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potęck zona 

agencje, pojawiają se najrozaaitsze 
komentarze. Zupełnie nieoczekiwanie 
i "Harmel" zajmuje się dziś tamatyką 

eńską. wil 
- Byliśmy tan w grudniu 198%r. 

Przeżyliśmy tydzień w romantycznym 
mieście, którego nia. zdołaliśmy 

|jdobrze poznać, a tym bardziej 
i zrozumieć. Odwiedzi1iśmy stare, 
| polskie miejsca (Cmentarz na Rossi8; 
Ostrą Bramę, wiele kościołów; 
jUniwersytet), podzimialiśmy pięknie 
adnowioną starówkę £ modlących się w 
cerkwiach, bażnicy;» kościołach. 
łitewskich i polskich. Ma każdym 

" kroku natrafialiśmy na znaki 
przeszłości. A przeszłość tę śmiało 

mogę nazwać ramantyczną i trachę 
| legendarną. Także Polacy, ' których 
|poznaliśmy byli wypełnieni historią 
'- opowieści harcerki z Wileńskiej 
"Czarnej XIII" i wojenne wspoanienia 

snuły się bardzo długo. Nawet język 
znajomych  Wilniaków i Wilnianek 

przypominał naa ...filmy "w starym 
kinie". 

Przyznaję, że jechaliśmy do 
Wilna przede wszystkim ze względu na 
tę przeszłość i to, co się z nią 
wiąże. Jednak problemem, który nas 
najbardziej zajął okazała się 
teraźniejszość -— realne życie w 

Litenskiej Socjalistycznej Republice 
Radzieckiej. Nie chodzi tu o warunki 
ekonomiczne, ale o rozbicie, jakiego 
dokonał komunizm wśród mieszkańców 
Wilna. Zyją tam przecież: bierni, 
zdziesiątkowani, pozbawieni silnej 
'inteligencji i jednoczącego związku 
Polacy. Obok nich — zachłystujący 
się wolnością i NOWĄ; masową 
religijnością, a przy tym wpatrzeni 
w "Sajudis" — Litwini. I jeszcze — 
liczni Rosjanie - zaskoczeni 
zmienioną sytuacją palityczną, 
jednoczący się w partii i swej 
naródowej organizacji; ala 1 
szukający poparcia raz u Polaków, 
raz u Litwinów. 

Patrzyliśmy na tych 

przerażeniem — każda z grup ma 
rację; uszyscy z nich są 
mieszkańcami Wilna i nikt nie chce 

ludzi z 
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|o opuszczać: 'Każey: Jednak. eiadby, 
„aby miasto : należało do jego Kraju. A 

nie: można zrealizrowade.> 
jakie więc koapramisy będą musieli 
pójść? Czy potrafią mię SE 

+ Jaki będą mieli wspólny cel 
pytania można mnożyć 
się ciągle w ych 
Polakami  -lałodszego 

z litewskim skautem i 

rosyjskich. Tematy 
zawsze niewyczerpane, dyskusje wciąż 
otwarte. Rozwiązanie przyniesie 

życie. 
y 

Damha Sottneha 

  

  

Matka Boska Ostrobramska 

"Niewiasta obleczona w słońce i księżyc 
pod jej stopańi, 
a na jej głowie wieniec z gwiazd 
dwunastu. 
A jest brzemienna. ” 

Ap. XII, 1-2a 

Początek historii powstania .i 
kultu obrazu Matki Boskiej 
Ostrobramskiej związany jest z pra- 
cami fortyfikacyjnymi, które prze- 
prowadzono w Wilnie na przełomie XV 
i KVI wieku. Plan fortyfikacyjny o- 
bejmował przede wszystkim zastąpie- 
nie drewnianego parkanu solidnym 
murem z barbakanami. Poświęcenia ka- 
mienia węgielnego pod mur forteczny 
dokonał biskup wileński Wojciech 
Tabor w dzień św. Wojciecha 23 kwie- 
tnia 1494 roku. W październiku 1503 
roku odbyło się święcenie już ukoń- 
czonych murów, baszt i bram miasta. 
Jedną z bram, przez którą wiodła 
droga do zamku królewskiego w Mied- 
nikach, nazwano Miednicką, a później 
Ostrą. Starym zwyczajem, przyjętym 
zarówno mna Zachodzie, jak i na 
Wschodzie, umieszczono na bramie dwa 
święte wizerunki = jako tzw. wratni- 
ce - "strażniczki bramy”. Tradycja 
utrzymuje, że od strony miasta znaj- 
dował się obraz Najświętszej Maryi 
Panny. Z czasem jednak, pod wpływem 
czynników atmosferycznych wizerunki 
uległy zniszczeniu i magistrat mia- 
sta Wilna, sprawujący pieczę nad 
murami obronnymi, zamówił dwa nowe 
obrazy: Matki Boskiej i Pana Jezusa 
"Salvatora Mundi". Nie istnieją źró- 
dła - archiwalne bezpośrednio 
wskazujące czas powstania oraz ma- 
larza obrazu Najświętszej Maryi 
Panny Ostrombramskiej. Ojciec 
Hilarjon, karmelita, autor 
najstarszej książki o obrazie Matki 
Boskiej Ostrobramskiej pisze, że wi- 
zerunek Matki Boskiej zaczął słynąć 
cudami dopiero od roku 1663. Data ta 
oraz charakter wizerunku - jego wła- 
ściwości kompozycyjne, krańcowo róż- 
ne od ustalonych u nas zasad i wska- 
zań - pozwalają określić obraz Matki 
Boskiej Ostrobramskiej jako dzieło 
sztuki stosunkowo późne. W Polsce 
wzorem obowiązującym i  nakazanym 
przez Kościół dla malarzy była 
Madonna Odigitria, Madonna 
pielgrzymów, nazwana tak od miana 

kościoła w Konstantynopolu, gdzie 
wizerunek ten złożono po przewiezie- 
niu z Jerozolimy. Madonna Odigitria 
na lewym ramieniu piastuje dziecko, 
prawą rękę przyciska do piersi. 
Dziecko w lewej ręce trzyma zwój 
pergaminowy, prawą zaś udziela bło- 
gosławieństwa. O tym, jak ściśle 
polscy malarze przestrzegali wskazań 
Kościoła, świadczy fakt, iz na 242 
czczonych w Polsce wizerunków (w 
roku 1927) 121 jest naśladownictwem 
Madonny Odigitrii. Nowy typ Madonny 
pojawił się w Polsce dopiero w XVII 
wieku jako rezultat oddziaływań 
współczesnej sztuki włoskiej. W 
okresach wcześniejszych Madonna bez 
Dziecka. była przedstawiana jedynie 
jako Mater Dolorosa — Matka Boska 
Bolejąca. Typ Madonny Ostrobram- 
skiej, Madonny z pochyloną głową, z 
rękoma skrzyżowanymi na piersiach, 

pod względem układu i wyrazu wywie- 
rający wrażenie momentu Zwiastowania 
wyrósł z tradycji szkoły Rafaela 
podjętych w Akademii Bolońskiej i 
swój pełny wyraz osiągnął w 
szczytowym okresie baroku. Madonna 

Ostrobramska przedstawiona bez' 
Dzieciątaka Jezus - nadaje wizerunkowi 
cechę nowożytnego i zachodniego 
dzieła sztuki. 

Poważne badania nad genezą i 
czasem powstania; : obrazu zaczęto 
przeprowadzać dopiero pod koniec XIX 
wieku. Do niedawna jeszcze za słusz- 
ną przyjmowano teorię o pochodzeniu 
obrazu ze szkoły krakowskiego mala- 
rza Łukasza, twórcy obrazów Najświę- 
tszej Maryi Panny i Jezusa Salvatora 
namalowanych w latach 1624-25. Obra- 
zy te umieszczono w bocznych 

ołtarzach Kościoła Bożego Ciała w 
Krakowie. Zauważono niezwykłe podo- 
bieństwo wizerunków Najświętszej 
Maryi Panny z Krakowa i Matki 
Boskiej Ostrobramskiej: ten sam 
układ, identyczna budowa głowy, ten 
sam ruch, nawet szczegóły, jak 
opuszczenie powiek. Jedyną różnicą 

ciągi dalszy na stronie 4 
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jest ułożenie rąk -— zamiast rąk 
skrzyżowanych, na obrazie krakowskim 
są złożone. Podobieństwo to zadecy- 
dowalo o przyjęciu teorii pochodze- 
nia obrazu z pracowni mistrza Łuka- 
sza, z której miał wyjść pomiędzy 
rokiem 1630 a 1650. Koncepcja ta zo- 
stała co prawda dzisiaj obalona, 
przez najnowsze wyniki badań nad 
techniką malarstwa tablicowego, jed- 
nak należało o niej wspomnieć ze 
względu na to, że literatura przyj- 
mująca ją jako pewnik nadal 
pozostaje w obiegu  czytelniczyn. 
Spory dotyczyły nie tylko autora 
obrazu, ale także miejsca jego pow- 
stania. Należy przy tym pamiętać, ze 
stosowane pojęcie szkoły lub pracow- 
ni dotyczy nie tyle miejsca, co pew- 
nych osób i przyjętego stylu. Zwo- 
lennicy wcześniejszej teorii, mówiąc 
o krakowskim pochodzeniu nie zawsze 
też określali w ten sposób konkratne 
miejsce powstania obrazu. Cechy 
technologiczne wizerunku wskazują na 
to, że najprawdopodobniej powstał on 
w Wilnie, ponieważ dębowych desek, 
na których obraz został namalowany, 
pociągniętych cienką warstwą gruntu 

kredowego używano w północnych 

rejonach Rzeczypospolitej, podczas 
gdy w Małopolsce używano zwykle 

drewna "lipowego, stosując grube 
grunty. Różnice charakteryzujące te- 
chnikę malarską poszczególnych re- 

gionów nie były wcześniej brane pod 
uwagę i dlatego nie można się dziwić 
że we wcześniejszych badaniach nad 
pochodzeniem obrazu, historycy sztu- 
ki  pominęli ten bardzo istotny 
aspekt. 

Nie da się jednak zaprzeczyć, że 
obrazy Matki Boskiej z Krakowa i 
Wilna łączy istotnie osoba tego sa- 
mego artysty, choć on sam nie wie- 
dział o ich powstaniu. Był nim mie- 
szkający w Antwerpii Martin de Vos, 
żyjący w latach 1532-1603, 
wykształcony we Włoszech. Pozostając 
przez całe życie w rodzinnym kraju, 
wywarł znaczny wpływ na malarstwo 
europejskie. Jest on autorem rysunku 
który w formie odbitki miedziorytni- 
czej stal się wzorem zarówno obrazu 
Matki Boskiej z Wilna, jak i z 
Krakowa. Ten sam temat przedstawiony 
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w dwóch wariantach został 
rozpowszechniony przez współpracują- 

cych z nim braci Wierixów, czołowych 
'rytowników 'oraz wydawców działają- 
cych w Antwerpii, która była wówczas 
jednym z największych ośrodków maso- 
wej produkcji rycin, ośrodkiem dos- 
tarczającym gotowe wzory do naślado- 
wania, a także informacje o aktual- 
nych prądach w sztuce. Nie istniało 
wówczas pojęcie plagiatu. Naślado- 
wnictwo uznanych mistrzów oraz po- 

sługiwanie się wzorami 
zaczerpniętymi z grafiki było 
wówczas powszechnie przyjęte. Mie- 
dzioryt Hieronima Wierixa był ' póź- 
niej powtarzany przez innych 
grafików i być może, że bezpośrednim 
wzorem do namalowania obrazu Matki 
Boskiej Ostrobramskiej był miedzio- 
ryt Tomasza de Leu. Dokonał on 
bowiem zmian widocznych w obrazie 
wileńskim: subtelniejsze przedsta- 
wienie pewnej łagodności w twarzy 
oraz wprowadzenie nowego elementu, 
jakim jest promienisty nimb otacza- 
jący głowę Madonny. Obraz Matki 
Boskiej Ostrobramskiej został 
namalowany prawdopodobnie tak, jak 
obraz krakowski w latach 20-tych 
XVII wieku. Jego pochodzenie obala 
także tezę, jakoby był ©on ikoną. 
Jest on dziełem całkowicie należącym 
do kręgu sztuki zachodnioeuropej- 
skiej. 

