
  

Duszpasterstwo Harcerek i Harcerzy Grodu Przemysława 
  

Kilka zdań wyjaśnienia. 

Przed Tobą kolejny numer HARMELU. Po prawie rocznej przerwie nowa redakcja 

wznawia wydawanie gazety naszego Duszpasterstwa. Poprzedni redaktorzy żegnają się Z 

czytelnikami dołączoną do numeru wkładką. Nie będziemy pisać o szczegółowych planach 

na przyszłość. wyjaśnić jednak trzeba, że każdy numer obok stałych rubryk będzie miał 

temat wiodący. W tym miesiącu jest to OJCZYZNA. Zapraszamy do współpracy. 

OJCZYZNA 

Na początek obszerne fragmenty artykułu z 

Polityki. Podslawowe pytanie jakie w nim 

pada zadaliśmy kilku osobom z różnych 

pokoleń poznańskiego harcerstwa. ich wy- 

powiedzi drukujemy poniżej. Tekst w 

ramkach to fragmenty "Myśląc Ojczyzna..." 

Karola Wojtyły. 
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ŚCIĄGANIE POLSKI Z COKOŁU 

"Nie pytaj co twój kraj może zrobić dla 

ciebie, spytaj co ty możesz zrobić dla 

twojego kraju". W 1961 roku, gdy 44-letni 

prezydent € USA zwracał się z 

przemówieniem inauguracyjnym do swych 

rodaków, Ameryka czuła się młoda i była 

ufna w przyszłość. 

30 lat później zwróciliśmy się do kilkuset 

tegorocznych maturzystów w Warszawie i 

Pułtusku. Podaliśmy nazwisko autora, 

cytat, miejsce i czas wypowiedzi, a poniżej 

tylko krótki dopisek: "1991, Warszawa   

społecznie, podpisywać listów zbiorowych. 

Nie wstąpię do żadnej partii ani do klasztoru 

Nie będę potulnie znosiła doświadczeni jakich 

się tutaj na nas dokonuje. Nie pozwolę sobą 

manipulować, wmawiać mi wdzięczności do 

kraju, który nie interesuje się mną, nie 

wypełnia chocby minima swoich 

obowiązków, nie zapewnia normalności. 

Ten głos Moniki z Pułtuska powtarza się 

wielokrotnie, kilka razy częściej w jej mieście 

niż w Warszawie. Uczę się i wynoszę Śmieci. 

Prosić mnie o coś więcej to bezczelność. 
  

(Pułtusk), TY:". 

Szanowny Panie 

Prezydencie Kennedy 

„co ja mogę wiedzieć 

o życiu? Niewiele. 

Być może nic nie 

roziwniem... Ale wiem 

na pewno, że "praca 

dła kraju" nie jest |którą wypełnia.   moim życiowymi 

Ojczyzna - kiedy myślę - 

wówczas wyrażam siebie i zakorzeniam, 

mówi mi o tym serce, 

jakby ukryta granica, 

która ze mnie przebiega ku innym, 
aby wszystkich ogarniać 

w przeszłość dawniejszą niż każdy z nas: 

z niej się wyłaniam... 

gdy myślę Ojczyzna - 
by zamknąć ją w sobie jak skarb. 

Pytam wciąż jak go pomnożyć, 
jak poszerzyć tę przestrzeń, 

Dla wielu, zwłaszcza w 

Pułtusku, nie należy 

robić nic. Działania dla 

kraju to domena osób 

publicznych, polityków, 

reprezentujących świat 

kłamstwa i fałszu. 

Po co ten teatr? Po co 

ludzie wymyślili jakieś   reguły - bv dziś czy 
  

powołaniem. Już parę pokoleń "coś" dla 

kraju robiło i albo o nich zapomniano, albo 

wyrzucono do lamusa, albo postawiono na 

Prezydencie - nie będę cokoły. Panie 

krzyczeć "hurra" w żadnej sprawie, pracować 

P archiwum 
—=| harcerskie.pl 

jutro krzyczeć i łamać je ludząc się, że nikt 

nie widzi. Ktoś cytuje Orwella: jedynym 

władza" i 

dla ludzi, 

celem władzy jest dodaje: 

polityka jest zajęciem którzy 

cierpią, nie potrafią albo nie chcą żyć. Inni   

dorzucają: ludzie robią wszystko dła siebie, ci 

na górze tak samo, a gęby mają wypchane 

Jrazesami, 

życie. Każdy powinien żyć tak jak chce i tam 

gdzie chce. 

  

Czytającego le wypracowania 

uderza niechęć do _ sloganów: 

Celowo wybraliśmy cytat z 

Kennedy'ego, żeby nie dostało nam 

się za maltretowanie młodzieży 

wieszczami. Ale oto proszę: nie da 

się ukryć, że powyższy cytat jest 

bardzo mądry, górnołotny i mobili- 

zujący. Ale tak samo nie da się 

całkowicie ukryć, że mnie nie   

Tak zwarci wśród siebie 

jedną mową, 

istniejemy w głąb własnych korzeni, 

czekając na owoc dojrzewań 

i przesileń. 

Ogamięci na codzień 

pięknem wlasnej mowy, 

nie czujemy goryczy, 

chociaż na rynkach świata 

nie kupują naszej myśli 

z powodu drożyzny słów. 

Czyż nie żywimy pragnienia głębszej jeszcze wymiany? 

Lud żyjący w sercu własnęj mowy 

pozostaje poprzez pokolenia tajemnicą myśli 

nie przejrzanej do końca.     

dotyczy. Jest to idealne zdanie do 

wypisania na gigantycznym Iransparencie na 

Placu Defilad, Doprawdy temat wypracow- 

ania jest ladny. Można by ślicznie 

wykorzystać naszą narodową poezję. Tylko że 

dziś jest dziś. Tylko że tu się Żyje. 

