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Duszpasterstwo Marcerek i Harcerzy „Grodu Przemysława 
m wór 

„nie, 

WSPOMNIENIE Z POBYTU NA 
BIA ŁORUSI 

19 grudnia 1889 roku na przejściu 
granicznym w Lasdijaj na Litwie po 

raz pierwszy przekroczyłem samocho— 

dem granicę ZSRR. Choć była to już 
moja druga podróż na tamte tereny. 

to jednak towarzyszyło jej duże na- 
pięcie psychiczne spowodowane lękiem 
przed ponownym spotkaniem z radziec— 

kimi celnikami, których zachowanie, 
a nade wszystko sposób traktowania 

człowieka, mieliśmy okazję doświad— 
czyć podczas odprawy celnej w Grod— 

wracając z naszej harcerskiej 

- Bronisław 

pielgrzymki z Wilna. Doznałem jednak 

miłego rozczarowania, bo zostaliśmy 

załatwieni w sposób bardzo kultural 

ny. A więc wszyscy trzej: ojciec 

OCD, odpowiedzialny za 
koordynację pracy karmelitów bosych 

na Białorusi, brat Roman OCD i Ja 

odetchnęliśmy z wielką ulgą. 

Niestety, taki stan nie trwał 

jednak długo. Im bliżej był cel mo- 

jej podróży, tym bardziej wzmagały 

się obawy i niepokoje. Ciągle nur 

towały mnie myśli: Jak tutaj będzie? 

  
    

 



Czy podołam sprostać nowemu zadaniu, 
jakie przypadło mi w udziale? Próbo- 
wałem jednak uświadomić sobie, że 

przecież san Bóg powołał mnie do tej 
pracy, i że teraz nie może mnie 
opuścić. 

Około godziny 22.00 czasu mos- 
kiewskiego (20.00 środkowoeurope j- 
skiego) dotarliśmy do Nowogródka - 
celu mojej podróży. Pierwszą spot= 
kaną osobą był ksiądz proboszcz 
Antoni Dziemianko. Bardzo się 
ucieszyłem, że jest to człowiek 
młody. Pomyślałem, że z pewnością 
bez większych problemów się zrcozu- 
miemy. Zaprowadzono nas na plebanię. 
Dom, w którym mieszka ks. Antoni jest 
bardzo stary. Wybudowany jeszcze pod 
koniec zeszłego stulecia. Przyzwy-— 
czajony do naszych polskich pleba-— 
nii, byłen trochę zaszokowany. Prze— 
bywając jednak przez pół roku, poko- 
chałem bardzo ten dom. 

Rano udaliśmy się do kościoła, 
który położony jest niedaleko ruin 
zamku Nowogródzkiego. Na zewnątrz 
tablica upamiętniająca ślub króla 
Jagiełły z czwartą żoną — Sońką 

Horszańską. Kościół w dobrym stanie. 
Po wejściu do środka miłe zaskocze— 
nie. Kościót dobrze utrzymany i zad- 
bany. Po lewej stronie rzucająca się 
w oczy tablica z napisem: "W murach 
tego kościoła dnia 12-go lutego 1799 
roku został ochrzczony Adam Mickie- 
wicz". Nieco bliżej ołtarza po pra- 
wej stronie niewielka kaplica, gdzie 
znajduje się obraz Matki Bożej. Lu- 
dzie twierdzą, że właśnie przed tym 
obrazem został uzdrowiony z ciężkiej 
choroby Adam Mickiewicz. Klęcząc 
przed pięknym wizerunkiem Matki Bo- 
żej Nowogródzkiej, przypominają się 
słowa, które pozostawił nasz wieszcz 
narodowy: 

"Ty Panno święta, co jasnej bronisz 
Częstochowy 

I w ostrej świecisz Bramie! Ty. co 
gród zamkowy 

Nowogródzki ochraniasa a jego 

j wiernym ludem! 
Jak mnie dziecko do zdrowia 

 powróctTaś cudem. 
Gdy od placzącej matki pod Twoją 

opiekę 
Ofiarowany, martwą podniosTem 

: E powiekę. '* 

CA.Mickiewicz, Pan Tadeusz, Ks. ID 

Sa” były pierwsze dni na Biało- 
rusi. 
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Ą Białoruś — jedna z największycy 
republik Związku Radzieckiego C207,E 
tys. km), jej stolicą jest Mińsk. 
Ludność zamieszkująca tereny ta: 
republiki to w większości Białory- 
sini. Tak jest oficjalnie. Dużo Jest 
Jednak takich Białorusinów, którzy 
faktycznie są Polakami, chociaż uw 
paszporcie mają narodowość białorus- 
aĄ Komuniści chcieli stworzyć 
sz'uczną jedność i przy wydawaniu 
paszportów Polakom, często wpi sywanc 
narodowość białoruską. 

Okres stalinowski na Białorusi te 
przede wszystkim prześladowanie i 
niszczenie wszelkich przejawów pol- 
skości. Za taki uważany był Kościół 
katolicki — ostoja polskości i Język 
polski. Za używanie języka polskiego 
groziło zesłanie na Syberię. Z tego 
powodu zniknął on z życia publicz- 
nego. A z biegiem lat i z domów Po- 
laków. Dlatego też średnie pokole- 
nie,młodzież i dzieci, rozumie język 
polski, ale nie umie się nim posłu- 
giwać. Oczywiście były rodziny, któ- 
re walczyły o język polski, ale były 
one w mniejszości. A przecież do ro- 
ku 1939, do bolszewickiego najazdu, 
znaczna część dzisiejszej Białorusi 
należała do Polski. 

Sytuacja gospodarcza., 

Obecny stan gospodarczy Białorusi 
można praktycznie określić jednym 
słowem: bieda. Ta republika w prze- 
ważającej swej części jest rolnicza. 
Niestety, kolektywizacja przynosi 
opłakane rezultaty. 

Adam Mickiewicz w pierwszej księ-— 
dze Pana Tadeusza w przepiękny spo- 

sób oddał krajobraz Białorusi: 

"Tymczasem przenoś moję duszę 

utęsknioną 
ch pagórków leśnych, do tych 

R Tak zielonych, 
Szeroko nad blękitnym Niemnem 

rozciągnionych; 
Do tych- pół malowanych zbożem 

rozmat ży4 
z * srebrzanycć Wyzlacanych pszenicą. po: Raz > 

Dzisiaj z tęsknotą w sercu przy— 

chodzi recytować te przepiękne stro- 
Ty. Już prawie nic z tego nie pozo- 
stało. Kolektywizacja sprowadziła 
rolnictwo na dno. Kołochczy opusto- 

szały. Prawie wszyscy młodzi ludzie 
wyjechali do miasta. Nikt nie chce 
„zostać na wsi. Z tego też powodu 
kołchozy przedstawiają opłakany 
stan. Zyją tam ludzie w większości 
niezdolni do pracy ze względu na 
wiek lub chorobę. A ci, którzy mogą 
pracować nie są w stanie zrobić 
wszystkiego. Rezultatem są wielkie 
połacie niezagospodarowanej ziemi. A 
nawet ziemia zagospodarowana jest 
nieodpowiednic uprawiana 1 jej wy- 
dajność jest bardzo niska. Nic więc 
dziwnego, że zaczyna brakować żyw- 
ności. Musiało to kiedyś nastąpić, 
jeśli sam gospodarz niszczył swoją 
ziemię. 

Sytuacja reliqi jna. 

Sytuacja jest bardzo trudna rów- 
nież, jeśli chodzi o stan religii i 
wiary. Niemal do ostatnich lat 
trwała otwarta walka z Kościoł em. 
Dzieci 1 młodzież do 1 8-go roku 

-Życia,mały zabronicpy wstęn,doą koś-, 
£Cioła. W szkole w sposób perfidny 
oczerniano Kościół 1 księży. Doszło 
do tego, że nawet dzieci między sobą 
wyśmiewały kolegów 1 koleżanki, o 
których wiedziały, że są wierzący. 

Komuniści postawili sobie jako 
cel całkowite zniszczenie wiary i 
Kościoła. Aby to osiągnąć, nie prze- 
bierano w środkach. Zamykano na siłę 
kościoły i cerkwie. w sposób barba— 
rzyński burzeno i niszczono przepię- 
kne Świątynie. Ja sam przez pięć 
miesięcy dojeżdżałem do takiego koś— 
cioła, z którego wojsko za beczkę 
kapusty zerwało dwie wieże. Nawiasem 
mówiąc, dyrektor kołchozu nie do- 
trzymał umowy i żołnierze odjechali 
bez zasłużonej kapusty. 

Jeżeli ktoś chciał przystąpić do 
sakramentów (wziąć ślub, ochrzcić 
swoje dziecko, posłać je do pierw- 
szej spowiedzi i Komunii Śśw.), mu- 
siano robić to w sposób bardzo os- 
trożny i raczej późną porą. Gdy taka 
sprawa doszła do panów z KGB Csłużba 
bezpieczeństwa w ZSRRY „były z tego 
powodu wielkie nieprzyjemności. 

W Łym okresie było wielu mł odych 
chłopców, chcących wstąpić do semi - narium, by po ukończeniu studiów zo-, | 
stać wyświęconymi na kapłanów. Nie- 
stety nie otrzymywali zgody od wyz- 
naniowca Cpracownika KGB zajmującego 
się sprawą wyznań religi jnych) i nie 

  

mogli zrealizować swoich planó: 

Dlatego ' nad Kościołem na Białoru: 
zawisły ciemne chmury. Z 430 par: 
"fii, jakie były na Białorusi za cz: 
sów polskich, - czynnych pozostał 
tylko ckożo 50. Księży też było bar 
dzo niewielu, około 50, a najmłods: 

z nich miał sześćdziesiąt lat. Pomi 
mo, że byli to księża w podeszły 

. wieku, byli bardzo gorliwi i oddar 
sprawie Kościoła. Między innymi ks 
infułat Piątkowski, na przestrzer 
ostatnich dwunastu lat przygotowa 
do święceń dwunastu młodych chłop 
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"TY. CO GRÓD ZAMKOWY 
NOWOGRÓDZKI OCHRANIASZ 

Z JEGO WIERNYM LUDEM! MÓDL SIĘ ZA NAMI 

Ców, którzy zasilili 
łańskie. 

Ta ciężka sytuacja zaczęła sie 
zmieniać na lepsze dwa lata temu. 
Gorbaczowowska pierestrojka dotarł: 
również na Białoruś i nastały lepsze 
czasy dla Kościoła. Ludzie wierzący 
zaczęli upominać się o swoje kościo- 
ły. Zbierano podpisy i z wielki: 
trudem pó wielu staraniach udawałc 
się ludziom odzyskać wiele budowli 

szeregi kap- 

ciąg dalszy na str. 4



,sięciu. polskich księży. 

1 ciąg daiszy ze str. 3 

sakralnych, która zmienione byty na 

magazyny, sale sportowe, fabryki, 
sale koncertowe, muzea. Niestety 
takich kościołów było niewiele. 
Inne, które zostały zwrócone, Są w 

opłakanym stanie. Przez pięćdziesiąt 
lat nikt się nimi nie opiekował. W 
większości nie było na nich dachów, 
a czasami znajdowały się w całkowi— 
tej ruinie. Ale ludzie z wielkim 
zapałem i entuzjazmem podjęli się 
dzieła odbudowy swoich świątyń. nikt 
nie szczędził sił i pieniędzy, aby 
tylko w ich kościele mógł kapian od— 
prawić Mszę Św. 

Wielką radość i entuzjazm wywo— 
łała wśród katolików wiadomość, ża 
Ojelec Święty postanowił mianować 
pierwszego cd przeszło 50-ciu lat 
biskupa dla katolików na Biażorusi. 
Został nim młody Cosiem lat kapłań-— 
stwa) ks. Tadeusz Kondrusiewicz. Jego 
konsekracja odbyła się w bazylice 

św.Piotra w Rzyrie razem z ks.Józe- 

fem Kowalczykiem, nuncjuszem apo- 
stolskim w Polsce. 

Powitanie nowo wyświęconego bis— 
kupa i ingres do kościoła farnego w 
Grodnie zgromadziły wielkie tłumy 
ludzi. Nowemu biskupowi towarzyszyła 
wielka życzliwość i entuzjazm. Można 
było usłyszeć głosy: teraz możemy 
być spokojni — mamy biskupa, to nasz 
Kościół nie umrze śmiercią natural— 

    

ną. - 
Kościół katolicki na Białorusi 

nie umari, ale ciągle widać nowe 
oznaki budzenia się Go do Życia. 

Ks.biskup odwiedza parafie, gdzie 
udziela sakramentu bierzmowania, 
poświęca odbudowane i odnowi one 
kościoły. Dla większości ludzi spot— 
kanie z biskupem ma, miejsce po raz 
pierwszy w życiu. Dlatego wszyscy 

bardzo przeżywają przyjazd ks.bis— 
kupa do swoich parafii. 