Głównymi propagatorami kultu 
Matki Boskiej Ostrobramskiej stali 
się sąsiadujący z Ostrą Bramą 
O00.Karmelici. W 1626 roku zbudowano 
klasztor, w latach 1633-54 budowano 
duży kościół pw. św. Teresy. 
Jednocześnie ojcowie troszczyli się 
o obraz i prowadzili starania o 
nabycie prawa własności wizerunku 
oraz budowę kaplicy na szczycie 
bramy. Był on bowiem własnością 
miasta. W tych czasach, aby mógł 
istnieć kult publiczny, obraz musiał 
być umieszczony w odpowiedniej ka- 
plicy, posiadać specjalny fundusz, 
zagwarantowaną troskę o kult. Długie 

starania ojców Karmelitów zostały 
uwieńczone sukcesem: introdukcji 
czyli wprowadzenia do kaplicy doko- 
nano 12 kwietnia 1671 roku w obecno- 
ści biskupa Aleksandra Sapiehy przy 

asyście Kapituły i Głównego Trybuna- 
Jiu oraz Świętego Magistratu miasta, 
przedstawicieliWszechnicy Batorego, 
Wojewody i hetmana, marszałka i 
kanclerza, Wielkiego Księcia 
Litewskiego, senatorów i prawie ca- 
łej ludności Wilna, 

Kult Matki Boskiej Ostrobramskiej 
pdgrywał szczególną rolę w ważnych 
jpomentach historycznych: w czasie 
potopu szwedzkiego, w dobie napole- 

dowego i styczniowego. 
1880, w okresie największej rusyfi- 
kacji na Litwie zaborcy próbowali 
pataić prawdziwe pochodzenie wize- 
funku, rozpowszechniając fałszywą 
legendę kwalifikującą obraz jako 
lizieło sztuki rosyjskiej. Wielu 
fosyjskiech "uczonych" próbowało 
hdowodnić słuszność tej hipotezy aż 
lo wybuchu I wojny światowej. w 
istopadzie 1915 roku w całej diece- 
ji wileńskiej wprowadzono Mszę św. 
raz oficjum brewiarzowe o Najświę- 
szej Maryi Pannie Matce 
iłosierdzia z Ostrej Bramy, które 
jostało zatwierdzone już wcześniej 
przez Piusa X. Uroczystej koronacji 
brązu dokonał ksiądz kardynał Ale- 
sander Kakowski 2 lipca 1927 roku. 

Wierna kopia ostrobramskiego wi- 
erunku znajduje się w kościele 
niebowzięcia Najświętszej panny 
arii w Białymstoku. Pochodzi ona z 
oku 1927, początkowo 

łasnością rodziny Balzukiewiczów z 
lublina, a od roku 1975 jest 
łasnością archidiecezji białostoc- 
ej. 

Z okazji przypadającej w 1977 
ku 50. rocznicy koronacji 
budowano specjalną kaplicę ku czci 

atki Boskiej Ostrobramskiej. 
roczystościom jubileuszowym prze- 
pdniczył arcybiskup metropolita 
pakowski kardyna! Karol Wojtyła, 
tóry poświęcił kopię obrazu oraz 
aplicę. Od tego czasu prokatedra w 
lałymstoku jest drugim sanktuarium 
itki Boskiej Ostrobramskiej. 

pracowała na podstawie literatury | 
MARIA KOWALSKA 
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Od fedakcji 

Okres minionych kiikonestu mie— 
sięcy przyniósł znaczne ożywienie 
aktywności społecznej, które nie 
ominęło także polskiego harcerstwa, 
Chociaż jeszcze do niedawna polityka 
społeczna władz skierowana byłą 
przeciwko ddei harcerskiej, wiele 
irodowisk zachowywało wartości har- 
serskie w nadziei nadejścia kolej- 
iego przełomu dziejów naszej Ojczyz- 
vy. Zapoczątkowana w roku 1980 dys- 
tusja dotycząca 

jspółczesnego harcerstwa zaowocowała 
sowstaniem niezależnych organizacji 
iarcerskich oraz działającego w 
amach ZHP Ruchu Harcerskiego 
tzeczypospolitej. Sprawiło to, ża 
iarcerze stanęli dzisiaj w obliczu 
»luralizmu organizacyjnego. Ta sama 
dea przyświeca ZHR, ZHP-1918, POH i 
$HK "Zawisza", a jednak różnią się 
ne między sobą. Trudno byłoby 
tznać, że tylko jedna z tych 
rganizacji krocz właściwą drogą 
ealizacji idei harcerskiej. 
'©zostaje jednak problem jedności 
uchu harcerskiego. 

Dnia 16 grudnia 1983r. w 
arszawie powstał Krajowy Komitet 
drodzenia ZHP. W skład KKO wchodzą 
rzedstawiciele społeczeństwa, 
ościoła i instruktorów harcerskich. 

kształtu ' 

Nie jest on jednak platformą! 
współpracy obecnie istniejących 
organizacji harcerskich. Celem 
Komitetu jest odrodzenie ZHP poprzez 
przywrócenie zasad . statutowych z 
1936 roku. W swym apelu KKO wezwał 
"wszystkich, którym bliskie są takie 
ideały do odrzucenia organizacyjnych 
4 politycznych podziałów. Żadna z 
dotychczas istniejących organizacji 
harcerskich nie opowiedziała się za 
jednością organizacyjną ". tak 
kategorycznie, jak Komitet 
Odrodzenia. Lecz czy jedność 
organizacyjna jest jedynym, możliwym 
do zaakceptowania rozwiązaniem? Czy 
harcerki i harcerze. budujący swoje 
młode organizacje pójdą za 
wezwanieniem powszechnie szanowanych 
autorytetów skupionych w Komitecie? 

W lutym br. KKO ZHP poparł 
dokonaną przez grupę instruktorów i 

starszych harcerzy z ZAP okupację 
siedziby Głównej Kwatery ich 
Związku. w wyniku podpisanych 
porozumień postanowiono powołać 
wspólną. Komisję zjazdową przed 
kolejnym walnym zjazdem ZHP. 

Poniżej zamieszczamy kilka 
wypowiedzi dotyczących obecnego 
kształtu organizacyjnego harcerstwa. 

. 

Redakcja 

Kominek 

14 stycznia br. po comiesięcznej 
arcerskiej Mszy $w. w naszym dusz- 
asterstwie odbył się kominek, na 
tóry zostali zaproszeni dh Jan 
ELICKI, dh Aleksander MOTAŁA oraz 

' Wojciech KOSOWSKI. Prowadzący 
minek dh Przemysław Stawicki po- 
edział na początku: "Będziemy 
'isiaj mówić o tym co nas łączy i 
» dalej, co dalej z nami, ze 
zystkimi harcerzami." 
Nie było to jednak spotkanie dys- 

syjne, jak spodziewali się organi- 
torzy, lecz przyjęło formę odręb- 
ch wypowiedzi każdego Z gości. 
ko pierwszy głos zabrał dh Woj- 
days Kosowski - drużynowy  4PDH 
= ki rehiwi sława Jagiełły 

mickiego Kręgu| 

arcerskie.pl   

Instruktorskiego przy UAM, który 
reprezentował środowiska harcerskie 
działające w ZHP. W swojej wypowie- 
dzi podkreślił duże zróżnicowanie 
istniejące wewnątrz Związku Harcer— 
stwa Polskiego: "zaznaczają się 
bardzo różne tendencje, tendencje 
zarówno zachowawcze, jak ł 
reformatorskie ksza, Dominującym 
jest w tej chwili kierunek uspołe- 
cznienia Związku, odchodzenia od 
etatyzacji. Jest to zarówno wymuszo- 
ne sytuacją finansową w jakiej 
znalazł się Zwiążek, jak również 
wynika z założenia podstawowego, 
mającego prowadzić do zmiany stylu i 
formy Związku. Bardzo ważnym nurtem 
jest zaznaczające się obecnie coraz 

ó silniej dążenie do zjazdu."   

wypowiedzi 

Dominującym tematemY dh. Aleksan- 
dra Motały, tymczasowego komendanta 
Chorągwi Wielkopolskiej Związku Har- 
cerstwa Rzeczypospolitej - była Ko- 
misja  Porozumiewawcza Organizacji 
Harcerskich: "W skład tego porozu- 
mienia weszły trzy niezależne orga- 
nizacje harcerskie - Ruch Zawiszaków 
skupiony głównie w Lublinie, Polska 
Organizacja Harcerska z siedzibą w 
Koninie i Związek Harcerstwa Rzeczy- 
pospolitej. Celem Komisji jest 
wypracowanie wspólnego stanowiska na 
określone tematy, szczególnie 
bliskie wychowawcom młodzieży, a 
więc te, które wiążą się z 
harcerstwem". Głównym i podstawowym 
celem Komisji jest wypracowanie 
drogi ku jedności w postaci jednego 
związku lub federacji. Dh. Olek 
między innymi powiedział: "Chcieli- 
byśmy być postrzegani razem (...) 
zarówno w sferach rządowych jak i w 
sferach społecznych. Z dużą radością 

obserwowaliśmy, że nie udało się 
podzielić środowiska poznańskiego, 

jak to się pŻc? odbywą ' w wielu 

miastach na czy 2 różnych 
organizacji. RAE tutaj między 
innymi o występowanie w stosunku do 
różnych organizacji typu kuratoria, 
różnego typu organizacje społeczne, 
jako jedna organizacja - ma to 

emanować wyżej i temu właśnie 
Komisja ma służyć." Na zakończenie 
swojej wypowiedzi dh Aleksander 
Motała stwierdził, że inicjatywa po- 
wołania Komisji Porozumiewawczej 
Organizacji Harcerskich miałaby pe- 
1ne szanse powodzenia, gdyby 
zjednoczyła wszystkie niezależne 

organizacje harcerskie. Niestety za- 
brakło w niej Związku Harcerstwa 
Polskiego 1918. 

