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PRZEBUDZENIE 

ANTHONY DE MELLO 

archiwum 
harcerskie. 

Pewien człowiek znalazł jajko orła. 

. Potrafił nawet 

trzepotać skrzydłami 
i fruwać kilka metrów w powietrzu. 
No bo przecież, czyż nie tak właśnie fruwają koguty? 

Minęły lata i orzeł zestarzał się. 
Pewnego dnia zauważył wysoko nad sobą, 
na czystym niebie wspaniałego ptaka. 
Płynął elegancko i majestatycznie 
wśród prądów powietrza, 
ledwo poruszając potężnymi, złocistymi skrzydłami. 

Stary orzeł patrzył w górę oszołomiony. 
- Co to jest? - 

zapytał kurę stojącą obok. 

- To jest orzeł, król ptaków - 
odrzekła kura. - 
Ale nie myśl o tym 
Ty i ja jesteśmy inni niż on. 

Tak więc orzeł więcej o tym nie myślał. 
I umarł, wierząc, 
że jest kogutem w zagrodzie.   

Tuż przed Świętami Wielkiejnocy, w drodze z Ameryki do Moskwy, zatrzymał się w Londynie 
Ks.Arcybiskup Tadeusz Kondrusiewicz, administrator apostolski na całą europejską część Rosji. 

W Little Brompton Oratory, u księdza Kukli, gdzie zbierają się akademicy i młoda polska 
"śmietanka" (a także czasem instruktorzy) dał wielkopostne rekolekcje - prawdziwą ucztę duchową. Piękną 
i bogatą polszczyzną mówił o Rosji, o sobie i o czasach stalinowskich, w których się wychowywał. 
"Nigdy nie chodziłem do polskiej szkoły - mówił - języka uczułem się w domu od matki i w kościele. Kiedy 
zabrali nam księdza z kościoła, chodziliśmy tam całymi rodzinami modlić się sami. Tak było przez wiele lat". 

Do 30-tego roku życia był inżynierem, fachowcem, pracował w fabrykach. Jest tzw. późnym 
powołaniem. Jego postawa, spokój, bezpośredniość i siła wewnętrzna budzą podziw i szacunek. Wspominał 

o budzącym się w Rosji wielkim zainteresowaniu sprawami kościoła i wiary, o masowych chrztach dzieci 
i dorosłych, o nowej ewangelizacji. W swojej wielkopostnej nauce do nas przypomniał historyjkę Anthony 
de Mello o orle - ale dał jej swoje zakończenie... 

Pewnego dnia przechodził tędy starzec. 
Spostrzegł w zagrodzie orła, który się uważał za koguta 
i spytał człowieka: 

- Dlaczego go tu trzymasz razem z kurami, 

to jest przecież orzeł - 
- Nie jest to orzeł - odparł człowiek - ale kogut, 

grzebie w ziemi, gdacze i nie lata. — 
Rzekł starzec - daj mi go, a pokażę ci, że jest orłem - 
Bez żalu oddał człowiek ptaka, a starzec wziął go do siebie. 

Odditąd każdego dnia nosił go na ramieniu, 
Wychodził na pola i ćwiczyć próbował. 
Lecz orzeł - kogut, który był wolny, latać nie chciał. 
Spada na ziemię, podskoczy parę razy i dalej w ziemi grzebie. 
Tak mijały miesiące i nic się nie zmieniało. 

Razu pewnego starzec wybrał się z orłem w góry. 
Wspinali się cały dzień i noc zastała ich wysoko. 
Gdy nadszedł świt, zza szczytów ukazała się wielka kula słońca. 
Uniósł starzec orła do góry i woła: 

- Tam leć, tam jest twoje życie! - 
Lecz orzeł nie ruszał się. 
Wiedy wziął starzec głowę orła w ręce i 
prosto ku słońcu. 

I stało się: 
Orzeł zadrżał. Powoli rozciągał skrzyd: 
aż uniósł się, wzbił w górę i wzleciał 

ponad szczytami ku słońcu. 
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DENVER COLORADO 
VIII ŚWIATOWY DZIEŃ MŁODZIEŻY 

Pisząc o następnym Światowym Dniu Młodzieży, który tym razem odbywa się w 
Denver, żywym wspomnieniem staje przed oczyma nasza harcerska pielgrzymka do 
Częstochowy 91 roku, mocno przeżyta przez tylu z naszych instruktorów, harcerek i harcerzy. 

Jaki jest początek tych słynnych już Światowych spotkań z Ojcem Świętym? 
Otóż na zakończenie Roku Świętego w 1984 r. Papież Jan Paweł II zaprosił do Rzymu 

młodzież z całego świata. Przybyło ich wtedy 250 000. W czasie uroczystej Mszy świętej 
przekazał im Krzyż Roku Świętego, jako przypomnienie ich wiary i odkupienia. W roku 1985 
Ojciec Święty zaprosił znów młodzież do Rzymu na Niedzielę Palmową, tym razem z okazji 
Międzynarodowego Dnia Młodzieży, ogłoszonego przez Narody Zjednoczone i w związku z 
tym napisał specjalny list do Młodych. I tak przyjął się zwyczaj corocznych uroczystości 
zwanych Światowymi Dniami Mlodzieży : w każdą Palmową Niedzielę - list do Młodych, 
którzy spotykają się z własnym biskupem we własnej diecezji i co dwa lata spotkanie 
międzynarodowe w różnych krajach. 

Krzyż Roku Świętego przekazywany jest co dwa lata delegacji następnego kraju. I tak 
w r. 1991 otrzymała go grupa młodzieży ze St. Zjednoczonych. Krzyż - zwany także Krzyżem 
Pokoju - przez cały rok podróżuje po Stanach i uczestniczy w przygotowaniach do 
tegorocznego spotkania i ma przyjechać do Denver w sierpniu, jako symbol "Pielgrzymki 
Wiary" młodych Amerykanółw, a także wszystkich młodych, którzy tam będą. 

Słyszymy, że młodzi katolicy (i nie tylko) amerykańscy bardzo solidnie przygotowują 
się do tego wydarzenia. Program przygotowania duchowego przeprowadzany jest przez caly 
rok w parafiach, szkołach i organizacjach młodzieżowych, w których biorą udział wszyscy, 
niezależnie od tego, czy fizycznie będą w Denver. 

Red. 
ŚWIATOWE DNI MŁODZIEŻY: 

250 tysięcy obecnych 

ponad 1 milion obecnych 

600 tysięcy obecnych 

1 1/2 miliona obecnych 

(2) 

RZYM 

BUENOS AIRES 

SANTIAGO DE COMPOSTELA 

CZĘSTOCHOWA 

DENVER 

archiwum 
harcerskie.pl   

ks. Zdzisław Peszkowski, Naczelny Kapelan W DRODZE DO DENVER 

Na ustach wielu tysięcy młodzieży na całym świecie, 
i to nie tylko katolickiej, jest prawie magiczne słowo 

DENVER-SPOTKANIE z OJCEM ŚWIĘTYM. 

Poszczególne diecezje w Stanach Zjednoczonych, 

jak i okolicznych krajach, włączają się w modlitewny 
i serdeczny wysiłek. Słyszy się "zrobię wszystko by być 

obecnym i wziąść udział na tle Gór Skalistych 

w modlitwie z Piotrem naszych czasów, Janem Pawłen 
„ Wiemy, że Jego serce należy do młodych. 

Niezapomniana była CZĘSTOCHOWA- spotkanie 

"przybranych synów Bożych" u Matki Najświętszej. 

Niezapomniany ZLOT HARCERSTWA. Bogu za 
wszystko niech będą dzięki! 

A teraz DENVER - 

ON 4 

o'mmunnu m Dzwoniłem 
do dh hm ks. Zbigniewa Olbrysia w Kanadzie, który 

ma opiekę nad harcerkami i harcerzami i którzy przyfruną 
na spotkanie w DENVER. Jego prosty meldunek: 
czekamy na przyjazd wszystkich przy kościele św. Józefa w Denver. 
Każdy z pieśnią "ABBA-OJCZE" i "Jestem przy Tobie, pamiętam, czuwam”". W drogę aż do 
stóp Gór Skalistych. 

Ks hm Andrzej Pełka z Chicago przeprowadzi harcerskie rekolekcje i melduje, że do 
Denver uda się wiele młodych, a zwłaszcza z wędrowników. 

Dhna hm Gabriela zgarnia wędrowniczki: lecimy, modlimy się i czekamy, aby być 
razem. 

Dh hm Czesław Pisiak dołoży swoje wezwanie co do Europy. 
Wołam teraz do Was wszystkich Druhny i Druhowie, do całego grona 

instruktorskiego, Przyjaciół, Rodziców i wszystkich, dla których młodzież i osoba Ojca 
Świętego, Jana Pawła II jest droga - rozpoczynamy wielką modlitwę o błogosławieństwo i 

+ noce, aby SPOTKANIE W DENVER było następnym krokiem do odnowy świata przez młode 
pokolenie, które pragnie BOGU być wierne 

Hasłem spotkania w Denver-Kolorado są słowa Pana Jezusa z Ewangelii św.Jana 
10,205: 

OBFITOŚCI". - CHRYSTUS i życie w obfitości. To wezwanie do życia pełną piersią. Dla 
nas, harcerzy i harcerek, to zawsze było wyzwanie do przygody harcerskiej, do dobrze 
czynienia, służby Polsce i bliźniemu, umiłowania i szanowania przyrody.  



ORĘDZIE OJCA ŚWIĘTEGO NA 8 ŚWIATOWY DZIEŃ MŁODZIEŻY 

Światowy Dzień Młodzieży staje się 

głoszeniem Chrystusa, który mówi 

także do ludzi naszej epoki: "Ja 

przyszedłem po to, aby miały życie i 

miały je w obfitości” (J 10,10). 

(wyjątki) 

"JAKIE ŻYCIE?" 

+++ w każdym języku tylko 

słowo "życie" w pełni wyraża to, 

czego najbardziej pragnie ludzka 

istota. "Życie” oznacza sumę 

wszystkich upragnionych dóbr, a 

zarazem jest tym, co sprawia, że 

stają się one realne, możliwe do 

zdobycia i trwałe. 

Czyż stałym wątkiem historii 

ludzkości nie jest gorączkowe, 

dramatyczne poszukiwanie czegoś 

lub kogoś, kto byłby w stanie 

uwolnić człowieka od śmierci i 

zapewnić mu życie? 
Na życie ludzkie składają się 

momenty kryzysu i zmęczenia, 

rozczarowania i ciemności. 

Człowiek naszych czasów nie jest 

zadowolony z życia, co znajduje 

wyraziste odbicie w wielu 

współczesnych dziełach literackich i 

filmowych. W świetle tych 

dramatycznych doświadczeń łatwiej 

można zrozumieć szczególne 

wchodzących w życie, które jawi im 

się jako swoista mozaika złożona 

zarówno z fascynujących obietnic 

jak i wielkich niewiadomych.   
archiwum 

trudności młodych, z drżeniem serca 

nas, że życie jest naznaczone 

grzechem i zagrożone śmiercią. 

chociaż serce napełnia pragnienie 

przywiązani do życia. Wystarczy 

zastanowić się chwilę nad sobą i 

uświadomić sobie 

niebezpieczeństwa, na jakie 

jesteśmy narażeni, aby odkryć, że 

ku czemuś, co jest poza nami, 

wszystko zachęca do pokonania 

pokusy powierzchowności i 

uczniem Kogoś Innego, kto 

nieskończenie go przerasta, aby 

wreszcie zaczął prawdziwe życie.   
Jakie życie? 

Intencja Chrystusa jest jasna: chodzi 
Mu o życie samego Boga, które 

przekracza najśmielsze oczekiwania 

ludzkiego serca (por. I Kor 2,9). 

Codzienne doświadczenie uczy 

dobra i każdą cząstką ciała jesteśmy 

wszystko co jest w nas, popycha nas 

rozpaczy. To właśnie odkrycie jest 

wezwaniem, aby człowiek stał sią 
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Istnieją jednak fałszywi prorocy i 

pozorni mistrzowie życia. 

Najczęściej można spotkać 

mistrzów, którzy uczą, jak opuścić 

ciało, jak wyjść poza czas i 
przestrzeń, aby wejść w "prawdziwe 

życie”. Potępiają oni stworzenie i w 

imię złudneyo spirytualizmu 
prowadzą tysiące młodych na drogi 

nierealnego wyzwolenia, które 
pogłębia jedynie ich samotność i 
czyni ofiarą własnych złudzeń ora7 

tkwiącego w nich zła. 

Na pozór zupełnie inaczej postępują 

mistrzowie *przelotnej chwili”, 

którzy zachęcają do zaspokajania 

każdej instynktownej skłonności i 

żądzy, co pogrąża człowieka w 

głębokim smutku, budzi niepokój, a 

często każe mu szukać ucieczki w 

niebezpiecznych krainach 

sztucznych i złudnych "rajów", np. 

w narkomanii. 

Można też spotkać mistrzów, którzy 

widzą sens życia wyłącznie w 

osiągnięciu sukcesu, w gromadzeniu 

pieniędzy, w rozwoju własnych 

umiejętności. Taka postawa łączy 
się z obojętnością wobec potrzeb 

drugiego człowieka i pogardą dla 

wielkich wartości, czasem nawet dla 

fundamentalnej wartości, jaką jest 
życie. 