Pomimo tego, ks.bp Tadeusz nie ma 
łatwej sytuacji. Obecnie, już ofi- 
cjalnie, jest zarejestrowanych około 

"200 kościołów, ale księży jest tylko 
sześćdziesięciu, w większości wieko-— 
wych. Dlatego ks. biskup bardzo liczy 
na pomoc z Polski. Jeszcze w'Łym ro- 
ku ma wyjechać na Białoruś pięćdzie- 

Oczywiście 
to jeszcze ciągle mało, ale na pewno 
będą oni wielką pomocą dla tego od- 
budowującego się Kościoła i dla ks. 
bi skupa, 

F: archiwum 
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Jeżeli chodzi o poziom wiary 4 
religijności, to trzeba stwierdzić, 
Że nie jest on zbyt wysoki. I trudno 
się nam dziwić, jeżeli ci ludzie w 

ogóle nie mieli kapłanów. W dodatku 
ludność katolicka ma związki z pra- 
wosławną, co nie jest zbyt korzys- 
tne. Prawosławie jest bardzo słabe, 

katolicy przejmują niektóre zasa- 
ich postępowania, co.automatycz- 

słabia katolicyzm. 

w 

BIALOBUS 

UKBAMA 

„Do kościoła uczęszczają tylko 
ludzie starsi, którzy pamiętają 
jeszcze czasy przedwojenne. Na Mszy 
św. niedzielnej jest bardzo mało 
młodzieży i dzieci. Ale gdy w pa- 
rafii jest ksiądz 1 ma do obsługi 
jeden lub dwa kościoły, 
przedstawia się całkiem inaczej. 
Może on poświęcić więcej czasu na 

apostolstwo i w kościele ma i mło- 
dzież, i dzieci. 
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sytuacja | 

"staje 
Bardzo ważnym problemem, który 

przed katolickimi księżmi, 
jest zmiana mentalności ludzi, Na 
Białorusi nie tylko Białorusini czy 
Rosjanie, ale i Polacy uważają, Że 
kościół katolicki jest. tylko dla 
Polaków, a cerkiew prawosławna dla 
Ruskich. Dlatego jest wiele proble-— 
mów przy zawieraniu ślubów.katoli ków 

z prawosławnymi. Rosjanie i Biatoru- 
sini zazwyczaj oświadczają, że oni 
nie będą przechodzić na Polaka. 
Trzeba dopiero tłumaczyć, że kościół 
katolicki jest dla wszystkich, a nie 
tylko dla Polaków. A przyjęcie wiary 
katolickiej nie sprawia, Że Białoru- 

sin staje się Polakiem. Jeżeli Koś— 
ciół na Białorusi ma być prężny i 
żywy, musi uporać się z tym proble- 

mem. 

Pomoc duszpasterska. 

Moja duszpasterska posługa na 
Białorusi to nade wszystko spra- 

wowanie sakramentów świętych. Pro- 
boszcz Antoni ma pod swoją opiską 
sześć kościołów 1 dwie kaplice. 
Najbliższy kościół położony jest i5 
km od Nowogródka, a najdalszy o 558 

km. Aby w niedzielę dojechać do tych 
wszystkich kościołów, trzeba przy- 
najmniej dwóch księży. Każdej nie— 
dzieli wyjeżdżałem z Nowogródka oko” 
ło godz. 8.30 i po obsłużeniu czte- 
rech kościołów późnym wieczorem wra 

całem do domu. 
Jak wygląda niedzielna Msza śŚw.? 

Najpierw trzeba wyspowiadać wszyst= 
kich chętnych, którzy chcą Skorzys— 
tać z sakramentu pojednania. Po spo- 
wiedzi Msza śŚw., w czasie której 
często jest chrzest lub ślub. Dodat- 
kową trudnością dla księdza z Polski 

jest nieznajomość języka rosyjskie— 
go. Jest on tam bardzo potrzebny, 

zwłaszcza przy spowiedzi młodych. Na 
początku miałem z tym problemy. ale 
po pięciu miesiącach bez trudności 

rozumiałem każdą spowiedź. Nie zaw- 
sze byłem pewny, czy oni rozumieją 

mój rosyjski, ale jeśli nie rozumie— 
1i, toe przynajmniej się domyślali. 

Po Mszy św. poświęcenie krzyży- 
ków, medalików, różańców i różnych 
religijnych pamiątek, które ludzie 

nabyli. Później jeszcze rozmowy z 
interesantami, którzy przychodzą do 
zakrystii, aby zamówić Mszę św., 
względnie poradzić się w jakiejś 

sprawie. Problemów mają bardzo duż: 

a ksiądz jest tylko jeden raz w t: 
gotlniu, 1 to w dodatku bardzo krói 
ko. Gdy już wszystko jest załatwi; 
ne, wsiadamy do samochodu i jedzie; 
do następnego kościoła. Tu i w p 
zostałych sytuacja jest podobna. 

Te była niedziela! A jak wygląd: 
dzień powszedni? Przez pierwsze d: 
miesiące, od Bożego Narodzenia «i 
ostatniego tygodnia przed Wielki 
Postem prawie każdego dnia, opróc 
sobót i niedziel, chodziliśmy po k: 

lędzie. Miałem więc okazję pozn: 
bardzo dokładnie tych ludzi. Mus3 
wyznać, że żyją.oni bardzo skromnie 
w domach, które były wybudowar 

jeszcze za czasów polskich. Mał 
gdzie jest woda, prawie nigdzie ni 
ma  żazienek. Jedynym ułatwienia 
jest gaz i dosyć dobra telefonizac« 

ja. Prawie do każdej wioski możn 
się było dodzwonić od nas z Nowo 
gródka. 

Nasze pojawienie się w wiosc 
wzbudzało radość. Chodziliśmy, ks 
Antoni w Ssutannie, ja w habicie 
Przy powitaniu, gdy wchodziliśmy d 
domu ludzie bardzo często mieli iz 
w oczach. Z rozmowy dowiedziałe 

się, Że domy te w większości nie by 
ły Święcone, a ksiądz ostatni ra 
był u nich w 1938 roku. Oczywiści: 
taka forma duszpasterstwa jest za 
broniona na Białorusi. Nikt nam jed 
nak nie przeszkadzał. 

Mając doświadczenie mogę stwier 
dzić, że była to bardzo Sskuteczn 

forma duszpasterstwa.  Docieraliśm 
do ludzi, którzy jeszcze nigdy ni 

spotkali się z kapłanem. Zyjącyc 
bez ślubu kościelnego uświadamia 
liśmy i nakłanialiśmy do zawarci 
sakranentu małżeństwa. Chorych 
starych 1 inwalidów spowiadaliśmy 
udzielaliśmy sakramentu namaszczeni. 
chorych. po zakończeniu tych dusz 
pasterkich odwiedzin 2z radości 
stwierdziliśmy, że więcej ludzi za 
częło chodzić do kościoła, częście 
odbywały się śluby małżonków, którz 
przeżyli już wspólnie 10, 20 albo 
więcej lat. 

Jak wyglądała gama kolęda? D 
wyznaczonej wioski przyjeżdżaliśm 
razem 2 ks.proboszczem i rozpoczy 
naliśmy z obydwu końców wioski idą 
sobie na spotkanie. Rozpoczynaliśm 
zawsze raczej późno, bo około godz 

18.00. Wcześniej nie było możliwe 

ciąg dalszy na str. 6



bardzo późno, przeważnie około godz. 
24.00. I tak było prawie każdego 
dnia, aż do środy popielcowej. 

Okres Wielkiego Postu, to przede 
wszystkim więcej spowiedzi św. i re- 
kolekcje. Oczywiście sposób prowa— 
dzenia rekolekcji znacznie różni się 
od rekolekcji prowadzonych w Polsce. 
Przede wszystkim są one krótkie, nie 
więcej niż dwa, trzy dni. Nie ma po-— 
działu na nauki dla wszystkich, dla 
młodzieży, dla dzieci. W większości 
ludzie biorący udział w rekolekcjach 
Ło ludzie starsi. Z tego powodu 
rekolekcjonista wygłasza zazwyczaj 
nauki ogólne. Nauki muszą z koniecz— 
ności być proste, oparte o prawdy 
katechizmowe, które ludzie ci już 
zapomnieli, albo nigdy o nich nie 
słyszeli. 

Wielkim przeżyciem dla ludzi było 
Święte Tridu aschalne, które w 
wielu kości io sprawowane po 
raz pierwszy od wojny. Było to moż- 

liwe dzięki większej liczbie księży, 
którzy przyjechali na czas Wielkiego 

      

   Tygodnia do locy.  Odprawialiśmy 
więc liturgię Wielkiego Czwartku 

wraz z umyciem nóg, co wywołało 
wielkie wrażenie Wartó wspomnieć, 
że 'po:raz pierwszy również od bardzo 
długiego czasu, miało miejsce w 
Wielki ' Czwartek Święcenie olejów, 
tzw. Msza ;św. Krzyżma, którą „cele 
brował w farze w Grodnie ks.bp Ta— 

deausz Kondrusiewicz. 

Wielki Piątek był okazją do ado— 
racji Krzyża. Krzyża, o który na 
tych terenach z taką wytrwałością 
walczono. Krzyża, który dla wielu 
był wyrzutem sumienia. Chciano Go 
usunąć z każdego miejsca: zrzucano z 
kościołów, niszczono groby, na któ” 
rych były krzyże, wywożono nocą duże 
przydrożne krzyże i palono. Adorując 
Krzyż ludzie chcieli publicznie za— 
manifestować swoją wiarę i dokonać 
zadośćuczynienia, za straszne zbesz— 
czeszezenia znaku zbawienia. 

Wielka Sobota — radosna uro- 
czystość poświęcenia ognia i zapa— 
lenia paschału — symbolu Chrystusa 
Oświecającego mroki nocy. Noc, ciem- 
na noc, trwająca blisko pięćdziesiąt 
lat, zaczyna blednąć.- Chrystus przy— 
nosi nową nadzieję i radość. Wszyscy 
są przekonani, że wreszcie nastanie 
długo oczekiwany. dzień — jasny dzień 
wiary: 05 oazy a 
© Wielka Niedziela — rzeczywiście 
była ona wielka. W wielu koćiołach 
po raz pierwszy od wojny wyruszyża 
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'ezęcie procesji 

kd ża ceuienOjytia. (ti, KLÓFZY 
pamętali jeszcze procesje przed- 
wojenne byli bardzo wzruszeni, 
Wszyscy starsi ludzie mieli łzy w 
oczach. Opowiadał pewien ksiądz, że 
pe zaintonowaniu pieśni na rozpo- 

dziś nastał", cały kościół rozpłakał 
się 1 nie można było kontynuować: 
śpiewu. Dopiero! po dłuższej chwili, 
gdy wszyscy się wypłakali, rozpoczął : 
"Otrzyjcie już łzy płaczący" i ru- 

©y11 dopiero z procesją.” PYŁ to 
rzeczywiście "wesoły dzień" i nieza 
pomniane chwile dla wszystkich lu- 
dzi. 

Wielu zapewne interesuje, jaki 
jest stosunek ludzi do kapłana. 
Ksiądz jest tu bardzo szanowany, 
Przy powitaniu prawie wszyscy całują 
go w rękę, są dla niego bardzo życz- 
liwi i serdeczni. Bo ksiądz na miej- 
Scu, to dla nich wielkie ułatwienie. 
Nie muszą już w niedzielę jechać 80 
i więcej km, aby móc uczestniczyć we 
Mszy św. Gdy już w każdej parafii 
będzie ksiądz i będzie umiał dobrze 

wykorzystać ich życzliwość i szacu- 
nek, to będzie mógł zrobić wiele do- 
brego. 

Ks.bp Tadeusz Kondrusiewicz, któ- 
remu tak bardzo brak księży, wiele 
zabiegał o pozwolenie na otwarcie 
seminarium na Białorusi. Do tej pory 
nieliczni chłopcy z Białorusi stu- 
diowali teologię w seminarium w Ry 
dze.na Łotwie. Ostatnio ks.bp takie 
pozwolenie uzyskał. Prawdopodobnie 
seminarium zostanie otwarte w Grod- 
nie. Pierwszy rok studiów filezo- 
ficznych ma rozpocząć się jeszcze w 

tym roku. Ks.bp Tadeusz często pod- 
kreślał na spotkaniach, że gdyzos- 
tanie otwarte własne seminarium, bę- 
dzie nadzieja, że liczba księży 
zacznie się szybko powiększać. 

Muszę szczerze wyznać, że te pięć 
miesięcy mojego pobytu na Białorusi 
było dla mnie wielkim darem. Nauczy= 
łem się od ludzi wielkiej ufności i 
wiary w pomoc Bożą, a zarazem zrózu-— 
miałem, jak biedny jest człowiek 'ibez 
kapłana. Miałem możliwość również na 
nowo przemyśleć, co to znaczy być 
kapłanem. Jak wielkim darem jest.ka— 
płaństwo, którym obdarzył mnie 
Chrystus i że tym darem trzeba dzie 
lić się z innymi. Nie jestem kapła= 
nem dla siebie, ale przede wszystkim 
po to, by prowadzić innych do Boga; 

O. Mateusz Więcek”OCD 

"Wesoły nam: dzień: DUSZPASTERSTWO - SOBIE ! 

Dzień Skupienia "rozszerzonej * 

Rady Duszpasterstwa Harcerek i Har- 
cerzy Grodu Przemysława odbył się 

tym razem u Sióstr Urszulanek w Lip- 
nicy. Zaplanowane były obrady na te- 
mat przyszłości naszego Duszpasters— 
twa i programu działania na następny 

rok. Być może niemodne są teraz 
wszelkie futurystyczne dyskusje i 
takież programy, bowiem było nas 
Łylko sześcioro. W Lipnicy miało 
więc miejsce spotkanie  "Aktyvu", 
czyli działaczy — maniaków. 

Nie próźnowaliśmy, rozważyliśmy 
wiele istotnych spraw, dotyczących 
DH1H Grodu Przemysława. Została 
przez nas dokonana analiza obecnego 
stanu i kondycji Duszpasterstwa. Do-— 
szliśmy do kilku wniosków: 
— zainteresowanie  Duszpasterstwem 
jest o wiele mniejsze niż przed dwo— 
ma, trzema laty 

— stosunkowo niskie jest zaintereso-— 
wanie Duszpasterstwem środowisk ZHP, 
lepsza sytuacja panuje w ZHR Ccho- 
ciaż ogromną przewagę liczebną po- 
siada ZHPDJ 

— nie ma osób chętnych do organizo- 
wania pracy Duszpasterstwa 

= obecna forma pracy DH1H jest nie- 
odpowiednia 1 musi nastąpić jej 
zmiana. 