Trzeci z gości -— dh-Jan Sielicki 
reprezentował Krajowy „Komitet 
Odrodzenia Związku Harcerstwa 
Polskiego, który zawiązał się w 
Warszawie 16 grudnia 1989 roku. 
Wypowiedź dh. Sielickiego była poś- 
więcona głównie tej inicjatywie i 
była dobrą lekcją wychowania obywa- 
telskiego. Mówiąc o potrzebie powo- 
łania Komitetu Odrodzenia, dh Jan 
powiedział: "Nie chcemy rezygnować 
ze środka wychowawczego, jakim jest 
harcerstwo. Nie chcemy rezygnować z 
tych ideałów, które sprawdziły się 
przez kilkadziesiąt lat praktyki i 

Z 

'twa Polskiego na 

ciągle jeszcze odpowiadają wymaga- 
niom, jakie wobec nas harcerzy nie- 

sie czas: niepodległość, budowanie 
na nowo władz tego kraju, budowanie 
stosunków między ludźmi takich, 
abyśmy śmiało mogli powiedzieć, że 
żyjemy w kraju wolnym, że żyjemy w 
kraju chrześcijańskim, gdzie etyka 
chrześcijańska jest wskazówką dzia- 
łania w obrębie poszczególnych sto- 
warzyszeń, ugrupowań społecznych i w 

obrębie również władz państwowych. 
Kiedy premier Mazowiecki pierwsze 
swa kroki po wyborze kieruje na 
Jasną Górę, kiedy pierwszą wizytę 
państwową składa w Watykanie i mówi, 
że jedzie do źródeł, aby czerpać ze 
żródeł - to dając na tym samym wzór 

postępowania, zadaje nam pytanie: 
"Jak my, harcerze mamy się w tej 

sytuacji zachować?” Zdaniem dh. Sie- 
lickiego odpowiedzią na to pytanie 
jest utworzenie Krajowego Komitetu 
Odrodzenia związku Harcerstwa 
Polskiego. Jak słusznie zauważono, 
organizacje, które w 1918 roku łą- 

czyły się, miały także swoje drogi 
dochodzenia do jedności. Ewentualnie 
osiągnięta teraz jedność 
organizacyjna bylaby niewątpliwie 

dużym sukcesem, jednak Komitet 
Krajowy oraz Komitety Okręgowe nie 
zamierzają dążyć do niej na drodze 

administracyjnych nakazów łączenia 

3 "Przeobrażenia mają iść od dołu 
nie jakim$ nakazem 

sakiRTREGACET A (...) Zadaniem Ko- 

mitetu jest pobudzanie inicjatywy, 
ukazywanie płaszczyzny tego, co jest 
harcerstwem." 

W czasie kominka dh Jan Sielicki 
odczytał również fragmenty Listu dh. 
Stanislawa Broniewskiego-Orszy 
wzywającego do tworzenia Krajowego 
Komitetu Odrodzenia ZHP, Apel 
Krajowego Komitetu Odrodzenia ZHP z 

1989 roku oraz fragmenty Listu 

księdza Zdzisława Peszkowskiego - 
Naczelnego Kapelana Związku Harcers-— 

emigracji, który 
jest oficjalnym delegatem, wchodzą- 
cym w skład Komitetu. 

Poniżej publikujemy fragmenty 
Apelu Krajowego Komitetu Odrodzenia 
ZHP. 

(Na podstawie nie autoryzowanego 
nagrania magnetofonowego opracowała 

Maria Kowalska.) A  



  

' Ruch Harcerski od 80 lat swego 

istnienia związał się trwale z dzie- 

Jami narodu polskiego, z jego walką 

o niepodleglość. Jest częścią trady- 

cji it kultury narodowej i dlatego 
naród ma prawo do upomnienia się o 

jego wIaściwy Rsztalt. W świadomości 

mlodzieży, także harcerskiej, rośnie 
przekonanie o nieuczestniczeniu w 

historycznych przemianach zachodzą- 

cych w Polsce. [...] 

Odrodzony Związek Harcerstwa Pot- 

skiego powinien: ; 

- przyjąć jako podstawę zasady 

statutowe z roku 1936, ostatniego 

Statutu uchwalonego w niepodleglej 
Rzeczypospolitej, w tym w szczegól- 

ności zawarte w nim Prawo i Przyrze- 

czenie Harcerskie, podzial na Orga” 

nizac ję Harcerek, Organizację Har- 

cerzy i Organizację Przyjaciól Har- 

cerstwa, 

oprzeć swoją dzialalność na au- 

tentycznej, spolecznej, wiernej 

zasadom ideowym sTużbie instruktor- 
skiej. 

Krajowy Komitet Odrodzenia Związku 

Harcerstwa Polskiego wzywa uszyst- 

kich, Rtórym bliskie są takie ideaty 

do odrzucenia organizacyjnych i po- 

litycznych podzialów i tworzenia 

Okręgowych Komi tetów Związku Harcer- stwa Polskiego. Wzywa drużyny oraz instruktorów do nawiązania kontaktu 
z Komitetami OkRręgowymi i dzialania 
v duchu slużby Bogu, Polsce i bliż- 
nim. 

Mlaczego nie przystąpiłem do 

Komitetu Odrodzenia 

Pa zebraniu, na którym spora 
grupa niegdysiejczzych wybitnych ins— 
truktorek t instruktorów harcerskich 
wespół z mniejszą grupą aktualnie 
pracujących instruktorek i instruk— 
torów ZHR i ZHP postanowiła założyć 
Komitet Odrodzenia Związku Harcers- 
twa Polskiego, kilka osób pytało 
mnie o przyczyny, dla których nie 
zdecydowałem się przystąpić do tego 
Komitetu. Myślę, że także i tym moim 
przyjaciołom harcerskim, którzy 
oszczędzili mi tego pytania winien 
jestem kilka słów wyjaśnienia. 

SF] archiwum 
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Myślę, że zobowiązuje mnie do tego 
pamięć ich wspaniałej przyjaźni, 
która cztery lata temu musiała się 
sprawdzić. Jakże była mi ana 
potrzebna. Jakże cenię sobie tę 
przyjażń i dziś. Trawi mnie ponadto 
poczucie nielojalnośct wynikającej 
stąd, Że wtedy, kiedy podejmujecie 
trud odrodzenia ZHP, nie idziemy 
razem, jak to mieliśmy we zwyczaju. 
Pczwólcie wiec, że tym krótkim 
artykułem spróbuję wyjaśnić motywy 
mojej decyzji, 

że jeśli harcerstwo 
ma być nadal związkiem młodzieży, 
przez młodzież tworzonym i przez 
młodzież prowadzonym, to niedopusz- 
czalne jest, aby o jego kształcie i 
o przemianach w nim zachodzących 
stanowić miało pokolenie, którego do 
młodzieży nie sposób już zaliczać. 

2 Odrodzenie harcerstwa 
powinno wynikać z potrzeby samej 
młodzieży, która w nim ma znaleźć 
sposób na spełnienie części swojej 
młodości a nie z naszych wzniosłych 
wspomnień. ; 

3. Nie można nie zauważyć i nie 
uszanować tego, że dzieło odrodzenia 
harcerstwa zostało już podięte przez 

samą młodzież. Od roku działa już 
przecież ZHR, a od kilku lat w 
Koninie kwitnie Polska Organizacja 
Harcerska, Kraków ma swój ZHP-1718 i 
wiele jeszcze innych organizacji 

posługuje się metodą generała Baden 
— Powella. Myślę, że tym Szacunku 
godnym i ciekawym ruchom nie powinno 
się przeszkadzać zbyt śpiesznym 
nakłanianiem do nieprzygotowanej 
jedności. Sądzę, że z wielości 
powstałych form organizacyjnych może 

wykształcić się Nowa; lepiej 

przystająca do dzisiejszych czasów 
jakość niż ta, którą można stworzyć 
przez proste przywrócenie przedwo— 
jennego harcerstwa. 

4. Jestem przeciwny jedności 
tworzonej na siłę. Jedność harcer- 
stwa, nawet powstała z inspiracji 

najwybitniejszych autorytetów, może 
coś wartościowego zniszczyć. Dążąc 
do jedności nie wolno się spieszyć. 
Myślę, że dążenie do jedności 

1. Uważam, 

Oświadczenie 

Harcerzy 

W. lutym 1989 roku , powstał 
Związek Hacerstwa Rzeczypospolitej, 
który od początku swego istnienia 
czuje się spadkobiercą tradycji 

kontynuatorem * zasad programowych, 
metodycznych i organizacyjnych 
istniejącego w latach 1918 - 1939 
Związku Hacerstwa Polskiego. Założy- 
jcielom ZHR przyświecał jeden cel:   ideowej Harcerstwa Polskiego oraz. 

powinno się obecnie ograniczyć do 
jedności celu. Jeśli zaś chodzi o 
jedność organizacyjną, to warto 
rozważyć, czy nie należy jej 
sprowadzić do federacyjnej formy. 

5. Przez wiele lat wspierania 
działalności Duszpasterstwa Harcer— 
skiego często spotykałem się z wcale 
nie cicho wyrażanymi obawami 
młodzieży o to, czy my, pokolenie 
Solidarności, nie zamierzamy nimi 
nadto manipulować. Przez wszystkie 
te lata mojej aktywności lękałem się 
aby nie wpaść w tę niebezpieczną 
pułapkę. Także i wtedy, kiedy mnie 
zapytano, czy decyduję się przy- 
stąpić do Komitetu, ogarnął mnie 
lęk, lęk przed niebezpieczeństwem 
ynikającym z wpływowej rangi 

autorytetów wchodzących w skład tego 
ciała. Boję się, że autorytet nie 
dzisiejszych a dawniejszych instru- 
ktorów zadecyduje o kształcie Odro- 
dzonego Harcerstwa, a w rezultacie 
powstanie twór nie na miarę ocze- 
kiwań młodzieży lecz będzie on 
odbiciem wspomnień byłych harcerek i 

harcerzy. Harcerstwo zaś, jeśli ma 
służyć młodzieży, musi być emanacją 
marzeń a nie wspomnień, bo marzenia 
właśnie są atrybutem młodości. 

Oto dlaczego nie idziemy dziś 
razem. Każdy z nas jednak dokądś 
zdąża. Jestem przekonany, że, choć 
idziemy trochę innymi ścieżkami, w 
istocie zmierzamy do tego Samego 
celu. Wierzę, że tam się spotkany! 

Ireneusz ró! 

instruktorow 
Poznarńskiego Związku Drużyn 

ZIIre 

wychowywanie młodzieży w prawdzie 
oraz przekonanie, że można to osią 
gnąć jedynie poprzez budowę od pod- 
staw organizacji  niezal eżnej od 
struktur skompromi Łowanego ZHP. 
Obecnie tworzy się struktura ZHR. Na 
terenie całej Polski powstają koiej- 
ne hufce i chorągwie, których druży- 
ny działają w duchu służby Bogu, 
Polsce i bliźnim. 

o ciąg dalszy na stronie 10 

.  
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Dnia 16 grudnia 1989 roku w 

arszawie został powołany Krajowy 

omitet Odrodzenia ZHP, który wezwał 

o "odrzucenia organizacyjnych i 

olitycznych podziałów i tworzenia 

kręgowych Komitetów Odrodzenia ZHP" 

My. instruktorzy Poznańskiego 

wiązku Drużyn Harcerzy ZHR popie- 

amy wszelkie inicjatywy zmierzające 

jo odrodzenia autentycznych środo- 
isk harcerskich, w tym także środo-, 

isk działających w ZHP. Sądzimy 

ednak, że odgórne tworzenie powyż- 

zych komitetów z faktycznym pomi- 

ięciem autentycznych środowisk har- 
erskich nie może samoistnie dopro- 

adzić do odbudowania jedności ruchu 

arcerskiego. Wykluczamy obecność w 
omitetach Odrodzenia instruktorów 

HR, którzy podjęli się tworzenia 

wojej organizacji i powinni kontyn- 

ować rozpoczęte wcześniej zadania. 

ałkowicie popieramy stanowi sko 

Młlaczego mi się 

sprawy, które człowieka drażnią - 

asami ktcś coś obieca i nie do- 

zyma słowa, ktoś powie inaczej i 

iaczej postąpi. Złość jednak powoli 

zechodzi. Są sprawy, które jednak 

ilwersują. Jest źle, gdy dzieją się 
i. naszym "podwórku". 