Ktoś z filozoficzną zadumą cytuje Woltera: 

"Człowiek wolny idzie do nieba taką drogą 

jaka mu się podoba". To poczucie pojawia 

się w wielu wypracowaniach. Pragnienie ab- 

solutnej wolności, nie podporządkowanej 

tradycji, ' obyczajom czy | narzuconym 

zobowiązaniom: nie uważam, że miejsce 

urodzenia powinno rzutować na jego dalsze   

Pojawia się prawidłowość: ci którzy negują 

zasadność jakiejkolwiek pracy dla kraju, 

utożsamianej zazwyczaj z - wielkimi 

działaniami, jako jej przeciwieństwo 

przytaczają robienie kariery, inicjatywy 

z n RJ "n £ "on 

lokalne. Dla nich "kraj" to "paristwo", "rząd", 

"politycy", siły ciemne i niesympatyczne, w 

niczym nie zasługujące na jakąkolwiek 

pomoc. Odwrotnie ma się rzecz z aulorami w 

mniejszym lub większym stopniu - 

utożsamiającymi się z myślą Kennedy'ego, a 

wbrew jest ich zwłaszcza w pozorom, 

Warszawie, nie malo. Ich punkt wyjścia jest 

podobny - działania dla kraju to zajęcie dla 

wielkich, ale przecież my możemy zrobić  



coś małcpo własnego. Sądzę, że nawet 

próbując zauważyć ludzką krzywdę robimy 

wiele.  Nigdv nie byłam fanatyczką 

patriotyzmu, ałe zawsze myślałam o Polsce 

właśnie jako o swoim kraju: tu się urodziłam, 

wychowałam, mówię po polsku, a więc tu 

zostanę. Będę lu mieszkać i żyć starając się 

nie wchodzić w niepotrzebne konflikty z 

ludźmi, z prawem, z samą sobą. 

Podkreślana jest wartość solidnej pracy: 

"Jeśli coś robisz - rób to dobrze; jeśli nie 

umiesz, zostaw to innym" - ta myśl 

przewija się w różnych wariantach przez 

wiele wypracowań. 

Zeszłe pokolenia udowodniły całemu światu 

swoją odwagę i bojowość, do nas należy 

udowodnienie naszej pracowitości. Możemy 

skończyć ze stereotypem Polaka - pijaczka, 

oszusta i pokątnego handlarza - jak nmie to 

boli gdv słyszę we Francji "pijanv jak 

Polak". 

Ale jest i podejście przeciwne popularne 

zwłaszcza wśród puktuskich maturzystów: nic 

dziwnego, że strach przed bezrobociem 

odbija się na naszych twarzach. Mam się nie 

pyłać co mój kraj może zrobić dla mnie? 

Trudno mi nie zadać tego pytania w chwili, 

kiedy najbardziej potrzebuję wsparcia, kiedy 
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za chwilę mogę stać się  wyrzutkiem 

społeczeństwa bez nadziei na jakąkolwiek 

przyszłość. 

"Nic pytaj..." - a dlaczegóżby nic? 

Kennedy przemawiał z pozycji człowieka 

nosabiającego państwo. Podobnie mówi nasz 

prezydent: "Weźcie swoje sprawy w swoje 

ręce”. Ale chyba nia zastanawia się jak 

pomóc obywatelom osiągnąć pulap, z którego 

będzie można dawać. 

W tym miejscu dochodzimy do sprawy 

najważniejszej. Jaki wzorzec przedstawić 

młodemu pokoleniu, które nadchodzi? Jeżeli 

ktoś chce, aby słowo "patriotyzm" budziło 

uśmiech  pobłażania, jak to napisał 

maturzysta w Liceum im. Reja, to podam 

kilka prostych recept: więcej martyrologii w 

telewizji, gawęd o cierpieniu dla Polski 

(dłaczego dla Polski trzeba zawsze cierpieć, 

a nie można żyć i pracować?), opowieści o 

szwoleżerach i powstańcach, więcej 

epatowania bohaterstwem herosów, matek- 

Polek, sprowadzania prochów i pobrzęki- 

wania kajdanami. Kilka nowych pomników 

w każdym mieście, jeszcze trochę opowieści 

o zębach, co za Polskę wybili i jak to nasi 

przodkowie od kołyski po mogiłę nic tylko 

myśleli o Tej co nie zginęła.   

  

Poza mową otwiera się przepaść. 

Czy jest to niewiadoma slabości, 

jakiej doświadczyliśmy 

w ojcach naszych 

i dziedziczymy w sobie? 

Wolność stale trzeba zdobywać, 

nie można jej tylko posiadać. 

Przychodzi jak dar, 

utrzymuje się przez zmaganie. 

Dar i zmaganie 

wpisują się w karty ukryte, 

a przecież jawne. 

Całym sobą płacisz za wolność - 

więc to wolnością nazywaj, 

że możesz płacąc ciągle na nowo siebie 

posiadać     

czasach ciężkich dla Polaków - pisze Paweł z 

Pultuska. 

Na  konicc wypada przemycić nutkę 

optymizmu, cytat z wypracowania Moniki z 

Warszawy, dość dobrze oddający ducha wielu 

prac: Afyślę, że Polacy mają dość już roli 

"biednych Polaczków”, że duma nie pozwala 

tak żyć, dlatego ci zwykli przecięlniacy też 

zaczną dawać coś Polsce nie oglądając się 

wiecznie na innych. 

Marcin Meller. POLITYKA 8/92 
  

Ale można inaczej. Tak ważną sprawą staje 

się teraz przeniesienie głównego punklu 

nacisku w pedagogicznych teoriach z 

bogoojczyźnianego postrzegania dziejów na 

ksztaliowanie osobowości nowego obywatela, 

który znałby swoje miejsce w społeczeństwie. 

Nie sposób nie oddać racji mówiącym o 

wielowiekowych iradyejach przodków, 

dziedzictwie kulturowym narodu itd. Ale 

ciągłe podnoszenie tej tematyki nie wpływa 

już na młodych ludzi tak jak bywało w   

Tą zapłatą wchodzimy w historię 

i dotykamy jej epok: 

Którędy przebiega dział pokoleń 

między tymi, 

co nie dopłacili, 

a tymi, 

co musieli nadpłacać? 

Po której jesteśmy stronie? 

Nadmiar tylu samostanowień 

czyż nie przerósł sił naszych 

w przeszłości? 