Dlatego postulujemy, aby Duszpas- 
terstwo: 

- skupiło swoją pracę na kadrze ins— 
truktorskiej oraz harcerkach i har- 
cerzach starszych 
- objęło opieką Duszpasterstwa lo- 
kalne Cnp. na dziatania 
poszczególnych środowi ) 

- zajmowałe sie organizacją comie— 
sięcznej Mszy św oraz koordynowa— 

terenie 

      

niem spotkań komi: wych Ćw różnej 
formie) organizowych przez różne 
środowi ska 
- było płaszczyzną realizacji ini- 

cjatyw różnych Środowisk reers= 
kich. 

W myśl dewizy: "jesli sami sot a 
pomożemy, to nikRL nam nie pon: 

oraz innych samorządowych haseł, 

postanowi ono: 

1. zaprosić wszystkie lnstruktorki i 
wszystkich instruktorów oraz całą 
tzw. brać starszonarcerską do zorga-— 

| nizowania małych grup duszpasters— 

=" 

kich. Grupy mogą być najrozmaitsze — 

różne pod względem wybranego "tema— 
Łu* Cnp. historia Kościoła czy wy- 

chowanie religijne w drużynie) i 
"formy" Cnp. w jednej grupie będą 
cotygodniowe spotkania dyskusyjne, a 
w innej — wyjazdowe dni skupienia). 

Zapraszamy — ze swoim pomysłem 
zgłoście się do 0.Duszpasterza! 

e. zachęcić zabieganych drużynowych, 
aby przyglądnęli się księżom w swo-— 

ich parafiach. Być może są wśród 
nich tacy, którzy mogliby pojechać z 
Twoją drużyną. na obóz lub poprowa- 
dziliby rekolekcje dla Was. 

Jeśli znaleźliście lub znajdzie- 
cie takich Duszpasterzy - zaproście 
ich na spotkanie do Karmelu! 

3. rozpisać ankietę na temat DHiH, 
aby dowiedzieć się, czy ono jeszcze 
żyje, a jeśli tak - to, jak się ma. 

Te trzy sprawy wydawały mi się 
najistotniejsze i konieczne do prze- 
kazania teraz -— tuż przed wakacyjnym 
szaleństwem i układaniem planów na 
rok następny. Mam jednak nadzieję, 

© wyni— 

jęszcze 

że o Duszpasterstwie i np. 
będę kach ankiety, 

kiedyś napisać. 
mogża 

Danuta Solińska 

   



WNIEBOWZIĘCIE MILI 

Fakt Wniebowzięcia jest konse- 

kwencją zjednoczenia Maryi z Jezusem 
w porzydku wiary. 

We Mszy św. z 15 sierpnia, przed 
1950 rokiem, czytało się fragment z 
Łk. 10, 38-42, który przedstawia 
Jezusa podejmowanego w domu Marty i 
Marii. Marta jest przejęta różnymi 
posługami, natomiast Maria trwa u 
stóp Jezusa w przysłuchiwaniu się 

  

    

   

Jego słów. TI Jezus mówi: Marto, 
Marto, troszczysz się i niepokoisz o 
wiele, a potrzeba (mało albo) tylko 
jednego. Maria obrała najlepszą 
cząstkę, której mi będzie pozbawio- 
na. (Łk. 11 41-42). Jasna była 
intencja w wyborze tego fragmentu. 
Maria, Siostra Łazarza cała 
nastawiona na słuchanie Jezusa, jest 
obrazem Maryi, zawsze otwartej na 
słuchanie i posluszerstwo wobec 
Słowa Bożego. Stąd skoro przyjmowała 
w każdym momencie to słowo, dlatego 
Maryja została wzięta do nieba, tzn. 
została przyjęta Ona sama przez Syna 

w to miejsce, które on nam 
przygotował przez swoją śmierć i 
zmartwychwstanie: Idę przecież 
przygotować wam miejsce. A gdy 
odejdę i przygotuję wam miejsce, 
przyjdę powtórnie i zabiorę was do 
siebie, abyście i wy byli tam, gdzie 
Ja jestem. (J. 14, 2-3) 

Wniebowzięcie jednak, odsyła nas 
do tajemnicy zmartwychwstania i 
wniebowstąpienia. Dlaczego Jezus 
zmartwychwstał i wstapił do nieba? 
Pismo św. nam odpowiada, że zmar- 
twychwstanie, tak Jeżusa jak i Jego 
uczniów, nie jest tylko zjawiskiem 
zdeterminowanym przez prawa 
chemiczno-biologiczne, lecz u 
podstaw, jest konsekwencją pewnej 
opcji moralnej. 

Faktycznie, dla Jezusa zmar- 
twychwstanie i wniebowstąpienie było 
odpowiedzią ojca na Jego 
posłuszeństwo: A w wewnętrznym 
przejawie, uznany za człowieka, 
uniżył samego siebie, stawszy się 
posłusznym aż do śmierci... Dlatego 
też Bóg Go nad wszystko wywyższył.. 
(Flp. 2, 7-9). Podobnie » dla 
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chrześcijan jest zmartwychwstanie i 
życie w niebie, jeśli słuchają głosu 
Syna Bożego i wierzą w niego. Tak 
mówi Jezus: Zaprawdę, zaprawdę 
powiadami wam, że nadchodzi godzina, 

nawet już jest, kiedy to umarli 
usłyszą głos Syna Bożego, i el, 
którzy usłyszą żyć będą... Nadchodzi 
bowiem godzina, w której Wszyscy» 
którzy spoczywają w grobach, usłyszą 

" Gabriela, 

głos Jego; a ci, którzy pelnili 
dobre czyny, pójdą na 
zmartwychwstanie życia; ci, którzy 
pełnili złe czyny = na 
zmartwychwstanie potępienia (J. 5, 
15-29); To bowiem jest wolą Ojca 
mego, aby każdy, kto widzi Syna i 
wierzy w Niego, miał życie wieczne. 
A Ja go wslrzeszę w dniu 
ostatecznym. (J. 6, 40) 

I tak jest Z, Maryją. Ona 
uczestniczy w zmartwychwstaniu A 
wniebowstąpieniu Chrystusa ponieważ 
była z Nim doskonale zjednoczona, 
słuchając Jego słowa i wprowadzając je w praktykę. * Samo  - jej 
macierzyństwo co do ciała Jezusa 
było poprzedzóne i stało się dzięki 
*£iatv, tj. dzięki wolnej zgodzie, 
którą Maryja okazała wobec anioła 

kiedy Jej zwiastował 
propozycję 'Roga. Dlatego 

Ostatnio dużo mówi się - zwłaszcza w 
kręgach harcerskich - o braters- 
twie. Wiele osób dochodzi do wnios— 
ku, że tak naprawdę rzadko się je 
spotyka, zarówno wśród nieharcerzy 
jak i harcerzy. 

Nie zgadzam się z tą opinią, myś- 
lę. że jest nie jest tak źle. Bra- 
terstwo nie polega przecież na cho- 
dzeniu ścieżkami pełnego kompromisu 
i rezygnacji ze swoich przekonań. 

Obecnie istnieje w naszym kraju 
kilka organizacji harcerskich, ale 
podział organizacyjny nie wyklucza 
braterstwa. Jeżeli braterstwo będzie 
istniało na najniższych szczeblach, 
to nie będą miały znaczenia różnice 
programowe, ponieważ harcerstwo to 
jedna idea i metoda. 

Dlaczego więc 

trudno spotkać? Uważam, że przyczyn 
— odpowiedzi jest kilka. 

Po pierwsze. Prawie w ogóle się 
nie znamy, wiemy kto kim jest, gdzie 
można go spotkać i w czym może po 
móc. Natomiast nie możemy, czy nie 
próbujemy danej osoby faktycznie 

braterstwo tak * 

wniebowzięcie jest objawieni: 
ujawnieniem głębokiej przemia! 
która ziarno Słowa Bożego w n: 
sprawiło, w niej — w całokształ« 
Jej osoby. Mówił Jezus: Słowa, ktx 
Ja wam powiedziałem, są duchem i 
życiem (J. 6, 63) J 

warto więc uczynić tu barć 
prostą obserwację dotyczcą nasze 
życia. 

O tyle upodabniamy się do Mary 
o ile tak jak Ona - jesteśmy otwar 
na Słowo Boże. Jej wniebowzięc 
stanie się i naszym udziałem, o PR 
pozwolimy, aby Słowo Boże, napraw 
zakorzeniło się nie tylko w naszy 
uszach, ale i w naszym sercu. 

Oprac. O.Wojciech w oparciu o: 
A.Serra "Assunta" w: Nuoro 
Dizonariop di Mariologia; s. 
162-167. 

BRATERSTWO - JEST, CZY GO NIE M/ 

poznać, a tym samym tego co i ja 
robić. Usprawiedliwiamy to zazwycza 
brakiem czasu, nadmiarem zajęć. Każd 
ma ckreślone obowiązki, które powi 
nien wypełniaćć jako harcerz - z uś 
miechem na ustach), a jest ich mnós 
two i przez to nie starcza już czas 

'na wzajemne poznanie się. Nawet jeże 
1i spotkamy się, to każdy ma kon 
kretne zadanie, które stara się zre 
alizować, po czym rozchodzimy si: 
każdy w inną stronę. 

 



„CHORĄGIEW BĘDZIE DLA 

imaja zostałeś wybrany Komendanlem 
elkopolskiej Chorągwi Związku 
rcerstwa Rzeczypospolitej. Jaka 

ła Twoja droga do pełnienia tej 
udnej funkcji? 

Skąd się wzięła idea ZHR-u to 
zślę, że wiadomo. Kręgi Instrukto- 
w Harcerskich im.Andrzeja Małko- 
skiego, miały za cel taką, a nie 
ną wizję Harcerstwa, która zaczyna 
ię teraz realizować między inzymi w 
HR-e. Jest to kontynuacja i =mana- 
ja tego co robiłem wtedy. W 
IHAM-ach byłem na tyle aktywny na 
le potrafiłem. Później byłem szcze- 
owym nieformalnego Wielkopolskiego 

zczepu Ruchu Harcerstwa 

    

ospolitej, następnie przewodriczą- 
ym Komisji Organizacyjnej) Związku 
arcerstwa Rzeczypospolit na BQE 

  

   
naniu. Moja decyzja kandyda 
unkcję komendanta Wielko 
horągwi ZHRu była spo Ś 

wiadomością, że nie wychowałen na- 
tępcy, który już w tej shwili 
ógłby ją objąć, aczkolwiek nie- 
adnego instruktora wychowałem. 

Jaka jest Twoja wizja działalności 
struktury Choragwi? 

  

Chorągiew będzie dla instru" 
będzie im pomagała, 

aspirowała do działania. Ma : 
oółka, która będzie się zajmowała 
ostawami sprzętu harcers*o-tu- 
ystycznego. Spółka ma dawać zysk 
raz stwarzać możliwość zatrudzienia 
adziom związanym z harcerstwem, 
iędzy innymi studentom. Datyczcy to 
ie tylko Poznania, ale także całej 
norągwi. 
Chciałbym abyśmy takze 
1orągiew podjęli się 
połeczeństwu np. przez 
ię w akcję ministraj Kuronia 
klepy". 
Sprawą niezwykle ważną w 

ast kształcenie młodych 
torów. Uważam jednak, że 
anie podstawowe tzn. na 
sużynowych powinno odbywać się 

jako 
służby 

wiączenie 
"Tanie 

kszatał- 
poziomie 

  

na 

oziomie hufca. Wyżej natomiast 
awinn się organizować seminaria 

% +: sdtchiWwUm="""""""" 
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INSTRUKTORÓW ” 
przemiany w 

Chciałbym 
mimo wielu 
zawodowych 

kulturalnym 
toczyć 

ukazywałyby zachodzące 
metodyce harcerskiej. 
także aby instruktorzy 
obowiązków harcerskich i 
nie zapominali o życiu 
Poznania, które nie powinno 

się bez nas. 
Jeżeli chodzi o sprawy administra— 

  
cyjne, to niezbędnym jest własny 
lokal. Na razie dzięki uprzejmości 
Zarządu Regionu Wielkopolska NSZZ 

  

"Solidarność" dysponujemy pokojem z 
telefonem na 4 piętrze. Jest to 

rozwiązanie tymczasowe. Staramy się 
o uzyskanie budynku dla potrzeb 
ZHR-u oraz przystani w Kiekrzu, 
która moałaby się sama utrzymać. 

Jeżeli chodzi o funkcje, myślę, że 
powinny być pełnione społecznie, z 
wyjątkiem księgowego. Na pewno 
będzie także potrzebny kwatermistrz. 
Chodzi o to, aby była stala 
możliwość informowania się w 
sprawach, być może na codzień nie 
związanych z prowadzeniem drużyn, 
ale na pewno istotnych przy 
organizowaniu obozów i zimowisk oraz 
podejmowaniu akcji zarobkowych. 
Pamiętajmy jednak, że ci ludzie 
powinni być dla nas, co nie jest 

jednoznaczne z tym, że powinni robić 
za nas. W dużej mierze sprawność 
administracyjna będzie zależała od 
wszystkich instruktorów. Mam tu na 
myśli np. zbieranie składek w 
drużynach. Bardzo często to właśnie 
my "zawalamy"” coś już na niskich 
szczeblach. 