Sprawa pierwsza. 

e tak dawno narzekano na niski i 

erówny poziom wśród instruktorów i 
użyn. Szef ZHR-u na terenie Wiel- 

polski spełniający - jak by nie 
ło -— rolę drużynowego instrukto- 

w zapomina, mam wrażenie, o tym 

aśnie fakcie. Do Związku przyj” 

je instruktorów "jak leci", bez 

ób, bez sprawdzania faktów podawa-— 

E 
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Przewodniczącego i Naczelnika ZHR 

zawarte w oświadczeniu z 13 grudnia 
1989 roku. Odrzucając koncepcję: Ko- 

mitetów Odrodzenia autorzy powyższe- 
go oświadczenia wskazują drogę budo- 

wania jedności ruchu harcerskiego 
m.in. poprzez powołanie Komisji 

Porozumiewawczej, w skład której 
wejdą wszystkie autentyczne orga- 

nizacje harcerskie. „Kierując się 
ideą braterstwa deklarujemy wolę 

współpracy z każdym autentycznym 

środowiskiem harcerskim odradzają- 
cego się ZHP. 

Czuwaj! 

Instruktorzy Foznańskiego Związku 

Drużyn Harcerzy ZHR 

Foznań, dn.11. 02. iSSOr. 

raie podoba 

nych przez kandydata, bez zasięgnię- 

cia opinii w środowisku. Jestem 

da-leki od "polowań na czarownice". 

że trzeba przebaczyć - lecz 

nie oznacza to: przyjąć od razu. 

Czyżby nasz "drużynowy" zapominał 
jak to było w drużynie? Czy nie wie 

o okresie próbnym przyjęcia do dru- 

żyny, czy nie pamięta o stopniu 
wstępnym - biszkopcie? Czy tak trud- 
no przydzielić "blademu" kandydatowi 
opiekunów i zwyczajnie dać szansę do 

rehabilitacji i wykazania się miast 

demoralizująco rehabil1itować "Z 

miejsca"? Mieliśmy tworzyć organi - 

zację elitarną - w dobrym znaczeniu 

tego słowa. Lecz jak ją tworzyć z 

Uważam, 

ciąg dalszy na stronie 19 

  

23 stycznia br. w siedzibie Klubu 

Inteligencji Katolickiej odbyło się 
spotkanie Naczelnika Związku Harcer- 

stwa Rzeczypospolitej dh hm Krzysz- 
tofa Stanowskiego z instruktorami 
środowiska poznańskiego ZHR. Po 
spotkaniu, późnym wieczorem, a 
właściwie już w nocy, na chwilę 

przed odjazdem dh Naczelnik odpo- 

wiedział na kilka, chyba istotnych 
dla nas, pytań. 

- Jaka jest obecnie sytuacja Związku 

Harcerstwa Rzeczypospolitej, co z 

rejestracją? 

— Jak wiadomo wniosek do sądu zło- 

żony został w pierwszej dekadzie ma-— 

ja ubr. W chwili obecnej postępowa- 

nie w Sądzie Wojewódzkim w Warszawie 

zostało zawieszone w związku ze 

zmianami wprowadzanymi w Ustawie o 
Stowarzyszeniach, a dotyczącymi 

likwidacji monopolu ZKP na wszelką 

działalność harcerską zagwarantowaną 

w artykule 46 Ustawy o Stowarzysze- 

niach (dnia 24 lutego Sejm KP usunął 

z Ustawy o Stowarzyszeniach 
art. 46). Obecnie wni osek rządowy 
ustawy po przejściu przez komisje 

zostaje zgłoszony do iaski 
marszałkowskiej. Spodziewamy się, że 
zmiana ustawy nastąpi w ciągu 

miesiąca, po dołożeniu do Lego 
dwóch tygodni mamy mniej więcej 

czas, kiedy możemy się spodziewać 
legalizacji Związku: 

- Co sądzi o nas, czyli całym ruchu 

harcerskim w Polsce, i konkretnie o 
Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej 

harcerstwo emigracyjne? 

- Trudno wypowiadać. się nie w swoim 
imieniu. W początkach grudnia na za- 
proszenie. Przewodniczącego Związku 
Harcerstwa Polskiego poza granicami 

'Co dalej7 
Wywiad z Naczelnikiem, ZHIe 
łana Krzysztofem Starnowskim 

kraju przebywałem w Londynie. Zosta- 
łem przyjęty bardzo serdecznie. 

Uczestniczyłem w posiedzeniu Naczel -— 
nictwa, w spotkaniach z Przewodni- 

czącym, Naczelnikami, Chorągwią Har- 

cerek. Harcerstwo na emigracji jest 

poważnie zaniepokojone organizacy j- 
nym podziałem, jaki dokonał się w 

harcerstwie w kraju. w ostatnich 

dziesięciu latach. Rozumie jednak 
potrzebę jednoznaczności ideowej, 
potrzebę budowania Zwartej, silnej 

organizacji (jak Związek Harcerstwa 
Rzeczypospolitej) i pragnie współ - 
pracować z naszą organizacją i in- 

nymi autentycznymi organizac jami 

harcerskimi. 

- Jaką rolę widzi Druh dla ruchu 

harcerskiego w obecnej Polsce? 

- Jakie harcerstwo = taka Rzeczypos- 

polita. Nie wróży to może bardzo do- 

brze Rzeczypospolitej. Harcerstwo to 

nie zamknięte getto, to nie zabawa 

młodych ludzi w krótkich spodenkach, 

biegających po lesie. Harcerstwo, to 
przede wszystkim przygotowanie do 

życia, to życie już dziś w Rzeczy- 

pospolitej Polskiej - wolnej i demo- 
kratycznej...Musimy odzwyczaić się 
od totalitarnych nawyków, odzwyczaić 

się od monopoli i sytuacji, w której 
racja może być po mojej, albo ich 

stronie, w której organizacje dzieią 
się na swoje i wrogie. Przyzwyczaić 

się do pluralizmu - rzeczy normalnej 

w zachodnich społeczeństwach. Do sy- 

Łuacji, w której wieiu ludzi repre- 
zentuje różne poglądy i ta różność i 
ich wzajemny Szacunek dia siebie, 
wzajemne. wspólne budowanie własnego 

domu, własnego kraju wzbogaca ich 
znacznie bardziej, niż gdyby zgodzi - 
1i się podporządkować jednemu tota- 
litarnemu hasłu, jednemu wodzowi. 

  

+ informujemy, 

s +   że ustawa została 

w dniu 11 kwietnia zostaje wznowiony przebieg sq- 

dowy w sprawie rejestracji ZHR-u. 

już zmieniona;  
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Jak Druh widzi problem jedności 

ruchu harcerskiego? 

- Naprawdę. jedności w ruchu harcer=" 

skim nie było od dziesięcioleci. Pa- 
miętajmy. że po drugiej wojnie świa- 

towej wielu instruktorów Szarych 
Szeregów włączyło się w działalność 

ZHP powołanego przez PKWN, natomiast 

najwybitniejsze: instruktorki  har- 
cerskie nigdy się na Ło nie zdecy- 

jowały. Tej jedności nie było. kiedy 

jedni instruktorzy decydowali się na 

oozostanie w kadłubowej organizacji, 
jaką była Organizacja Harcerska 

Związku Młodzieży Polskiej czy Orga- 

nizacja Harcerska Polski Ludowej, 

natomiast siedzieli w więzie- 

siach. Nie było również jedności w 
kresie 1956-80, kiedy wielu ins- 

trukŁorów usuwano ze Związku, odsu= 

wano od pracy z młodzieżą. a inni 

ię reagowali na to. spokcjnie 

przyglądali. Nie bvłc jej pu- 

jobnie od 1380 roku. kiedy niektóre 

środowiska. jak Niezależny Ruch Har- 

zerski zdecydowały się na 

>oża trukturami 

inni 

się 

„EMU 

jziaranie 

skompr cmi Lowanego 

iP. inne Tunkc jonowały 

vaewnątrz niego. Rozbicie organiza- 
yjne nie dotyczy jedynie os*atnich 

„ygcdni, czy miesięcy. Jest bardzo 

jłęboko zakorzeniceę w umyszacz lu- 

jzi. Nie można budować tej jedności 

srzy pomocy administracyinych naka- 
ów. To nie policja. to nie mini- 

;Lerstwo zarządzi jędność harcers- 
„wa. Musi się Lec dokonać najpierw w 

'mysłach i czynach ludzi, Mamy wiele 
oracy przed sobą. by było to napraw- 

ję możliwe. 

natomiast 

Jaką Druh ma wizję przyszłości: 

szy federacja organizacji harcers- 

(ich, czy w naprawdę wolnym kraju, 

jedna oragnizacja harcerska? 

Dziś nie widzę żadnych szans na 
edność organizacyjną harcerstwa. 

;czywiście wszystko może się nagle 
'mienić. Dlatego uważam, że jedność 

;arcerstwa budujemy przez tworzenie 

|E archiwum 
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silnych organizacji młodzieżowych. 

Jedność możliwa jest wtedy, kiedy 

jesteśmy silni, kiedy jest co jedno- 

czyć, a nie kiedy słabe. niezdecydo- 

wane grupki snują się smętnie od 

jednego pomysłu do drugiego. 

- Duszpasterstwo: kapelani, czyli 

instytucja, czy duszpasterstwa przy 

drużynach, hufcach, chorągwiach? 

- W harcerstwie nie są potrzebni 

księża — urzędnicy. Są natomiast po- 

trzebni duszpasterze współtwórcy na- 
szej pracy wychowawczej w normalnym 

życiu: drużyny: na rajdzie, obozie, 

zbiórce, w czasie przyrzeczenia. Są 
potrzebni jako najbliżsi, obok ro- 

studiował ,   

  

"dziców, współpracownicy drużynowego, 
współpracownicy instruktora. I tu 
widziałbym ich rolę. Są niezbędni w 
tej pracy i dlatego sądzę, że każdy 
drużynowy powinien mieć zaplecze w 
postaci duszpasterza związanego ze 
swoim Środowiskiem. I roli tego 
duszpasterstwa nie wolno ograniczać 
do odprawienia jednej Mszy: św. w 
miesiącu - to nie jest jeszcze pełne 
duszpasterstwo. A chciałbym, by w na- 
szyn Związku funkcjonowało realne 
duszpasterstwo, w którym księża, 

terze razem z instruktorami 
czuliby się współtwórcami programu 
wychowawczego - Zwi ązku. 

- Co Druh może powiedzieć o Komite= 

tach Odrodzenia Związku Harcerstwa 

Polskiego? 

- Wczoraj uczestniczyłem w spotkaniu 
władz Związku Harcerstwa Rzeczypos- 
politej z przedstawicielami Krajowe- 
go Komitetu Odrodzenia ZHP. Zmartwi- 
ło mnie jedno - w ciągu kilku godzin 
nie udało nam się dowiedzieć jaki 
jest program działania Komitetów, 
jakie konkretne prace zamierzają 
podjąć, by' możliwy był do zrealizo- 
wania. ten bardzo piękny cel, jakim 

jest przywrócenie Związku Harcerstwa 
Polskiego społeczeństwu. Wydaje się, 

RPecermzje 
7. "PAMIĘTNIK" 

Paweł Jasienica 

"| Pod koniec 1989 roku ukazała 

się w księgarniach, nakładem 
wydawnictwa ZNAK, mała, niewiele 
grubsza od 90 kartkowego brulionu, 
książeczka nosząca tytuł "Pamiętnik" 
Autorem "Pamiętnika" jest historyk - 
Paweł Jasienica. Skromna óŚbjętość, 
niewiele bogatsza szata graficzna - 
ale oprawa nie jest ważna - treść 
porusza do głębi. Paweł Jasienica 
był.z wykształcenia historykiem, a 

jak sam pisze ra 
"najstarszym uniwersytecie w Europie 
Wschodniej" - na Uniwersytecie 
Wileńskim. W  *"Pamiętniku" opisał 
swoje życiowe perypetie i przygody. 

