pierwszy zdobywca Wielkiej Kołowej Turni i 

Ciężkiej Turni, pionier narciarstwa, 33-letni 

mężczyzna, zdobyłby go na pewno. Zdobyłby go 

mimo śniegu. Zdobyłby go mimo stromego 

archiwum 

podejścia. Zdobyłby go mimo wszelkich 

utrudnień zdobyłby go, gdyby wcześniej lawina 

nie zdobyła jego. Chłonął piękno Tatr, dopóki 

Tatry nie pochłonęły jego. Wędrował sam, z 

nartami i aparatem fotograficznym, sprawnie 

mijając niebezpieczne miejsca... Lecz Tatry go 

zwiodły, skusiły na drogę stracenia skąpo 

rosnącymi kosówkami. Rzeczywiście, kosówki te 

dobrze trzymałyby stary śnieg, ale dla świeżego 

puchu ich gałązki nie były podporą. Ruszył śnieg, 

Karłowicz upadł, a tuż za nim wtoczyły się 

śnieżne fale. Przeszły przez niego zabierając 

czapkę i czekan. Zasklepiły go w jednym 

momencie, tak więc utrata przytomności i 

śmierć jednego z największych polskich 

kompozytorów musiały nastąpić nader szybko 

Czas od ruszenia lawiny do spadnięcia ostatniej 

jej cząstki nie przewyższy zapewne 3 sekund. W 

Dawno, dawno, sto lat temu w Tatrach... tekst: pwd. Magdalena Szymańska, wędr. 

czwartej zapanował już spokój. A potem jedna z 

najpiękniejszych i najsmutniejszych tatrzańskich 

nocy iskrzyła się brylantami z gwiazd. Dokładnie 

sto lat temu. 

W miejscu gdzie go znaleziono, przyjaciele 

postawili pamiątkowy kamień z napisem „non 

omnis moriar" pod którym - umieścili 

rozpowszechniony na Podhalu _ „krzyżyk 

niespodziany” — ulubiony przez Karłowicza znak 

szczęścia. Z postawieniem tego kamienia łączy 

się inna historia, historia, która przeniesie nas z 

zimowego krajobrazu do wiosennych pąków. 

Przyjaciel Karłowicza, Mariusz Zaruski, ten z 

którym stworzył podwaliny Tatrzańskiego 

Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, udał się 

na drugi dzień po wydobyciu ciała na miejsce 

wypadku. Wykopał studnię w śniegu aż do 

samego gruntu i farbą na skale zaznaczył to 

miejsce. Aby łatwiej było je znaleźć, ściął gałąź z 

pobliskiego krzewu i wbił w ziemie. Wrócił tam 

w maju, znalazł tę samą gałąź, a na niej — 

wyrosłe z niej świeże, zielone pędy... Non omnis 

moriar... 

Mieczysław Karłowicz. 

niesamowitym człowiekiem musiał on być! Jako 

pierwszy zdobył najtrudniejsze Tatrzańskie 

szczyty, jako pierwszy zdobył wiele z nich zimą, 

gdy warunki są najcięższe. Wytyczył wiele 

szlaków i stworzył TOPR. Był pionierem 

narciarstwa. Jako pierwszy pokonał trasę: Hala 

Gąsienicowa — Dolina Pańszczycy — Wołoszyn i z 

powrotem. Były to jedne z pierwszych w świecie 

polskich narciarzy i taterników poważne 

wyprawy, łączące użycie nart i raków w zimowej 

wspinaczce. Studiował kompozycję, nauki 

przyrodnicze i filozofię. Pisał artykuły, które i dziś 

fascynują młodych miłośników gór. 

Jednocześnie był wybitnym fotografem. 

Fotografował Tatry, a zdjęcia te były, jak na owe 

czasy, niedościgłym wzorem. Tworzył obrazy 

Jakimż 

przedstawiające dialog człowieka ze skalną 

ścianą. Dostrzegał rolę światła. Umiał zamieścić 

w zdjęciu emocje, pejzaż i udokumentować 

przebieg podróży. 