- Od 1 maja minął już jakiś czas. 
Czy mógłbyś podać osoby, które 
widziałbyś jako swoich najbliższych 
współpracowników? 

= Przypuszczam, że największe 
trudności będą z znalezieniem 
zastępczyni Komendanta Chorągwi ds. 
harcerek. Osobiście spośród 
instruktorek hufca żeńskiego 
widziałbym dwie kandydatki. Jednakże 
zdaję sobie sprawę z już i tak 

dużego obciążenia, dlatego nie mam 
sumienia sam proponować tej funkcji. 
Po prostu zaakceptuję wybór dokonany 
przez same instruktorki. 

Jako zastępcę ds. harcerzy 

=D =" === 

widziałbym phm Tomasza Łęckiego. 

Kwatatermistrzem będzie phm Marcin 
Cieślak. Największe trudności mamy z 
księgową. Liczymy tutaj na pomoc 

seniorów. 

- Czy jesteś w stanie już teraz 
podać dane statystyczne Chorągwi: 
liczba hufców, drużyn, instruktorów, 
harcerek i harcerzy? 

— Formalnie nie zarządziłem jeszcze 
żadnego spisu. Myślę, że zrobię to w 
pierwszym rozkazie. Na pewno 
wskaźnikiem będzie systematyczne 
płacenie składek. W jakimś stopniu 
także uczstnictwo w obozowych 
akcjach letnich. Nie potrafię w tej 
chwili podać dokładnej liczby, 
przypuszczam, że przeszło 1000 osób 
wyjedzie w tym roku na obozy. 

Obeenie Wielkopolska Chorągiew 
obejmuje środowisko poznańskie (I 
Poznański Hufiec Harcerek, I 
Poznański Hufiec Harcerzy, Poznański 

Związek Drużyn Harcerzy i 
niezatwierdzony jeszcze Poznański 
Związek Drużyn Harcerek) wraz ze 
Swarzędzem 3 Luboniem, Hufiec 
Zielona Góra, Hufiec Gorzów 
Wielkopolski, Związek Drużyn w 
Lesznie, Związek Drużyn w 
Ostrzeszowie. 

- Czy wolałbyś być komendantem 
wieikopolskiej Chorągwi Havcerzy, 
czy też uważasz, że Chorągiew, tak 
jak obecnie, powinna obe jmować 

działanie instruktorek i 
instruktorów? 

— Uwazam, że nie dorośliśmy jesz« 
do podziału organizacyjnego, prze 
wszystkim ze względu na spr 
administracyjne. Osobiście czuję : 
odpcwiedzialny za harcerki 

harcerzy. 

- Na pewno zdajesz sobie sprawę 

Lego. że w ZHP pozostało wie 
druzyn działających dotychczas 
Ruchu lub w ogóle bardzo bliski 
nam zarówno ideowo jak i 
działaniu. Czy jako Komendz 
Choragwi przewidujesz współprace 

nimi, a także » samym ZHP i inn) 
organizacjami harcerskimi? 

- Jestem pewien, że przy podejmov 
niu jakichkolwiek decyzji wspt 
pracy będę kierował się Pre 
Harcerskim: ”... a za brata uw: 
każdego innego harcerza...". 
wyobrażam sobie jednak współpracy 
ofiejalnymi strukturami ZHP-56, « 
z tymi wszystkimi którzy "... m 
szczerą  wolę...”. Nie jest 
obojętnym kto nosi harcerski mundt 
dlaczego uważam, że w organizowar 
wszelkich imprez powinniśmy Ł 
otwarci. Nie chodzi przecież 
odcinanie się od innej młodzie 
harcerskiej i w ten sposób uważar 
się za organizację elitarną. 

Rozmawiał MICHAŁ BŁASZKIEWICZ 

ZMAGANIA Z CZASEM 
Od wielu już lat czuję się cho- 

ra na brak czasu. Ale ponieważ jest 
to choroba, na którą prawie wszyscy 
cierpimy, dlatego łatwiej mi się z 
tym żyło wiedząc, że nie ja jedna 
zostałam nią dotknięta. Nie znaczy 
wcale, że cieszyłam się z tego, iż 
to, co boli mnie, dokucza także 
innym, ale myślałam sobię, że skoro 
tylu z nas ... to chyba jest to nor- 
ma]ne. 
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Ileż to razy w ciągu dnia ni 
mamy czasu na.to, by zadzwonić, po 
sprzętać. pomóc, odwiedzić, nauczy 
się, pomodlić -'.. A nasze wieczorn 

zmęczenie sprawia, że zasypiamy spe 
kojnie, myśląc o tym, ileż to do 
brych rzeczy zrobiliśmy tego dnia. 

W tej gonitwie obowiązków czę 
sto spóźniamy się: do domu, do szko 
ły, do pracy, na umówione spotkanie 
I chociaż wiemy, że to nieładnie 

ciąg dalszy na str. 4



ie a nie możemy poradzić. 
+ pewnością w ogóle bym si ? K ię nad 

p» nie zastanawiała, a tym bardziej 
. pisałabym o tym, gdyby nie jeden 
z1eń, którego już wrócić nie nożna. 

PE 
CE. 2 SKęz 

MOJ OS 
AGE 

         
£ A , 

ck 

  

Od jakiegoś czasu planowa ] z ł 
rza SiĘ z moją koleżanką. Bzyać 
. YŚśmy do siebie, wertowałyśmy ka- 
gaeEży tnic z tego nie wychodziło 
iakakdjh taka zajęta. Wreszcie 
a: am, że na pewno zadzwonię i 

seite się zobaczymy. 
a tygodni później moja koleżanka 

'arła. Odeszła tak niespodziewanie. 
swe 1 A do niej zadzwonić 
ź am i i 
wi się, gdyż zabrakło mi 

= T choć minęło już kilka miesię- 
z 08 myślę o tym, ze j 
boższą o to oestatnie spotkanie, 

którego nie b dawek WEGA e Przegrałam walkę z 
a przegrana nauczyła o że muszę z nim zus) A ae MDE: aky moim bogactwem 

sta się czas, kt 
obdarowywać. Piw, PEAR 

KATARZYNA KOLSKA 

NASZA HISTORIA 

SR SDE poznańskie rie 

prawdę, 

zdziwieniem reaguje na a 
Śniegocki, MASŁA, sa AL 
Szeregów, a nie znamy postac: 
Wiza, Skrzypczak, Śmigaj. r 
niewielu harcerzy, 
niż kilka ogólnych zdań. Na » 
którzy znają tzw. 
odradzaniu się harcerstwa poz 

Znamy genezę polski=go 
nie zna początków ruc 

Pragniemy Wam prze wi 
poznańskiego Pana Sp 

W każdym kolejnym numerze 
tego opracowania, które jest 
nam jeszcze w tej chwili 
opracowanie ukazywać. 

tak abyście mogli, po 
introligatorskich, 
małą książeczkę. 

Życzymy Wam miłej i owocnej lektury! 

12 
archiwum 
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e doczekało si ę jeszcz i is e syntezy swoich 

chu harcerskie r go w naszym mieści i 
azwiska jak: Wierzejewski zabili, 

ale wielu z nas, tak na 

Chrzanowski, 
znamy historię wąrszawskic M ż 5 j ich Szarych 

la] Przypus zczam, 

a 1 iInstrtktorów pot 

tego okresu jak: Firlik 
że o aistorii powojenneż także 

; 1 rafiłoby powiedzieć coś więcej 
f palcach jedne 

SZ 
sprawę Stachowiaka" 

j ręki możnaby policzyć tych 
że a czy potrafiliby opowi ś 

nańskiego po 6-letniej SE pacji edzieć o 

próbę skrótowego o i iej 
=go w latach 1912-1950 O aaa ZE 

"” ” dE będziemy drukować 4 strony 
Bi poznańskich instruktorów. Trudno ód) > : ić w ilu numerach będzie 

statnim odcinkiem wydrukujemy okładk 
wykorzystaniu swoich ci 

zszyć wszrstkie części. 

się to 

umiejętności 
W ten sposób otrzymacie 

, 

. położenie nacisku na ideę braterstwa. Młodzież skupiona w tym 

OD ZASTĘPU "PIAST" DO CHORAGNI "UL. PRZEMYSŁAW" 

GENEZA | POCZĄTKI SKAUTINGU POZNAŃSKIEGO 1912-1319. 

W listopadzie 1909 roku w dzienniku "Słowo Polskie" wychodzącym we 

Lwowie ukazały się dwa artykuły: "Bi-bi" i "Bi-es", których autorem 

był sekretarz londyńskiego Towarzystwa Literackiego Edmund Naganowski. 

Z artykułów tych społeczeństwo polskie po raz pierwszy dowiedziało się 

o powstałej niedawno w Anglii organizacji młodzieży, zwanej 

skautingiem. 
( 

W tym samym czasie na ziemiach polskich podzielonych między 

zaborców istniało już wiele organizacji młodzieżowych, które 

drogami dążyły do jednego celu - niepodległości. Najpreżniej działa- 

jącymi organizacjami były np-* Organizacja Młodzieży Narodowej  (OMN), 

wywodzące się z niej "Zarzewie" oraz Organizacja Młodzieży 

Postępowo-Niepodległościowej "Filarecja"*. Organizacje te grupowały 

przede wszystkim młodzież starszą, pracującą w niewielkich grupach 

(ten system pracy - to późniejszy system zastępowy w harcerstwie), 

których członkowie kładli szczególny nacisk na rozbudzenie świadomości 

narodowej i patriotyzmu, a przede wszystkim na przygotowanie młodzieży 

do udziału zbrojnego w walce o niepodległość. Obok tych konspiracyjnie 

działających organizacji, rozwijał się już jawnie ruch etyczny, dążący 

do odrodzenia Polski i ludzkości poprzez walkę z nałogami. oraz 
ruchu 

nurtem polskich 

trzech 
różnymi 

utworzyła w roku 1903 towarzystwo "Eleusis". Trzecim 

organizacji młodzieżowych był ruch sokoli, zapoczątkowany już w - roku 

'1867 we Lwowie. Ruch ten, którego naczelnym hasłem było: "W zdrowym 

ciele - zdrowy duch", stawiał na rozwój zarówno fizyczny jak i w takim 

samym stopniu umysłowy polskiej młodzieży. Ogromnym atutem "Sokoła" 

była jego jawna działalność we wszystkich trzech zaborach. Jak 

twierdzi Wacław Błażejewski: "Działalność tych organizacji, 

gromadzących w sobie element młody, żywy, pełen temperamentu, choć 

odrębnymi kroczący drogami, mający * w zasadzie pewne wspólne 

zamierzenia, musiała się z natury rzeczy zazębiać”. To zazębianie, 

którego szczytowy okres przypadał na ostatnie lata pierwszej dekady XX 

wieku, zbiegł się z powstaniem skautingu w Anglii (który był jak gdyby 

syntezą ideii głoszonych przez różne polskie organizacje młodzieżowe) 

oraz z pierwszymi informacjami © tym ruchu, które dotarły do Polski, 

jak już wspomniałem wyżej dzięki  Edmundowi - Naganowskiemu. W wyniku 

tych kilku czynników, które zbiegły się w czasie, w dniu 22 maja 1911 

roku we Lwowie zostały zorganizowane pierwsze trzy drużyny 

Jednocześnie utworzono Naczelną Komendę Skautową. To nie przypadek 

sprawił, że właśnie we Lwowie, na terenie Galicji powstały pierwsze 

drużyny skautowe, ze wiaśnie na tym terenie mieściło się centrum ruchu 

skautowego. Przecież to właśnie w Galicji przebywali i działali: dr 

Kazimierz Wyrzykowski, Anorzej Małkowski, Jerzy Grodyński, Olga 

Drahonowska, Mieczysław Ne:  Fauer czy też Henryk Bagiński. 

Przecież to Galicja s; *ród wszystkich trzech zaborów miała 

największe swobody, jeśli chodzi o swobody polityczne i kulturalne 

Polaków. Zupełnie inna sytuacja była w pozostałych dwóch zaborach. Ani 

w zaborze pruskim, ani rosyjskim nie było mowy © możliwości jawnej 

działalności polskich organizacji młodzieżowych, działalności, która w 

Galicji była prowadzona bez większych przeszkód. W obu tych zaborach 

jezyk polski był językiem tępionym przez zaborców na kazdym kroku. 

1 

skautowe. 
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Jednak mimo wielu przeciwności, mimo znacznie gorszej sytuacji Polaków 

w zaborze pruskim i na ten teren docierały sygnały, a Z biegiem czasu 

coraz liczniejsze i pełniejsze informacje o ruchu skautowym w Anglii i 

dopiero co powstałych drużynach skautowyc) + Galicji. Informacje te 

wbrew pozorom i na terenie poznańskim pad. : podatny grunt. 

Już w roku 1903 powstały wśród polskiej miodzieży Poznania towa- 

rzystwa samokształceniowe "Iskra", później "Ogniwo" i "Brzask". W to" 

warzystwach tych prowadzono wykłady Z historii, estetyki, geografii, 

obchodzono wszystkie rocznica narodowe, wytwarzano nastrój patrio- 

tyczny i kształtowano ducha narodowego wśród młodzieży. Jednym Z 

aktywnych działaczy "Iskry" był Henryk Śniegocki, który jak sam 

wspomina, na pewnym zebraniu swojego towarzystwa w maju 1912 roku od- 

czytał artykuł o skautingu, zamieszczony W miesięczniku dla młodzieży 

polskiej "Filareta". 