= 4 

Ka LP 

. wiedząc 

pmye 

,że takiej wizji same Komitety 
prostu nie mają. I w związku z t 
bardzo trudno jest rozmawiać z kin 
kto nie ma własnego oblicza ideowe 
czy własnej koncepcji działania. 

- Co Druh sądzi o Środowisku pc 
nańskim ZHR? 

- Środowisko poznańskie ZHR... Śr 
dowisko poznańskie jest jednym 
tych środowisk, w których przechow 
ne zostały przez ostatnich kilk 

dziesiąt lat niemal w sposób ciągł 

wielkie idee harcerskie. Wyjątkc 
Ło szansa dla Poznania i wyjątkc 

utrudnienie. Wyjątkowa szansa, 
znacznie prościej jest budować ha 

cerstwo, jeżeli się było w prawdz 

wej drużynie harcerskiej. Wyjątkc 
utrudnienie, gdyż strasznie łatw 

jak harcerstwo wyglądz 
kiedyś, wpadać w pewne schematy 
skostnienia. Wydaje się, że rzec 

ważną dla ZHR-u poznańskiego je 
zapewnienie normalnego kontaktu dc 

hermetycznie zamkniętymu środowi sk 

jakim jest Poznań, z resztą Związk 

Związek bardzo tego potrzebuje. Wi 

lu instruktorów, wielu drużynowy 
mówi o potrzebie poznania Poznani 

Wierzę, że byłoby to korzystne t 

dla Was. 

rozmawia! Przemystaw Stawi: 

Zwykła droga niezwykłego człowiek: 
Wydawało mi się kiedyś, że wi 

stosunkowo dużo o II Rzeczypospo! 
tej, ale po przeczytaniu pamiętni 
(Jasienicy zamyśliłem się. Uzmysło 
łem sobie, jak niewielka w grunc 
rzeczy jest moja wiedza. Zycie co- 
dzienne, sprawy małe, których r 

opisują podręczniki i inne oprac 

wania historyczne to także pazjo: 
jący fragment historii. Obraz u 
wersytetu, pozornie podobny, a 

rzeczywistości inny, niż dziś. 
Świetny styl autora sprawia, że ji 
to książka warta przeczytania. W: 
to też dlatego, aby w tym "pędzie 

normalności", którego jeste: 
świadkami, wiedzieć jak ta "norm 

ość” ma wyglądać. Piotr Stawińs  
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[20 PDH "GNIAZDO" 

ZM I , 
Z.Obchody 10-lecia to okazja do 

wspomnień, okolicznościowych wystaw, 

dyskusji i rozmów. Tak było również 
w przypadku naszej drużyny. Pod 
koniec roku 1989 obchodziłyśmy swoje 
10-lecie. "Dlaczego tylko 10-lecie?" 
spytał szczepowy - dh Wojciech cichy 

Nasz szczep 80 

—iBoznański Szezep Harcerski "Pogodni" 
podstawowej nr 80 w 

poznaniu istniej od roku 1965. 
fstniał szczep - istniała drużyna 
żeńska. Działała ona przez cały czas 
gracy wosiemdziesiątki" - przez lata 
Ś0=te, 70-ce, w połowie których 
szczepowym żostal dh Marek Sielicki. 

jBywaly okresy lepsze i gorsze w 
historii drużyny. Z niej to przecież 
wyszly nasza przyszła drużynowa, od 

„.której zaczynamy liczyć historię 
=Hrutyny - dh. Basia Wożna (dzisiaj 

i obecna  hufcowa I 

3 Hufca ZHR -— dh. Hanna 

Majchrzycka-Probala. 
„, Dlaczego dopiero rok 1979 stał 
się «początkiem? Otóż dopóki istniał 
szęzep jako całość -— prężny, zorga- 
nizowany, robiący wspaniałe, nieza- 

iprzy szkole 

xzjponiane obozy; szczep, w którym dru- 

x lzyny działały jako 

«ź|praca drużyny żeńskiej oparta była 

„»na zasadzie 

jego części, 

"drużynowa-drużyna", a 
ale na zasadzie pracy zastępów. 
"Drótyna dzieliła się na zastępy do- 
-|piero w okresie wyjazdu na obóz, a 

podział byl wtedy dość przypadkowy. 
W maju 1979 drużynę przejęła dh. 
(Basia Woźna. Postanowiła podzielić 
(drużynę ną mniejsze części, czyli 
zastępy i z takimi małymi grupkami 
prowadzić pracę harcerską. Wtedy to 
jw.-maszym . szczepie zaczęła się 
rezwijąc praca drużyn i one stały 
się podsawowym miejscem działalności 

natomiast był czynnikiem 

integrującyu. ; 
- | Pak więc'w roku 1979 powstała 10 

*głonki" lzłośliwi - mówili 

*gtonki") — tak pierwotnie się nazy- 

'wałyśmy. W ciągu tych 10 lat przez 

( naszą drużynę przewinęło się bardzo 

niektóre przycho- 
iły tylko po to, aby pojechać na 

G i odchodziły, inne zostawały na 

diużej; niektóre z nas pozostały w 

harcerstwie po dzień dzisiejszy 

lużo dziewcząt — 

(choć niekoniecznie w pomarańczowych 
barwach 2 czarnym śŚmieszkiem) - 
chociazby dh. Marysia drużynowa 261 

PżDH "Koniczyny". 
Wszystkie zastępy działające w 

naszej drużynie miały i mają nazwy 

związane z ptakami: JASKÓŁKI, SOKOŁY 
CYRANKI, ORLĘTA, SOWY, SŁOWIKI, żu- 

RAWIE i inne. W związku z tym 

jesienią 1984 roku postanowi łyśmy 

zmienić nazwę ze "sSlonek" na 

"Gniazdo", aby każdy ptak mógł w nim 

znależć swój dom. 
Dh. Basia drużynowała nam do 

lutego 1986 (6 latl). Pe niej dru- 

żynę przejęła dh. Beata Celebias, w 

lutym 1988 drużynową została dh. Iza 

Fikas, a od września 1989 ta 

zaszczytna funkcja stała się moim 

udziałem. 
Każdego lata wyjeżdżamy na obozy: 

szkoleniowe, czyli typowo harcerskie 

bądź tematyczne. Te drugie o wiele 

bardzej odpowiadają naszym 

zainteresowaniom i potrzebom. 

Byłyśmy więc już Czarownicami 

(Prądówka '82), Słowiankami (Pile 

*83), Indiankami (Drawno '88) 4 Ak- 

torkami  Wygoteatrobambino . (Wygon 

'89), a w tym roku ..- nie powiem - 

przyjedźcie zobaczyć „sami. 

Zrobiłyśmy również obóz wyłącznie 

żeński razem 261 PZDR "Koniczyny" 

(zainteresowanym udzielam informa- 

cjź). ż 
W marcu 1989 

całym szczepem do 

oraganizacja jest nam ideowo bliższa 

Czego chciałabym życzyć sobie, 

swojej drużynie, wszystkim harcerkom 

i harcerzom? Przede wszystkim, aby 

każdy z nas na miarę dzisiejszych 
czasów umiał służyć Bogu i Polsce i 

zauważać obok siebie drugiego czło- 

wieka. . 
czuwśJ ! 
dh. Anna Herman 

roku przeszliśmy 
ZBR-u, ta bowiem 

Czy pojedziemy do Seulu? 

Skauci całego Świata spotykają 

się co cztery lata na wspaniałej 

imprezie nazywanej Jamboree. Nazwa 
jest pochodzenia indiańskiego i 

cznacza spotkanie szczepu rodzin- 

nego. Dotychczas w różnych zakąt- 

kach Świata odbyło się szesnaście 
Łakich zlotów. Tylko dwukrotnie 
,astąpiła «0

 B> przerwa w 

h imprez, tj. w czasie II wojny 

wiatowej i w 1979 roku, kiedy XV 

d Jamboree miało się odbyć w 

niE. Przeszkoc wówczas w 

anie - rozruchy. jak i 

wodowały ' upade szachin 

y Pachlawi. 
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i zacji Ruchu Skautów CThe World 

Organization of the Scout Movement) 

polskie harcerki jako członkinie 

wiatowego Stowarzyszenia Dziewcząt 
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rld Association Guides 
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niSZALSZNE, x + samodzieliie, 

współpracujące z Ss 

Liderzy niezależi 

wiązków harcerskich deklarują chęć 

awiązania kontaktów 

iurem Skautów i Światc 
cautek, będącymi 

ymi światowych or i2 

) k Członkami 

WAGGGS mogą zostać krajowe 

skautowe, które  wychowuja mł 

bez względu na kolor skóry, r: 

religię, realizujące cele i prym, 

pia ruchu, niezależne. apoliLyczn 

6 dobrowolnym czionkostwie. 

zasada, że z każdego kraju c 

światowego ruchu ł 

Łylko jedna organizacja, 

lub krąg, np. Federati 

bą organi - 
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kontynuowaniu " 

Łisme Gabonais, Ring Deutscher 

Pfadfinderverbaende. Harcerstwo pol - 

skie jest w tej chwili podzielone. 

Zjednoczenie organizacji w jeden 

związek, z wydzieleniem głównych 

kwater harcerzy i harcerek lub stwo- 

rzenie federacji związków pozwoliło- 

by wystąpić z wnioskami © ponowne, 

po pięćdziesięciu latach, wejście do 

światowej rodziny Sskautowej. Czasu 

do najbliższych przewidzianych na 

1990 r. 31 Światowej Konferencji 
Skautów Paryżu i 27 Światowej 
Konferenc ji Si ngapurze g , 

się polskie 

a Wschodzie 

niezależny. 

w stat 

socjalistyczny". 

eczy $11.i 

/ przynaieżność 

Miodzieży 

i  Międzynarodcwego 
w Dziecięcych i Deras- 

dzieży (CCIMEA), organi 

wyraźnie politycznych i o 

'-dowanym obliczu komunistycz- 

ZHP-1 956 współpracując z tymi 

organizacjami i realizując ich pro- 

gram jest nadal organizacją poli- 

Łyczną i' nie może wchodzić w skład 

ewentualnej federacji polskich 

związków harcersk pretendujących 

do członkostwa w Światowej Orcani- 

Ruchu k 

Jednak tym d 

statutu, 

nym. 

zacji oretycznie 

wolna.  frzeba 

€1. archiwum 
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nawiązać kontakt ze Światowym Biurem |>araz, 
Skautów w Genewie Charcerze: 

dynie (harcerki). Intensywną naukę 

Dzien Mysli 

Każdego roku w naszych 'drużynach 
obchodzimy Dzień Myśli Braterskiej, 

jecz nie wszyscy wiedzą, skąd się 

wziąła ta tŁradycja. Warto więc chyba 

rzedstawić kilka informacji na ten 

temat. 

Podczas Światowej Konferencji 
Instruktorek Skautowych w roku 1926 

tw Stanach Zjednoc ych) ' jedna z 

j francuskich delegatek zaproponowała, 

bv ustanowić Myśli Brater— 

skiej, w którym skautki i przewo- 

driczki ze wszystkich krajów składa- 

żyży i przesyłały życzenia i myślały 

jo sobie nawzajem. Prepozycja została 

przyjęta, problenem jednak było wy- 
branie daty. Ostatecznie zdecydowano 

się na dzień 22 lutego, który jest 

dniem irodzin Naczelrego Skauta Lor- 
da Baden-Powella i dzięki niebywałe- 
mi zblegowi ckoliczności również je- 

go żony — Naczelnej Skautki. Dzień 

| $en nie ma jakiegoś cgólnoświatowego 

jj scenariusza powielanego we wszyst 

kich „rużynach. wykształciły się 

|więc lckalne tradycje, spośród któ- 

| rych można wymienić: spotkania doty- 
zzące międzynarodowego ruchu skautek 

i przewodniczek. pełnienie specja!- 

nej siużby bliźnim czy też, wymaga- 

jące od niektórych dużego samozapar — 

cia, bardzo wczesne spotkania druży- 

wy, by wspólnie oglądać wschód słoń- 

| ga. Bardzo często dzień ten obcho- 

| dzony jest wspólnie przez przewod 

niczki (Cskautki) i skautów, ' dla 
stórych 22 luty to Dzień Założycie- 
la. Co roku odbywa się również spot- 

Ranie w Opactwie Westminsterskim w 
Londynie, gdzie składane są wieńce 

Czień 

„E]. archiwum 
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1” GORA 
nawet jeżeli nie zdążymy do 

Seulu 

Henryk Więcek 

Biaterskiej 

na pomniku Baden-Fowel lów. 