Czyż ciężarów historii 

nie dźwigamy jak filar, 

którego pęknięcie 

nie zabliźniło się dotąd?       

 



  

I 

W NIEJ TYLKO ŻYCIE WIĘC IDZIEM ŻYĆ! 

Nie odmawiając napisania swoich refleksji na 

temat Ojczyzny nie przypuszczałem jak 

trudnego podcjmuję się zadania. Myślę. że 

trudność pisania o Ojczyźnie wynika stąd, że 

  

Ojczyzna: 

wyzwanie tej ziemi 

rzucone przodkom i nam, 

by stanowić o wspólnym dobru 

i mową własną jak sztandar 

wyśpiewać dzieje. 

Śpiew dziejów spełniają czyny 

zbudowane na opokach woli. 

Dojrzałością samostanowienia 

osądzamy młodość naszą, 

czasy rozbicia 

i złoty wiek - 

Osądziła złotą wolność 

niewola. 
i       

jest to w istocie pisanie o sobie samym. 

refleksje na temat Ojczyzny to swoisty i 

trudny rodzaj rozrachunku ze sobą, to 

wejrżenie w głąb własnego sumienia. próba 

odpowiedzi na pytania o wierność i lojalność. 

Nie potrafię chłodno i obojętnie myśleć i 

pisać o Polsce, która jest moją Ojczyzną. Mój 

sposób pojmowania Ojczyzny być może nie 
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przystaje do współczesności, która tak 

uparcie zdąża do integracji wszystkich i 

wszystkiego. Nie śpieszno mi do tego by być 

obywatelem Świata czy Europy. Kiedy już 

wreszcie mogę, tak szeroko i głęboko jak lo 

tylko jest możliwe pragnę być Polakiem i 

tylko Polakiem. Moja Ojczyzna nie znajduje 

się lam gdzie mi może być dostatnio i   

Nosili w sobie ów wyrok 

Bohaterowie stuleci: 

w wyzwanie ziemi wchodzili 

jak w ciemną noc, 

wołając 

"wolność jest droższa niż życie!". 

Osądziliśmy wolność naszą 

sprawiedliwiej niż inni 

(podnosiła swój głos tajemnica dziejów): 

na ołtarzu samostanowienia 

płonęły ofiary pokoleń - 

przejmująć wołanie wolności 

silniejszej niż śmierć       

wygodnie. Wiem, że jedynie dobrze może mi 

być tylko w Polsce. Jakże mam o Niej pisać, 

czyż trzeba o niej pisać. Ci, którzy Ją 

najbardziej kochali bardzo niewiele o niej 

pisali, jeszcze mniej mówili, zazwyczaj szli i   

życie za Nią oddawali. Jakże mi pisać o 

Tobie, czymże dla mnie jesteś Polsko - 

Ojczyzno moja, Ojczyzno moich rodziców i 

mojego Papieża. Czymże dla mnie jesteś? 

- Jesteś dla mnie wartością trudem wielu 

pokoleń pozyskiwaną, jesteś dobrem, którego 

- Tu mam przyjaciół i tu nie poznałem 

swoich wrogów. 

Za to wszystko czym mnie tak hojnie darzysz 

Polsko - Ojczyzno moja winienem Tobie 

wierność i Wszak synowski szacunek. 

obiecywałem Tobie lo wtedy, kiedy mi mój 

  sam dla siebie nie harcerski krzyż do munduru 

byłbym zdolny uzyskać. | Czyż możemy odrzucić wolanie, przypinano. 

- Darzysz mnie Ojczyzno |K'$re rośnie w nas Jeśli już mój drogi młody 

moja urokiem swoich |JaKbY nurt czytelniku zdecydowałeś się 

lasów, łąk, pól i gór |"v78 wysokich przeczytać tych kilka 

niebotycznych, i zbyt stromych brzegach? niezgrabnych zdań, które dla 

obmywasz i chłodzisz | CZYŻ możemy mierzyć ciebie o Polsce - Ojczyźnie mojej 
. . . . 4] k 

mnie wodą Twoich jezior |"9574 wolność 

ROH wolnością innych? 

- Tu jest mój dom, gdzie | Zaganie i dar - 

stół do wy stoi którego : 

głodny zasiadam, a syty |90 Wolność waszą 
odchodzę związaliście z naszą, 

; ebaczcie! - Tu do dziś stoi stara |Przebaczcie! 
I patrzcie! - szkoła, w której uczyłem 

się wielu pożytecznych 

rzeczy. 

- Na tej ziemi mieszczą | 1859 4a, 

się groby moich |5!Śry Przychodzi, 

najbliższych i buduje się |! 788MiE,   dom dla mojej córki. 

że wolność naszą i waszą 

odkrywamy ciągle na nowo 

„Którego wciąż nie dosyć 

i Twojej napisałem, to pragnę 

Cię o jeszcze jedno poprosić: 

pragnę mianowicie, żebyś wtedy 

kiedy śpiewać będziesz nasz 

harcerski hymn zastanowił się 

nad sensem i życiową wartością 

słów w nim zawartych, pragnę 

żebyś. zrozumiał, że "... w Niej 

tylko życie..." 

Ireneusz Smól phm. 

Słowa Kennedego są dla mnie 

odzwierciedleniem systemu   społecznego, panującego do 
  

dzisiaj w USA. Kladzie się lam bowiem duży 

 



nacisk (szczególnie wśród nastolatków) na | walczyć o swoją godność i wolność. wiele | taką postawą możemy nie tylko zrównać się z | Jesteśmy harcerzami, uczniami szkół, 
ę I 

naukę rzetelnej pracy. W Polsce nie jesteśmy | razy przecież pokazywali światu swą | państwami Europy Zachodniej ale i znależć | dziećmi rodziców. Jesteśmy w takim wieku, 

do tego przyzwyczajeni. Mówi się nawet, że | postawę. Jesteśmy jednak również narodem, | się w czołówce. Tylko narody znające swoją | w którym najważniejszą rzeczą jaką możemy 

to skandal, że ludzi wyrzuca się z pracy za to, | który nie potrafi stworzyć sobie dogodnych wartość mogą osiągnąć sukces. I wcale nie | zrobić dla Polski jest nauka: poznawanie 