Tatry fotografował, o Tatrach pisał, w 

Tatrach spędził najpiękniejsze chwile swego 

życia. A jednak, ten jakże wybitny polski 

symfonik, nigdy nie napisał żadnego dzieła 

muzycznego odzwierciedlającego Tatry, ich 

przyrodę, góralski folklor czy wspomnienia 

artysty z tatrzańskich wypraw. Skomponował 

niewiele: pełne uroku młodzieńcze pieśni, jedną 

symfonię, wspaniały, wirtuozowski koncert 

skrzypcowy, serenadę orkiestrową i sześć 

poematów symfonicznych, które zapewniły mu 

miano najwybitniejszego polskiego symfonika. 

Ówcześni "mu, podkreślali awangardowy 

charakter utworów. Karłowicz po swojemu 

rozwijał ' zasady nowoczesnej kolorystyki 

orkiestrowej i doszedł do wyników naprawdę 

imponujących.. Jak wyglądałyby jego dokonania 

twórcze, gdyby nie zginął pod lawiną? Byłyby 

zapewne bogatsze, ale w zakresie symfoniki i tak 

pozostają niezrównane. 

Góry, muzyka, fotografia. Czego się nie 

chwycił — tworzył dzieła wybitne. W każdej 

dziedzinie wytyczał nowe szlaki, nurty, techniki...  



  

  

dawno, sto lat temu LUAELCHJA 

Dlaczegoż nie ma jeszcze  tuzina drużyn 
nazwanych jego imieniem!? 

Na koniec kilka słów Mieczysława 
Karłowicza do nas, które warto rozważyć w 
myśli, zanim zakończymy Zlot XX-lecia ZHR i 
udamy się na kolejne wędrówki. 

„Idealnym typem turysty byłby dla mnie 
ten, co by wyruszając w góry z jasno określonym 
Pragnieniem szukania wrażeń w pierwszym 
rzędzie estetycznych posiadał jednocześnie tyle 
silnej woli, odwagi i wyrobienia, ażeby wszelkie 
trudności stały się dlań tylko urozmaiceniem 
wyprawy. Ideałów chodzi jednak po świecie 
niewiele. Wiem tedy doskonale, że spotka się w 
Tatrach jeszcze nieraz wygodnie estetyzujący 
filister z zakutym sportsmenem, co jak ślepy 
przebiegnie cały łańcuch Tatr, by wytrzeć jakiś 
okrzyczany za trudny komin; i na jednego, i na 
drugiego spoglądać będą olbrzymy tatrzańskie 
ze spokojem i z pobłażaniem istot wiekuiście 
trwałych", 

tekst: pwd. Magdalena Szymańska, wędr. 

Pamięć o Mieczysławie Karłowiczu, 
wielkim romantyku Tatr, wciąż trwa dzięki jego 
muzyce, fotografiom, artykułom publikowanym 
na łamach "Taternika". Żył krótko, ale zgodnie z 
najważniejszymi dla niego wartościami: miłością 
do muzyki i gór. 

ARTYKUŁY O PODOBNEJ TEMATYCE: 
„Opera narodziła się wśród świec.” tekst: 

Magdalena Szymańska — wydanie: nr 15 
marzec'2009 
- „Którą nogą Beethoven wdepnął w romantyzm?” 
tekst: Magdalena Szymańska — wydanie: nr nr 16 
kwiecień' 2009 

Zdjęcia: pwd. Magdalena Szymańska, wędr. 

pwd. Magdalena Szymańska, wędr. od 3 lat 
drużynowa 7 PDH „Watra” im. Wandy Rutkiewicz, 
od czterech miesięcy w redakcji, zajmuje się cyklem artykułów na temat muzyki klasycznej. 

LOLA TETTEE 

"Ach, Taizć, ta mała wiosna" 
tekst: ks. Marek Jański 

Tytuł niniejszego 
artykułu jest fragmentem 

wypowiedzi papieża Jana 
XXIII, który tak właśnie 
określił ekumeniczną 
wspólnotę braci założoną 

RB przez brata Rogera w 
1940 roku w małej burgundzkiej wiosce - Taize, 
Kto tam był. Wie o co chodzi... Kto jeszcze nie 
„poczuł” tej wiosny niech rozpocznie od tego 
tekstu. Kto już czuje, niech zachęci innych! 