W 1932 roku na VII Światowej 

Konferencji Instruktorek Skautowych 

w Polsce w myśl propozycji Naczel': 

niczki belgi jskich przewodni czek 

utworzono Fundusz Dnia Myśli Bra- 

terskiej. Od tego czasu każdego 22 

lutego skautki i przewodniczki na 

świecie zbierają pieniądze, 

które wykorzystywane są na pomoc w 

zakładaniu org zacji w krajach, 

gdzie takowe nie istnieją, szkolenie 

instruktorek, organizację międzyna- 

rodowych obozów i konferencji star- 

szyzny, pomoc skautkom, które dot- 

całym 

  

knęły kięski żywiołowe, wojna iub 

irne nieszczęścia. 

Organizując 

drużyn w Dniu 

spotkania naszych 

Myśli  Braterskiej 

warto uzmysłowić sobie jak stary 
jest to zwyczaj oraz to, że tego 

dnia w szczególny sposób łączy się 

ze sobą 8 milionów dziewcząt i ins 

truktorek i .16 milionów chłopców i 

instruktorów z ponad 100 krajów 
świata - ludzi, którzy w myśl nakazu 
Naczelnego Skauta podjęli próbę po- 
zostawienia tego świata trochę lep- 
szym niż go zastali. 

PawetT Zygarłowski 

13 

wielu nie nadają się do prowadzenie 
klubu podwórkowego, a co dopiero 
dr użyny harcerskiej? Wierzyłem w 
"rozsądną" weryfikację. Lecz sam nie 
pójdę na takową. Szkoda mi czasu. Bo 
po co mam tam iść - na pogawędkę? 

Sprawa druga. 
Również nie Lak dawno z kościelnej 
Karmelu padały piękne i pokrzepia- 
jące siowa - jesteśmy wszyscy har- 
cerzami. nie jest ważny podział or- 
ganizacyjny. A tym czasem... Przed 
bramą tejże świątyni rozdawane są 
zaproszenia na bal instruktorów. Dla 
niewtajemniczonych: bale takie co- 
rocznie nazywały się "balami środo- 
wiska poznańskich instruktorów", 
iecz nie Lym razem. Powstała lista - 
tylko instruktorów ZHR, bądź skia- 
niających się do wstąpiehia. Istna 
nomenklatura harcerska. Skoro orga” 
nizuje się "Harcerskiej o 
Masońskiej", Ło może c 
zaproszenia przez tajnych posłańców? 
Diaczego? Oto co dalej 
przed 

Jeden z instrukto 
ZHP usłyszawszy, 
zaproszenia na bal 

niewta jemniczonych 

rocznie nazywały = 

wspomnianą 

ruktŁorów”", wiska poznańskich jE 

lecz nie tym razem. Powstała lista - 

tylko inśtruktorów ZkK, bądź skła- 

niających się do wstąpienia. |Istna 

nomenklatura harcersl 

nizuje się bal "Harcerskiej Loży 

Masońskiej", to móże rozsyłać 

zaproszenia przez tajnych postańców” 

Dlaczego? Oto co dalej dało się 

przed wspomnianą bramą Karmelu 

Jeden z instruktorów pozostających w 

ZHP usłyszawszy, że roz 

zaproszenia na bal (a sam na 

bywał corocznie) pyta: "Kto 

Skoro orga- 

rozdaje?" Gdy wskazano mu właściwą 

osobę podchodzi i wprawdzie dos- 

taje papierek, lecz osoba, która mu 

19 

wskazała ro 

uwagi: "Prze 

ZHR-u 

braci harcerskiej 

dow. k 

umiejętnoś 

acji mniejszości y 

nych poglądach) oraz 

skutków decyzji podejmowanych bez- 
myślnie. To tylko przykłady ostat- 
nich dni. Długo ograniczałem się do 
stawiania niewygodnych pytań myś- 
ląc: chyba to wszystko jakoś się 
ułoży. ) 

Moja organizacja idzie w nie- 

bezpiecznym kierunku: - a ja w tę 

stronę nie chcę iść. 

przewidzenia 

Marcin Cieślak 
12 luty 1990 rok 

ciąg dalszy ze strony 10  



  

Pół zartermn pół Serio, 

sensacyjna wiadomość 

nieostatriej 

Dnia 12 grudnia 1989 roku, gr 

nieodpowiedzialnych instruktorów pc 

dająca się za redakcję "Harmelu" 

udziałem wysoko postawionej osoby 

Rady Duszpasterskiej, n 
„zebranie, którego z I 

niżej publ. owane oświadczenie 

"My tzn. Hiena Redakcyjna, 

Techniczny ora Ojciec Chrzestny 

Second -— czując powiew a + 

postanowiliśmy Sspoj 

oczy. Sytuac ja, t 

naszym sżpaB | GrsiUie zmustTa nas 

do sformulowania następujących 

wniosków: 

1. Harcerz wie więcej niż tnni i 

umie więcej niż inni, dlatego: niech 

bibliotekę Duszpasterstwa nadal zja- 

dają myszy i szczury! A jeśli *'tch 

tam jeszcze nie ma — zróbmy na wios— 

nę czystkę w naszych piwnicach ti 

dostarczmy po jednym okazie od dru- 

żyny! Pamiętaj! Harcerz jest poży- 

tieczny! Sąsiedzi nigdy ct tego nie 

zapomną. a nast bibliotekarze będą 

mieć trochę więcej atrakcji niż 

owi janie książek! 

2. ŚniTy się po nocach naszemu uko- 
chanemu QOjcu Zdzislawowt, zastępy 

harcerek ti harcerzy z DHiH, pod 

wplywem evangelicznych zasad namięt- 

nie przeprowvadzające staruszki przez 

ulicę. Samarytanki z ZHR-u, które 
spragnionemu haorcerzowi z ZHP, uży- 

'czają swojej manierki oraz miloster- 

ni sanarytanie 2 ZHP udzielający 
| pieruszej pomocy napadniętym w lesie 

harcerzom z ZhHR-u. 

ik archiwum 
_harcerskie.pl 

20 

chwili 

my dlaczego wierzymy i 

jak w ny! Z okrzykiem na ustach 
- Kośćiół ! my! = stwierdzamy, że 
przed naszym intelektenugięły -się 
niepotrzebnie i na siłę tworzone 
grupy formacyjne, których celem było 

stwarzanie zawiłej struktury Dusz- 
pasterstwa, hamującej żywiołowy roz= 
wój harcerskiej młodzieży! 

Wiedzą o tym najlepiej uczes- 

tniczki Szkoly Milości — "Gdy się md 
16 lat, to przychodzi czas na mti- 

Tlość. Pierwsze w życiu pocaTunki tz 

milości pierwsze dwójki! 

x 
3. TTumy walące na rekolekcje świad 
czą o wielkiej sile naszego ducha i 

sile naszych charakterów! 

Sam Zawisza Czarny nie powsty- 

dziłby się takich kompanów! A to, że 

zapewne musiałby zmienić swój przy” 

dómek na Siwy lub Płonący ze wstydu 

- to tylko szczegół! 

4. Harcerz doskonale znając kate- 

chizm, wie. że nieumiarkowanie w 

jedzeniu t w piciu to jeden z 

grzechów glównych. Dlatego . żaden 

porządny harcerz nie zniesie ob- 

żarstwa, które ma miejsce u 

00. Karmelitów po roratach, niby to w 

posłaci - śniadania! 

Harcerz nie jest znowu taki głu= 

pi = wie jak walczyć z pokusami. 

Niezorientowanym wyjaśniamy: Najle- 

piej je przespać! 

Kto rano wstaje temu Pan .Bóg 

dziś nie daje. Każdy harcerz o tym 
wie, że On też się wyspać chce! 

5. Nasz "Harmel" przez  pomylkę 

określony na Zachodzie "harcerską 

meliną"”, dodajmy od siebie - redak- 
torskiej bandy, okazał się genialnym 

pismem. Dowodem tego są liczne listy 

uznania i propozyc je, .Rtóre naplynę- 

Ty do redakcji na prośbę naczelnego 

zamieszczoną w 6 numerze. 

Nie możemy się wręcz opędzić od 
mlodych pisarskich talentów. 
Zebyś Ty nasz poeto Mickiewiczu 
wiedziaT - jakich geniuszy Dusz- 

pasterstwo zrodzilo, 

to byś swą Odę do mlodości poś- 

więcitT -z dopiskiem — harcerzom! 
Wierzymy, że nasze *"Dylemaly" 

spotkają się z równie dużym 

'entuz jaznem! 

Gazeta "Harmel” w każdym har- 

cerskim domu! 

Kupuj "Harmel"”, aby nasz -byl 

Karmel! . 

Nie da się ukryć: jesteśmy 
nieomylni i genialni! 

Dlatego -— my - grupa nieodpowie- 

dzialnych instruktorów domagamy się: 

10 Rozwiązania Duszpasterstwa Har- 

cerek i Harcerzy Grodu Przemysława i 

powołania Niezależnego Związku Akty- 

wistów Duszpasterstwa 

2)>Skreślenia z wszelkich zapisów 

statutowych Duszpasterstwa, jeśli 

takie istnieją, zapisu o kierowni- 

czej roli duszpasterza w życiu re- 

ligijnym, albowiem historia nie je- 

den zna błąd!!! 

Nie czas, aby strajkować, glo- 

dować i okupować, ale jeśli będzie 

trzeba - opuścimy szeregi. 
Ostat nam się jeno sznur. 

Czuwajcie sobie sami! 

Komisja Organizacyjna Niezależnego 

Związku Aktywistów Duszpasterstwa 

Poznań 12 grudnia 1990 roku , 

To tylko jeden z glosów w dys- 

kusji nad losem naszego Duszpasters- 

jtwa. Zbliża się jubileusz 10-lecia. 
I Ty możesz wbić jeden gwóżdź do 
trumny. 

Czuwaj! 

Redakc ja 

Wyjaśnienie!!! Pewna wysoko posta- 

wiona osoba z Rady Duszpasterskiej, 
uczestnicząca w zebraniu, została 

niejako zwabiona, a zorientowawszy 

się, co w trawie piszczy, w sposób 

stanowczy i gwałtowny odżegnywała 

się od poglądów i zamierzeń obec— 

nych, określając je jako heretyckie 

i wywrotowe. Dlatego prosimy nie 

obrzucać nikogo z Rady ewentual- 

nymi... obelgami! 

Pragniemy także zdementować 

pogłoskę: "nie jest 

zdesperowani przedstawi 

Organi 2 3 c 

Aktywi st 8 sterstwa przebywają 

obecnie c t naszego 

skyscraper Ekono- 

micznej, skąd z skoczyć w 

wypadku odrzuce 1, wybierając 

Ło miejsce jako dawek” poparcia dla 

programu wice-premiera Balcerowicza. 