że nie pracują, tak jak się tego wymaga. | warunków do utrzymania niepodległości. Nie | musimy przejmować wartości moralnych z | swojego kraju, tradycji, historii ale też 

Trzeba sobie jednak uświadomić, że ludzi | umiemy przypieczętować wolności silną Zachodu. Równie dobrze my możemy | poznawanie historii i tradycji innych 

leniwych i bez inicjatywy należy zastępować | gospodarką. Nasza moralność opiera się na zaimponować naszym systemem wartości. | narodów, nauka języków obcych. Dążenie do 
    

  

ambitnymi i w wspaniałych _ patrioty- Świat wie, że jesteśmy |Slaby jest lud, tego, aby być najlepszym 
ŚRI; . . ._.._ | Obyśmy nie stracili i jeśli godzi się ze swoją klęską, 

pracowitymi. Jeżeli już, cznych wartościach, narodem  czrześcijańskim, a |-g, zapomi 
| j sprzed oczu tej przejrzystości, ZY: 

dziś tak jak w Ameryce przekazywanych z pokazując to jeszcze dobilniej, |że został posłany, Wszystko po to, aby w 
KASE: i z jaką przychodzą ku nam I ja by czuwać, 

zacznie się ludzi, a w pokolenia na pokolenie. zyskamy szacunek i poważanie. 
wydarzenia zabłąkane 

szczególności młodzież |. 

w szkole w drużynie. 

w óczdł i 'szłości jak najlepiej 
aż przyjdzie jego godzina. APR J Pr= 

i Być może dlatego Amerykanie, których | Godziny wciąż powracają wykonywać swój zawód i 

; w niewymiernej wieży, na wielkiej tarczy historii. 
uczyć rzetelnej pracy dla ] aa [IE wyobrażmy sobie. że prezydentem był John Kennedy Oto liturgia dziejów. 

J w której człowiek jednakże wie, JL pa a » SU 2 p ie kraj kraju, to w każdy Polak powinien umieli zadziwić Europę swoimi | Czuwanie jest słowem Pana Polsce stać się krajem 

: ać dokąd idzie. HZ BSE rek „_ |isłowem Ludu, 
rzeczywistości będzie się mieć tyle samo, bo tak osiągnięciami. Pytając, jak Oni, |pgre będziemy przyjmować 
i Miłość sama równoważy los. ; ; : ; i 
ich uczyć patriotyzmu. samo walczyliśmy w co możemy zrobić dla Polski |ciągle na nowo. tego słowa znaczeniu. 

Bed Obyśmy nie rozszerzali wymiarór cienia. Godziny przechodzą w psalm 
Na razie społeczeństwo obronie kraju. A jednak dokonamy tego samego. 

Promień światła | ; ; i : 
protestuje przeciwko nie. Trzeba wyzwolić Wojtek Idziemy uczestniczyć szerokie pole do popisu. 

ł , ,  |niechaj pada w serca , w Eucharystii światów. ZA: z 
podziałowi na bogatych i się z ustroju .| My, harcerki i harcerze, 

pI: i prześwietla mroki pokoleń. a . 
biedniejszych. — Trudno opiekuńczego, Zdanie prezydenta wiele małych ludzików, 

Strumień mocy ; ; , ; 
mu przyzwyczaić sie do likwidując wszelkie Kennedy'ego powtórzyłam kilku poznańskim | które wspólnie mogą zrobić coś ważnego I 

niech przenika słabości. U j | JE JB B 
systemu dotacje odciążyć naszą harcerzom, pytając czy się z nim zgadzają. | potrzebnego”, mamy możliwości większe niż 

Jk Nie możemy godzić się na słabość. I me a . - ; 
kapitalistycznego ojczyznę, pozostawiając Odpowiedzi były mniej lub bardziej | pojedyńczy ludzie, gdyż jesteśmy 

: l 

w len sposób pomóc 

europejskim w pełnym 

; ; Jako harcerze mamy 
nieustających nawróceń:             

pozbawionego tylko mały acz prężny konkretne, ale wszystkie przemyślane i | zorganizowani. Możemy wspólnie w 

interwencjonizmu państwa. system opieki społecznej. Dla dobra naszej poważne. Chociaż mogłoby się wydawać, że | zastępach, drużynach i hufcach robić rzeczy 

Mówi się, że Polacy (szczególnie ci, co | ojczyzny musimy stworzyć ustrój, który temat jest niemodny myślę, że należy o tym | znaczące i istotne. 

przeżyli II wojnę światową) są patriotami. | będzie promował ambitnych, pracowitych i mówić. Polska jest krajem o zanieczyszczonym   Zgoda. Polacy chyba najwytrwalej potafią | zdolnych ludzi, a nie gnuśnych i leniwych. Z środowisku naturalnym, świadomość 

FP archiwum 
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ekologiczna jest czymś strasznie 

zanicdbanym. Przecież możemy wywierać 

wpływ na innych ludzi: na harcerki i 

harcerzy, koleżanki i kolegów, na nasze 

rodziny a nawet na obcych przez własny 

sposób życia zgodnie z Prawem Harcerskim. 

Możemy kształtować ich postawę, 

uświadamiać, że wszyscy jesteśmy od- 

powiedzialni za nasz kraj, że od każdego z 

nas coś zależy.   

Szukajmy miejsc. w których jesteśmy 

potrzebni. Pełnijmy tę służbę niczalcżnie od 

tego, czy będzie lo wymagało od nas 

wielkiego wysiłku, czy drobnego gestu. 

Służbą jest zarówno pomoc w schronisku dla 

zwierząt, jak i podniesienie butelki w lesie. 

W przyszłości większość z nas założy rodzi- 

ny. Dobrze jeśli będziemy umieli przekazać 

młodszym swoją wiedzę. doświadczenie, 

harcerskie ideały poprzez naszą postawę, 
  

Dzięki harcerstwu | Więc schodzimy ku tobie, sposób życia, 
ziemio 

możemy doskonalić 

i zwycięstw, 
poznawać nowe ANIE A TL LfE 

która wznosisz się 
miejsca, 

wiedzę w wybranych SAiajt 
f E Ziemio, 

dziedzinach. Możemy  |która nie przestajesz być cząstką naszego czasu. 

też zmieniać siebie, 

stawiać sobie coraz |ku ziemi nowej. 