Nie był to jednak pierwszy kontakt poznańskiej młodzieży z ideą 

skauting Bowiem już w roku 1511 wydawany Ww poznaniu "Sokół. Organ 

związku Sokołów Polskich w państwie niemieckim” zamieścił artykuł © 

ruchu skautowym szerzącym sie wśród młodzieży galicyjskiej. Jak więc 

widać, również w zaborze pruskim "Sokół" miał duże znaczenie dla 

powstania skautinju. Władze "gokoła” na czele z jego wiceprezesem dr 

Ksawerym Zakrzewskim i prezesen dr Bernardem Chrzanowskim uznając po- 

wstanie i rozwój skautingu na terenie zaboru pruskiego za konieczny, 

sprowadziły we wrześniu 1912 roku ze Lwowa dwóch doświadczonych 

instruktorów skautowych: Tadeusza Strumiłę oraz Jerzego Grodyńskiego. 

Ich zadaniem miało być prowadzenie kursu skautowego oraz 

przeszczepienie idei reprezentowanego przez nich ruchu na teren 

miejscowy. c 

Działalność Strumiły i Erodyrskiego zaowocowała szybko. W dniu 17 

pażdziernika 1912 roku w mieszkaniu Henryka Śniegockiego, członkowie 

*Tskry": Cezary Jindra, Wincenty Wierzejewski, Edmund Węcławski oraz 

Henryk Śniegocki, a z "Ogniwa" Leonard Skowroński i T.Wolski złożyli w 

uroczystym nastroju pierwsze w zaborze pruskim przyrzeczenie skautowe. 

W tym samym dniu z wyżej wymienionych druhów został utwo- rzony 

pierwszy zastęp skautowy w Poznaniu, który "nazwany został "Poznań" - 

Jego zsteępowym wybrano Wincentego Wierzejewskiego. Program działania 

tego pierwszego zastępu skautowego w Poznaniu został znacznie 

rozszerzony W porównaniu ze skautingiem angielskim. Na pierwszym 

planie postawiono wychowanie młodego człowieka w duchu narodowym i 

patriotycznym tworząc nowy wzór rycerza bez skazy, oraz - wobec braku 

możliwości edukacji młodzieży w polskich szkołach - prowadzono naukę 

   

„języka polskiego oraz historii. W miesiąc po utworzeniu pierwszego 

zastępu "Poznań", podczas obchodów rocznicy Powstania Listopadowego 

odebrane zostało przy ognisku na Malcie przyrzeczenie skautowe od nowo 

utworzonego zastępu. wtedy też powstała pierwsza drużyna skautowa 

*piast", której drużynowym został Wincenty Wierzejewski. W rok później 

drużyna "Piast" tak się rozrosła, że Z jej trzech plutonów utworzono 

nowe drużyny: pierwszą im.Bolesława Chrobrego, drugą im.Kazimierza 

Wielkiego oraz trzecią im.Mieczysława Pierwszego. Następnie z tych 

trzech drużyn oraz czwartej im.Władysława Jagiełły (powstała z grupy 

"Żuaw”, skupiającej młodzież szkodzącą wróżny sposób Niemcom) 

zorganizowano pierwszy hufiec skautowy im."Piast", którego hufcowym 

SF] archiwum 
=| harcerskie.pl 

  

został wybrany - tak jak w przypadku pierwszego 

drużyny — Wincenty Wierzejewski. 

Drużyna "pjast" a potem hufiec, od samego początku 

czyły się do wszelkiej pracy przyczyniającej 

stopniu do rozwoju ducha patriotycznego w społeczeństwie, 

przede wszystkim manifestacje oraz obchody r 

Bardzo szybko idea Sskautowa zdobywała terenie Poznania 

pierwsze: 

włą- 

w niewielkin 
. inspirując 
narodowych. 

liczne 

rzesze zwolenników. Dla nich to hufiec "Piast" urządził w roku 1913 ne 

ukrytych łąkach nad Wartą pokaz swojej sprawności 

1914 w Zielone Świątki odbył się pierwszy zlot skautowy w Gł 

którym uczestniczyły poza drużynami poznańskimi, 

drużyny z innych miejscowości Wielkopolski. W drugiej 

wędrowny obóz 

Jego trasa wiodła Szlakiem Piastowskim. 
1914 roku został zorganizowany pierwszy 

W rokt 
" 

skautów. 
tę 

wędrówkę, nawet w najczarniejszych myślach nie przypuszczali, że wrócę 

do Poznania już w pierwszych dniach I wojny Światowej. 

Wybuch wojny był dla wielu zaskoczeniem. Również 

nie był przygotowany na tak diametralną 

czas działalność skautingu w poznańskim 

tego przyczyną był przymusowy pobór znacznej liczby skautów, na 

z osobami kierującymi poczynaniami poznańskich drużyn. 

stan rzeczy nie trwał długo. Większość 

zrozumiała, że należy wszelkimi miżliwymi 

wojska pruskiego. Tymi najlepszymi sposobami była albo 

skautowy 
pewier 
Główną 
czele 
taki 

szybkc 
2 

albc 

symulowanie choroby W taki to właśnie sposób już w styczniu 1915 roku 

wrócili do Poznania: Wincenty Wwierzejewski oraz Henryk Śniegoc 

miesiąc później zapadła decyzja o wznowie 

1914 roku pracy skautowej. Pierwszym 

drużynami było znalezienie zakonspirowanego lokalu, w 

urządzić normalnie działającą harcówkę. 

objął po Wincentym Wierzejewskim (jako dezerter 

musiał się ukrywać) komendę nad hufcem "Piast". 

Od początku powstania skautingu, jego 

pruskiego była nielegalna, co powodowało 

działań. Jednak z czasem konspiracja zeszła na plan da 

względu na tolerowanie działalności skautowej przez 

Jednak wraz z wybuchem I wojny światowej i 

skautów od roku 1915 policja zmieniła swój 

skautingu. Komenda hufca "piast" starała 

pruskich o zalegalizowanie swojej działalnośc 

władz pruskich była propozycja wstąpienia całej organizacji 

do niemieckiego "Ortsverbandu Jugendwehr". 

została stanowczo odrzucona, czego skutkiem był 

prowadzenia dalszej działalności skautowej. 

drużyny pracowały dalej, zmieniając tylko s 

miał teraz na pracy bardziej zakonspirowanej i pracy zastę 

zmiana systemu i form pracy nie zahamowała rozwo 

nawet go zaktywizowała. 

Aby zabezpieczyć jednolity kierunek pracy w 

Już 

sierpniu 

zadaniem postawionym przeć 
możnaby 

Henryk Śniegocki 
armii pruskiej 

działalność na terenie zaboru 

zakonspirowanie wszelkich 
lszy, głównie ze 
pruską policję. 

działalności 

stosunek do poznańskiegc 

tych działań 

i. Odpowiedzią wojskowych 
skautowej 

Oczywiście taka propozycja 
oficjalny zakaz 

Mimo oficjalnego zakazu 
ystem pracy - który polegać 

pami. Jednak 

ju życia skautowego, a 

2 

kwietnia 1916 roku utworzono W Poznaniu Miejscową Komendę Skautową 

(M.K.S.), jako władzę naczelną dla wszystkich 

M.K.S. wchodzili między innymi: Henryk Śniegocki 

3 

skłać 
komendant 

I
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drużyn miasta Poznania, Edmund Węcławski, Józ a 
Syller, Alojzy Wybieralski, Bogdan RAI a R. 

W Zielone Świątki 1916 roku odbył się zlot drużyn 
e z Poznania. Zgromadził on około 400 skautów, a odbył się w 

paęczeniCy> 13 kilometrów od Poznania 3 grudnia 1916 roku zwołano do 
ZE zbiórkę wszystkich drużynowych, na której to uchwalono nazwę 
adóSL zaw IACI: to jest - Główna Kwatera Skautowa na Rzeszę 
zło 2 ą. wnież na Zielone Świątki roku 1917 zorganizowano kolejny 

AŻ lawki oc AL LSE p: Głównej Kwatery Skautowej na 
aabooai aS: ył się w lasach głuszyńskich, a wzięło w nim 

Przez cały okres od roku 1916 wszelkie poczynania drużyn skau 
kokcnkcjj się mniejszymi, bądź większymi zatargami z Predkk zadaja, 

órych punktem szczytowym . było aresztowanie kilkunastu A 
poznańskich. Bezpośrednim powodem tych aresztowań był udział skautów w 
procesji Bożego Ciała, która z uroczystości religijnej przekształciła 
się dzięki skautom w manifestację polskości. Przysłowiowej "oliwy do 
ognia" dolał udział skautów w uroczystościach sienkiewiczowskich i 
uroczystym obchodzie setnej rocznicy śmierci Tadeusza Kościuszki. W 
Poza lutego 1918 roku, widząc wzrost szeregów skautów-bojowców 
a> i ywo postanowiły utworzyć Polską Organizację Wojskową 
s u Pruskiego. Rok 1918 przyniósł dalsze zatargi z pruską plicją. 
dima tego Główna Kwatera Skautowa zwołała do Wierzenicy na Zielone 
a 1918 roku tradycyjny zlot drużyn wielkopolskich. W trakcie 
Re? władze niemieckie rozwiązały skauting na terenie Rzeszy 

ae iej. I tym razem decyzja władz niemieckich spowodowała tylko 
iększe zakonspirowanie pracy drużyn. Zblizżał się już jednak koniec I 

wojny światowej. Rozumieli to także poznaniacy, a przede wszystkim AIBRIa PEoR ZO poż LEWE w Niemczech pobudził wielu Polaków do 
> ania. 10 i 11 listopada 1918 roku oddział skautów dzięki 

ortelowi zdobył dużą ilość broni i amunicji. Skauci dobrze wiedzieli 
w jakim celu zdobyli tą broń. Z terenów byłego zaboru rosyjskiego i 
austriackiego utworzono Państwo Polskie. Pozostały jeszcze ziemie 
zaboru pruskiego, które w dalszym ciągu deptane były butem pruskiego żandarma. Wielkopolanie, a zwłaszcza młodzież skupiona w drużynach 
skautowych wiedzieli, że jedyną drogą do zjednoczenia ich ziem z 
Niepodległą Polską była walka zbrojna. 

Kazimierz 

skautowych nie 
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HARCERSTWO NIE DAJE GWARANCJI 
NA DOBRE MAŁŻEŃSTWO, ALE ... 

Gdy dwoje młodych postanawia pójść w życie. razem, robią wtedy wspólne plany 

w oparciu o swoje wyobrażenie o tym co ich 

wyobrażają sobie swoje życie rodzinne ci, 

związani ze środowiskiem harcerskim. 

O odpowiedzi na kilka pytań popro- 
siliśmy następujące osoby: 

- pwd Katarzynę Tomaszewską — dru- 

żynową 57 PDH "Arkona" przez osta— 

tnie kilka lat, 
- phm Macieja Rydlewicza (Mokasyn) -— 

wieloletniego drużynowego J7 PDH 
oraz szczepowego Bractwa Kruka i 

Kojota, 
(Kasia i Maciej są małżeństwem od 
26 maja 1990 roku) 

aa 

- phm Marię Sielicką - drużynową 261 
PZDH "Keniczyny" (ZHR) 

- phm Tomasza Łęckiego — drużynowego 
17 PDH im.gen. Dezyderego Chłapow- 
skiego (ZHR), przewodniczącego 
Rady Duszpasterstwa Harcerek i 
Harcerzy Grodu Przemysława, 
(Marysia i Tomek są małżeństwem od 
2 czerwca 1990 roku) 

l dh Wiesławę Bogusławską - 

harcerkę 57 PDH "Arkona" 
phm Marka Gmerka - obecnego szcze- 
powego Bractwa Kruka i Kojota 
(Wiesia i Marek są małżeństwem od 

23 czerwca 1990 roku) 

- pwd Dorotę Chojnacką (Plusowa) — 
drużynową 18 PDH (ZHR) 

- Michała Nowaka -— członka 17 PDH 
oraz 1001 Warszawskiej Drużyny 

Harcerzy 

(Dorota i Michał małżeństwem będą 
od 20 pażdziernika, 

- W życiu każdej harcerk każdego 
harcerza przychodzi kiedy ąki 
moment, w którym musi n podjąć 
decyzję © wycofaniu się czy ) 

działalności harcerskiej. Bardzo 
często jest to związane z założeniem 
rodziny. Czy uważasz, %e powinno to 

nastąpić: w okresie narzeczeńskim, w 
momencie zawarcia sakrameni u,” 
małżeństwa, czy też później np. po 
przyjściu na świat pierwszego 

| dziecka? 
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czeka. Spróbujmy dowiedzieć się jak 
którzy jednocześnie są silnie 

Wiesia: 
Moment sam nadchodzi i to wcale nie 
jest określone datą Śluby. czy też 
narodzin dziecka, czy jakiegoś 
innego wydarzenia. To w ogóle nie 
jest moment. To się w jakimś okresie 
czasu czuje się, że już się traci 
bliski kontakt, a powinno się zacząć 
zajmować czymś innym. 

Mokasyn: 
Zrezygnować 2z czynnego harcerstwa 

powinno się wtedy. gdy brakuje 
człowiekowi energi da pracy. 
Natomiast czy ktoś jest żonaty, czy 
ma dziecko to nie ma znaczenia. 

    

    

Kasia: 
Jest to sprawa zupełnie 
indywidualna. Po pierwsze moment 
kiedy człowiek czuje, że już dalej 
się w danej dziedzinie nie rozwija, 
a po drugie musi Ć cos w zamian, 
ho nie można z takiego zaangażowania 
wejśc w pustkę. 

Mąre" ti 

Wszystko się koń o co 
wy anile to jla r E ni ma w 

g e I zeć do 

a 0 zeć na 

  

      

        

ty Nycz It zeby 

7 awić wszystko w ajlepszym 

stanie i być pewnym, że przetrwa 

dalej. 