 



Droga HK. rzyżowa 
| 

|FPotrzeba furadarmerntu 
W każdy piątek po południu, us- 

Łaloną od pokoleń trasą; przechodzi 

Ciekawe gdzie się spotkamy? W jakich niu skautowym. Dopiero Baden-Powell ulicami! starej Jerozolimy procesja 

okolicznościach czytasz ten artykuł? musiał] mu zwrócić uwagę, że "jeżeli Drogi Krzyżowej. Wyrusza z miejsca, 

Druhno, Druhu... Prawdopodobnie wasz auting miałby być bez Boga, - dzie za czasów Chrystusa wznosiła 

mkniesz gdzieś na zbiórkę, myśląc o to lepiej, żeby go wcale nie było*. > tęż Łwierdza Antonia, by - 
tym czego nie załatwiłeś. Wciąż za- Ta, jakze chętnie cytowana wypowiedź Bie porsźna r wiercz Sj 4 

biegany, zamyślony, brakuje Ci czasu oddaje, jak mniemam, istotę sprawy. przeszedłszy przez centrum miasta z 

nawet na uśmiech, a co dopiero... W Skauting, a więc i harcerstwo są ze krzyżem jak Chrystus w Wielki Pią- 

e ' o nich | a racim w ę z i = 

powstala grupa formacyjna a krąg |Systemie wychowawczym 30 MAT skiego. W linii prostej cała ta sm 

starszonharcerski, w którym instru- niesienia", wyrzekamy się sensu na- ga nie przekracza jednego kilome ra. 

ktorki i instruktorzy oraz harcerki szych dzialań. Harcerstwo pozbawione Nabożeństwo Drogi Krzyżowej 

i harcerze starsi znajdą miejsce do  5wej tożsamości ideowej przestaje bierze swój początek z Jerozolimy, 

pogłębienia wiary, wiedzy religijnej być harcerstwem i trudno w tym miej- "odzie to wszystko się wydarzytlo” 
ania zależności między re- |Scu prowadzić jakieś dyskusje. Ta e d też ło si 

sm codziennym, w tym na- obecność w naszej aktywności (Łk 24,180, skąd też rozszerzy. ę 

de wszystko między religią a harcer- harcerskiej a objawiać się w na cały Świat chrześci jański. W 

stwem. ziem 5 co myślisz. j Ea Pa pierwsze: w formie czasach bizantyjskich CV-VII wiek) 
nie potrafię E umieć, że ożego drogowskazu, a więc opart 5 ę i mi 

masz już chwili że Twój ka- na Ewangelii Chrystusowej zada dk pokazywano pielgrzymom W sh = FORM CHiszpania, Włochy, Niemcy). Liczba 

lendarzyk jest tak szczelnie zapeł- ki chrześcijańskiej. Po drugie: w miejsca związane z poby A i stacji wahała się w tamtych czasach 

niony, że jedynie domyślać się tym, że do naszego działania poszu- w Łym mieście, a w okresie Wielkiego znacznie SGM sł docąż., fiużch 

można, iż pod niebieskim kolorem  Fiwać winniśmy inspiracji w religii, Postu, zwłaszcza w Wielkim Tygodniu, : i Z sach 

atramentu znajduje się biały kolor " jej sferze filozoficznej, jak i w odbywano procesje i modlono się na wzrost miały wpływ opisy świętyc 

czystej kartki? Duszpasterstwo har- praktykach religijnych. Czy zatem f i h Męk Chry” 
cerskie zmienia się. Już nie musi można budować dom bez fundamentów? miejscach związanyc z ęką w. 

dawać zgromadzonym na comiesięcznej Czyż wartościowym będą nasze co- stusa. Od czasu wypraw krzyżowych 

Mszy g*: POR) że są właśnie dzienne działania, w tym także orga- dwa miejsca cieszyły się szczególną 

autentycznym harcerstwem wymykającym nizowane zbiórki, narady, biegi, bi- * 3 A iejscowych 

się z pod kontroli Pe-Zet-Pe-eRu, waki, obozy, jeżeli okażą się ścia- Bo ea A ai n. 
robiącym na złość esbekom i ich |nami, czy dachem domu budowanego na kPZYZCAJĄCE CR 

współpracownikom z zethapowskich |piasku, bez solidnego przygotowania? miejsce skazania i Kalwaria 

komend. PZPR. już nie istnieje, SB Otóż jak sądzę = nie. miejsce śmierci Chrystusa. Po zała- 

0 inwigiluje, a w Ew ZHP nić ag: NWSPARA podobnie jak Ja - maniu się wypraw krzyżowych tylko 
stępują znaczne zmiany (witamy na ruhno, ruhu - zawitaj do naszego s i s Ą 

funkcji hufcowego Hufca Poznań Wilda kręgu starszoharcerskiego przy a> nieliczni RonO EM zosia aja gólnym apostołem nabożeństwa "Drogi 

niedawnego jeszcze członka Rady  Ppasterstwie. Poszukujmy wspólnie dla do Ziemi Świętej. Franciszkanie z Krzyżowej był Św.Leonard da Porto 

Duszpasterstwa - dh Kazimierza siebie prawdziwych wartości i na stróże miejsc świętych - pokazywali isi5 E : 

Dyderskiego!). Duszpasterstwo się nich dopiero wznośmy inne dziela. im dwie trasy związane z Męką Maurizio zm. 17510, który sam za” 

zmienia. Swą masowość będzie chciało Bedziemy przez nasze poszukiwania Chi Łusa, z tych jedna prowadziła łożył 572 Drogi Krzyżowe w Italii 

zastąpić jakością. Klasztor Ojców także świadectwem dla innych, że ry= , A liki Grobu Chr 1 

Karmelitów to nade Wszystko odnajdywanie wartości ostatecznych, pd. Antonii do Bazy!" i = kał został zatwierdzony i uznany przez 

świątynia, miejsce modlitwy, a nie a także inspiracji do pracy harcer- stusa. Mamy o niej wzmiankę również Ra > sa a 

próżnych demonstracji. Powinniśmy skiej w wierze katolickiej nie jest w pamiętnikach M. Radziwiłła "Sierot- ongregacJĘ pustów za wzorcowy 

umieć z tego korzystać. przejawem klerykalizmu,  zaścianko- ki". Jeszcze wcześniejsza wzmianka, C1731 i 17420. Wtedy też ustalono 

Zastanówmy się teraz nad miejscem wości, wstecznictwa, a odkrywaniem ś 61 y twierdza istnienie wymogi do erekcji Drogi Krzyżowej 

Boga w harcerstwie. Andrzej Małkow- właściwej hierarchii wartości, od- | Po. z. MOL ERU PO si? oraz nadano odpusty i przywileje 

ski, człowiek głęboko wierzący pró- krywaniem prawdy. trasy Drogi Krzyżowej, która niała diazaka wrz Jari 

bował pominijć Stwórcę w przyrzecze- 
ż 'stać się dzisiejszą Via Dolorosa zwią: z jej prawianiem. | 

pa Miejsca związane ze szczególnymi W Polsce nabożeństwo Drogi Krzy- 

momentami Męki Chrystusa nazwał po żowej, obok Gorzkich Zali i Rorat, 

raz pierwszy "Stacjami" prawdopobnie jest najbardziej znanym. W kościo- 

Anglik W.Wey. Pierwsze upamiętnienia łach polskich Droga Krzyżowa zado- 

2a Męki Chrystusa po kościołach i kla-  mowiła się na stałe w XVIII wieku, 

sztorach Europy pochodzą z XV wieku choć fundacja Kalwarii Zebrzydow 

Ę archiwum 25% ciąg dalszy na stronie 24 
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podawane przez pielgrzymów do Ziemi 

Świętej, liczba stacji wielkopos- 
tŁnych rzymskich, a także sama pobo- . 

żność. Ostatecznie ustaliła się li- 

czba 14 stacji. 

„, W dzisiejszych czasach coraz 

bardziej zaznacza się tendencja do 

włączenia do Drogi Krzyżowej 15 

stacji -— Zmartwychwstania. Szcze- 

oraz napisał modlitewnik, który 

     



    

ciąg dalszy ze strony 23 

skiej na początku XVII stulecia 
wskazuje na popularność tej praktyki 
religijnej już znacznie wcześniej. 
Kalwaria Zebrzydowska nawiązuje 
bezpośrednio do Jerozolimy. Przy jej 

zakładaniu starano się zachować je- 
rozolimskie odległości. pomiędzy po- 
szczególnymi miejscami (stacjami), 
uwzględnić konfigurację terenu, itd. 

W Jerczolimie również strona 
zewnętrzna tego nabożeństwa posiada 
głęboką treść i trudny do oddania 
słowami klimat. Oto częsty na Via 

Dolorosa gromadka ludzi z 

krzyżem na czele przesuwa się, albo 
raczej przeciska przez tłum płynący 

wąskimi ulic Starego Miasta. 

Ktoś z boku przygląda się obojętnie, 
ktoś inny uśmiecha się ironicznie, 
nie brak też którzy spluną 
na widok krzyża, albo odwrócą głowę, 
by nie splamić sobie oczu jego wido= 
kiem. Najliczni jednak zajęci han- 
dlem nie zw acają na Drogę Krzyżową 
uwagi. A Droga Krzyżowa, jak ta 
„Pierwsza kiedyś, tak i ta powtarzana 
dzisiaj, przechodzi przez. centrum 
miasta i ludzkiego życia. Przesuwa 
się z trudem między obojętnymi i 
niechętnymi, ociera się o ludzkie 
zajęcia, troski i cierpienia i - czy 
człowiek tego chce czy nie — obejmu- 
je go swoją obecnością i wciąga w 
swój. nurt jak Cyrenejczyka. Droga 

widok: 

zkami 

takich, 
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przedruk: 

Świętym" opracowanie ks. B. Lewandow-, 
skiego, Rzym 1985 * 
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Krzyżowa, a 

czytelniej, 

jerozolimska 

zawiera w sobie owe wy- 

miary, które posiadała już ta Fierw- 

jeszcze 

sza, przebyta przez Chrystusa w 

Wielki Piątek.  Odprawiając Drogę 
Krzyżową przemierzmy duchowo wraz z 

Chrystusem odległość, którą On, 

obarczony krzyżem i cierpieniem każ- 
dego człowieka przebył od miejsca 
skazania na śmierć do miejsca wyko” 

nania wyroku, sięgamy do przeszłoś— 

ci, włączamy się w pochód cierpiącej 
ludzkiej wspólnoty i wyznajemy odku- 
pieńczą owocność Męki Chrystusa. 

opracowal ks. S. Jankovski SDB 
wybrala Maria Kowalska 

"Droga Krzyżowa z Ojcem 
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Recenzje 

(W SŁOŃCU DAWNYCH DNI" 
j Herman Hesse 

Herman Hesse to klasyk litera- 

tury niemieckiej XX wieku. "Gra 
szklanych paciorków", "Siddhartha", 

"Narcyz i Złotousty" to niektóre 
tylko tytuły książek poety i prozai- 

ka, laureata nagrody Nobla /19467. 
Niniejsze słowa nie będą zachętą do 

zgłębienia historii  rozpaczliwego 

kryzysu człowieka, artysty i obywa- 
tela Świata - Harrego Hellera. 
Odłóżmy więc chwilowo na bok 

"Traktat o wilku stepowym". 
"W słońcu dawnych dni" to zbiór 

kilku opowiadań Hessego.: Choć 
powstały one w różnych okresach 

twórczości pisarza, choć są 

literackim świadectwem _ różnych 
etapów jego rozwoju intelektualnego 

i artystycznego, łączy je 

sentymentalny, pełen uroku i 

subtelnego humoru klimat. W tym 

właśnie klimacie człowiek rozpoczyna 

swą podróż. Jest to podróż osobliwa. 