Tacy i inni jeszcze fałszywi 

mistrzowie życia, spotykani także 

we współczesnym świecie, 
proponują cele, które nie 

zaspakajają, ale przeciwnie - 

podsycają pragnienia dręczące duszę 

człowieka. 

Drodzy młodzi przyjaciele, 

spróbujcie sami odpowiedzieć na 
pytanie, jakie często zadają wam 

róweśnicy: jak i gdzie możemy 

spotkać prawdziwe życie. jak i gdzie 

możemy nim żyć? 

Odpowiedź znajdziecie w was 

samych. jeśli będziecie się starali 

wiernie trwać w Chrystusowej 

miłości (por. J 15,9). Doświadczycie 
wówczas prawdy słów: * Ja jestem 
(...) życiem” (J 14,6) i będziecie 

mogli wszystkim głosić to radosne 

orędzie nadziei. Chrystus uczynił 

was swoimi ambasadorami, 

Droga młodzieży, w duchu 

bezinteresownej służby włączajcie 

się bezpośrednio w dzieło nowej 
ewangelizacji, która jest 

obowiązkiem wszystkich 

chrześcijan. Głoście Chrystusa , 

który "za wszystkich umań po to, 

aby ci, co żyją, już nie żyli dla 

siebie, lecz dla Tego, który za nich 

umarł i zmartwychwstał” (2 Kor 

203).  



Do Denver jadą przede wszystkim wędrowniczki i wędrownicy ze Stanów Zjednoczonych i 
Kanady. 

WSZYSTKIE GRUPY WĘDROWNICZE spotykają się w piątek dnia 13 sierpnia 1993 o 
godzinie 13.00 przy polskim kościele św. Józefa w Denver, Colorado z kapelanem ks. 
Zbigniewem Olbrysiem hm. (telefon w Calgary 403-289-0111 FAX 403 289-9752) 

(adresy kontaktowe w Denver, patrz BIN na końcu Ogniska) 
Ks. Zbyszek Olbryś pisze: 

"Na spotkaniu w piątek dnia 13 sierpnia b.r., przy kościele św. Józefa omówimy nasz 

harcerski udział w spotkaniu z Papieżem. Będziemy obozowali w różnych miejscach w 

zależności od przydziału miejsca, dlatego to koordynacyjne spotkanie jest bardzo ważne. 

Weźmiemy udział w duchowym przygotowaniu z grupą polsko-języczną w sobotę 

(najprawdopodobniej z Biskupem Szczepanem Wesołym, następnie zapoznamy się z miejscem, 
gdzie będziemy uczestniczyli na spotkaniu papieskim. 

Proszę przygotować program na ognisko o treści religijno-patriotycznej z 
uwzględnieniem piosenek ulubionych papieża, zadumy nad potrójną służbą harcerską oraz 

specyfiką wędrowniczej pracy. Poprowadzimy wspólną, dialogowaną gawędę. CZEGO 

SPODZIEWA SIĘ DZISIAJ PAPIEŻ OD MŁODZIEŻY, CZEGO OCZEKUJE OD 

MŁODZIEŻY HARCERSKIEJ ZWŁASZCZA WĘDROWNICZEJ. Oto temat naszej zadumy 
przy ognisku. 

Proszę pomyśleć o MASPRCPAGĘ o ciekawych napisach. Proszę taż zaopatrzeć się w 
białoczerwone duże flagi.” 

PRZYGOTOWANIE DUCHOWE w opracowaniu ks. Z. Olbrysia (rozesłane w tereny) 
proponuje: 

- Przemyślenie i przedyskutowanie Orędzia Ojca Św. na VIII Światowy Dzień 
Młodzieży 

- Harcerskie Dni skupienia 

- Dyskusje nt. "Jak realizować piąty punkt Prawa Harcerskiego "' 

- Rozważanie nad życiem Matki Bożej (maj) oraz dyskusje "Harcerka jako kobieta - 
Żona - Matka" 

Na miesiąc CZERWIEC ks. Olbryś proponuje: 

"Jeśli jest możliwe jednostka harcerska w porozumieniu z duszpasterzem przygotuje z 
harcerski ołtarz na procesję Bożego Ciała, u zględniając hasło na Świ sy Dzień Młodzić ży” 

. Wielką pomocą do czerwcowego zygotowania dachowego będzie książka Kapelana 

Naczelnego druha harcmistrza ks. Zdzisława Peszkowskiezo ot. HARCERSKIE SPOTKANIE 

Z OJCEM ŚWIĘTYM. Wydawnicto KLAN Warszawa 1991. Książka ta znajduje się w każdej 

Komendzie Chorągwi. Polecam zwłaszcza na stronicy 73 papieski komentarz do CZUWAJ ! 

Warto też przypomnieć sobie słowa Papieża przesłane na ręce ówczesnego Przewodniczącego 
ZHP druha Ryszarda Kaczorowskiego str. 51. 

archiwum   

DENVER - "MIASTO WYSOKIE NA JEDNĄ MILĘ" 

Tak jest zwana stolica pięknego Colorado. W samym prawie środku Stanów 
Zjednoczonych położona jest na wzgórzu, rzeczywiście wysokim na jedną milę (dokładnie 

1609.3m), leży zaledwie 20 km od Gór Skalistych, zwanych popularnie "ROCKIES". 

Miasto założone jako obozowisko górników 1859r. tuż po odkryciu złota, rozwijało się 
w zawrotnym tempie i w niedługim bardzo czasie stało się centrum "Starego Zachodu". Dziś 
jest największym miastem Colorado, ma 1.9 mil. ludności, która jest w większości młoda 

(Średnia wieku wynosi 32.6 lat) i etnicznie bardzo zróżnicowana. Na mniejszości narodowe 

(20.6 całej ludności) składają sie osoby używające języka hiszpańskiego, Murzyni, Azjaci, 
Indianie smerykaRich, Jest też sporo Polaków. Młodzi wychowywani są w atmosferze 

ku i współpracy; szeroko propag jest r wymiana kulturalna. 
Miasto stale rozbudowuje się, na ukoń iu jest nowe między lotnisko, które ma 

być gotowe - podobnie jak cały Denver - na przywitanie 10-go sierpnia setek tysięcy młodych 
ludzi z całego świata. 
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SPOTKANIA Z OJCEM ŚWIĘTYM 

sobota, 14.8.93 - wieczorne czuwanie 

niedz. 15.8.93 - Msza święta  



  

Ks. bp. Szczepan Wesoły 

NIE TYLKO HUMANIZM 

dna yt sdi Zebranii podjęliśmy dy ję na temat 

i zagrożeń, jakim p łodzież w dzi: ie. Z myślą 
o U RSRGRAGEWAK tej dyskusji zwrócono się do Ks. Bpa S. Wesołego o przygotowanie referatu na 

NRH W BE 92r. na temat współczesnego hanzanizmu, o jednej z ważniejszych filozofii 

ącej umysł i y dzisiej: w krajach bn , jak i w 

Polsce. Referat, wygłoszony na Radzie, podajemy w Śshikypc całości - (red.) 
  

Druh OS EŃJ, prosił mnie, abym przygotował krótką wypowiedź, która by dała 

iedź na pyt: "Czy - Domy się, że p 
związane jest z trójczłonem harcerskiej z łużty, Bogu, Polsce i Bliźnim i me się 

szczególnie z tym pierwszym członem służby Bogu. 

HUMANIZM W HISTORII 

Jeżeli chcemy odpowiedzieć na to pytanie, to musimy sobie najpierw przypomnieć "co to jest 

humanizm". 

Historycznie jest to prąd umysłowy, który tworzył nową epokę w dziejach o europejskiej. 

Był on w opozycji do okresu p który y jako ś + był 

związany przede wszystkim z iwialciia nowymi odkryciami. Odkryto i odczytano na nowo całą 

starożytną literaturę rzymską i grecką. Jest on odkryciem całej wielkiej kultury rzymskiej i 

greckiej, odkryciem piękna ciała, które rzeźba grecka przedstawiała i wynikającego z tego 

nowego stylu w rzeźbie i malarstwie. 

Di ł w opozycji do okresu 

Okres Środniówiecza w historii Europy był bardzo ilo. Trwał ponad 1000 lat od upadku 

cesarstwa rzymskiego w vw w. do poczażcw, humanizmu, w XIV w. 

ch yzował się a prawdy chrześcijańskie i nawet Kościół 

instytucjonalny całkowicie nadawał mu ton. Życie = cyt pojmowano jedynie jako przejście 

do drugiego życia, z k Dlatego też wiele 

elementów w życiu tego okresu, jak np: piękno, było ukierunkowane na Boga. 

Humanizm zaczął odkrywać człowieka, piękno człowieka, radość życia - można powiedzieć, że 

zaczął się okres poc luksusu w tym życiu. Np. zamki zostają przebudowane lub na nowo, 

  

  

ciemnych wiekach - "Dark Ages". Czy był to jednak ciemny wiek, jeśli wybudowano wspaniałe, 

dziś podziwiane katedry, czy mogli M je ludzie, którzy byli ciemni, bez poczucia piękna? 

z drugiej strony dni i - język iński był liny. 

+ zaś yna odkrywać bi: ż ie, a stąd ępuje rozwój języ - 

nie tylko łaciński ale i języ dowych (np. we h i w Polsce). 

K i były ijański: + iści i prawdy ine i 
wartości duch Nie twi: ili, że i howych nie ma, ale kładli inny nacisk na 

wartości doczesne człowieka, na piękno i życie zmysłowe. 

NAUKI PRZYRODNICZE - ALFĄ I OMEGĄ 

W dalszej ji okresu dochodzi, można powiedzieć, do p y 

M ym jest wypowiedź filozofa ielski: Francis Bacon'a, który stwierdził, że 

zaczyna się rozwój nauk przyrodniczych, że najważniejszy jest system i światopogląd naukowy, 

przy tym za naukę uznaje się tylko badania przyrodnicze. Przychodzi okres oświecenia. Bóg 

jest gdzieś daleko odsunięty, zostają tylko badania przyrodnicze jako elementy, które decydują o 

wszystkim. Pojawia się pojecie postępu, progresu i BSE że nauka potrafi wyso 

wyjaśnić, a postęp y CY Jeżeli w ś ie są jakieś ni i - 

tą opi! e powtarza się stale do dziś - to wzrost postępu wyeliminuje je, a także 

iesp dliwość społ: i y inne Ik które społ ma. 

Powiedziane zostało, że nie musimy uciekać kd do jakichś Właściwości WOZRSERECH bo 

nauka przyrodni: i dani. y ą do odpowiedzi na py , które przed człowiekiem 

stoją. 

CZŁOWIEK ODDZIELONY OD BOGA 

Ale co mógł zrobić człowiek, który się oddzielił od Boga? Zwrócił się ku sobie, ku człowiekowi. 

Jest to odejście od normy, którą stworzył Bóg. 

Jeśli Boga nie ma, jeśli Bóg jest odstawiony na bok, to co przychodzi? Przychodzi tylko 

człowiek. Nie ma innego odniesienia się, Jeśli Boga nie uznaję. Jeżeli człowiek jest miarą 

to iek staje się l siebie. Bo jeżeli chcę być człowiekiem 

SOLACA mogę nim być tylko, kiedy mam możliwości wyboru. 

Kard. Justiger na rekolekcjach w tym roku w Krakowie powiedział: "jeżeli człowiek chce być 

autentycznie wolny, to musi uznać, że istnieje dobro i zło PE od jego osoby". Jeżeli 

dobro i zło jest żne tylko od jego osądu, od j igo osądu, to jestem 

niewolnikiem mojego osądu. Człowiek wolny uznaje, że dobro i zło istnieje niezależnie od niego 

    

  „ jako y j Przychodzi inny styl życia i inny 

do życia. 

Podział na świat „, odrodzenie był 

uczonych niemieckich, Kiórzy byli K ścii i niechętni. Stąd ś iowi: było 

jako okres bez większego sensu, po którym ije wielki My też 

archiwum   dl może wy między a złem. Jeżeli Boga nie ma w życiu, to 

wszystko koncentruje się na człowieku. 

Boe pzy kapitana okrętu, płynącego na okręcie, na którym elementem istotnym jest 

który działa dobrze, jeżeli ma odniesienie do czegoś poza tym okrętem, do 

ści, która jest poza okrętem. Kapitan może wtedy tym okrętem sterować. Ale jeżeli  



  

tego odniesienia poza okrętem nie ma, tylko jest odniesienie do samego okrętu, to okręt będzie 

krążył w koło. pył zd M 

ia chcę mieć jakąś normę postępowania, muszę mieć odniesienie postępowania "poza rój 

kompas jest tylko istotny, kiedy ma odniesienie poza rzeczywistością, w której jestem; jeśli tej 

i i kółko. rzeczywistości nie będzie, bede się krecił w Ai : : * 

Tym, który ma to odniesienie jest dla nas Bóg, przyjmujemy, wierzymy, że jest to Bóg, że m 

Bóg jest prawdą, drogą i życiem. Otóż, gdy tego odniesienia nie ma, wówczas człowiek 5 

i ji i i dzi z żenia, że na p 
w sobie yka. Wiemy, że lucyjna teoria p n y ; 3 

była materia, a z tej materii wyszedł duch, który mówi, że na początku była materia. My bai 

że na początku była nie materia, ale było Słowo, a Słowo było u Boga, a Bogiem było — 

wszystko co Bóg stworzył, mocą Słowa stworzył. Jeżeli na początku o materia, a Ra 

pochodzi z materii, to kiedy materia się rozpadnie, pozostaje nicość. Jeżeli na UG 

duch - Słowo, które jest źródłem materii, to kiedy materia się rozpadnie, duch zostaje. go 

dla człowieka niewierzącego po śmierci nie ma nic. A jeżeli na początku było Słowo, to materia, 

która się rozpadnie, wraca do początku, do Słowa. 