I wznosimy ciebie, 
większe SZ 

ziemio dawna, 
wymagania, 

coraz wyższe cele. Nie  |jak owoc miłości pokoleń, 

która przerosła nienawiść. 
poprzestańmy na   

by poszerzyć cię we wszystkich ludziach - 
swoje umiejętności, | ziemio naszych upadków 

zdobywać | we wszystkich sercach 

tajemnicą paschalną. - 

Ucząc się nowej nadziei, 

idziemy poprzez ten czas 

zaangażowanie. 

Patrycja 

Słowa _ prezydenta 

USA są możliwe do 

zrealizowania w 

warunkach 

amerykańskich W 

Polsce są tylko 

pobożnym 

życzeniem. U nas 

jak na razie obywa-     

ukończeniu szkoły i 

zdobyciu zawodu. Ciągłe kształcenie się i jak 

najlepsze wykonywanie swojej pracy to jest to 

co możemy zrobić dla Polski. Dążmy do 

harcerskich realizacji nieśmiertelnych 

ideałów zawartych w słowie SŁUŻBA. 

FP archiwum 
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tele otrzymują od 

państwa bardzo wiele - opiekę zdrowotną. 

bezpłatne wykształcenie. W ten sposób to nie 

my robimy coś dla kraju, ale głównie kraj dla 

nas. Polaków bardziej niż praca dla ojczyzny 

interesuje wyciąganie od niej pieniędzy, 

często niedozwolonymi metodami. Stąd zła 

praca i nicuzasadnione strajki. Wynikiem 

wielu lat komunistycznej indoktrynacji jest 

niemożność zrozumienia, że państwo jest 

naszą wspólną własnością i nie rządzą już 

"oni", tylko rząd powołany przez 

demokratycznie wybrany parlament. 

Obecnie uczucia patriotyczne nie są zbyt 

powszechne wśród młodzieży. Inaczej jest ze 

starszym pokoleniem, które przeżywszy II 

wojnę światową, a także rządy komunistów 

nauczyło się cenić wolność i niepodległość. 

Starsze pokolenie wychowane zostało 

bowiem w oparciu o system wartości 

chrześcijańskich, w którym cnota 

patriotyzmu uznawana jest za bardzo ważną. 

Sam Jezus bardzo kochał swoją ojczyznę, a 

więc wszyscy chrześcijanie powinni Go 

naśladować - Episkopat często zwraca na to 

uwagę w swoich listach pasterskich. 

Jeśli chcemy się przysłużyć naszej ojczyźnie 

to powinniśmy korzystać z zachodnich 

doświadczeń, które pomogą nam w budowie 

gospodarki rynkowej. Musimy także nauczyć 

się, że czasem dla dobra kraju trzeba umieć 

zrezygnować z partykularnych interesów. 

Bartłomiej   

Moja Ojczyzna 

zaczyna się o siódmej rano 

zgaszonym pelem w popielniczce 

obietnicą lepszego jutra 

wciąż kradzioną nocą 

Moja Ojczyzna 

straszy mnie mieszkaniem 

za dwadzieścia lat 

i zniewala 

zapachem ziemi na wiosnę 

wciął tak 

niespokojna 

i piękna 

Jak ją kochać 

gdy do kochania tak trudna 

chciałabym wyręczyć ją czasem 

w odpowiedziach 

na trudne pytania 

Magdalena 
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CREDO 

"Wierzę w Boga Ojca wszechmogącego (...)". 

Spotykam młodego człowieka będącego od 

miesiąca w Seminarium. 

Dlaczego? j 

Mam zamiar jak najszybciej i jak 

najłatwiej zostać świętym. 

Jak to jak najłatwiej? Jak to sobie 

wyobrażasz? A Twoje niedoświad- 

czenie? Jak to najszybciej? O czym w 

ogóle rozmawiamy? Jestem zdziwiony! 

Jest Bóg. Chrystus przyszedł i działa. 

Raj istnieje. Duch Święty nas umacnia. 

Matka naszego Pana modli się za 

nami. Tu na ziemi działa Szatan. Na 

mszy świętej spotykamy się z 

Ukochanym i w hostii przyjmujemy 

Jego Ciało. W modlitwie prawdziwie 

rozmawiamy z Bogiem. Ja jestem mały 

i ciągle potrzebuję pomocy wszech- 

mocnego. Chcę. 

Nie rozumiem. To wszystko oczywiste 

i każdy chrześcijanin może tak 

powiedzieć, nie musi być klerykiem. 

Zapomniałem dodać: wiele w Bogu jest 

Tajemnicą. 

Hm? Odpowiesz? 

Powołanie to droga jak i inne drogi 

ludzkie. Najważniejsze by wykonać 

wolę Bdga Ojca wobec nas. To jest mój 

rozkwit. 

A więc obowiązki? 

Tak, właśnie one. Wtedy - pokój ducha 

i życie najpełniejsze. Wtedy rozwój 

staje się rozkwitem. 

Ty przecież uciekasz od życia: celibat, 

dyscyplina, kierat parafii - w jakim 

celu? 

Ja wchodzę w prawdziwe Życie. 

Czystość, skupienie, bliźni - dla Nieba. 

Dziękuję ci. Choć nie rozumiem wiele 

z tego co mówisz. 

Ja całe Credo znałem wcześniej. Ty też 

umiesz. je na pamięć. Między wiedzieć 

a przeżywać leży przepaść. Tu chcę się 

nauczyć przeżywać wiarę w Chrystusa 

i być Jemu wiernym. 