W 1940 roku Roger, Szwajcar z 
pochodzenia i teolog, dotarł do odległej, 
położonej w Burgundii wioski Taize, w której 
kupił dom i ziemię, rozpoczynając samotne życie 
w założonej Wspólnocie. Miejsce wydało mu się 
szczególne m.in. z powodu bliskiego sąsiedztwa 
słynnego opactwa benedyktyńskiego Cluny, 
które w XI i XII w. wywarło silny wpływ na życie 
Kościoła, a także Citeaux z dawnym opactwem 
cystersów, w którym mieszkał św. Bernard 
W pierwszych latach swojego życia w Taizć, brat 
Roger utrzymywał się z uprawy ziemi, budował 
małą kapliczkę oraz pisał regułę życia 
Wspólnoty. Gościł także często uciekinierów 

politycznych i żydów. 

W 1941 r. napisał broszurkę pt. Uwagi 
wyjaśniające, która stała się zaczątkiem reguły 
Wspólnoty, opowiadającej się za ideą 
ekumenizmu i pojednania między podzielonymi 
kościołami chrześcijańskimi. W tym roku 
wstąpiło do Wspólnoty czterech nowych braci. 
Od _ początku dążono do 
20jednania, Bracia opiekowali się 
liemieckimi jeńcami 

realizacji idei 

także 

wojennymi, 

przebywającymi w obozie oraz 
okolicznymi sierotami. 

W latach 1952-53 Roger napisał właściwą 
regułę Wspólnoty, której fundamenty stanowiły 
trzy słowa streszczające Ewangelię: radość, 
prostota, miłosierdzie. Brat Roger wziął udział w 
obradach Soboru Watykańskiego II jako oficjalny 
obserwator. W czasie jego obrad przybyli do 
Taizć pastorzy protestanccy i francuscy biskupi 
katoliccy na pierwsze tego typu spotkanie 
ekumeniczne. 

Od 1969 r. do Wspólnoty należą także 
katolicy. W 1966 r. bracia zorganizowali 
pierwsze ekumeniczne spotkanie młodzieży, a w 
1974 odbył się tam "Sobór Młodych". Od 1982 
spotkania odbywają się także poza wioską. 

Dzisiaj Wspólnota Taizć liczy ponad stu 
braci. Są wśród nich katolicy i ewangelicy 
różnych Kościołów. Bracia pochodzą z około 30 
krajów. Samo istnienie Wspólnoty jest już 
znakiem pojednania pomiędzy podzielonymi 
chrześcijanami i zwaśnionymi narodami. 
Bracia żyją z własnej pracy. Nie przyjmują 
żadnych darowizn. Nawet ich rodzinne spadki 
Wspólnota przeznacza na pomoc najbardziej 
potrzebującym. 

Niektórzy bracia 
najbiedniejszych zakątkach świata, by być tam 
świadkami pokoju wśród ludzi, którzy cierpią. 
Dzisiaj takie małe wspólnoty braci, nazywane 

pobliskim 

mieszkają w 

fraterniami, znajdują sie w ubogich regionach jdują się 5 E Azji, Afryki i Ameryki Łacińskiej. Bracia dzielą 
warunki życia z ludźmi, z którymi mieszkają na co 
dzień, i starają się dawać świadectwo miłości 
najbiedniejszym, ulicy, dzieciom więźniom,  



      

Taizć 

umierającym, ludziom doświadczającym tragedii osobistych, porzuconym. 
Z roku na rok liczba odwiedzających Taizć 

się. Przybywają ze __ wszystkich 
zwiększa 

[4 m + (międzynarodowe katolickie zgromadzenie 
zakonne, założone ponad siedem wieków temu), 
polskie siostry urszulanki oraz siostry szarytki 
podejmują część zadań związanych z przyjmowaniem młodych ludzi. 
Taize odwiedzają również zwierzchnicy 
Kościołów. Wspólnota gościła Jana Pawła l, trzech kolejnych arcybiskupów z Canterbury, 
metropolitów prawosławnych, 14 biskupów 
luterańskich ze Szwecji i niezliczoną ilość pasterzy Kościołów z całego świata. 
Od 1962 roku bracia oraz młodzi ludzie wysyłani 
przez Taizć bardzo dyskretnie odwiedzali kraje 
Europy Wschodniej, by spotkać się z tymi, którzy byli zamknięci” w granicach własnych państw. 
Brat Roger zmarł 16 sierpnia 2005 roku w wieku 
90 lat. Został zabity podczas wieczornej 
modlitwy. Brat Alois, którego już przed wielu laty wybrał jako swego następcę, jest odtąd 
przeorem Wspólnoty. 