DEHUMANIZACJA 

j myśli fil j. Hegel ił, 
Widzimy tu w ogromych skrótach cały rozwój wsp h my: k d 

że duch jest subjektywny, i że doświadczenie mojej wiary i doświadczenie mego 3 ia 

właśnie tym Boskim duchem. Marks mówił, że źródłem wszystkiego jest materia i duci tę 

elementem materii. Foyerback znów mówił, że człowiek - nie duch - stwarza człowieka i że 

i i brażenia. człowiek sam sobie stwarza Boga według własnego wyo! i : 

Widzimy, że w tym kontekście wiara zostaje zakwestiowana. Bóg jest niepotrzebny. Zostaje 

ko człowiek. ) pr. Ż : 

Ak widzimy też, że humanizm człowieka, w którym człowiek staje się waw ah 

i ilę temu pokazał (były to pamiątki z Miednoje w 
do tego co ks. A chwilę - P AS. | oe dd 

ytych m ycn g P P 

- |. red.) k h ; : 

ARÓW lą również, że humanizm nie jest jednoznaczny i że są różne jego odmiany np. 

i ki. Ob j jak to fil ie chcą ć, wiemy, że komunizm był systemem 

opartym na zakłamaniu. Każdy zna historię wydarzeń katyńskich. To nie była tylko zbrodnia 

Ski - jed (I ale dnia całego który mówił o sobie, w jest 

Sadman: który dba o człowieka, że nie można człowieka instrumentalizować, że kapitalizm jest 

i: y, bo p je się iekiem dla ych celów. 3 ę : 

Sażeli nie ma normy odniesienia, wszystko jest właściwe. To co robili komuniści, robili zgodnie 

i ieni dnie ze swoim zakłamaniem. : 

SKA aa X ak a e" iecie całe sy ly dop! ją do tego, że humanizm, który 

miał wyni jak najbardziej t izuj złowieł w 

stowarzyszenie pod nazwą "Deutche F = > Me "w 

które ma świ; ą ielkić ć , j y 

ośrodka twierdzą, że należy dla bad. umysły uzy ły 

i Związek Bad. ). 

archiwum   

całą wiedzę o człowieku, po to, aby zaoszczędzić nieprzyjemności czy cierpień ludzkości w 
przyszłości. Zasada, ogolnie mówiąc dobra. Ale mówią oni, że badania te należy robić na 
dzieciach i to dzieciach ułomnych. Nie mają to być badania terapeutyczne dla samej terapii, ale 
po to, żeby przez to dziecko ludzkości zaoszczędzić cierpień. Jest to zasada, która była 
używana w obozach koncentracyjnych. Znamy historię "królików doświadczalnych" na których 
dokonywano eksperymentów, aby inni uniknęli cierpień. 

Przed erą chrześcijaństwa istniały religie, które składały ofiary z ludzi, po to żeby innym było 
lepiej. Jesteśmy teraz w erze, która jest nazywana post-chrześcijańską i wracamy do tego, co 
było przed chrześcijaństwem: składamy ofiary z ludzi - będę dziecko krajał, dziecko ułomne, po 
to by ędzić cierpień ludzkości w przy i. Ktoś z jologów powiedział: "boję się 
| w kitlu lab j b . Ten lab yiny badacz może być potworem. 
Widzimy, że jeśli nie ma odnośnika, tego kompasu. człowiek sam dla siebie może łatwo stać się 
potworem. Filozof Mariten pi jąc się na Ary powiedział, że jeśli i jako 
jedyny cel stawia się człowieka, to robi się temu człowiekowi ogromną krzywdę. A więc jeśli 
wartości chrześcijańskich nie ma, to w tym post-chrześcij im świecie, na mocy 
ustalenia państwowego, może obowiązywać prawo, które państwo sobie uchwali i które to 
prawo będzie p p d ieki: w sposób totalny i absolutny. Dziś tego 
doświadczamy, to nie historia. 

  

  

RELIGIA - FORMY ZEWNĘTRZNE CZY PRZEŻYCIE 

Istnieje prawo wolności i prawo norm etycznych, kore jest tylko zrozumiałe w kontekście miłości 
Boga i cała dyskusja na ten temat nie ma sensu, jeżeli nie przyjmę Boga, jako Boga miłości. 
Gdyby ten świat był oparty na Dziesięciu Przykazaniach, to drzwi nie trzeba by było zamykać, 
krat do okna wstawiać i każdy by drugi: Gdyby Dzi: Przy było 
zachowywanych nie byłoby rozbitych rodzin, podzielonych małżeństw. 
Ten świat nie byłby takim złym światem. Nie jest to jakiś ideał utopijny; jest on do 
zrealizowania, on był realizowany. 

Kiedy Papież był ostatni raz w Polsce dziwi: się, dl mówił właśnie o Dzi 
Przy iach. Ty Qn chciał pok że jak nie mamy w życiu odniesienia do tych 
podstawowych praw, to mamy to, co dziś widzimy wokół siebie. 
Gdy imy w Har o wych i do tego pełnego człowieka, to czy bez 
odniesienia się do innych wartości możemy to wychowanie realizować? 
Ten sam h może dopr do tego, że i podnieś łowieka, będzie tego 
człowieka w sposób totalitarny używał. 

Oczywiście, mogę również powiedzieć, że służbę Bogu w Harcerstwie można całkowicie 
fi i - y można sfor 

Przychodzi do mnie chłopak 16-17 lat i mówi, że on nie wierzy, bo on nigdy nie wierzył. 
Zachowywał pewne formy zewnętrzne - chodził do kościoła, poszedł na zbiórkę, baczność, flaga, 
"Wszystkie nasze dzienne sprawy". F. ie to y jakoś wy ale z Chry 
on się nigdy nie spotkał, on tego nie przeżył.  



  

Ksiądz Blachnicki tworząc Ruch Oazowy - oparty na metodzie harcerskiej - chciał odpowiedzieć 

na potrzeby dzisiejszego młodego człowieka. W tym czasie w Polsce były: ostonica parafii je - 

tłumy w kościołach. W tych warunkach młody iek nie miał moż pi 

Ruch ten dał mu okazję do osobistego przeżycia religijnego. Rze to życie ile otrzymał, 

mówił, że czuł się iek przedtym był tylko i kościele na Mszy świętej. 

Służbę można sformalizować. 

Kryzys Kościoła w Niemczech, czy w Ameryce, jest dlatego, że Kościół jest tam 

przeinstytucjonalizowany - są tam same instytucje. W Kurii Biskupiej pracuje 400 ludzi; 

produkują BASU i HeRoĆ część biurokracji jest potrzebna, pytanie pozostaje, gdzie jest w tym 

jgijne? y można - i tę Służbę też. 

Ale jeżeli chcę wychować człowieka, a nam chodzi o wychowanie harcerskie, muszę stworzyć 

mu warunki, żeby miał on przeżycie religijne, żeby r ywi z Chry się spotkał. 

Miałem odpowiedzieć na pytanie "Czy humanizm wystarczy?" Mnie się wydaje, że on nie 

wystarczy. 
Muszę mieć odniesienie inne "poza" człowiekiem, jeżeli mam godność człowieka uznać i temu 

człowiekowi służyć. 

  

  

Dominique Bćnard na Beavor Lane - spotkanie Dyrektora Biura Europejskiego W.O.S.M. 
z członkami Naczelnictwa i Głównych Kwater, styczeń 1993. 
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SŁUŻBA BOGU - CZŁOWIEK PRAWY 
PYTANIA I WYPOWIEDZI Z DYSKUSJI 

przeprowadzonej w grupach roboczych na N.R.H. w listopadzie 1992 roku. 

W naszym harcerskim wychowaniu potrzeba więcej pogłębienia duchowego i 
ideowego. Harcerstwo wymaga pewnej formy ofiary i odpowiedziałności. 

JAK PRZEKONAĆ I POMÓC ŻYĆ IDEAŁAMI HARCERSKIMI? 

WYPOWIEDZI: 
e Nie wystarcza mówić. Najważniejszy jest czyn, przykład wodza i instruktora, jego 

wewnętrzne przekonanie. On jest świadkiem, tzn. opowiada to co sam przeżył. 
Jeśli sam nie przeżył wiary, nie będzie zdolny jej przekazać. Formalna religijność, 
"chodzenie" do kościoła nie działa na dłuższą metę. 

Wódz musi być religijny, harcerz patrzy i naśladuje go. Rodzice nie zawsze 
potrafią przekazać wiarę. W tym leży trudność, bo nasz czas z młodzieżą i wpływ 
na nią jest ograniczony. Harcerzowi/ce trzeba przedstawić jasno, że Bóg jest 
częścią naszego wychowania. Na początku należy go/ją przyjąć, niezależnie od 
jego/jej przygotowania, ale po jakimś czasie pytanie o religię trzeba postawić, bo 

takie jest założenie. 

Dużo zależy od postawienia sprawy np.: kto jest wolny - ten, który pali, czy ten 
który nie pali? "Nie" nie jest ograniczeniem lecz wyzwoleniem. Aby dojść do 
wolności, do ideału - trzeba wyrzeczenia. 

Mówimy młodzieży, że Bóg jest częścią naszego wychowania, ale nie wiemy jak się 
tym zająć. Młody instruktor jest niepewny, niezdecydowany i wobec tego nie 
stwarza sytuacji jasnej. "Obchodzi" sprawy Boga i wiary, bo sam nie jest w pełni 
rozwinięty. 

Na kursach instruktorskich muszą być poruszane tematy religijne jak i 
dokształcanie intelektualne w sprawach wiary. 

Wiadomości religijne w wieku 11 - 40 lat są minimalne. 

Sami musimy się dokształcać! 

Są wartościowe materiały z Polski, i nie tylko czysto religijne.  



  

Służba Bogu: Nie można kochać czegoś, czego się nie zna. 
JAK I PRZEZ CO POZNAWAĆ BOGA? JAKA MA BYĆ POMOC WYCHOWAWCY? 

WYPOWIEDZI: 
Poznajemy Boga przez przeżywanie wszystkich punktów Prawa Harcerskiego. 
Także przez obrzędowość, przez przeżywanie z Nim ważnych momentów w życiu 
harcerskim. Widzimy Boga w pięknie przyrody (a nie w nauce o przyrodzie). 
Najłatwiej spotykamy Go przez wyciszenie się. 

Na zbiórce wyciszeniem i spokojem skierowujemy myśl ku Bogu. Formalne 
instrukcje przez przekorę młodzieńczą mogą być odrzucone. Nie można zmuszać 
zastępowych lub drużynowych do "odrabiania" służby Bogu. 

Cały duch pracy harcerskiej powinien być duchem religijnym. 

Trzeba kształcić instruktorów, aby mieli właściwe podejście do spraw wiary i 

praktyk religijnych. 

Kapelani powinni przeżywać harcerstwo razem z młodzieżą. 

W wychowaniu, elementem zasadniczym jest przykład. 
CZY BEZ POSTAWY I OSOBISTEGO ZAANGAŻOWANIA MOŻLIWE JEST 
WYCHOWANIE MŁODZIEŻY W SŁUŻBIE BOGU? 

WYPOWIEDZI: 
Instruktor musi być zaangażowany. Problem leży w naszym własnym 
zaangażowaniu w sprawy wiary, w przeżywaniu autentycznej wiary. 

Instruktor musi sam być przykładem. Oznacza to, że zachowuje się i żyje według 
Prawa Harcerskiego, że postępuje według prawa Bożego i kościlenego. 

U podstaw metody harceskiej leży praca nad sobą a to odnosi się także do 
instruktorów. Cały czas trzeba się dokształcać. 

Powinno się organizować kursy i dni skupienia dla instruktorów; powinno się 
pogłębiać życie wewnętrzne przez częste czytanie Ewangelii, przez modlitwę. 

Potrzebna jest konkretna praca zastępów instruktorskich. 

archiwum 
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Mamy piękne wzory z przeszłości harcerstwa, należy sięgać do historii, z tamtąd 
czerpać przykłady. U podstaw harcerstwa zawsze było chrześcijaństwo 

praktykowane na codzień. 

Dziś sytuacja się zmienia. Przychodzi młodzież z rodzin niewierzących. Młodzież 

żyje w świecie niewierzącym. 

Służba Bogu jest u nas najbardziej zaniedbaną dziedziną pracy harcerskiej. 

UWZGLĘDNIAJĄC POTRZEBY DZISIEJSZEJ MŁODZIEŻY, JAKIE ELEMENTY 
SŁUŻBY BOGU, POWINNY ZAWIERAĆ WYNAGANIA NA STOPNIE I PROGRAMY 

PRACY HARCERSKIEJ? 