  Ludomir Jakub Gólski (Gól, do niedawna 

drużynowy Starszoharcerskiej Drużyny 

ZAŁOGA z Błękitnej XIV, od połowy 

września w Poznańskim Seminarium 

Arcybiskupim)  



  

  

Często się dziś słyszy, że harcerstwo musi iść 

z duchem czasu, dostosowywać się do zmian 
zachodzących w świecie, że nie może 

powielać przedwojennych wzorów. Harcerze 

jeżdżą na obozy ekologiczną oglądają na 

video filmy szkoleniowe, pracują z 

komputerami. I wszystko jest w porządku, 

lak być powinno. Nie mogę jednak oprzeć się 

wrażeniu, że te zmiany nie ograniczają się do 

form pracy i odchodzi się również od 
"starych" ideałów, że zatarł się sens słów 

Prawa i Przyrzeczenia, Warto się zastanowić 

- co znaczą dla nas słowa służba, miłość 

ojczyzny. Czy to przestarzałe hasła, element 

tradycji, czy leż stanowią one drogowskaz 

harcerski, niezmienny punk( odniesienia? 
By odpowiedzieć sobie na te pytania, trzeba 
uświadomić sobie, że głównym zadaniem 

harcerstwa nie jest organizowanie wolnego 

czasu, zabawianie dzieci i młodzieży, lecz 

wskazywanie najważniejszych wartości i 

sposobów realizowania ich w życiu. 

Nasze Prawo wskazuje te wartości - można 

by długo analizować każdy jego punkt, i 

odnosić do wielu sytuacji z życia. Nad tym 

jednak każdy z nas powinien sam się 

zastanowić. Ważne jest, by być świadomym 

znaczenia słów wypowiedzianych kiedyś w 

podniosłej atmosferze w kręgu przyjaciół: 

"Mam szczerą wolę..." 

Jeśli słowa harcerskiego Dekalogu nie znajdą 

pokrycia w naszej harcerskiej pracy, to nie 

znaczy, że [worzymy inne harcerstwo, czy leż 

że to harcerstwo się zmienia, ale że lo my od 

harcerstwa odchodzimy. 

Natalia   
WIARA A CODZIENNOŚĆ 

Podczas roku szkolnego, idąc do pracy widzę 

codziennie gromady uczniów odwiedzające 

przed wejściem do szkoły kościół. Czasami 

zdarza mi się, że i moja droga wypada przez 

ten Boży przybytek. Często zastanawiam się 

na ile wiara wśród młodzieży spełnia rolę 

czysto komercyjną. To znaczy, - czy Pan Bóg 
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jest dla nich usługodawcą. Jak wyglądają 

modlitwy przed skalę: Abym nie był pytany, 
abym dobrze napisał sprawdzian, a może aby 

nie było lekcji lub żeby nauczyciel miał dobry 

humor. Takie przemyślenia nasuwają się po 

przeprowadzonych z uczniami rozmowach i 
i 7 | obserwacjach zachowań przed i po lekcjach 

religii. Nagminną sprawą jest fakt odrabiania 

na lekcjach religii zadań domowych, pisanie 

ściąg na sprawdziany lub wymiana to- 

warzyskiej korespondencji. Gdy lekcje religii 

są pierwsze lub ostatnie to frekwencja na 

nich pozostawia wiele do życzenia. Tak jest 

w mojej szkole, gdzie współpraca grona 

nauczycielskiego z księżmi jest bardzo dobra 

(według mojej oceny są to osoby o otwartych 

głowach). Ze zgrozą myślę jak to musi 

wyglądać w szkołach, w których współpraca 

ta z różnych względów nie układa się 

najlepiej. 

W zawodzie nauczycielskim pracuję już, a 

może dopiero, 13 lat. Przeszedłem różne 

etapy i sporo widziałem. Wiara wśród 

młodzieży ulegała silnym metamorfozom. W 

latach 80-tych była bardzo potrzebna i 

wydaje mi się, że naprawdę bardzo głęboka. 

Obserwowałem bardzo spontaniczne gesty 

obozach rajdach i młodych ludzi na 

biwakach. Czuło się prawdziwe   

zaangażowanie. Tamte roczniki odeszły, 

przyszły nowe, a wraz z nimi wolność. 

Wszystko wolno, wszystko jest możliwe, a 

wiara zostaje odsunięta na dalszy plan. 

Owszem w szkole wisi krzyż, są lekcje 

religii, po drugiej stronie ulicy jest kościół a 

więc wypada do niego wejść, bo tak robią 

koleżanki i koledzy. Na codzień zapominamy 

jednak czy i w co wierzymy.. Czy Bóg nie 

stał się jednym z pospolitych przekonań i 

mód. Chyba zbyt często utożsamiamy wiarę z 

Kościołem jako instytucją. Księża też są 

ludźmi, mają prawo popełniać błędy, zaś 

wiara powinna być dla nas najważniejsza. To 

moje wnętrze, moje JA. Jakże często słyszę 

wypowiedzi młodych ludzi na temat kościoła 

i końcowy wniosek - ja już w to wszystko nie 

wierzę. Wiarę w Boga zastępuje zbiór 

luźnych przekonań o tym jak ma wyglądać 

moje życie, swoisty rodzaj pustosłowia. 

Osobną sprawą jest praktycznie całkowite 

odejście od zachowań zgądnych z naukami 

 



chrześcijaństwa. Przede wszystkim egoizin - 

większość młodych ludzi z którymi miałem 

okazję rozmawiać prezentuja znane hasło: 

przedc wszystkim warto mieć, a dopiero 

polem warto być, Wynika to na pewno z 

pogłębiającego się rozwarstwienia 

majątkowego w Polsce. Właśnie podczas 

tegorocznych wakacji prowadziłem zajęcia na 

obozie gdzie przebywała młodzież z bardzo 

zamożnych domów. W zasadzie wszystkie 

organizowane przez nas zajęcia traktowane 

były jako straszne kara (zajęcia prowadzona z 

zakresu 
Dla tzw. szkoły przetrwania). 

zobrazowania sposobu myślenia moich 

kilka ich 

wypowiedzi. - /le masz na drobne wydatki? 

podopiecznych przytoczę , 

Mało tylko milion dwieście. No to mało, ja 

dostałem 3 bańki. - Gdzie Jedziesz po obozie? 