Przeszłość bowiem jest miejscem na- 
wiedzanym, przeszłość będąca na 

granicy zapomnienia. 

Hesse nie stawia pytań. Nie ocze- 
kuje odpowiedzi. Karty jego opowia- 
dań są subtelną prowokacją do wę- 

drówki po czasie minionym i teraź- 
niejszym, są penetracją duszy dziec- 

ka, młodego idealisty, włóczęgi, sa- 

motnika, starca... Krajobrazy myśli 
zachęcają do poszukiwań. Dają szanse 

na niezwykle archaiczne odkrycia. 
Wspomnienia,  wartko biegnące 

myśli, godziny wahań i dylematów nie 

są autonomiczną własnością jednego 
tylko człowieka. Będąc jego "podróżą 
sentymentalną", stają się i dla 

innych inspiracją do nowych, 
indywidualnych penetracii. W książce 
Hessego dzieciństwo, przeszłość nie 
jest zapomnieniem, miejscem nawie- 
dzanym po to jedynie, by już do 

niego nie wrócić -— jest bezbrzeżnym 

żywi ołem. Wspomnienie pierwszej, 
milczącej przyjaźni, - pierwszej ą 
miłości, oczarowanie mocą i subtel- * 
nością natury, pierwszy zachwyt i 

nocną, pulsującą ciszą, który kiedyś ? 
wydawał się mgnieniem, dzisiaj -* 

pozwala odkryć najskrytsze 13 

najwartŁości owsze obszary myśli > 

człowieka. One Ło prowadzą do 

niesamowitego odkrycia, że człowiek 

cofając się w przeszłość nie tylko 
ją poszerza czyniąc z niej krainę 

szczęśliwej nieskończoności, ale 

odzyskuje czas niegdyś utracony. 

W świecie Hermana  Hessego, 

pełnym harmonii i spokoju, nawet 

śmierć nie jest nagłym ciosem zada- | 
nym prosto w serce. Jest odejściem 
istoty dojrzałej samotnością, stra- 

chem, ogromem przeżycia, jest uko- 

jeniem przynoszącym radość ciszy i 

niczym nie zmąconego szczęścia. 

Hesse również ostrzega przed 

chwilami obłąkania, szaleństwa... 

Trzeba być czujnym, by w tej 
sentymentalnej podróży dostrzec 

odpowiedni moment: wtedy "wystarczy 

się otworzyć, wystarczy być gotowym, 

by każda rzecz, cały Świat nie 

kończącym się pochodem mógł wejść do 

duszy, jak do Arki Noego, po to by 

można go było posiąść, zrozumieć i 

zjednoczyć się z nim". 

Trudno jest pisać o czym jest 

książka  Hessego, trudno słowami 
wyrazić jej klimat, klimat subtelnej 

gry z tym, co nieuchwytne ludzką 

myślą i wspomnieniem. Liczę jednak, 
że ktoś, komu nieobce są "Bardzo 

krótkie i nieco dłuższe opowieści" 
Romana Brandstaettera,kto nie porzu- 
ci Hessego podobnie jak tej zbyt 
sentymentalnej recenzji. Zachęcam do 

lektury niemieckiego pisarza, by "W 
słońcu dawnych dni" skosztować 

odrobiny niesamowitości, szaleństwa 

i refleksji. 

Agnieszka Górczak 
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YLEKAT 

Janusz Korczak, żegnając swoich 

najstarszych wychowanków, którzy 

rozpoczynali samodzielne życie, 

świadomy trudów na drodze, ktora ich 
czekała, zwykle mawiał: 

"Nie daję Wam Boga, bo Go sami od- 

szukać wlasnej duszy, w 

itku. Nie daję Ojczyzny, 

: musicie wlasną pracą 

Nie daję milości 

czlowieka, bo nie ma milości bez 

przebaczenia, a przebaczać to mozól 

it trud, Rtóry każdy sam musi podjąć. 

Daję Wam jedno - tęsknotę ea 

lepszym życiem, którego nie ma, a 

które kiedyś będzie,za życiem prawdy 

it sprawiedliwości. Może ta tęsknota 

doprawadzi do Boga, Ojczyzny i 

MiTości." 

t mystlt. 

Was 

swoją pracę 

zaledwie tyle 

Kiedy zaczynałam 

instruktorską, mając 

lat, co wychowankowie J.Korczaka 
zadawałam sobie często pytanie: do 

czego ma prowadzić moja zabawa z 

zuchami, a później praca z harcer- 

kami? Był to dylemat, który skłaniał 

mnie do wielu rozmyślań. Rozmawiałam 

z wieloma instruktorami, którzy z 

uwagi na mój młody wiek zbywali mnie 

krótką odpowiedzią: co ty wymy- 

ślasz, Dziama, najważniejsze jest 

Ło, że dzieciaki wesoło spędzą czas, 

pobawią się, przeżyją jakąś 

Przygodę. wyjadą na obóz, bo co mają 
robić przed blokiem w wakacje. Takie 

zdanie najczęściej pojawiało się 

'również na ustach rodziców moich 

zuchów. Ja jednak wiedziałam, a 
raczej czułam, że nie o to chodzi, 

że jest w mojej pracy jeszcze coś. 

Przypadkiem przeglądając dzieła 

J.Korczaka zatrzymałam się nad tą 

iękną myślą, która stała Się dla 

: archiwu 

harcerskie.pl 

Imnie jedynym, najbardziej odpowie- 

dnim rozwiązaniem mojego dylematu. 
Spodobała mi się bardzo forma jakiej 

użył J.Korczak, bardzo prosta, jas- 

na, która wyraża to wszystko, co 

sŁanowi o istocie, sensie i celu, 
procy wychowawczej z młodzieżą. 

Zaprawa do "szukania Boga we własnej 

duszy, w samotnym wysiłku", odnajdy= 
wania Ojczyzny "przez pracę serca i 

myśli", dochodzenia do Miłości 

"przez mozół i trud przebaczania". 
Właśnie te słowa spowodowały, że 
przejęłam się do głęboko ideą samo- 

wychowania przez harcerstwo, a właś- 

ciwie w pełni ją zrozumiałam. Szuka- 

nie Boga, Ojczyzny i Miłości - to 

jest właśnie to, co powihniśmy za- 

szczepić w naszych  wychowankach. 
Sens pracy instruktotskiej, ' która 
daje radość i zadowolenie tylko wte- 

dy, jeżeli jest on skonkretyzowany, 

w pełni zrozumiały i uświadomiony 

przez harcerskich wychowawców. Obec— 

nie wielkie zmiany zachodzące w har- 

cerstwie,spowodowały, że z przeraże- 

niem patrzę na sposoby pojmowania 

służby harcerskiej, na naszą har- 

cerską kulturę lub całkowity jej 

brak. Zauważam wielkie różnice w 

pojmowaniu służby przez samych ins- 

truktorów. Stąd dziwi mnie bardzo 

obojętność niektórych środowisk wo- 

bec zachodzących zmian, czy wręcz 

nieustosunkowywanie się do nich ins- 

truktorów z tych środowisk. Nie ro- 

zumien tego. Jest Ło kolejny mój dy- 

lemat, wielkie pytanie: czy instru- 

ktorzy mają w pełni świadomość sensu 

i celu swojej pracy, czy ich har- 

cerstwo nie jest tym harcerstwem z 

lat, mam nadzieję na zawsze minio- 

nych, w których nie było spotkań, 

harcerskich dyskusji, rozważań na 

temat najważniejszy - Jak dojść do” 

Boga, Ojczyzny i Miłości? 

Dorota Dziamska 

ZÓ 

Kalejdoskop 

rairaiorzycha 

wydarzeń. 

w 08.-10.12.80 w Konarzewie odbyły 
się kolejne rekolekcje dla harcerzy. 
Prowadził je ks. Krzysztof  Antoń 
TCh. * 0,18,23.12.89 — w tych dniach 
brać harcerska spotykała się na ro- 
ratach. * Siostry Urszulanki z Pniew 
gościły w dniach 15-17.12.80 harcer- 
ki poznańskie na rekolekcjach, które 

prowadził duszpasterz 0.. Mateusz 

Więcek. ©* Ks. arcybiskup Jerzy 

Stroba uczestniczył po raz pierwszy 
w opłatku harcerskim, który odbył 

się w dniu 17.12.89 « Grupa 
instruktorów. i harcerzy starszych 
uczestniczyła w Pasterce w kościele 
00. Karmelitów Bosych * 28.12.89 - 
02.01.90 kilkoro instruktorów z Po- 
znania uczestniczyło w Europejskim 
Spotkaniu Młodych TAIZE we Wrocławiu 

* Na początku stycznia odwiedził Po- 

znań O. Zdzisław Florek % Po Mszy. 

św. w dniu 14.01.90 odbył się komi- 

nek, na którym przedstawiciele ZHP, 

ZHR oraz KKO ZHP przedstawili swoje 

wizje jedności harcerstwa * 19.01.90 

,delegacja DHiH złożyła życzenia 

imieninowe O. Przeorowi % W dniu 

23.01.90 gościliśmy w naszym grodzie 
Naczelnika ZHR hm Krzysztofa Stanow- 

skiego * Po Mszy św. 11.02.90 w kru- 
żganku Klasztoru OO. Karmelitów zo- 

stała odsłonięta £ poświ ęcona 

tablica pamiątkowa V Hufca Harcerzy 
im. ks.Józefa Poniatowskiego * Na 

terenie Nowego Z00 na Malcie 
harcerki i harcerze naszego DHiH 

pożegnali tegoroczny karnewał * W 
dńiach 18-21. 03.90 ks. biskup S'tani- 

Sław Nowak — ordynariusz GQ r4ł 

częstochowskiej - głosił dla har.e- 
rzy wielkopostne rekolekcje * 

24.03.90 odbyła się w Poznaniu 
Konferencja Statutowa ZHR % 28. 03. 90 

wer 

6 druhen i 6 druhów ukończyło kurs. 
przedmałżeński zorganizowany :przez "| 
DHiH, który prowadził: prof. B;* Suszką 
Ckurs trwał od listopada 1980 roku) * Odbywały się spotkania Szkoły: Mi — łości dla druhów. | 

Nasze propozycje | 

08.04.90 - Harcerska Msza św. © 
godz. 16.00; kominek na 
temat "Być aktorem” z 
panem Marianem Pogaszem . 

13.04.90 - Droga Krzyżowa u 00.Kar=---- 
melitów, godz. 17.30. 

12-14.04.90 - 
"' 00. 

Triduum Paschalne u- 
Karmelitów, j 

14.04.99 — Adoracja Grobu Pańskiego 
— harcerze zaciągają wartę, 

harcereki adorują. 

Dyżury biblioteki Duszpasterstwa w 
samotni bł. Rafała Kalinowskiego — 
środy, godz. 18.00-19.00. 

* ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY: 

— osoby uzdolnione Plastycznie, 
- osoby piszące, artykuły, chcące 
współredagować "Harmel". 

Sprostowania: . 

W 8 numerze "Harmelu" opubli= 

kowano rozmowę z Ojcem Zdzisławem 

Florkiem pt. "Aby wiara była życiem; 

a życie wiarą". Przy wpisywaniu po-. 

pełniono błąd: pierwsze pytanie na 
str.19 w prawej Sszpalcie powinno 

brzmieć: "Co. Ojca zdaniem jest 
najważniejsze w Duszpasterstwie", a 

nie jak wpisano: "Co Ojca. zdaniem . 
jest najmilsze w Duszpasterstwie*. - 
Przepraszamy. z 
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