WYPOWIEDZI: 
Młodzież wychowuje się dzisiaj w niereligijnej atmosferze. Kościół traci prestiż. 
Jest brak szacunku do rodziny, brak poczucia wartości. Są rozbite małżeństwa. 

Młodzież jest dobra, myśląca ale zagubiona. Potrzebuje pomocy w formie otwartej, 
szczerej rozmowy. Potrzebuje więcej uzasadnień, udowodnienia na temat wiary. 

Wymagania na wychowanie religijne są za suche. Należałoby podsunąć 
odpowiednie materiały, które byłyby pomocą dla drużynowych. Powinno być więcej 
przeżyć religijnych na zbiórkach, wycieczkach, biwakach, obozach. 

Jednak same przeżycia nie wystarczą, muszą być podawane argumenty np.: na 

istnienie Boga. 

Potrzebne są: 
- opracowania sprawności /programów na poziomie zuchowym, 

harcerskim, wędrowniczym), 
- opracowanie 3 - 4 letniego programu wychowania religijnego, 
- odprawy instruktorskie z kapelanami/duszpasterzami, a następnie 

z drużynowymi, 
- kształcenie duszpasterzy, 
- w ogóle więcej nacisku na kształcenie charakteru na odprawach, 
kursach, zbiórkach i w programach.  



K. P. H. ZE SPRAWOZDANIA REFERENTKI 1901952 na N.R.x/ 
KPH w strukturze organizacyjnej ZHP, spełnia ważną rolę podbudowy finansowej bowiem 

odciąża instruktorów i młodzież od pogoni w zdobywaniu pieniądzy, które niestety są 

konieczne do prowadzenia pracy. Popieranie celów Związku , jest zasadniczym elementem 

pracy Przyjaciół Harcerstwa. 

Są małe wyjątki, gdzie drużyny istnieją bez oparcia i opieki KPH. Częsciej się zdaża, że przy 

szczepie czy drużynie zawiązują się spontanicznie Koła Przyjaciół i z miejsca działają 
samorzutnie. Przykładem są : Dania, Szwecja czy Austria. Zapał niekiedy płomienny koliduje 

z miejscowym " establiszmentem" i wtedy ofiarą pada młodzież nie mająca krzepkiej pomocy 
finansowej, doradczej i opiekuńczej podpory. Nieodżałowany jest fakt, że w nowych 
okręgach, KPH likwidują się lub zawieszają swą działalność przez zatargi personalne. Można 
komentować,że niektórzy z nowej emigracji, żyjąc w systemie komunistycznym, nie 

doceniają zasad pracy społecznej. Stara emigracja na Zachodzie tworzyła swe instytucje 

poprzez czyn społeczny, oparty na współżyciu i uzależnieniu do siebie. 

Z napływem nowej emigracji polskiej omalże na każdym kontyneńcie, Związek pozyskał 

młodzież, lecz trudniej jest ze starszymi; nie wykazują entuzjazmu ani chęci zaangażowania 
się w pracy harcerskiej dla dobra ogólnego. Odzwierciadla to obecną sytuacje w szeregu 

kołach gdzie pozostaje "stara gwardia" pozbawiona nowej koncepcji, zaniedbująca system 
prawny oparty na rejestracji, płaceniu składek i zdawaniu rocznych sprawozdań - jednak i 

pomimo tego wypracowuje duże sumy pieniędzy. Pytanie czy mamy nalegać na mocniejsze 

struktury administracyjne, czy też je pozostawić w spokoju....temat do dyskusji... 

Jeżeli KPH ma spełniać swe zadania, musi się stać integralną częścią Organizacji ZHP. 

Od Kola zależy do jakiego stopnia odgrywa swą rolę, jakie cele stawia przed sobą i jaką 
drogą kroczy, by nie być w kolizji z gronem instruktorskim, by wspólnie uzupełniać swe 

zamiary dla jednego dobra harcerskiego. Obecność przewodniczącego Koła na lokalnych 
zebraniach rady hufca czy szczepu, jest jak najbardziej wskazana. Każde. spotkanie jest 

opiniodawcze, czy dotyczy ono spraw organizacyjnych, dyscyplinarnych czy wprost 

merytorycznych, np. rozlokowanie pomocy finansowej. 

Uzupełniając regulamin działaczy harcerskich w Organizacji KPH, miałam sposobność 
zbadania, czy rzeczywiście stopień KPH, równający się instruktorskiemu, jest pohopnie 

rozdawany przez niektóre Okręgi. Na ostatniej konferencji instruktorskiej w Kanadzie padła 

nawet myśl zdegradowania go do jednego słowa " działacza" ! Stwierdzam, że nie na 
wszystkich terenach problem ten jest dyskutowany z maniackim uporem. 
Morał w tym, by stopnie harcerskie nie rozdawać jak cukierki, a później płakać, że liczba 
działaczy harcerskich przeważa na niekorzyść podharemistrzów ! Nie zapominajmy, że 

działacze harcerscy tak jak członkowie Starszego Harcerstwa są dorosłymi członkami, 
wykształceni i wychowani w duchu harcerskim, często sprawujący odpowiedzialne funkcje 
społeczne i naprawdę nie trzeba ich dokształcać . To raczej młodzież harcerska winną 

naśladować ich oddanie społeczne, tak by w przyszłości mogli przejąć ich miejsce... j 

dz.harc. Eugenia Maresch 

archiwum   

EDMONTON 

Otrzymaliśmy z Kanady książkę wydaną w 1992 roku p.t. "Harcerstwo w 
Edmonton 1945 - 1989". Jest to praca zbiorowa pod redakcją Marii Carlton, ma prawie 
pięćset stron, z licznymi fotografiami w kolorze i ilustracjami, w twardej okładce, bez 
reklam, pięknie opracowana i wydana. 

Można być pełnym podziwu dla ludzi, którzy z takim pietyzmem zgromadzili 
materiały i odtworzyli historię harcerstwa swojego terenu z ostatnich 35 lat. Przez 
swoją dokładność książka nie tylko daje żywy obraz rozwoju Hufca męskiego 
"Pomorze" i żeńskiego "Młody Bór", zuchowych gromad i KPH, ale także oddaje 
atmosferę życia harcerskiego i, co więcej, życia społecznego, w którym harcerstwo 
tak właśnie mogło się rozwijać. Temu społeczeństwu zawdzięcza harcerstwo istnienie 
stanicy "Kopernik", w pięknym Garner Lake Park (Alberta) - ośrodku wszystkich akcji 
letnich polskiego Edmonton. Ciekawe szczególnie sąw książce wspomnienia harcerek 
i harcerzy (od najwcześniejszych lat aż do dziś), opisu obozów, kolonii i wędrówek 
po pięknej Albercie i dalej. 

Obok "Powojennej historii harcerstwa w Stanach Zjednoczonych" w 
encyklopedycznym opracowaniu dhny Ewy Gieratowej jest to następna poważna 
pozycja książkowa o historii emigracyjnego harcerstwa, także przyczynek do przyszłej 
historii ZHP poza granicami kraju. Chyba najlepsza to droga: spisywać o sobie 
regionami - ktoś to kiedyś ujmie w całość. 

A więc Edmonton ma już swoją historię. Kolej teraz na resztę Kanady. Na 
Anglię, na innych. 
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W tym roku londyński hufiec harcerek obchodzi swoje 50-lecie, a dokładniej 50- 

lecie swoich początków i w ogóle początków harcerstwa żeńskiego w Anglii. 
Zaczęło się to jeszcze w czasie wojny, w 1943 roku drużyną korespondencyjną. 

Założycielką i drużynową była dhna Hela Grażyńska, Harcmistrzyni Rzeczpospolitej. 
Dhna Hela złączyła rozrzucone po całej Anglii harcerki w jedną drużynę przy pomocy 
listów wędrujących sztafetą pocztową, do których każda z harcerek dorzucała swoje myśli. 
Listy zachowały się do dziś i są w naszym archiwum. Zadziwiają poziomem i głębią 
wypowiedzi i ilością informacji o Polsce i jej kulturze. 5 

Dhna Hela założyła wkrótce potem "Wisłę", pierwszą "normalną" drużynę w 
Londynie, która istnieje i działa do dzisiaj. Gdzieś około roku 1947 powstał "Bałtyk". 
Pierwszą hufcową była dhna Ewa Gieratowa. 

Z "Bałtyku" wyszło na cały świat mnóstwo znanych, ciekawych i wspaniałych 
instruktorek. Przez wiele lat działała słynna drużyna wędrownicza "Jantar"; listę byłych 
hufcowych czyta się jak "who is who" w harcerstwie, a więc: wyżej wymieniona dhna Ewa, 
dhny Irka Bogdanowicz, Jadzia Chruściel, Halina Śledziewska, Hanka Grabińska, Danka 
Pniewska, Luna Golińska itd., itd. Tych wspaniałych, a mniej znanych harcerek, które 
hufiec wychował jest tyle, że wymienić ich tu nie sposób. 

W roku 1990, "Bałtyk" przejęła po dhnie Teresie Ciecierskiej dhna Dorota 
Matuszewska. Hufiec liczy teraz około 250 harcerek, zuchów i skrzatów; jest więc 
mniejszy niż bywał dawniej. Ale jest młody, przyjemny i wesoły. Życzymy mu następnych 
szczęśliwych 50-ciu lat! 

Dhna Hela Grażyńska, 50 LECIE 

B.B. 
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ZJAZD WALNY Z-H.R. 

WRAŻENIA | MIGAWKI 

Był to III Walny Zjazd Związku Harcerstwa Rzeczpospolitej zwołany, jak 
zaplanowano, na 26 - 28 lutego 1993 roku dla wyboru nowych i stałych już władz 
połączonego Związku i zrewidowanie statutu. 

Przyjechaliśmy jako goście-obserwatorzy: dr Jacek Bernasiński i ja, a w Warszawie 
dołączyła do nas obecna tam w sprawach zawodowych dhna Ania Wielogórska, jako 
reprezentantka młodszego pokolenia. 

Dzień sobotni rozpoczął się uroczystą Mszą św. w kościele Zbawiciela, którą 
koncelebrował ks. Bp. Kazimierz Górny, duszpasterz harcerstwa z ramienia Episkopatu 
oraz pięciu kapelanów. Kościół był pełny. W czasie Mszy św. poświęcony został nowy 
sztandar ZHR, który ufundował b. harcerz, pan Z.Knobel z Kanady, obecny na 
uroczystości. Z, kościoła całość, z pocztem sztandarowym na czele przemaszerowała na 
miejsce Zjazdu do Politechniki Warszawskiej. 

"Tam, w Małej Auli przez dwa dni, od wczesnego rana do późnej nocy obradowało 
200 delegatów. Byli to w przeważającej większości młodzi instruktorzy i instruktorki, 
wykształceni, zawodowi z dużym, podobno, procentem prawników i adwokatów. 
Siwiejących głów było jak na lekarstwo. 

Jedną z ciekawszych części Zjazdu stworzyły wystąpienia gości na rozpoczęcie. 
Wśród nich byli: ks.bp. Górny, Minister Edukacji Narodowej Z.Flisowski, przedstawiciele 
organizacji katolickich i młodzieżowych, przedstawiciele W.O.S.M.i W.A.G.G.G.S., goście 
ze Wschodu i inni. Oto kilka wypowiedzi na powitanie: 

Dhna Zofia Florczak - "Harcerstwo jest dzisiaj Polsce bardzo potrzebne. Andrzej 
Małkowski stawiał na niepodległość; Olga Małkowska stawiała 
na budowanie Polski. To chyba teraz mogłoby być Waszym 
hasłem. Nie chcę, abyście byli "kamieniami na szaniec", ale 
kamieniami na budowę tego domu, któremu na imię jest 
Polska". 

Dh St. Broniewski "Orsza" - "Przeżyliśmy walkę dobra ze złem, nie między ludźmi, ale 
między dobrem a złem (...) Szczęście należy zdobywać poprzez 
Służbę". 

t] archiwum 
—=| harcerskie.pl 

Naczelniczka Harcerek ZHP na Litwie, phm. Irena Gładka - "Jeszcze 5 lat temu mogliśmy 
tylko marzyć o harcerstwie. W 1989 roku powstały pierwsze 
drużyny w Wilnie, potem w innych częściach Wileńszczyzny. 
Obecnie są 43 drużyny (25 żeńskich i 18 męskich) i 720 
członków. Nasz kapelan ks.phm D.Stańczyk jedzie z grupą 
harcerek do Kowna, na spotkanie z młodzieżą polską. 
Zapraszamy na Litwę, na spotkanie z Papieżem!". 

Drużynowa Polskiej Drużyny Harcerek na Łotwie, hm. J.Głowecka i drużynowy Drużyny 
Harcerzy na Łotwie, hm. Jan Kuzjakow - "Rozpoczęliśmy pracę w Rydze w 1989 roku. W 

zeszłym roku obchodziliśmy 70-tą rocznicę Drużyny Harcerek 
nawiązując do przedwojennych tradycji. Była też zorganizowana 
wystawa z historii harcerstwa i pracy harcerstwa na Łotwie. W 
Rydze jest szkoła polska, a przy niej spora gromada zuchów. 
Mamy przed sobą bardzo ważne zadanie - 
PRZYTRZYMYWAĆ PROCES WYNARODAWIANIA ! 