Niedaleko na Iryspy Kanaryjskie. - Czym 

Jeździsz do szkoły? Hondqą. Łe, ja dostalem 

od ojca Citroena. - Proszę pana przyjechał 

maluch, ło na _ pewno nie do 

nas.Zastanawiałem się czy 

zwane 

wśród tej 

młodzieży wartości powszechnie 

chrześcijańskimi znajdują swoje odniesienie. 

Bardzo częste było wśród nich określenie 

"TY ŻYDZIE", co oczywiście nie było 
stwierdzeniem nobilitującym. Do normy 

*] archiwum 
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ciu, aby broń Boże nikogo nie poczęstować, 

Skąd mlodzicż czerpie wzory do naślado- 

wania? Niesiety od nas od doroslych, z 

codziennego życia. Młodzi ludzie są 

bacznymi obserwatorami naszych zachowań 

w domu, szkole, pracy, autobusie, sklepie. 

Tłumaczymy samych siebie tym, że żyje się 

coraz (rudniej, w coraz większym stresie. W 

niedzielę udajemy się do kościoła, a tam 

podczas spowiedzi lub rozmowy ksiądz 

nawołuje nas do wytrwania w wierze. Oczy- 

wiście kiwamy głowami, przyrzekamy skru- 

chę. W chwilę potem zaczynamy w gronie 

znajomych dyskusje o nowym kościele, o 

samochodzie księdza proboszcza. Obmawia- 
my, krytykujemy. Nasze dzieci słuchają. 

Słuchają i poddają samodzielnej interpretacji. 

Dla nich Bóg to Kościół, a więc odchodzą od 

swojej dotychczasowej wiary, aby rozpocząć 

poszukiwania nowego Boga, który nicjedno- 

krotnie nazywa się pieniądz, seks, lub nosi 

nazwę jednego z wielu pseudozespołów 

muzycznych. 

Potrzebne są wspólne działania rodziców, 

księży, nauczycieli, wszystkich wychowaw- 

ców. Tylko to pozwoli przerwać ten proces. 

Michał Preisler 

Zawsze  niebezpicczne wydawały mi _ się 

wszelkie autorytarne uogólnienia, 

szczególnie dotyczące wiary. Dlatego też 

najbardziej przekonująca opowieść 

zielonoświątkowca o Duchu czy interpretacja 

Pisma przeprowadzana przez. światka Jehowy 

budzą we mnie opór nie do pokonania. Biblia 

jest równocześnie poezją i jak poezja ma 

wiele sensów nie zawsze wypowiadanych 

jednoznacznie, często pozornie sprzecznych. 

I dzięki temu może być przyswajana przez 

każdego, może stać się księgą życia - bo jest 

zarazem pełna prostoty a poznawanie jej nie 

zależy od wiedzy (Bóg chciał, aby jego 

mądrość nie była spisana w formie traktatu 

czy ścisłych dogmatów). Bardzo ważne 

wydają mi się słowa o. Pawła Kłoczowskiego: 

Biblia jest matką wszystkich herezji a nasza 

religia to także historia interpretacji Pisma. 

Jeśli podstawą naszej wiary jest Biblia. to 

Kościół jest wielką skarbnicą sposobów jej 

odczytywania. 

Rozpocząłem krótką refleksję o _ Biblii 

dlatego. że nie wierzę w religijność bez 

wenętrznego, duchowego przeżycia. Takie 

przeżycie rodzi się dzięki stałemu kontaktowi 

ze Słowem. Jednocześnie jednak żyjemy w 

rodzinie, w kościele, w przeróżnych grupach   

i wspólnotach. / Rozdzielanie życia 

wewnętrznego i zewnętrznego _ jest 

oszukiwaniem samego siebie. Wiara jest 

nieustannym dążeniem do zmniejszania 

rozdźwięku między tymi dwoma rodzajami 

naszej aktywności. Każdy z nas jest egoistą, 

nie będąc nim nie mógłby żyć. Ale egoizm 

bez zrównoważenia go przez pokorę staje się 

koszmarem. "Gdyby nie pokora już dawno 

wszyscy popełnilibyśmy samobójstwo" - bo 

pokora chroni nas również przed rozpaczą, o 

której Merlon mówi, że jest skrajną koncen- 

tracją nad samym sobą, nad własnymi 

problemami. Dopoki żyjemy - wybieramy, 

grzeszymy, powracamy do Boga. Dlatego tak 

ważna jest modlitwa. 

Słowa wypowiedziane przez amerykańskiego 

prezydenta sparafrazowane mogłyby 

zabrzmieć tak: nie pytaj, co Bóg może zrobić 

dla ciebie, zapytaj co ty możesz zrobić dla 

Niego. Nie możemy tylko żądać od Bopa 

spełnienia naszych próśb, nie dając nic w 

zamian. Podobnie jest w każdej naszej relacji 

z ludźmi. Także z własnym krajem. dlatego 

pierwsze pytanie zawsze powinno brzmieć: 

jak żyję? 

Taoiści mówią, iż każdy ma swoją drogę. To 

samo chrześcijanie nazywają powołaniem.  



  

Każdy z nas jest do czegoś powołany. 

Odkrycie własnej drogi wydaje się niezbędne 

do życia w zgodzie z samym sobą. I 

naturalne jest to, że np. polityką zajmuje się 

mała grupa ludzi a nie cały naród. Dużo 

ważniejsze aby każdy, bez względu na lo co 

robi, wiedział co dzieje się wokół niego. Ale 

Jeśli 

człowieku żyjącym swoją wiarą , szczególnie 

to jeszcze nie wszystko. myślę o 

o chrześcijaninie, to jest to ktoś uwrażliwiony 

na zło. To musi powodować ważną 

konsekwencję życiową - niezlomne dążenie 

do tego, by dobro było siłą zwyciężającą, 

nawet w pozornie błahych sprawach. Dążenie 

wbrew wszystkiemu, co zdawałoby się 

przeczyć lakiej drodze. Często właśnie 

niezłomność ludzi ludzi wiary chroni 

społeczność od upadku. W mniejszym 

wymiarze - nasza bezkomprowisowość chroni 

nas samych. 