Marysia: 

Nie można ściśle określić takiego 
momentu. Jeśli r poważnie 

traktować obowiązki rodziny, 
to życie san wWSka moment, w 

którym należ; zakończyć pracę 
instruktorską. Jedni poradzą sóbie z 
pełnieniem funkcji r jednym 
dziecku, a inni nie mając wcale 

dzieci nie będą w stanie podołać. 

 



Tomek. 
Ta rezygnacja powinna wynikać z 

oceny aktualnych swoich możliwości 
poświęcenia czasu i sił harcerstwu 
wobec ińnych obowiązków, które 

nadchodz;. Dla każdego może te 
nastąpić w innym czasie. 

Dorota: 

W całości chyba nie powinno w ogóle 
nastąpić. Natomiast z takiej 
zupełnie czynnej działaności, czyli 
pełnienia bardzo odpowiedzialnej 
funkcji typu drużynowa, powinno 
wycofać się jednak na dwa, trzy 

miesiące przed ślubem. 

Michał: 
Wydajem mi 
ludzi. Jak 
zaangażowani. 
najbardziej 
momen t 

małżeńst 

następuje 
nowej rod 

    

  

że to zależy od 

ją i jak bardzo     

   
- Jak wyobrażasz sobie pogodzenie 

obowiązków małżeńskich i rodzinnych 
% G6czynnym uczestniczeniem w Życiu 
harcerskim? 

A csiąt 
Ni ie wyobrażam sobie. Z harcerstwem 
na pewno będę sympatyzować. Chętnie 
też będę zjawiać się na niektórych 
imprezach i jeśli coś trzeba będzie 
pomóc. Ale nie wyobrażam sobie 
uczestniczenia ciągłego. 

Mokasyn: 
Na razie trudno mi to powiedzieć. 
Nie wiem. wiem tylko jedno, ze 
najważniejsza jest żona, natomiast 
harcerstwo dawno już odeszło daleko. ' 

że na razie trudno będzie mi 
Jeżeli jednak 

Myślę, 

się z tym pogodzić. 
ktoś zwróci się do mie o pomoc to 
nie nigdy nie odmówię. 

Kasia: 
Ja już się .na tyle wycofałam z 
harcerstwa, żeby to nie było 
zupełnie czynne harcerstwo. Byłoby 
to możliwe, ale musiało by się 
chcieć, a ja mam w tej chwili inne 
plany życiowe. Nie uważam jednak, że 
nie można pogodzić obowiązków 
rodzinnych z  harcerstwem, dopóki 
przynajmniej nie ma się dzieci, 
zwłaszcza, jeżeli jest to rodzina 

harcerska. 

$] archiwum 
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Marek: 

Wcale sobie tego nie” wyobrażam, 
dlatego zrobię wszystko, żeby nie 
prowadzić czynego życia harcerskie- 
go. 

Marysia: 

Nie wyobrażam sobie... 

Tomek: 

Myślę, że wszystko jest do 
odzenia. Postawienie takiego 

pytania jest reakcją na sytuacje, 
które obserwujemy. Jeżeli harcerstwo 
traąktowa szerzej niż jedynie 
prowadzenie jednej czy drugiej 
zbiorki, czy nawet kolejnych obozów, 
nie powinno przeszkadzać w życiu 
rodzinnym. Z tym, 

by w odpowiednim 
odpowiednie miejsce stosowne do 
s%wego wieku, zaangażowania 
zawodowego, do obowiązków wobec 
rodziny. Nie uważam za celowe aby 
wyłączyć się z pracy harcerskiej. 
Harcerstwo to coś więcej niż tylko 
drużyna, czy pełnienie funkcji w 
tzw. "pierwszej linii". 

że sztuką jest to, 
momencie znaleźć 

Dorota: 

Nie wyobrażam sobie 
funkcji odpowiedzialnej - 

pełnienia 
drużyno- 

wej, szczepowej. Można pomóc, ale 
nie można być za wszystko odpowie- 
dzialną. 

Michał: 

-Z wielką trudnością. Na pewno nie w 
pierwszym okresie. Może później, 
kiedy dzieci podrosną i będą w wieku 
zuchowym bądź harcerskim 

- Czy uważasy, Że harcerstwo pomogło 
Ci przygotować się do małżeństwa 
oraz czy małżeństwa harcerskie są 
lepszymi właśnie ve względu na 
harcerską przeszłość obu małżonków? 

Dorota: 
To co wyniosłam z harcerstwa 
bardze mi pomogło w okresie 
narzeczeńskim, Przede wszystkim 
istnieje głęboka więź. Jest masa 
spraw, które dzielą, a to jest 
przepotężna rzecz, która łączy. 

Michał: 
Nie twierdzę, że małżeństwa 
harcerskie są w swej harcerskości 
lepsze od innych małżeństw. To 
zależy tylko i wyłącznie od ludzi. 

Czy harcerstwo _ pomogło lepiej 
przygotować mi się do małżeństwa? 

487 się, że nie odczuwam tego. 

ły pewnością harcerstwo wpłynęło 
w ogromnym stopniu na moją formacje 

    

     

  

łuchową, na ko jak zostaler 

ukszatłtowany, być może w jakimś 

stopniu na pojmowanie spraw 
małżeńskich. 

Tomek: 

śię że tak. Harcerstwo j 
odowisko ludzi, w którym 
najduje swoje Jadzkaduaina 

autorytety i wzory. Mieliśmy okazję 

dostrzec takie wzory. Poza tym duża 
rola Duszpasterstwa Harcerskie To 

aśnie przez duszpast g 
naliśmy się z dh prof. Bolesławem 

s ką, któremu pozostajemy 
wdzięczni zZĄ bezpośrednie 

przygoptowanie w trakcie 12 spotkań 

   

  

ursu przedmałżeński kurs, 
iawet taki, nie j formą 
przygotowania. Wspólne 
'ainteresowania, wspólny krąg 
przyjaćiół powodują, że spędza się 

sobą więcej czasu, ma się więcej 
pólnych tematów i to pośrednio też 

możliwia łatwiejsze rozmawianie na 
nat wspólńmej przyszłości. Nielatwo 

jest. przejść w sferę tematów 
zupełnie nowych. Wspólne omawianie 
sytuacji w drużynie, trosk, 
kłopotów, które się z tym wiążą 
powoduje, że jest to punkt wyjścia, 
w którym człowiek uczy się rozmawiać 
z drugim człowiekiem i później 
łatwiej mu rozmawiać na każdy inny 
temat niż rozmawiając wcale być 
zmuszonym do omówienia ważnych spraw 
związanych z przyszłością. 

Harcerstwo nie daje gwarancji na 
dobre małżeństwo, ale na pewno 
wzbogaca o cechy przydatne w 
małżeństwie. Człowiek jest formowany 
przez harcerstwo lepiej lub mniej 
doskonale. Przygotowanie do 

małżeństwa jest wypadkową między 
innymi wychowania. Na to nakłada się 

jeszcze duszpasterstwo harcerskie a 

  

więc formacja religijna. Nasze 
zaangażowanie w Kościele to przede 
wszystkim zaangażowanie w 
Duszpasterstwie Harcerek i Harcerzy. 

Ani w parafii, ani nnym 
duszpasterstwie nie i 
środowiska takiego, które 
zatrzymało na dłużej. 

Marysia: 
Na pewno jest coś w tym co 

powiedział Tomek, że mieliśmy wzory 
postaw wśród ludzi związanych z 
harcerstwem. Raczej nie doszłoby do 
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naszego ślubu gdybyśmy oboje nie 
byli harcerzami. Pewnie już dawno 
nie bylibyśmy ze sobą. Ponieważ 
oboje pracowaliśmy w harcerstwie 
lepiej rozumieliśmy sytuacje, w 
torych któreś z nas było ciągle 

zajęte. Oczywiście nie tak całkiem 
ez problemów, ale raczej godziliśmy 

się z tym. 

Jeżeli zdecydujesz się na 

rezygnację «% czynnej dyiałalności 

carskie Lo w którym momencie 

' ym iatłabys?) uo nIEgO 

   

  

     

kiedy one 
być w 

n uniknać 
Irużynom = 

ę aby tym 

  

matkować 

przejmować 

tego 

strasznie 
dzieciom 

      

  

krzywdy. pozostać 

drużynową jest to 

możliwe. W ciałakbym 
wrócić wtedy kiedy moje dzieci 
zaczną t samodzielne a myślę tu o 

wieku LAC; 

Michał: 

Oczywiście chciałbym wrócić. Uważam, 
że zatęsknię za harcerstwem w ciągu 
życia. Tak jak powiedziałem żapewne 
w chwili kiedy dzieci staną się na 
tyle samodzielne, aby móc jeżdzić na 
obozy lub kolonie zuchowe. 

    

  

  

Wiesia: 

Myślę, że to jest po prostu 

niemożliwe. Ja już w tej chwili 
czuje, że niektóre rzeczy sprawiają 
mi trudność. Tó trzeba mieć 
samodyscyplinę, zeby : w to 
samo. A człowiek leniwieje 

Mokasyn: 

Nie wiem. Myślę, że kiedyś taki 
moment nadejdzie. Znam wiele 
malżeństw harcerskich, które są już 
kilka lat po ślubie, mają trójkę 
dzieci i które chcą bardzo do 
harcerstwa wrócć. Ale to już będzie 
inne harcerstwo. 

Kasia: 
Nie, bo już to kiedyś zdecydowałam. 
Ja już tego nie chcę. To była 
decyzja słuszna i jedyna. Teraz 
szukam coś w zamian tego.        



ie chcę wrócić do 
harcerstwa, jedynie 
trzeba będzie pomóc. 

ż czynnego 
jeżeli coś 

Marysia: 

Na razie myśle o tym co ter 
jak odejść. Nie patrzę R) aatakcj 
Teraz wiem co zrobię ze sobą, ale na 
dłuższą metę... Myślę o ukończeniu 
dwuletniego Studium Rodziny na 
Papieskim. Wydziale Teologicznym i 
e tym kierunkiem praca z harcerka- 

Tomek: 

Mnie się wydaje, 

że jest nierozsą- 
dnym, a z drugiej 
strony źle świad- 
czy 0 Środowisku 
instruktorskim 

"giną" lu- 
szczególnie 

tacy. którzy byli 
dość mocno zaanga- 
żowani. Sądzę, że 
powinno być to 
środowisko na tyle 
uniwersalne by ka- 

żdy kto ma chęć 
Cokolwiek robić, 
mógł swoje miejsce 
znaleźć. 

Rzeczywistość od 
nas  wymagą wię- 
kszego bogactwa 
niż tylko tworze 
nie organizacji 

opartej na posłu- 
szeństwie i dobrym 
wykonywaniu pole- 
ceń. W momencie 
gdy poszukuje 

sie programu, 

metodycznych, to 
instruktorskie nie 

ograniczać się jedynie 
komendantów, ich o sbożć sę 
kwatermistrzów. Idealnie byłoby 
gdyby na poziomie 'hufca, chorągwi to 
już na pewno, żeby tworzyło się 
środowisko, które byłoby atrakcyjne 
dla młodszych i starszych pod 
wieloma względami (intelektualnie 
towarzysko itp.). Niekoniecznie musi 
być to środowisko zamknięte dla 
kogoś spoza. Wręcz przeciwnie. 

Harcerstwo nie powinno być gettem, 
które jest samowystarczalne, tyjko 
pwinno posiadać własną jakość i tę 
jakość realizować nie tylko samo dla 
siebie lecz w konkretnej sytauacji w 
społeczeństwie w środowisku osiedla 
miasta, wszędzie. Ę 

rozwiązań 

środowisko 
powinno 

*] archiwum 
harcerskie.pl 
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= Czy chcielibyście ab y wasze d: i 
były w harcerstwie. Jeżeli ao 
waszych byłych 1 : 
bo y drużynach, czy też 

Dorota: 
Przypuszczan, że nie jest możliwe 
0 wysłała swoje ewentualne córki 
da 18-stki, jednakże życzyłabym 

= ie by były w drużynie tego typu 
dzi jeżeli się znajdzie. A co do 
rużyny mojego przyszłe 

odpowiada mi. z RAS: 

Michał: 

Myślę, że tak, dlat : AK; ego, ż 
stopniu 1stotne są Ę Ro» 
IRQ ŚĆ pt: będę w dalszym 4 mieszka na osiedl i OSY z ludźmi z Śmirct wótej maśc ed jestem, to siłą rzeczy ARTE: ha będą do tej drużyny R s. Nie chciałbym aby gdzieś Ę ) ziły po Warszawie na zbiórki o innych ludzi, tylko dlatego, że w tej drużynie był tatuś czy Manuni i 

Wiesia: 

Chciałabym, ale to musiałyby być 

drużyna, która by była fajna, która 

by rozwijała te dzieci, ale wcale 

nie musiałyby to być "Arkona" czy 

BKiK. Nie wiadomo poza tym czy te 

drużyny będą istnieć za kilka lat. 

Mokasyn: 

Cheiałbym, żeby były w harcerstwie, 

bo uważam, że jest to jedyna 

organizacja, która może wychować 

człowieka. Ale w takim harcerstwie 

jakim ja byłem. Chciałbym, żeby 

harcerstwo pojmowali jako służbę 

innym ludziom, żeby nie chcieli za 

to zapłaty. Chciałbym, żeby 

organizowały obozy, żeby pionierka i 

program był postawiony na bardzo 

wysokim poziomie. zdaję sobie 

sprawę, że te obozy, które ja 

prowadziłem to nie było to co bym 

chciał. 