W pierwszej części obrad składano sprawozdania, następnie Zjazd podzielił się na 
grupy problemowe dyskutujące władze naczelne, struktury organizacyjne, sprawy 
gospodarcze i finansowe i ideowo-programowo-duszpasterskie. Szczegółowa debata nad 
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wielką ilością zgłoszonych poprawek do statutu zajęła większość popołudnia i zakończyła 

się oczywistym wnioskiem powołania Komisji do tego celu. 
Całość obrad pod przewodnictwem dh H.Butkiewicza, przebiegała bardzo 

sprawnie, choć długo. Uderzała dobra znajomość procedury zjazdowej, ogólna 
kompetencja, dyscyplina i demokratyczne przeprowadzanie dyskusji i wyborów. 
Dla osoby z Zachodu, przyzwyczajonej do zwięzłych wypowiedzi, dużo wystąpień 
wydawało się przydługich, ale nie słychać było głosów podniesionych czy obrażonych - 
czasem może lekko zjadliwe. Ogólnie atmosfera harcerska. Był też humor. 

Zjazd miał doskonale zorganizowane zaplecze. W sekretariacie komputer 

natychmiast drukował wnioski, uchwały, etc. 
Na korytarzach stoiska sprzedające książki, pisma, mundury i wszelkiego rodzaju 
parafrenalia harcerskie; także informacja i prasa produkująca pismo zjazdowe (3 numery 
w ciągu 2 dni); i jeszcze lokalna telewizja odtwarzająca prawie na żywo wydarzenia z sali 

obrad. Wszystko to na tle wielopiętrowych balkonów otaczających neoklasyczny w stylu 
wspaniały centralny hall Politechniki. Na balkonach dyskutujące grupki zielonych i szarych 
mundurów dopełniały widoku. Tam też, w centralnym punkcie na płycie kamiennej 

widniał napis, jakby specjalnie wykuty na tę okazję: 

"Zawsze takie Rzeczy Pospolite będą 
jakie ich młodzieży chowanie" 

- Jan Zamoyski 
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Na otwarciu oraz w drugim dniu obrad obecni byli delegaci Rejonu Europejskiego 
W.O.S.M. (Dominique Benard i Theijs Stoffer) i W.A.G.G.G.S. (Elspeth Henderson i 
Denise King). W przerwach uczestniczyli w Radzie Naczelnej ZHP (Krajowego), która 
odbywała się w tym samym czasie. Odczytali bardzo pozytywną konkluzję raportu z 
grudniowego sondażu, który przeprowadzano w Polsce w jednostkach Z.H.R. i ZHP. 

W drugim dniu Zjazdu, około godziny odpowiadali na pytania z sali, które prawie 

wyłącznie dotyczyły etyki, hierarchi wartości; moralności chrześcijańskiej i skautowej. 

Pytania były głęboko penetrujące i delegaci musieli się długo zastanawiać nad 

odpowiedzią - nia zawszse przekonywującą. Pytanie dha Tomasza Strzembosza "jaki jest 

stosunek W.O.S.M. i W.A.G.G.G.S. do nauki Jana Pawła II i nauki społecznej Kościoła" 

zostało bez odpowiedzi, ale w zamian dh Strzembosz otrzymał od młodego holendra 

krótki wykład na temat tolerancji. To daje coś do myślenia. Delegaci zakończyli 

stwierdzeniem: "nie przychodzimy po to, aby cokolwiek zmieniać, ale dlatego, że 

potrzebujemy Was i tego, co możecie nam ofiarować". 

Wybory do nowych władz Z.H.R. poprzedziły prezentacje kandydatów, którym 

zadawano bardzo szczegółowe pytania na temat dotychczasowej pracy, planów na 

przyszłość, opinii. Doskonałe to na dowiedzenie się co kto myśli i zobowiązujące. 
Interesujące odpowiedzi dawali dwaj kandydaci na Przewodniczącego dh R.Brykowski i 
dh W.Hausner. Oboje stwierdzili, że w ZHP następują zmiany i że połączenie może 
nastąpić, aczkolwiek nie szybko. Uznali też konieczność współpracy w pewnych 

dziedzinach i konieczność ogólnego zbliżania się. Obydwaj też byli przeciwni zmianom w 

10-tym punkcie Prawa (wniosek dyskutowany i odrzucony wcześniej). 
Dh W.Hausner został wybrany Przewodniczącym znaczną większością głosów. 

Dhna Marysia Kuczma (jedyna kandydatka na Naczelniczkę, którą została) 
przyjęta była z wyraźną sympatią i otrzymała pytanie, jakich mężczyzn "preferuje"? 
Odpowiedziała: "Odpowiedzialnych!". Oby takich mężczyzn/harcerzy traktujących żeńskie 

harcerstwo poważnie było jak najwięcej. 
Na funkcję Naczelnika był znów jeden kandydat - dh Marcin Jędrzejewski 

(wybrany). Dh Marcin zaprezentował się świetnie i po skautowemu łącznie z kapeluszem, 

z którym podobno się nie rozstaje. Chce on pełnego rozdziału Organizacji Harcerek i 
Harcerzy i ścisłej współpracy między obydwoma Głównymi Kwaterami. Za najważniejsze 
zadanie uważa rozwój pracy wędrowniczej i ukierunkowanie na młodzież starszą. 

Zjazd odwiedził Ks. Kardynał Józef Glemp, przyjęty kwiatami i śpiewem. Oto kilka 

słów Ks. Kardynała na powitanie: 
"Życzę Wam, abyście byli radością - za dużo jest dziś smutku. 
"Życzę Wam dużo miłości do natury, do przyrody, która w Polsce niszczeje. Ekologia 
zaczyna się w sercu człowieka... Uszanowanie tego daru Boga powinno być dla was  



programem. Tylko wtedy możemy zrozumieć czym jest człowiek w tej przyrodzie - jest 
ona panem, który buduje siebie, innych i świat". 

Zupełnie spontanicznie zaśpiewano na koniec "My chcemy Boga". 

Kwiaty wręczano kilkakrotnie, prawdziwie po polsku, różnym ustępującym 
władzom. 

Dh T.Strzembosz został obrany honorowyn Przewodniczącym. Przyjęto ważną 
uchwałę o ochronie życia, przedmiot zaciętych debat w sejmie i w społeczeństwie. 
Przewodniczący ZHR formalnie złożył na ręce delegatów W.O.S.M. i W.A.G.G.G.S. 
wstępne dokumenty potrzebne przy zgłaszaniu członkowskim. Kiedy opuszczaliśmy salę 
późnym popołudniem nowa Rada Naczelna w składzie 22 osób zasiadała znów do pracy. 

SZCZĘŚĆ IM BOŻE! Barbara Bienias hm. 

Dh hm. T.Strzembosz i dh hm. W.Hausner (z lewej) 
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ISTOTA HARCERSTWA 

Poniżej drukujemy wyjątki nie publikowanych dotąd tekstów z dyskusji tzw. 

"Piątaków" i przyjaciół, która odbyła się 13.02.1976 roku w Klubie Inteligencji Katolickiej 
w Warszawie. W dyskusji "Rola harcerstwa w kształtowaniu postaw ideowych młodzieży 
polskiej w okresie międzywojennym i w czasie II wojny światowej" brali udział: 
Wacław Błażejewski, Stanisław Broniewski, Aleksander Kamiński, Stanisław 

Kuropatwiński, Tomasz Strzembosz i inni. 

STANISŁAW BRONIEWSKI - "ORSZA": 

„.. Istota rzeczy, która mnie stale pasjonuje od samego 

początku, okresu powojennego, kiedy ex post trzeba było myśleć o tamtych sprawach, czy 
się robiło co$kolwiek źle, czy cośkolwiek dobrze, polega na tym, że w okresie wojny 
harcerstwo przedwojenne zdało egzamin. To nie my, którzyśmy wtedy kierowali, wtedy 
organizowaliśmy się, próbowali to robić, ale to rzeczywiście był wynik XX-lecia. Nas tamto 
XX-lecie wychowało i był to taki automat. że myśmy się tak zachowali, a nie inaczej. Jest dla 
mnie takim istotnym przykładem sprawy, kiedy w pierwszych miesiącach okupacji, w tych 
trudnych miesiącach, w październiku 1939 r., rozjeżdżali pierwsi emisarjusze, pierwsi 
wysłannicy, zmontowanej już w Warszawie Głównej Kwatery Szarych Szeregów i trafiali do 
poszczególnych terenów, to reguła byłą taka, że wszędzie zastawali gotową robotę. To nie 
myśmy montowali, to nie myśmy organizowali, ja wtedy jeszcze na tym wysokim szczeblu 
nie byłem, byłem na szczeblu Chorągwi Warszawskiej, natomiast nie Główna Kwatera to 
organizowała, tylko pączkowało to życie, które poprostu musiało tak działać, bo coś w tym 
było, tak nas wychowało to XX-lecie. I to jest jakaś ogromna prawda, jakiś ogromny ukłon, 
jaki trzeba złożyć dla tego XX-lecia w ogóle, z jego wszystkimi agendami, przejawami 
działania, dla szkoły polskiej, dla działąnia naszych władz, dla działania wojska polskiego, ale 
i dla działania harcerstwa. Tak nas to XX-lecie wychowało. Jeszcze nie tak dawno wpadła mi 
do ręki taka notatka. Chyba z Tarnowa, która wspomina, że kiedy gen. Tokarzewski znalazł 
się w pierwszych momentach organizacji Służby Zwycięstwu,Polski, pojechał do Krakowa i 
potem do tych miast Małopolski w celu zorganizowania pierwszych agend właśnie organizacji 
akowskiej wówczas jeszcze SZP, powiedział, że chciałby oprzeć ruch na harcerzach, bo to 
jest wypróbowany element. W tym coś jest. Nie raz zastanawialiśmy się, czy to harcerstwo 
tak wychowuje, taki ma walor, czy odwrotnie to harcerstwo jest tego rodzaju atrakcją, że taki 
typ ludzi tam się gromadzi. Czy harcerstwo jest magnesem ciągnącym pewien typ ludzi, czy 
harcerstwo potrafi przebić, przetworzyć na ten typ człowieka. Myślę, że prawda leży po 
środku ale to jest ważne, że takich ludzi skupia, że takim ludziom daje coś, co potrafią 
wspominać i co ich autentycznie urządza w życiu. Z zewnątrz znają nas po bardzo 
zewnętrznych objawach, spodeńkach, sprawnościach, śpiewaniu, ogniskach. To nie zawsze 
jest tylko zewnętrznym objawem, to coś wychodzi z głębi, ale nie to są istotne rzeczy. .. 

„ « . Otóż był taki trójkąt wycnowawczy: 
ideologia, program, metoda. Otóż ja bym powiedział, że z tego trójkąta mnie się wydało, że 
program był nie tyle najsłabszym punktem, ale najbardziej wymienialnym. Myśmy musieli 
cały program dwudziestolecia właściwie zarzucić. Nie było ani pionierki, ani kucharstwa, ani 
żadnego obozownictwa w czasie wojny, w czasie konspiracji, a myśmy byli wiernym, 
rzeczywistym harcerstwem. Bo była ideologia i była metoda. Te dwie rzeczy już wystarczyły, 
a tamto jest wymienialne, byle było podstrojone pod tę istotną rzecz ideową. Tak myśmy to 
próbowali rozumieć. . . 
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„.. Jeszcze jedna 
myśl, która mnie też zastanawiała nieraz, od której zupełnie nie jestem specjalistą, nawet nie 
wiem, czy my tu potrafimy mieć jakieś informacje na ten temat, ale wydaje nam się, że ta 
duża i piękna organizacja światowa, skauting przedwojenny, ona podupadła w okresie 
obecnym na świecie. Z tego co się słyszy i prawda że mało się słyszy i . nie dochodzą te 
informacje wiernie, to ta organizacja nie ma tej siły działania, jak nam się wydawało, że to 
porwie i że to pójdzie, jak jakiś szturm na świat. Tak się zastanawiałem, co się stało i myślę, 
że powodem tego była katastrofa jaka nastąpiła w myśli o braterstwie. Katastrofa śwatowa 
Bo jeżeli się przypomni te przedwojenne trzymanie się za ręce czy pod rękę ze skautami 
innych narodów i ta szczerość między nami, a potem nastąpiły te wszystkie rzeczy, o których 
nie będę mówił, bo to wszyscy wiemy, nastąpił tu tak straszny zgrzyt, że nie mógł nie 
pozostawić śladu w stosunku do tamtych rzeczy, które mówiły o tym braterstwie. Wydaje mi 
się, że ciosem dia skautingu śwatowego było odejście skautingu środkowej Europy, w tym 
harcerstwa polskiego. Rzeczywiście wydaje mi się, że tak, jak nas pamiętam na tle zlotów 
międzynarodowych, to myśmy odgrywali rolę nie tylko tych bawiących się, myśmy mieli jakąś 
głęboką chęć, naprawdę chcieliśmy coś dobrze zrobić. Odejście, a może nieobronienie 
harcerstwa położyło skauting światowy, odebrało mu "fart". .. 