tekst: ks. phm. Marek Jański 

kontynentów, aby wziąć udział w tygodniowych 

Andrzeja 
spotkaniach. Siostry świętego 

Corocznie, na przełomie Starego i nowego roku, organizuje, za każdym razem w innym kraju, modlitewne spotkania ekumeniczne nazywane Pielgrzymką Zaufania przez Ziemię. Młodzież zostaje przyjęta przez parafię. Zakwaterowanie ma miejsce u _ rodzin goszczących lub w obiektach publicznych takich jak np. szkoły lub sale gimnastyczne, Modlitwy, a także obiad i kolacja mają miejsce najczęściej w wielkich halach wystawowych zaadaptowanych specjalnie na tę okazję. Uczestnicy mają możliwość wyboru jednej z czterech grup: uczestnictwo w życiu parafii; uczestnictwo w życiu parafii połączone z pomocą w ekipie pracy; uczestnictwo w życiu parafii połączone ze śpiewaniem w chórze; przeżywanie poranków w ciszy z wprowadzeniem biblijnym. Porządek dnia jest podobny do tego z Taizć: 
+ śniadanie u rodzin Boszczących 
*- modlitwa w parafii 

« spotkania biblijne w małych grupach 

międzynarodowych 

obiad 

modlitwa 

modlitwa 

O godzinie 23 w PWPESRTB nec e 

biorą udział we wspólnej modlitwie w parafiac 

o pokój. Następnie odbywa się zabawa 

sylwestrowa. 1 stycznia głównym punktem dnia 

jest uroczysty lunch u rodzin goszczących, po 

którym uczestnicy rozjeżdżają się do swoich 

jó iast. 

| przełomie tego roku 2009/2010 

Europejskie Spotkanie Młodych odbędzie się w 

Poznaniu! Już dziś zapraszam wszystkich 

Wędrowniczki, _ Wędrowników, Harcerki i 
Harcerzy Starszych oraz _ lInstruktorki A 

Instruktorów ZHR do podjęcia służby w czasie 

tego Spotkania. W każdy czwartek o eo 20 na 

Wzgórzu Św. Wojciecha w Poznaniu, naszyny 

„harcerskim kościele”, odbywają się modlitwy O 

jedność chrześcijan i pokój na świecie ze 

śpiewami z Taizć. Zapraszam także Ciebie na 

tekst: ks. phm. Marek Jański 

+ zajęcia warsztatowe najczęściej 

prowadzone przez braci 

„ kolacja 

spotkanie modlitwę, braterskie spotkanie i 

zachęcam do służby. 

ciekawe linki: 

www.taize.fr 
www.ekumeniapoznan.pl 

www.71250.org 

ARTYKUŁY O PODOBNEJ TEMATYCE: I 

- „Wywiad z br. Raffaele Taym OFM z Betlejem 

tekst: Alicja Urbańska — wydanie: nr 12 

listopad 2008 

Zdjęcia: ks. Marek 

ks. phm. Marek Jański — kapelan Okręgu Wielkopolskiego 

ZHR, współtwórca gazety „Harmel”. 
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Gniazdo Wielkopolanek Zlotu XX- lecia ZHR 
Duszpasterstwo Harcerek i Harcerzy w Poznaniu 
Klub Inteligencji Katolickiej w Poznaniu 
ZHR Okręg Wielkopolski 
Gruyfus sp. z o. o. - Biuro Obrotu Nieruchomościami 

HARMEL jako jedyny miesięcznik harcerski, który jest dostępny 
dla każdego harcerza i harcerki z całej Polski za pomocą witryny in- 

ternetowej: 

www.harmel.zhr.pl     
FP archiwum 

I=| harcerskie.pl  