To może zbyt wielkie słowa, mają one jednak 

tylko uwrażliwiać na lo czego może nie 

dostrzegamy w naszym życiu. "Jeśli będzicsz 

wierny w małych rzeczach, będziesz wierny i 

w wielkich". Nasze życie jesli wypełnione 

małymi problemami i my często w tych 

najmniejszych sprawach godzimy się na zlo. 

EH archiwum 
harcerskie.pl 

  

  

Ale kto, jeśli nie ty może pragnąć od siebie 

czegoś więcej? 

Sufi Bayazid opowiada o sobie samym: 

Za młodu byłem rewolucjonistą i moja 

modlitwa 

wyglądała tak: "Panie, daj mi siły, 

żeby zmienić świat”. 

NW miarę jak stawałem się dorosły i 

uświadomiłem 

sobie, że minęło pół życia, a nie zdołałem 

zmienić ani jednego człowieka, zmieniłem 

moją 

modlitwę i zacząłćm mówić: 

"Panie, udziel mi laski, 

by przeminić tych, 

którzy się ze mną kontaktują. 

Choćby moją rodzinę 

i moich przyjaciół, 

Tym się zadowołę." 

Teraz, kiedy jestem stary i moje dni są 

policzone, 

zacząłem rozumieć, jaki byłem glupi. 

1 moja jedyna modlitwa jest taka: 

"Panie, udziel mi łaski, bym sam się zmienił”. 

Gdybvm tak się modlił od początku, 

nie zmarnowałbym życia. 

(z książki A. de Mello "Śpiew ptaka”) 

Jakub Żmidziński 

I 

SŁOWO DUSZPASTERZA 

W dzisiejszym świecie każdy chce robić coś 

po swojemu: nosić długie włosy, przycinać je 

na jeża, być gładko ogolony, chodzić w mini 

spódniczce czy maxi płaszczu. 

Czemu służą owe zachowania młodego 

człowieka? 

1. Człowiek jako jednostka pragnie uwolnić     
  

się od sztywnego for- 

malizmu, uwydatnić 

osobowy aspekt swego 

własnego życia, pod- 

kreślić _ specyficzną, 

własną osobowość - » 

różną od innych. 

2. Wspomniane ten- 

dencje są również 

reakcją przeciw bez- 

osobowych, sztywnym 

i pustym strukturom 

życia, które nie liczą 

się z osobowym rozwojem jednostki. Młody 

człowiek przez niepokój, niepewność, 

przekorę szuka właściwej oceny ludzkiego 

życia; tak - ludzkiego, stworzonego na obraz 

Boży. 

Nie zawsze to poszukiwanie idzie w dobrym 

zawsze dobiera się kierunku, nie 

  

  

odpowiednie środki. Wybierając drogę 

człowieka wierzącego, przyjmujesz jedną z 

najpewniejszych form poszukiwania i 

kształtowania siebie. 

Chrystus nie daje łatwych odpowiedzi, goto- 

wych recept na życie sielskie i anielskie. 

To nauka życia: i 22 
w świelle obecności 

  

Chrystusa w Eucha- 

rystii, gdyż "kto 

we Mnie...     4 przynosi owoc obfi- 

ty"; w świetle jego 

żywego _słowa__- 

modlitwie, bo "sło- 

wo Boże jest jak 

miecz _ obosieczny. 

zdolne przeniknąć 

myśli i serce 

człowieka”; 

przez weryfikację tejże rzeczywistości, gdyż 

"wy jesteście solą ziemi i strukturą świata”. 

Chrystus proponuje - "jeśli chcesz". Do ciebie 

należy odpowiedź: przyjęcie lub obojętność 

wobec tej jedynej, niepowtarzalnej oferty na 

to i przyszłe życie. 

19 o. Damian OCD  



  

  
  

O patriotyźmie 

Nalcży pamiętać. że nabywanie wiedzy, 

bogacenie wyobraźni, a nawet wychowanie 

uczuć jest tylko środkiem do właściwego 

celu, którym jest wychowanie samego 

patriotyzmu mającego siedzibę we woli. Nie 

ten jest bowiem patriotą, kto umie rozczulać 

się patriotycznie, ale zawodzi, gdy chodzi o 

pełnienie patriotycznego obowiązku, lecz ten, 

kto posiada wolę usprawnioną do zgodnego z 

tym obowiązkiem czynu. Główny nacisk 

musi więc być położony w wychowaniu 

patriotycznym na czyn i na wolę tego czynu. 

Jedyną metodą wychowawczą w tej 

dziedzinie jest praktyka patriotyczna, tj. 

ustawiczna poprawna działalność zgodnie z 

obowiązkiem wobec ojczyzny. Można tu 

zastosować następujące wskazówki 

metodyczne: 

I. Unikać jak  najstarannicj wszelkich 

czynów niepatriotycznych, choćby 

najmniejszych (np. mówienie w sposób 

nie licujący z patrioltyzmem). Nawet 

najmniejsze grzechy w tej dziedzinie 

przyczyniają się do obniżenia cnoty 

patriotyzmu. 

p archiwum 
—| harcerskie.pl 

  

Uświadamiać sobie często zasady 

ctyczne rządzące patriotyzmem. 

Być świadomie  skrupulatnym w 

pełnieniu nakazanych obowiązków 

patriotycznych. Nacisk kładziemy na 

słowo "świadomie", gdyż czyn 

patriotyczny, choć zawsze 

wartościowy, będzie wychowawczo 

cenniejszy, gdy wykonany będzie w 

pełnej świadomości, że chodzi o 

sprawę ojczystą. 

Starać się stale pełnić więcej niz 

nakazuje ścisły obowiązek nałożony 

przez władzę. a więc spełniać co 

pewien czas coś z własnej woli. Może 

lo być np. praca nad podniesieniem 

własnej wiedzy w ojczyźnie, wysiłek ku 

podniesieniu innych pod - tym 

względem, ofiara na rzecz rodaków itp. 

Tego rodzaju czyny mają tę zaletę. że 

muszą być niemal zawsze świadomym 

wynikiem patriotyzmu. i jako takie, 

znakomicie przyczyniają się do 

spotęgowania cnoty patriotycznej. 

O.1.M. Bocheński OP  