TOMASZ STRZEMBOSZ: 

Najpierw dlaczego tak trudno historykowi pisać © harcerstwie. Dlatego, że moim zdaniein tym 
co najbardziej było istotne w harcerstwie, a co absolutnie nie poddaje się rejestracji to była 
atmosfera i to coś więcej niż atmosfera, co się wydzielało niejako, ulatniało z harcerstwa... 

Jak widzę pewne kwestie związane z harcerstwem wojennym i przedwojennym? Odrazu 
mówię jak widzę, jak mi się to wydaje. Nie biorę tego ani z wiedzy źródłowej, ani z mojej 
bezpośredniej przeszłości, mogę tutaj przy filiacjach powiedzieć, że pochodzę ze szkoły św. 
Stanisława, gdy ks. Archutowski był jeszcze dyrektorem do 1944 r. kiedy był aresztowany. Z 
niej też tego nie wyniosłem, chociaż wyniosłem też to przekonanie, które tak bardzo mi trafiło 
z wypowiedzi dh. Kamińskiego: nie liturgia - ale sens, nie dewocja - duch. To rzeczywiście 
tak było. To się skądś brało. Skąd się to brało? Ja nie wiem, ale tak było. Chciałbym zacząć 
od pewnego przykładu. Po 1956 roku wróciliśmy do harcerstwa i przyszło do niego b. wielu 
młodych. Nie zapomnę takiej rozmowy Hani, młodej plastyczki, dzisiaj już napewno mężatej i 
dzieciatej, która po roku czy dwóch działalności w harcerstwie spotkała mnie na ulicy, kiedyś 
tam prowadziłem obóz wędrowny w liceum plasycznym, kiedy jeszcze harcerstwa nie było, 
zapytała mnie tak: "Panie Tomaszu, co ja właściwie mam robić. Zdobyłyśmy wszystkie 
Sprawności, jakie były do zdobycia. Zdobyłyśmy stopnie. | co dalej robić" I gdy zacząłem tak 
z zaskoczenia mówić, że może to, może tamto, mówi "No dobrze, ale ja to wszyskto mogę 
robić poza harcerstwem. Mam już wszystkie stopnie, wszystko, co mi harcerstwo nakazało, 
wypełniłam" I naraz zaczął się budzić w niej jakiś protest: "Moi koledzy z klasy strasznie się 
zinfantylizowali ostatnio. Biegają, gry, rozmawiać nie można, poważnie nie myślą, jacyś tacy 
dziecinni się zrobili. Mnie to wszystko jakoś nie leży." Zacząłem jej mówić, że to że tamto, a 
cały czas myślałem, jakże ja jej powiem, że to nie jest ważne co się robi. Że właściwie jest 
dosyć obojętne czy oni będą to robili. czy co innego, ważne jest w jakim duchu i w jaki 
sposób, ale jak ja mogę to 17-letniej dziewczynie powiedzieć. Przecież ja przekreślę 
wszystko, ona chce czegoś konkretnego. Ona ma już wszyskie możliwe gwiazdki i naszywki. 
To było konkretne. Ale co dalej? To jest problem starszego harcerstwa. I to jest problem 
Szarych Szeregów. Przy licznych rozmowach z różnymi Zośkowcami, z Parasolarzami 
wynikała opinia:"Nie instruktorzy nas wychowali." Zastanawialiśmy się nie raz nad tym. 
Podkreślano: "Pomian oczywiście. Jan Rossman oczywiście, ałe nie tylko." 
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Wydaje mi się, że rzecz wygląda w ten sposób. Dla alpinisty konkretnym celem jest 
określona góra. On idzie na tę wyprawę, która ma trwać np. 2. miesiące po to, żeby wejść na 
taki tam Old Bachen. On ma tam 7 tyś. ileś, ale nie o to chodzi, ale to jest ten konkretny cel. 
Ale gdyby jemu ktoś powiedział, że: mój kochany, jutro helikopterem pod Old Bachen, 
pojutrze wylecisz tam na górę, potem zejdziesz, to alpinista, górołaz z prawdziwego 
zdarzenia, na coś takiego by się nie zgodził. Bo jemu naprawdę chodzi o przeżycie wyprawy 
od samego początku: zbierania, kompletowania sprzętu, wszystkich kłopotów o cały pobyt 
miesięczny w tych górach, wreszcie do wspięcia się tam. Ale ten szczyt jest tym 
organizującym celem. Gdyby nie było tego szczytu on by w te góry nie poszedł, chociaż 
naprawdę to on chce siedzieć w górach. Powstaje taka kwestia. Ten konkretny cel jawi się 
bardzo wyraźnie. 

Harcerstwo realizując miłość bliźniego w najbardziej prostych, codziennych, iawydum s: 
niewydumanych sprawach stworzyło wokół siebie dobrą aurę. Tomasa Strzelihosz 

GENERAŁ "BŁĘKITNEJ ARMII" 
w drodze do Polski 

22 kwietnia 1993 roku prochy generała Hallera przewiezione zostały z cmentarza 
Gunnersbury w Londynie do Warszawy, do Kościoła Garnizonowego na Starym Mieście, 
następnie 3-go maja do Częstochowy, po czym złożone zostały w grobowcu rodzinnym. 
Na cmentarzu w Londynie żegnali Generała między innymi przed. iciele Ambasady 
Polskiej w Londynie, przedstawiciele SPK oraz 7 instruktorek i 3 instruktorów. 

Pożegnanie gen. Hallera w Londynie 
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Zofia Florczak 

O powieść 

o Wandzie Błeńskiej 
lekarzu trędowatych w Ugandzie 

Jest to mała książeczka o wielkim człowieku. 
Druhna Zofia Florczak pisze w niej o swojej wieloletniej przyjaciółce, doktór Wandzie 
Błeńskiej, która od 1959 roku pracowała jako lekarz i opiekun trędowatych w Afryce 
Wschodniej. Dr Błeńska wojnę przeżyła w Polsce, po jej zakończeniu, już jako doświadczony 
lekarz, znalazła się w Niemczech, a następnie w Anglii. Stąd, po specjalizacji w medycynie 
tropikalnej, wyjechała do Ugandy i tam, w Bulubie rozbudowała i prowadziła aż do zeszłego 
roku "Ośrodek Trędowatych". Była także harcerką. Przyżeczenie złożyła w Afryce, w Koja. 

Książeczka wydana w 1993 roku zawiera krótki życiorys dr Błeńskiej, wspomnienia 
o niej oraz kartki z pamiętnika. Zamieszczamy kilka wyjątków - wybór był trudny, tak 
wszystko jest tam ciekawe i pełne uroku niezwykłej "Dokty". 

doktór Wandzie Błeńskiej w Bulubie 

mówią jej pacjenci po prostu: dokta. 

Przybyła do Buluby 2 stycznia 1951 
roku. Ale zanim tu przyszła i stała się cząstką 

historii tego miejsca, zostawiła za sobą 40 lat 

życia bardzo pełnego i bogatego — z jednym 

wciąż w nim niespełnionym, ukrytym pod 

sercem od wczesnych lat młodości marze- 

niem: zostania lekarzem misyjnym. 

Sławna już dzisiaj jako lekarz trę- 
dowatych w Afryce Wschodniej — przyszła na 

świat w Poznaniu, 30 października 1911 
roku. Do gimnazjum uczęszczała w Toruniu, 

studia wyższe w zakresie medycyny uwień- 

czone dyplomem lekarskim odbyła w latach 

1928 — 1934 w Poznaniu, wszysikie wakacje, 

od pierwszego roku począwszy, przepra- 

cowała w różnych szpitalach, odbyła roczną 

praktykę na internie, ginekologii i chirurgii, 
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żeby zarobić na dalsze studia ginekologiczne, 

brała zastępstwa, przyjęła pracę w Pań- 

stwowym Zakładzie Higieny w Warszawie 
(gdzie też odbyła kurs serologii i mikrobio- 

logii) i właśnie wybuchła wojna. Tak wygląda 

krótki życiorys Wandy do września 1939 
roku. Zwyczajny życiorys osoby skromnej, 

materialnie niezasobnej, zdanej na własne 
siły, ale i upartejj Wanda chciała zostać 
lekarzem i szła do tego celu nie poddając się 

trudnościom, a więc doskonaląc i rozszerza- 

jąc swoją wiedzę. I właściwie można by 
powiedzieć: osiągnęła ten cel — gdyby nie coś 

jeszcze, co tkwiło w niej głęboko i w ciszy, a 

co było wspomnianym już wyżej marzeniem 

Marzeniem w tamtych latach raczej nieosią- 
galnym. .. 

DOKTA 

ż Opuściła Anglię 19 lutego, do Fort- 

Portalu przybyła (przez Mombasę i Kampałę) 

w marcu 1950 roku. Pracowała tam przez 

rok i jeden miesiąc, zachłystując się swoim 

pierwszym kontaktem z Afryką. 

*x**k 

2 stycznia 1951 roku 

Wanda przybyła do Buluby w dystrykcie Bu- 

soga, lecz praktykę swą odbyła głównie w 

odległej o 50 km Nyendze, do której dojeż- 
dżała motocyklem... 

... od 24 kwietnia doktór Błeńska została 
oficjalnie lekarzem trędowatych przy misji 
ss. Franciszkanek w Bulubie, z obowiązkiem 
pieczy nad Nyengą. 

Pod tą datą wpisane zostało w kronice 

leprosarium jej nazwisko. „Dawno odczuwa- 

na potrzeba stałego lekarza całkowicie odda- 

nego pracy dla trędowatych, która od czasu 
wprowadzenia nowych leków stała się po- 

trzebą palącą - spełniła się cudownie z przy- 
byciem doktór Wandy Błeńskiej. Doktór 
Błeńska urodziła się, wychowała i kształciła 

w Polsce...”. Tak napiszą (po angielsku) w 

dziesięć lat potem siostry misjonarki w ju- 

bileuszowej jednodniówce. 
W 1951 roku Buluba nie przypominała 

w niczym dzisiejszego, bardzo ucywilizowa- 
nego osiedla. Doktór Błeńska weszła jednak 
do zorganizowanego tam życia, a leczenie 

pacjentów odbywało się na takim poziomie 
jaki wówczas był możliwy. Otoczyła ją ży- 

czliwość i dobra atmosfera pracy. 

> zzz 
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W 1952 roku zajęła się histologią 

(badaniem wycinków skóry w celu ustalenia 
diagnozy i aktywności trądu). Z początku 

było tak: w drewnianej skrzyni o podwójnych 
ścianach wypełnionych bawełną kazała wy- 

wiercić dziurę, w którą wstawiono termos, 

mający służyć jako cieplarka. Zatapiało się w 
nim w parafinie skrawki skóry (biopsy) cho- 
rych na trąd i tak powstały preparaty his- 

tologiczne używane do badań. Gdy do Bu- 
luby przyjechali leprolodzy z Londynu i 

zobaczyli ten niezwykły „aparat”, postanowili 

stworzyć doktór Wandzie pracownię histolo- 
giczną z prawdziwego zdarzenia. 

** xk 

Pod datą 23 lutego 1968 

roku. To był czwartek. Zaraz po śniadaniu 

szpital. Oddział męski i wszyscy, którzy 
wczoraj byli operowani. 
Rozpoczyna się badanie. Gdy chory może 

wstać, Wanda szybko pochyla się do jego 

stóp. Obserwuję sprawne ruchy jej małych 
dłoni, dotyk palców czuły i delikatny, skurcz 
twarzy, skupienie, namysł, spojrzenie nagle 
rozbłysło, uśmiech. Asystent notuje pole- 
cenie. Następny. Opatrunek źle wykonany, 
gniew „dokty” — i znów badanie. 

Pokój cztero-osobowy. „Musibi mutya- 

no!” (dzień dobry!). Pacjenci na słowo po- 
witania odpowiadają pozdrowieniem i unie- 

sieniem dłoni. Oczy Wandy ogarniają pokój, 
od razu kilka uwag o wyglądzie łóżek, 

uśmiech w stronę pacjentów i zaczyna się 

normalny, jak wszędzie na świecie, obchód 
Atmosfera ciepła, wpatrzone w „doktę” oczy 

uważne i pełne zaufania. Znów patrzę na ręce 

Wandy: drobne, małe dłonie szukają miejsc 
chorych, ona sama jest jak gdyby wsłuchana 

w to, co jej przekazują opuszki palców; 
chwilami odwraca głowę w bok i przymyka 
oczy, zawierzając całkowicie zmysłowi do- 

tyku. (Kiedyś mi to wyjaśniała: „Ja muszę 

dotknąć; nigdy nie pamiętam, jak się nazy- 
wają moi pacjenci, ale zawsze ich rozpoz- 
nam, gdy dotknę. Gdy odnajdę zgrubienie 

"Nikt z nas nie żyje tylko dla siebie" 
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skóry, chory nerw, od razu dokładnie wiem, 

jaka jest historia choroby i jakie zmiany 
zaszły od ostatniej wizyty”). Potem patrzy, 

znów dotyka, namyśla się, potem szybkie 

spojrzenie — ciepłe, zatroskane i pełne na- 
dziei, którą przelewa w serca tych, których 
bada. Krótka rozmowa z każdym — naj- 
częściej w narzeczu lugandy; czasem przysia- 
da na łóżku, śmieje się, żartuje, wpisuje 
zlecenia i przesuwa się dalej. „Oli otye?” (Jak 
się czujesz?) — pyta. „Hnungi” lub „bulungi” 
— (dobrze!).- pada odpowiedź i zawsze 
potem: „Mmm...” „Oijja /oidża/ kuwona bu- 
lungi!” (wyzdrowiejesz!). 