Kasia: 

Jeżeli 
"Arkonie", 

byłyby to dziewczyny to w 
jeżeli chłopak to albo w 

BKiK albo w męskiej drużynie 

"zielonej  Szóstki". Dlatego, że 

"Arkona* jest nadal jedną z lepszych 

drużyn żeńskich i jest tam dobra 

atmosfera. Podobna argumentacja 

dotyczy BKiK i "Zielonej Szóstki". 

Marek: 

Nie myślałem o tym. Oczywiśc 

bardzo chciałbym aby by 

harcerzami. Nie zastanawiałem S. 

jednak nad przydziałem służbowym. 

Marysia: 

Ja pozostawię dzieciom całkowic: 

wolny wybór. Nie wiadomo kto w ty 

momencie będzie prowądził mo: 

drużynę. W obecnej sytuacji ni 

wyobrażam sobie by dziecko było 

mnie w drużynie. A jak ją przekaż 

może być  tępione. Nie chcę tŁ 

ciążyło na niej: to córka tej ci 

tamtej... 

Tomek: 

Bardzo bym chciał by moje dziec 

były W harcerstwie, ale gdy bęć 

chciały być harcerką — harcerzem, t 

najpierw będę starał się zorientow: 

co sobą reprezentuje drużynowy, cai 

środowisko harcerskie, wokół któret 

skupia się ich zaiteresowanie, 1 
zdaję sobie sprawę, że w tej chwil 

sama hasło "harcerstwo" ni 

gwarantuje pełnej jakości. Jest zby 
zróżnicowanie i nawet san duże 

nazwa organizacji nie wystarcza t 
rodzice byli spokojni, że jest t 
właśnie drużyna, która będzi 
realizowała wartości, które sobi 
rodzice życzą %. model prac 
harcerskiej, który dopuszczaj 

rodzice. 

MORITURI VIVENTES OBLIGANT 

Zdaję sobie doskonale sprawę 2 

faktu iż historia nie jest bardzo 

lubianą częścią wymagań na stopnie 

(przynajmniej przez niektóre har- 

cerki i harcerzy), a wymagania te 

stawiają zadania, z których czasami 

trudno jest się wywiązać. Problem 

polega na tym, że nie zawsze sami 
sięgnąć potrafimy jako instruktorzy 

po właściwą lekturę. 

    
Polski). Przykładem może być fa) 

braku wiedzy (nawet świadomości), 

dzieje Szarych Szeregów to jeden 

wielu torów działalności Polskieć 

Państwa Podziemnego. Czasar 

słuchając wynurzeń swoich harcer: 

odnoszę wrażenie, że uważają oni, ż 

podczas okupacji przede wszystkim 

okupantewm walczyły dzieci 

młodzież, a przecież to nieprawd: 

Wielokrotnie będąc w takiej sytuac: 
Obserwujć swoich harcerzy w 

drużynie zauważyłem, że brak im. zastanawiałem się jak przyjść 

umiejętności połączenia historii pomocą swoim. wychowankom, ał 

harcerstwa z dziejami narodu zrozumieli i wiedzieli choć czę* 

polskiego (z najnowszą historią tego, co każdy Polak wiedzie 

Wow BE | mc dil 
zi — ao — WOK   

   



  

fksiążki, przewartościował a wiele sprzecawali je rolnikom po 20-50 zł pojęć, kazał zupełnie inaczej Tak bylo Ww Życzynie, gdzie spojrzeć na wojnę, ale także i na stycznia 1943 r., a. więc w Święt i 
... bohaterstwo. Trzech Króli, przybyli do wsi dwa "Gdy w styczniu 1943 roku na polscz kolejarze i poinformowali, ż 3 s : Dworcu Wschodnim w Warszawie na bocznicy stoi odczepiony c 

winien. Nie należy przy tym których każdy zajmuje się jakims zatrzymało się kilka takich pociągu wagon pełen dzieci, któr 
pominać o ich wieku, a i o fakcie, okresem okupacji. Nie chciałbym transportów (z dziećmi - przyp. jeszcze żyją, bo słychać ich płacz 

ich wiedza z natury rzeczy ' omawiać poszczególnych tomów, podam P.S.) ludność stolicy ogarnęło Po czym dodali, że  niemiecc 
winna być 'mniejsza od naszej. tylko ich tytuły, a sami spróbujcie wabirzenie: Tysiące ludzi nie konwojenci gotowi są je wszystki 
ezmiernie trudnę , zaproponować się domyślić treści: zważając na niemieckie grożby i oddae Polakom za 500 marek. Tyl 
zeczytanie jąkiejś ksiąźki w celu tom 1 "Bitwa" ignorując godzinę policyjną, szło na marek nikt z Polaków w Życzynie ni 
upełnienia wiedzy. Musiałem 2 "Fundament" dworzec, by ratować dzieci. Podobnie miał, lecz kilka kobiet natychmias 
aleźć taką pozycję, któraby 3 "Noc" było w innych miejscowościach: w zorganizowało zbiórkę żywności 
'zwoliła zorientować się w prawie 4 "Solidarni" Garwolinie, w Siedlcach. Doszło do którą za pół ceny sprzedan 
zystkich nurtach i kierunkach 5 "Uderzenie" 

tego że robotnicy warsząwskich żandarmom z tamtejszego posterunku 
acy podziemnej w czasie okupacji. 6 "Finał". 2 fabBrPk którejś nocy na oczach uzyskując potrzebną sumę. . P 
jiążka ta musiałaby pokazać wysiłek Aby zachęcić was do przeczytania niemeckich żandarmów i kolejarzy, otwarciu wagonu okazało się, że z 8 
'laków, a jednocześnie być książką tej książki omówię tylko jeden ni sobie nie robiąc z ich dzieci żyje tylko 34. One także ni 
awdziwą. Trudność polegała na tym, rozdział (w tomie "Solidarni". rotestów, otwierali wagony, mogły się poruszać o  własnyci 

książki takiej nie było. Znajduje się tam 13-stronnicowy pa o w nich dzieci. Wprawdzie siłach. Ludzie na rękach zanieśli ji 
adomości rozrzucone po _ wielu rozdział zaczynający się od motta: l ich tam wtedy nie było. ale w innych - do wsi i zaopiekowali: się nimi..." 
'zycjach nadają się do studiowania, Dr Janusz Korczak (...) dokonał adobyneh wypadkach udało się pewną Książka Jerzego Ślaskiego ma te 
e nie jako lektura dla dziesi i przed wojną eksperymentu. Wziął za liczbę dzieci cdebrać Niemcom. Gdy wartość, iż jest dla dużego i 
odzieży. Zupełnie Przypadkowo ręke dziecko 4% sierocińca i bez | okupant zaniepokojony taką reakcją małego, dla harcerki i harcerzą « 

afiłem na ksiażkę, która srełnia słowa przeprowadził gwarnymi ulicami WŁESZEERZÓW stolicy, zabronił wieku nastu lat i dla dorosłegc 
'żej wymienione wymagania. Warszawy. Nastę nie wprowadził je do przewożenia dzieci zamojskich do człowieka. Śmiem twierdzić, ze jest 
JERZY ŚLASKI bo on jest autorem wypełnionej słuchaczami i Warażndy "wiele osób wyruszyło na to książka dla całych rodzin i może 

j książki, był przez wiele lat <4aciemnionej sali wyk Fadowej i | ieh Boszikłjania do różnych warto byłoby ja orzeszvtaćń w mrania 

daktorem naczelnym *WTRT - postawił przed rentgenowskim | miastsczoE ż osad województwa rodzinnym. Przypominając late 
ocławskiego Tygodnika Katolików. aparatem. Po chwili ukazało się na warszawskiego i _ lubelskiego. Po cierpień i walki mam nadzieję nie 
tor nie jest historykiem i nie ekranie rozłomotane z lęku paże znalezieniu dzieci marznących w zapomnimy o jej celu, c 
mierzał wcale wyręczać serce, dr Korczak zaś odeźwał się do odstawionych na bocznice wagonach najjaśniejszej Rzeczpospolitej. 
ofesjonalistów. Jego książka studentów: "Nie zapomijcie tego kupowano je od niemieckich kolejarzy MORITURI VIVENTES OBLIGANT - zmarli 
'sząca tytuł "Polska Walcząca” nie obrazu. Zanim podniesiecie głos „na | i konwojentów, płacąc od 20 do 100 zobowiązują żyjących. 
st żadną syntezą historyczną i dziecko, _ zanim ACZ ukażecie, | zł za jedno dziecko. W. niektórych mo, że jest obszerna to czyta się I ->romiiiCie | .zobie,., jęk RUDE N miejscowościach Niemcy sami PIOTR STAWIŃSKI 

« bardzo dobrze (napisana potczznym <4akęknione jego serce.” oferowali dzieci na sprzedaż. Tak 
zykiem). Składa sie ona z 6 -omów Jest to rozdział, który | było między innymi w Bychawie, gdzie 
hoć wydanych w 3 wolumenach:, z najbardziej mną wstrząsnał z całej 
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. Znamy się bardzo pobieżnie, co 
osłabia, ale przecież nie przekreśla 
braterstwa. To nie'znaczy, że jes- 
Łeśmy sobie obcy. Działając na tym 
samym terenie tvorzymy małe środo- 

wiska. które stają się niekiedy 
środowiskami zamkniętymi. Niestety 
są to skutki "polityki" lat ubieg- 
łych, często takie działanie w izo- 

lacji było koniecznością. 
Po drugie. Jeżeli staramy się coś 

„wspólnie robić, tworzyć, to okazuje 
się, że mamy różne, czasami całko- 
wicie rozbieżne, zdania na ten sam 
temat. Wiadomo, że podłożem wię-— 
kszości nieporozumień jest brak 

: z kolei wynika z 
tŁago, że nie         

znacznie prze 

odwrotnie, 
ce przekazują 

język, m 
jest 
umiemy uniknąć jego wad, a wykorzys— 
tać w pełni zalet. Z drugiej strony 
= gdybyśmy wszyscy byli we wszystkim 
zgodni. wskazywałoby to na naszą ge- 
nialność Craczej wątpliwe) lub na 

brak faktycznego zainteresowania się 
czymkolwiek. 

Po trzecie. Bardzo przeszkadza 

nam plotka. Tak, taka zwykła plotka. 
Dla precyzji przytoczę definicję ze 
"Słownika języka polskiego": "Plotka 
— nia sprawdzona lub kłamliiwa pogło= 
ska, wiadomość przekazywana z ust do 
ust, najczęściej szkodząca czyjejś 
opinii. * Chcemy się o kimś czegoś 
dowiedzieć, trochę go poznać, to 
rozmawiamy o nim z innymi, czasem 
nawet tak, dla samej rozmowy. Nie 
zastanawiamy się nad tym, że to co 
słyszymy i co ewentualnie przekażemy 

dalej, może być półprawdą lub nie- 
prawdą, że to może kogoś skrzywdzić. 
Niedawno pewien dh Tomek przypomniał 
stwierdzenie: "Kłamstwo powtórzone 
tysiąc razy staje się prawdą, nawet 

nieświadomie". 
Spotkałem się z poglądem wyrażo— 

nym przez kilka znajomych mi osób, 
że dzięki plotkowaniu można dowie-— 
dzieć się wielu ciekawych rzeczy. 
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postępowania. Równie żle jest, gd 
mamy do siebie o coś pretensje, al 
nasze uwagi nie trafiają bezpośred 
nio do adresata, lecz drogą pośred 
nią przez niezorientowane w sytuacj 
osoby. A przecież można takie sytu 
acje rozwiązywać - inaczej, be: 
uszczerbku dla kogokolwiek. prz 
uszczam, że braterstwo byłoby prze 

<łniejsze. k 
ro czwarte. Mówiąc ogólnie + bra 

kuje autorytetów, osób, które zdol 
byłyby gromadzić wokół siebie mło 
dych ludzi 1 pomóc im zbliżeć si 
wzajemnie do siebie, oczywiście dra 
gą metody harcerskiej. 

Wydaje mi się, że toniemy w masi 
spraw organizacyjnych i, trudno 
dojrzeć kogoś obok nas. Może teg 
nie potrafimy, bo nikt nam tego ni 
pokazał i jesteśmy na to bardz 

odporni. 

Podsumowując to krótkie rozważa 

nie — musimy być bardzo ostrożni, 
młodsi od nas, nasi podopieczni 
nas patrzą i źle by się stało, gdyb 

Łe wyżej wspomniane problemy po 
odziedziczyli. 

Zbliża się czas obozów, będziem 
przebywać ze sobą non-stop prz 
kilka tygodni. Mamy okazję się poz 
nać i pomóc, lecz także okazję kog 
skrzywdzić. Jestem przekonany, żŻ 
braterstwa nie można sprawdzić 
rozmowie, czy w wygłaszanych pog 
lądach, lecz tylko podczas trudnej 
próby, a taką może być właśnie obóz. 
wierzę, że braterstwo istnieje, 
tylko jest trochę przytłumione, 
niestety naszą głupotą. 

I chociaż plotkowanie przypisuj 
się zwykle paniom, uważam, że pano 
wie niewiele im w tym ustępują. Je 
żeli ma się trochę szczęścia, t 
można dowiedzieć się o sobie coś 
ciekawego. 