*k*k 

Gdy doktór Błeńska wyjeżdża do Euro- 
py. żegnają ją pełni niepokoju, czy wróci, czy 

ich nie opuści. Raz, po dłuższej nieobecności, 

gdy już kraj objęty był ogniem wojny domo- 
wej, witali ją na kolanach, co jest najwyż- 

szym hołdem w tej części świata, a na drodze 
od granicy Buluby aż do szpitala powtykano 
w ziemię ścięte młode witki bananów. Tak 

się tam wita w murzyńskich wioskach zna- 

mienite osoby: „Witaj w domu! Ściąłem dla 

Ciebie te młode pędy, z których już nigdy nie 

będę miał owoców. Ale taki jest znak mojej 
miłości dla Ciebie.” 

** xk 

KARTKI Z PAMIĘTNIKA WANDY BŁEŃSKIEJ 

Poniedziałek, 6 marca 1950 r. 

„Mombasa. Od samego rana biegam z 
bagażem. Jest gorąco i pot się z nas leje. /.../ 

Kupuję wiązkę bananów z gniazdem żółtych 
mrówek. Oddaję ją murzynowi do oczyszcze- 
nia, a on zjada te mrówki. /.../ Idę prędko 

spać, by wcześnie rano patrzeć na Kili- 
mandżaro. " 

Sobota, 13 maja 1950. 

„..Dużo pacjentów ciężko chorych. 

Wypadki śmierci... Poszłam w góry, chyba 

40 km. Szłam 8 godzin. ..../ Tak dawno się 
nie śmiałam, chyba ostatni raz w Nsambii... 
Strasznie mi się chce płakać.” 

Środa 8 czerwca 

»...Czuję, że dopiero gdy dzień wypeł- 
nię pracą rzetelną, bez odrzucania tradności, 

przestanie dla mnie istnieć samotność i 
opuszczenie. /.../” 

20 maja. 

„Jadę z dziewczętami do Bwamby. 

Rozdzielają się dwa łańcuchy gór, a między 

nimi głęboka przepaść i wszelkiego rodzaju 

dziki zwierz — lamparty, lwy etc. Droga idzie 
wysoko ponad 200 stóp zboczem. /.../ Widok 

przewspaniały. Zbocza gór to prawdziwa 

tropikalna dżungla miejscami. Kobiety pra- 

wie nagie, z jakimś płatkiem z przodu i z tyłu, 

mnóstwem bransolet i ogromnymi żelaznymi 

obręczami na szyi. Stare palą fajki. Dzieciaki 
nagie. /.../ Po drodze, w dolinie, na wyso- 

kości 2400 stóp są gorące źródła. Woda w 

nich się gotuje. Zrobisz dziurkę w ziemi, 
zaraz zabulgocze tam woda. A z gór spływa 
zimna rzeka i miesza się na dole ze stru- 

mieniem ukropu. Dziewczęta gotowały kar- 
tofle na patyku. /.../” 

14 stycznia 1953. 

„Są pieniądze na laboratorium! Marzę 

o tej pracy. Obmyśliłam, jak ma być zbu- 
dowane. ” 

DOKTA 

Poniedziałek, 27 marca. 

„..W szpitalu mam bardzo ciężko 

chore dziecko 3,5 roku. Ma zapalenie 
nagminne opon mózgowych. Zrobiłam pun- 
kcję  płun był mętny..." 

1 stycznia 1958. 

„Miłość ludzi i łatwość zjednywania 
sobie drugich to nie tylko cnota, ale przede 

wszystkim łaska. Chłoniemy serdeczność dru- 
gich, jak pięć talentów i tą dobrocią możemy 

promieniować. Gdyby tak tym, co są źli i 

ponurzy, dać dużo serdeczności, może by i 

oni z tym kapitałem rozbudzili w. sobie 
serdeczność do drugich." 

25 kwietnia 1958. 

„Dziś minęło 7 lat, gdy przybyłam do 

Buluby. Taki długi czas. Myślę z wdzię- 

cznością dla Boga za tyle szczęścia i bło- 
gosławieństwa w życiu i pracy. Czuję się taka 

szczęśliwa w tej chwili... Cieszę się, że właś- 

nie dziś udało mi się przeżyć dzień bez 
awantury, bez wybuchu. Mam jedną gorącą 

prośbę na nowe siedmiolecie — żebym nigdy 

nikomu nie wycisnęła łzy. /.../ Zaglądam do 

dzienmiczka sprzed 7 lat. Wówczas modliłam 

się, żeby nie dostać trądu. Dziś o tym nie 

myślę.” 

Doktór Błeńska nie zaraziła 

się trądem, choć od pierwszej chwili objęcia 

stanowiska lekarza w Bulubie zapytana przez 

siostry, czy będzie używać rękawiczek och- 

ronnych przy badaniu, odpowiedziała: 

„Nie. Chory nie może czuć, że się go boję, 

lub że się go brzydzę.” 

Książka "Dokta' była pisana z myślą 
o pomocy trędowatym i dla nich autorka 
przeznacza zysk z tej publikacji. 
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NA WIECZNĄ WARTĘ 

Druk 2 A, WSPOMNIENIE O DH HM. STEFANIE BOGDANOWICZU 

O druhu Stefanie jest mi bardzo trudno pisać bo to co piszę brzmi jak 
zwykłe banały które tak często są przy tych okazjach pisane. Chyba jednak 
ci co go znali, będa wiedzieli że tym razem jest podana szczera prawda. 

Druh Stefan uważał że najważniejszym elementem w pracy harcerskiej jest 
praca jednostki. Konsekwentnie pomija? wiele zaszczytnych funkcji w ZHP 
i innych organizacjach by poświecić czas naszemu Szczepowi. Niewatpliwie 
był najwyższa instancja i miejscem oparcia dla nas wszystkich. Gdy nikt 
nie miał czasu, gdy zadanie było za trudne dla nas, to druh Stefan albo 
miał radę, albo sam robotę robił. Gdy zabrakło kandydata na Szczepowego 
w 1976r, druh Stefan objał ta funkcje i prowadził Szczep osobiście przez 
trzynaście lat. Gdy zabrakło wodza zuchów, to mimo ciężkiej choroby i 
zmęczenia, druh Stefan i tu się udzielił, aż znaleziono następce. 

Jego wkład w nasze pismo był typowy. Jego nazwisko nigdy, chyba, sie nie 

Część Ojca humoru, jego dostępności polegała na tym że nie był 
przywiązany do formalności. "Korona ci z głowy nie spadnie" mi 

często mówił i sam tą zasadę stosował. Prowadził ogniska nie tylko 
harcerskie ale i rodzinne -- śmiał się, żartował. Wieczorne ogniska w 
Kazimierzu nad Wisłą pozostały całej rodzinie w pamięci. 

'Ta dostępność zbilżyła Ojca nam, rodzinie, i chyba także młodzieży 
harcerskiej. Z nim można było porozmawiać, pogadać, pośmiać się. I 

tym starszy był tym lepiej się gadało. Miał dobry kontakt z młodzieżą 
bo ją rozumiał, słuchał. Był gotów słuchać nowych koncepcji, nowych 
pomysłów. 

Ojciec przygarniał nas, przygarniał ludzi, energią, życiem, młodym 
spojrzeniem. Mnie będzie go bardzo brakować, całej rodzinie będzie 
go brakować. 

Uczcimy chyba jego pamięć najlepiej tym na czym mu najbardzij 
zależało -—- dobrym wychowaniem następnego pokolenia -- każdy we 

ukazało w kredytach. A jednak pewnie więcej pracy w nie włożył niż 
ktokolwiek inny, ze mna włącznie. Druh Stefan był inicjatorem pisma, 
tytuł "Zawisza" był jego pomysłem a i styl był całkowicie jego. Na styl 
ten składał się cel wychowczy ale z poczuciem humoru, wyjątkowym Czuwaj Tatusiu. 
zrozumieniem ludzi i brakiem złej woli do kogokolwiek. Zawsze był gotów 
pisać artykuły które były urozmaicone, z humorem i ciekawe; wymyślać i PRZEMEK BOGDANOWICZ 
pisać tytuły (a w tym był bezkonkurencyjny) czy też zawieżć do druku, 
składać albo ratować w kryzysie. Nigdy nie nawalił jak coś obiecał. 

własny sposób, ale uczciwie, radośnie i jak najlepiej. 

Mówi się że każdego człowieka da się zastąpić. To nie jest prawda. 
Funkcje Stefana (i to jest jego zasługa bo wychował następców) da sie 
wypełnić. Samego człowieka jednak nikt nie zastapi, i wielu z nas dla 
których był jakby drugim ojcem, bardzo to bedzie odczuwać. Piszac 
powyższe słowa, kilkakrotnie miałem odruch by zadzwonić do niego, 
poprosić o pomoc, bo była to najtrudniejsza rzecz która kiedykolwiek Ś 7 P 

pa! KRZYSZTOF GEPHARDT pwd. (z pisma "Zawisza" 
y HANNA CHYLINSKA 

szczepu "Saska Kępa" w Londynie) 

Dla mnie Ojciec zawsze był młody. Młody duchem, młody zapałem i HARCMISTRZYNI nawet młody wyglądem. Ja się starzłem a on nic. Nawet w tym KAPITAN W.P 
ostatnim półtora roku, gdy był w pełni świadomy tego co go czeka, Ad 
zabrał się do redagowania pisma Na Tropie z energią której mu Urodzona 24 grudnia 1913 roku. Odeszła na wieczną 
zazdrościłem. Zresztą była to praca do której dążył od dawna - gdy go wartę 9 stycznia 1993 r. Długoletnia harcerka-in- 
pytałem kilka lat temu jaki zawód by sobie wybrał to powiedział mi że struktorka, wierna prawu i przyrzeczeniu har- 
chciałbybyć redaktorem pisma młodzieżowego - no i ten cel osiągnął. cerskiemu. Wychowawczyni wielu pokoleń har- 

cerskich. Jej odejście spowodowało wielką lukę w 
Cele i zasady były ważne dla Ojca -- służył Bogu, Polsce, niósł chętną racze SEE pomoc bliżnim. Nie była to dla niego po-prostu teoria, filizofia --wręcz Cześć jej świetlanej pamięci - Czuwaj! przeciwnic— był praktyczny. Taka właśnie była jego teoria -- nie gadać Skrzaty, Zuchy, Harcerki, Wędrowniczki i Instruktorki ale robić. Tyle że nie było to bez-myślne robienie ale robota z celem, i Chorągwi Harcerek w Kanadzie 
robiąc uczył. Ja, jak możc i inni, zoriętowałem się ile mnie Ojciec 
nauczył dopiero w momencie gdy przyszło coś zrobić: czy to 
wychować córkę, czy zabawić grupę dzieci (grami które mnie nauczył), 
czy zorganizować wyprawę dziennikarską. Bracia, siostry też sobie 
dają radę -- to nie przypadek to wychowanie. 
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KRONIKA 

ZEBRANIA NACZELNICTWA odbwające się 3 i 12 grudnia oraz 12 lutego pokrywały 
cały przekrój tematyki działania Naczelnictwa. Zebranie 16go marca głownie 
koncentrowało się nad sprawozdaniem z Walnego Zjazdu ZHR (patrz "Wiadomości 
Krajowe"). Zebranie odbywające się w dniu święta patrona Skauting, Świętego 
Jerzego, uchwaliło że V Światowy Zlot odbędzie się w Wielkiej Brytanii, w terminie 
25go lipca do 6go sierpnia (patrz "V ŚwiatowyZlot). Ogólny Zjazd ZHP poza 
granicami Kraju odbędzie się w dniach 3-4 sierpnia na terenie zlotu. 

PRZEWODNICZĄCY ZHP brał udział, między innymi akcjami w obchodach 30 lecia 
drużyny Kamienna, Londyn (6/12); kursie przewodników i podharemistrzy Chorągwi 
Harcerzy i Harcerek w Wielkiej Brytanii (12-13/12); zebraniu Zarządu Zjednoczenia 
Polskiego w WB (16/1); 50-cio leciu hufca Bałtyk, WB (14/2); spotkaniu z 
instruktorami w Hong Kongu (17/2); spotkaniu z Rektorem Misji Katolickiej w Wielkiej 
Brytani w sprawie kaplicy przy stanicy St Briavels (23/2); odprawa z 
Przewodniczącym Okręgu USA i Naczelnym Kapelanem w Detroit (13/3); spotkanie z 
referentem zagranicznym Skautingu Irlandii (18/3); wywiadzie proponowanych 
terenow zlotowych (20/3); rekolekcjach instruktorskich w Londynie (21/3); Walnym 
Zjezdzie Zjednoczenia Polskiego w Wielkiej Brytanii (27-28/3); spotkaniach z wice 
przewodniczącym KPH obwod Chicago i reprezentantką KPH przy Naczelnictwie 
(20/4); konferencji instruktorskiej Okręgu Francji w Stella Plage (24-25/4). 
Podczas Zjazdu Zjednoczenia Polskiego w Wielkiej Brytanii Przewdoniczący i 
Sekretarz Generalny odbyli długą rozmowę z Positem Tadeuszem Bień, 
wiceprzewodniczącym Sejmowej Komisji Łączności z Polakami za Granicą. 