Szczególnie niebezpieczną rzeczą, 
moim zdaniem, jest interpretowanie 
czyichś myśli, intencji. Biorąc pod 
uwagę, wspomniane wcześniej, proble- 
my w zrozumieniu się, myślę, że każ- 
dy interpretuje według swojego pun— 
ktu widzenia i przypisuje to innym. 
Może po to, aby zmaleźć wytłumacze— 
nie i oparcie dla swoich poglądów i 

  

MA R NRY J RPAPPARWYĘĄ 

MINIONYCH 
WYDARZEŃ 

RIN kwietniu i maju w co drugą środe 
miesiąca odbywały się spotkania gru- 
py formacyjnej instruktorów i harce- 
rzy starszych z udziałem O.Wojciecha 
oraz z zaproszonym na spotkanie pt. 
"Kogo wychowujemy” hm Janem Sieli- 
ckin. * 13 maja została odprawioma 
comiesięczna Msza św. DHiH, nastę- 
pnie odbył się kominek na temat: 
"Byc lekarzem", którego gościem był 
dh dr Rachlewicz. * Ww połowie maja 
Rada DHiH spotkała się na 
rekolekcjach w Lipnicy. * Nastąpiła 
zmiana na funkcji przeora klasztoru 
O0.Karmelitów Bosych. * Po kilku 
miesięcznej przerwie powrócił do nas 
z Białorusi 0.Mateusz. * 26 maja 
oraz 2 czerwca O.Zdzisław w związku 
z dwoma Ślubami harcerskim przebywał 
przez kilka godzin w Poznaniu. * 
2 czerwca udzielili sobie sakramentu 
małżeństwa phm Maria Sielicka (była 
członkini Rady DHiR) oraz phm Tomasz 
Łęcki (obecny przewodniczący Rady 
DHiH). * 10 czerwca harcerską Mazą 
św. oraz ogniskiem zakończono rok 
harcerski 1989/1990. * 14 czerwca 
harcerki i harcerze DHiH - jak co 
roku - pełnili służbę sanitarną i 
porządkową podczas centralnej pro- 
cesji Bożego Ciała naszego miasta. 

= 

    e uefa, "OKO NM 

RA 
SFA 

NASLE 

SKROMNE 
"PROPOZYCJE 

1. 08-09.09.1090 — Pielgrzymka Ha; 
cerek i Harcerzy na Jasną Górę. Ji 
dziemy jako Duszpasterstwo Harcer: 
i Harcerzy Grodu Przemysława, p« 
wodzą Duszpasterza i dwojga instrul 
torów „grupa harcerek i harcerzy; 
Proponujemy wyjazd w sobotę rar 
najlepiej "Wielkopolaninem" ok 
godz. 5.30 lub pociągami późniejszy 
mi/. Duszpasterz prosi © kontakt 
nim w tej sprawie na przełomie sier 
Pnia i września. 

2. 14.10.1990 — pierwsza Msza Św. 
nowym roku harcerskim. 

3.  18-20.10.1986 — Instruktorski 
Dni Skupienia w Gostyniu. 

4. 11.11.1990 -— uroczyste obchod 
X-lecia Duszpasterstwa Harcerek 
Harcerzy Grodu Przemysława. 

Uwaga! Konkurs!!! 

Przypominamy, że ogłoszony zosta 
konkurs na emblemat obchodów X-leci 
DHiH Grodu Przemysława. Prace należ 
składać na ręce Duszpasterza do dni 
13.10 br. Premiowane będą trzy pier 
wsze miejsca z tym, że propozycj. 
zwycięzców będzie zastrzeżonym wzo 
rem. tzn. zwycięska drużyna będzi 
mogła rozpowszechniać zaprojektowan: 
przez siebie emblemat w różnej for: 
mie. Ogłoszenie wyników nastąpi p 
Mszy św. 14.10 br. 

   



  

Poznań, 21.04.1990 r. 

DRUHNO DZTAMO 

     

  

Bardzo r ucieszyło pojawienie 

się rubrył Dylematy", bowiem ka- 

żdy z na ada ich moc. Najwa” 
; , + 

  

   

    

4d moich pytań jest 

mnie p ane 

    

jest w nim = 

powiedzieć, że z ta- 

powinnam wybrać się 

  

Miłości" lub 

Jednak nie 

o tę miłość mi chodzi. Odwołuję się 
do tego co Druhna napisała fw "Har— 
melu nr 10) o harcerskim poszukiwa- 
niu "Boga, Ojczyzny i Miłości". Ja 
rozumiem - ta Miłość ma ogarniać ca- 

łe życie i jeszcze łączyć je z wie- 

cznością. Nie jest więc Ona senty- 
mentalnym uczuciem, tylko jakimś 
konkretnym działaniem - może |le- 
pszym, może bardziej $wiadomie na- 
stawionym na Dobro... 

Czy jednak Harcerstwo uczy ko- 
chać? W Prawie i Przyrzeczeniu jest 

tylko jeden punkt, w którym nakazana 

zostaje miłość -— "Harcerka miłuje 

zkoły na spotkanie 

kursu rrzedmaiżenskiego. 

  

przyrodę i stara się Ją poznać”. W 

innych zdaniach mowa jest o 

"służbie" i "bliżnich". Przyrzecze- 

nie także wzbrania się jakichkolwiek 

uczuciowych” nakazów, jest przecież 

"szczera wola”, "całe życie", "służ- 

ba", "niesienie pomocy” 1i '"posłu- 

szeństwo Prawu”. Gdy przyglądam się 

tym zapisom — przerażają mnie tro- 

chę. Można bowiem śmiało być dobrym 

harcerzem czy dobrą harcerką bez 

Miłości. Ona nie jest ważna według 

naszych drogowskazów wychowawczych. 

T tu jest własnie miejsce na mój dy- 

lemat, na moje pytanie. 

P archiwum 
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Te zgrozą patrzę, jak "służymy 4 
rtrwałości i stałości, ra 

innych cech ogólnie pojęte. 

  

   

Miłosci (tutaj  pańszczyzną możn | 

nazwać -sestnictwo w comiesięcznej. 
Mszy Św. To samo jest chyba z > 

  

jeśli "służbą Ojczyźnie", 
A co z miłości ogóle się odbywa. 

o 

wsród harcerskich "sióstr" i "bra a | 

ci"? W jaki sposób Ona emanuje n 1 

ludzi spoza harcerstwa? Odpowied i 

a i tak samo zmusza d 

1 »dobnie można spytać 
w chęci niesienia pomocy 
jest to bardzo niechciany 

obowiązek, którego nawe 
ełnić. Następnie 

yS1! karnosc i posłuszeństwo 

pserwuję bardzo często "rozkazoda 
którzy dawno zapomnili, ż 

podkomendnych szanować, a € 

dopiero uznać za osoby kochane 

Także widuję śmiertelnie przestra 
szone harcerki, które nawet nie maj 
odwagi polubić swych "druhen" lu 
"druhów". A 10 punkt Prawa? To prze 

sież nakaz i zakaz, który jak naj 

bardziej wiąże się z Miłością 

Nakazu czystości najlepiej nie za 
uważyc, a do zakazu "picia i pale 
nia " podejść z odpowiednim *cier' 
piętnictwem" 1 zawstydzeniem. I 
ten sposób kolejny punkt Prawa zni 

szczyć. 

Mogłabym opisac więcej przykła 
dów, ale są to chyba sprawy ogólni 
znane. Chodziło mi przede wszystkim 
ahy stwierdzić jak kiepskie jest na 
sze "harcerstwo", gdy będziemy j 
realizować bez zaangażowania, 
Sci, dobrej woli czyli Miłości. Tyl 
wiem. Jak jednak czynić tę Miłość 
co robic, aby nie działać przeciw 

nie? Rozumiem, że faktyczną odpo 

wiedźż powinno dac mi życie i 

wiadczenie, ale skoro mogę wykorzy 

stuję tę okazję. Piszę i proszę 
odpowiedz w "Harmelu", 

- chciałabym pozostać w ukryciu- 

    

afimy 

  

o 
WCÓW”, 
mają 

  

POWIRŁANA DRUŻYNOW. 

Daje Wam jedno - tęsknole za le 
pszym Życiem, którego nie ma, a któ 
re kiedyś będzie, zą Życiem prawdy i 
sprawiedliwości. 

doprowadzi Was do AL a ; tęsknota 

Miłości”, 
sa. Ojczyzny i 

JANUSZ KORCZAK 
Myślę M pd 

ny cel > 
nie mówił J.Korczak dałą Ci bola 

Ezd ole Ii. tak obszernie swoje AE npc a wynika PA uje s fakt nieha > Zrdć harcerstwą", czyli 5 po ak nie można nazwać służbą a z asnie ną prawdziwej służbie powin- na opierać się "harcerstwo". 

M, 
A: że można być dobrą harcerką 
A Maiłosci. Przecież sama służba grugi emu człowiekowi, szczera wol niesienie pomocy -— to wyrazy najć 
kniei. Miłosci. Znalazły one 
swoje miejsce w każdym punkcie Prawa 

NASZ ADRES: 

Mie mozna bowie i mozna b =m mowić o miłc 
oe tylko słowa miłość, Re zn: w przedmowie do książki SZTUCE MIŁOŚCI" powiedział, że | s. do niej dojść bez "odwa: 

ry 1 zdycscyplinowania*. m 
wlasnie postaw doszukasz się w Pi wie i Przyrzeczeniu, a że nie ma i na > dzień w harcerskich szeregąc 4 BO przeczytaniu Twojego Jis 
zk żuż, że jest na świecie jeć 
dst żuł która z zaangażowanie 

ka oscią, dobrą wolą realizuje się 
arcerstwie. Jestem szczęśliwa 

AR OJaA bratnią duszę, Myślę t Sika - to Ty właśnie w swoich w CROWAREACH tę tęsknotę o której m aa J.Korcząk. Wierzę, również 
po Latach na któryś kolejny art: k z kącika DYLEMATY Przyśle : 
nie właśnie Twoja Bes) 

na co dzień - staraj się n ZĘ na postępowanie Kożeni ik AE siłę zmieniaj w nich t z <aRzimli ich czyni = bo t j własnie MIŁOŚĆ, żśj 

DOROTA DZIAMS 

DUSZPASTERSTWO HARCEREK I HARCERZY GRODU PRZEMYSŁAWA 
Ki ASZTOR O00.KARMELITÓW BoSsYCH 
uL. DziaŁowa 25 POZNAŃ 

 



i SŁOWO DUSZPASTERZA 

Mija kolejny rok działalności 
H1H — naszego wspólnego poszukiwa— 

ia Boga i odkrywania jego miłości. 
adaniem duszpasterstwa harcerskiego 
est ułatwienie Tobie, druhno i 
ruhu, spotkania z Rogiem. Nlatego 
rzy końcu kolejnego roku duszpa— 

terskiego musimy sobie postawić 
ilka pytań. Te pytania są konieczne 
sżeli chcemy być uczciwi wobec sie- 
le_i wobec Boga. 
Zastanów się, czy wykorzystałaś 

kykorzystałeś) możliwości jakie 
awąło ci duszpasterstwo? Mam na my- 

"11 comiesięczną Mszę świętą, wspól- 
s kominki, rekolekcje adwentowe i 
ielkopostne. Czy uczestnictwo było 
>trzebą Twojego serca, spotkaniem 
zchającego Boga, czy było może tyl- 
>  przyzwyczajeniem pozostałym z 
rch lat, kiedy szło się do kościoła 

; zamanifestować swoj sprzeciw 
©hec władzy? W ostatnim roku wiele 
naszej ojczyźnie się zmieniło i 

dal zmienia. Czy starałaś (stara- 

:ś) się brać w tym udział przez 
nianę samego siebie? 

Duszpasterstwo chce ci pomóc 

kryć Twoje wady 1 słabości, a 
tierować Cię ku Bogu, który Swoją 
'ską pomoże Ci byc mocnym i stanow- 
zym. Harcerka i harcerz majż "być 

'zwaniem dla zagubionej dzisiejszej 
odzieży. Macie być dla nich zna- 
em. A znak, by można się było nim 

erowac musi być czytelny. Takim 
'akiem, ktory może dac dzisiejszemu 

riatu harcerka i harcerz, jest za- 

wne radość, uśmiech, wspaniało- 
$lnosc, poświęcenie, wdzięczność, 
użba drugiemu, umiłowanie Boga i 
jczyzny. 

Druhno, druhu! 

Już niedługo rozpoczną się waka- 
je - wakacje od szkoły. Nie od tego 

vy starac się być lepszym. Nie są 
wakacje od miłości, od uczciwości 
dążenia ku Bogu. 
Wyjedziecje na obczy harcerskie. 

nzy, które bardzo kochacie ji z 
ecierpliwosci4 na nie czekacie. 
nmy, XKktorych zadaniem jest wzmo- 

N 

cnienie Waszego ducha i ciała. Obozy 
na ktorych macie zbliżyć się do 
przyrody, poznać ją i pokochać. Obo- 
zy, które mają zbliżyć Was do Boga. 
N a łonie natury macie dostrzec śla- 
dy kochającego nas Boga. 

  
Życzę wszystkim harcerkom i har-. 

cerzom Poznania, życzę ja, Wasz 

duszpasterz, abyście to, czego na- 

uczyliscie się w Waszym duszpaster- 

stwie, nieśli do świata. Pragnę, 

ahyscie przez swoje dobre swiadectwo 

przez poszanowanie wszystkich pun- 

ktow Prawa Harcerskięgo zmienili Wa- 

sze otoczenie. Niech każdy, kto spo- 

tką harcerkę i harcerza z duszpa- 

sterstwa poznańskiego, dzięki Wam 

stąnie się lepszy. PR 

Wracajcie wypoczęci i z nowym za- 

pałem do pracy nad sobą. Z niecier- 

pliwością będę na Was czekał i mam 

nadzieję, że znów będziemy wspólnie 

spotykać się w naszym duszpaster- 

stwie! 

Wasz duszpasterz 

O.Mateusz Więcek OCD 
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