PISMO NA TROPIE ma nowego redaktora. Na zebraniu Naczelnictwa (23/4) 
Przewodniczący poinformował że druhna hm. Krystyna Myk przyjeta funkcję 
redaktora pisma Na Tropie i ze jest z urzędu,cztonkiem Naczelnictwa. 
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Światowy Dzień Młodzieży Denver Colorado 
SPOTKANIE Z OJCEM ŚWIĘTYM 

SOBOTA  14.8.93 - WIECZORNE CZUWANIE 
NIEDZIELA 15.8.93 MSZA ŚW. 

Naczelnictwo wysłało materialy informacyjne dla grup zorganizowanych lub osób 
indywidualnych wybierających się do Denver. Materiały pokrywają sposoby 
zgłoszenia udziatu, możliwości noclegów, uwagi praktyczne dla uczestników, 
program spotkania oraz program przygotowania duchowego. 
Harcerki i Harcerze, w grupach czy indywidualnie mają wspólny program od 13-15 
sierpnia pod kierownictwem ks.hm. Zbigniewa Olbrysia,do którego należy się zgłosić 
na miejscu a jeszcze przed tem powiadomić o swoim przyjeżdzie - podając czas 
samego przyjazdu i odjazdu oraz miejsce zatrzymania. Wspólny program harcerski 
rozpoczyna się spotkaniem w piątek 13go o godzinie 13.00 przy polskim kościele Sw. 
Józefa w Denver Colorado. 
Telefon do Ks.hm. Zbigniewa Olbrysia w Calgary: 403-289-0111 (fax 403-289-9752). 
Adresy kontaktowe w Denver: Rev Jan Mucha, St Joseph Polish Church, 
517, East 46th Ave, Denver, CO 80216 (tel/fax: 1-303-296-3217) oraz druh Stefan 
FUTRO 1000, East, First Avenue Denver CO 80218 (tel: 1-303-722-7839) 

V ŚWIATOWY ZLOT ZHP POZA GRANICAMI KRAJU 

Rozkazem Naczelnictwa L 1/93 z dnia 23go Kwietnia zatwierdzono, że V Światowy 
Zlot ZHP poza granicami Kraju odbędzie się w Wielkiej Brytanii, w terminie 25 lipiec 
do 6 sierpieri 1994. Tym samym rozkazem Naczelnictwo mianowato komendantem 
Zlotu hm Leonidasa Kliszewicza. Zjazd Ogólny odbędzie się na terenie zlotu w 
dniach 3-4 sierpnia. 

Zlot odbędzie się na terenie Beaudesert Scout and Guide Campsite, w miejscowości 
Cannock Woods, Rugely, Staffordshire. Miejcowośc ta jest w środkowej Anglii 
niedaleko miasta Lichfield - najblizsze lotniska to Birmingham i Manchester. 

WIADOMOŚCI TERENOWE 

CHORĄGIEW EUROPEJSKA: W dniach 27-28 marca, w Kopenhadze, odbyty się 
konferencje instruktorskie. Uczestnicy konferencji reprezentowali pracę w Szwecji, 
Danii i w Niemczech. Główne Kwatery reprezentowali druhna Łucja Golińska oraz 
druh Robert Rospędzihowski. Podczas konferencji instruktorow wybrano kandydata 
na funkcję Komendanta Chorągwi - druh Pawet Dąbrowa Kostka (Dania). 

W sobote 27 marca odbyło się wielkopostne spotkanie instruktorskie hufców Detroit, 
OKRĘG STANY ZJEDNOCZONE. Ks.hm. Zdzistaw Peszkowski dyskutował z 
trzydziestokilku osobową grupą instruktorską o zawiłosciach codziennego życia, 
stosunku do innych oraz o miejscu jakie przyznaje się Bogu w tym ładzie. 
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OKRĘG HARCERSTWA WE FRANCJI zorganizował konferencję instruktorską w 
stanicy Bałtyk, Stella Plage przy Le Touquet w dniach 23 i 24 Kwietnia. 

29 instruktorów i funkcyjnych wzieto udział w dyskusjach nad sprawami statutowym, 

stanicami Tatry (Alzacja) i Bałtyk oraz nad przyszłością Harcerstwa we Francji. Stan 

Okręgu na koniec roku wynosił 135 harcerek, harcerzy, i zuchów; 55 instruktorów; 30 

członków Starszego Harcerstwa oraz 220 członków KPH. 

Z okazji DNIA MYŚLI BRATERSKIEJ Naczelnictwo otrzymato mnóstwo życzen z 

terenu a między innymi od:- drużyny Polanie Cordoba, Argentyna; Hufca Polesie, 

Sydney, Australia; Organizacji Międzynarodowych Biur Skautowych (WOSM i 

WAGGGS); 513 Drużyny Węgierskiego Związku Skautów; Małopolskiej Chorągwi 

Harcerek ZHR oraz z kursu Chorągwi Harcerek Wielkiej Brytanii "Światło". 

Wszystkim którzy przesłali życzenia z tej okazji Naczelnictwo składa 

najserdeczniejsze podziękowanie. 

SPRAWY KRAJOWE 

[Il WALNY ZJAZD ZHR rozpoczał się w piątek 26go lutego obradami roboczymi. 

Delegacja nasza w składzie hm. Barbary Bienias, hm. Anny Wielogórskiej i hm. 

Jacka Bernasińskiego wzieta udział od soboty rano 27go lutego jako obserwatorzy. 

Dzień rozpoczał się Mszą Św. w kościele Zbawiciela, w czasie której odbyto się 

poświęcenie sztandaru ZHR, ufundowanego przez p. Z Knobla z Kanady. Po Mszy 

Św. odprawionej przez opiekuna Harcerstwa Biskupa Rzeszowskiego ks.bp. 

Kazimierza Górnego, wszyscy przemaszerowali do Politechniki Warszawskiej. 

Obrady odbyły się w Auli Małej i rozpoczeły się przywitaniem gości i ich 

przemówieniami. Zaproszeni byli ks.bp K Gorny, Min Z Flisowski, delegacje Rejonów 

europejskich WAGGGS Elspeth Henderson (Przewodnicząca) i Denise King oraz z 

WOSM Thijs Stoffer (Przewodniczący) i Dominique Benard. Z delegacji harcerskich 

mieliśmy przywilej występować jako pierwsi - druh Bernasinski odczytał list. Następie 

wystapili drużynowy i drużynowa drużyn harcerskich w Rydze, oraz przedstawiciele 

skautingu Łotewskiego i skautingu Litewskiego. Byt również delegat Plastu - 

skautingu ukrainskiego w Polsce, delegacja POH'u i Zawiszy oraz kierownik "Lesnej 

Szkółki". 

Przewodniczącym Zjazdy był hm. Henryk Butkiewicz; na sali było 213 delegatów z 

całego Kraju. Głównym tematem pierwszego dnia była dyskusja nad nowym 

statutem. O godz.18.00 Swą obecnością zaszczycił Zjazd, Ksiądz Prymas kard. 

Glemp. Po Jego odejściu Zjazd przystąpił do wyboru władz. Było dwoch kandydatów 

na Przewodniczącego ZHR, po jednej osobie na Naczelniczkę Harcerek i Naczelnika 

Harcerzy oraz 43 kandydatów na 22 miejsca do Naczelnej Rady Harcerskiej. Kazdy 

kandydat przedstawił krótkie curriculum vitae i odpowiadał na pytania mu stawione z 

plenum. Zebranie tego dnia zakonczyło się o godz.24.00. 
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Komisja Skrutacyjna pracowała catą noc by obliczyć głosy i mieć wyniki 
następny dzien. W niedziele odbyty się wybory. wórm Przewodniczącego ZHR 
hm. Wojtka Hausnera został pzrywitany burzą oklasków. Naczelniczka Harcerek 
została hm. Maria Kuczma, a Naczelnikiem Harcerzy hm. Marcin Jędrzejewski. Inne 
władze Naczehictwa zostaną wybrane z pośród członków NRH. O godz.10. 00 
przedstawiciele WAGGGS i WOSM zfożyli sprawozdanie z wizytacji jaka została 
przeprowadzona przez Biura z początkiem grudnia 1992r. W części dyskusyjnej 

kt owe WSI było a temat wartości jakie skauting powinien 
» wnym momencie Thij i Bokónku Zozd dat o A ijs Stoffer przyznał, że pytania są trudne. Po 

Sam Zjazd był dobrze przygotowany i sprawnie przej i ść a ń prowadzony. Znaczna więks 
uczestników była w wieku 25 - 35 lat. Wypowiedzi były Ra ayśón. lae, 
trafne. Pomimo zmęczenia pod koniec drugiego dnia, uczstnicy potrafili się zdobyć 
na zdrowy humor. Dało się wyczuć zadowolenie z dokonanego dzieła. 

1 marca br. odbyło się SPOTKANIE W GABINECIE MINISTRA 
NARODOWEJ. „Obecni byli Minister Zdobysław Flisowski, Piotr PoS 

peinomocnik ministra do spraw mtodzieżowych oraz hm. Barbara Bienias i hm. Jacek 
Bernasinski. Dyskusja poruszyła sprawy etosu harcerskiego i wartości wychowawcze 
jakie harcerstwo może dac Polsce w dzisiejszej sytuacji a także zagadnienie 
proponowanej przez WOSM/WAGGGS;, federacji organizacji harcerskich. 

SPRAWY MIĘDZYNARODOWE 

o Radio Skauting JOTA (Jamboree w Eterze) odbędzie się 16-17 październi r w € -17 pażdziernika br. 
W zeszłym roku brała udział w tej imprezie drużyna "Jedynka" z Londynu. 

Dalsze szczegóły o formach udziału można dostać od Referenta 
Paki w Naczelnictwie. 

yrektor Centralnego Rejonu Boy Scouts of America w Chicago, 
Jere B Ratcliffe, został nowym Chief Scout Boy Scouts of ŚRO, j 
W 1994 roku (1-11/8) odbędzie się pierwszy oficjalny Europejski Jamboree w 
Dronten, Holandii. Spodziewa się około 10,000 młodzieży w wieku 11-15 lat. 
Hasło i cele Jamboree podkreślają Europejską tóżsamość. 
Koszt wynosi NLG575 od osoby. 
18 Światowy Jamboree odbywa się w tym samym terminie, na tym samym 

a it o rok Ra ten jest dla młodzieży powyżej 15 lat. 
lasto Jamboree "Przyszłość jest Dziś" częściowo pokrywa się z naszym 

hastem z NRH "Przyszłość Zależy od Nas "w > M 
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KALENDARZ 

1993 (Europa: Rok Starszej Osoby i Solidarności Między Pokoleniami) 

3-4 maj Uroczystości 500 lecia Polskiego Parlamentaryzmu w Ptrk. Trybunalskich 

20-23 maj Złaz wędrowników i wędrowniczek Chor. Europejskiej w Szwecji 

czerwiec Światowa Konferencja WAGGGS w Nyborg, Dania 

20 czerwiec Piknik Harcerski, Obwód Michigan USA, Wanda Park 
16-18 lipiec Światowa Konferencja WOSM w Bangkok 
24.7-7 sierpien Zlot Chorągwi Harcerzy Wielkiej Brytanii w Leek (centralna Anglia) 

26.7-5 sierpien  Eurofolk '93. Zjazd Starszych Skautow(ek) - "Poznaj Europe" - w Austrii 

8-15 sierpien lil Światowy Obóz Ksztalcenia Harcmistrzy, w Wielkiej Brytanii 

13-15 sierpien _ VIII Spotkanie Młodzieży Świata z Ojeem Św w Denver, Colorado, USA 

sierpien Poświęcenie pomnika Generała Sikorskiego w Szkocji 

5 wrzesien Okręgowy Zjazd Poobozowy i Festyn Harcerski w Fenton Wielka Brytania 

11 listopad 75 lecie Niepodległości Polski 

1994 (ONZ - Międzynarodowy rok Rodziny) 

luty 25cio lecie sakry biskupiej bb Szczepana Wesotego 
17 maj 50 lecie bitwy o Monte Cassino 
1 sierpien 50 lecie Powstania Warszawskiego 
25.7-6 sierpien  V Światowy Zlot ZHP pgk, w Wielkiej Brytanii 

3-4 sierpien Zjazd Ogólny ZHP pgkK, w Wielkiej Brytanii 

1-11 sierpien 1 Europejski Jamboree w Dronten, Holandii (młodzież 11-16 lat) 

listopad 100 lecie Misji Katolickiej w Wielkiej Brytanii 

1995 

1-11 sierpien 18ty Światowy Jamboree w Dronten, Holandii (dla młodzieży powyżej lat 15) 

? Europejska Konferencja WOSM/WAGGGS w Salzburgu 

ze ADI PCE 

"Qgnisko Harcerskie' 

Kwartalnik S$tarszyzny Harcerskiej 

Wydaje: Naczelnictwo ZHP poza granicami Xraju 

Adres Redakcji i Administracji - 

Polish Scouting Association 
23/31 Beavor Lane 
London WG 9AP 
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