
  

Duszpasterstwo Harcerek i Harcerzy Grodu Przemysław: 

Do użytku wewnętrznego 

  

DRUHNY I DRUHOWIE ! 

DRODZY PRZYJACIELE NASZEGO PISEMKA !   
Ostatnie wydarzenia w kraju przyniosły wiele zmian. z 

obradami Okrągłego Stołu pragniemy wiązać swoje nadzieje na 

stworzenie warunków normalnego rozwoju naszego Narodu. W te 

dążenia włączyli się także instruktorzy harcerscy. 

w dniu 25 lutego w Warszawie powstała nowa organizacja 

harcerska o nazwie ZWIĄZEK HARCERSTWA RZECZPOSPOLTEJ CZHRDJ. 

Instruktorzy skupieni w ZHR, kierując się w swej pracy 

zasadami etyki chrześcijańskiej. pragną wychowywać młodzież 

w duchu tradycyjnych ideałów harcerskich. Związek uznaje się 

spadkobiercą tradycji ideowej Harcerstwa Polskiego od jego 

zarania oraz pragnie być kontynuatorem zasad programowych, 

metodycznych i organizacyjnych istniejącego w latach 

1918-1945 Związku Harcerstwa Polskiego. ZHR zamierza 

również rozwi jać dorobek niezależnych środowisk harcerskich 

działających po 1945 roku w ZHP i poza ni m. 

Nowej inicjatywie udzielił swego poparcia Druh Naczel - 

nik Szarych Szeregów hm RP Stanisław Broniewski "Orsza", 

kierując wraz z druhami z Szarych Szeregów apel do społecze- 

ństwa, a szczególnie do rodziców, wychowawców i nauczycieli 

o otoczenie nowopowstałego Związku pełną życzliwością i 

wszechstronną pomocą. Wiele środowisk domaga się uznania 

zarejestrowania ZHR. Z takim postulatem zwróciła się do 

współprzewodniczących Podzespołu do Spraw Młodzieży 

Okrągłego Stołu poznańska Niezależna Rada Kultury. 

Widząc możliwość realizacji w Związku Harcerstwa 

Rzeczpospolitej ideałów wychowawczych wielu drużyn i 

środowisk związanych z naszym Duszpasterstwem gorąco popie- 

+ ramy nową inicjatywę. 
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LEONAKD  BURA 

WRĘCZ CUDOWNE OCALENIE 

Dzisiaj, patrząc z 
46 lat na. ówczesne, 

w kraju i poza krajem 

warszawskim Arsenałem, 

minąć faktu, że był Ło największy 

dzień mego życia. dzień, w którym. 
mówiąc w przenośni, urodziłem się po 
raz drugi. 

Dla Szarych 

perspektywy 
jakże słynne 

wydarzenie pod 
nie moge po- 

Szeregów dzień ten 
był jakby sprawdzianem idei harcer- 
skiego braterstwa, był także dniem 
chwały i zwycięstwa, w którym prze- 
łamano trwający od ponad 3 lat, pra- 
wie bezkarny, bestialski terror hi- 
tlerowskiega okupanta.Ocalony wtedy, 
rzec. można, cudem, dzień ten zakodo- 
wałem w świadomości dość szczegółowo 
Na moment finalny złożyło się szereg 
niezwykłych zbiegów okoliczności, 
Pierwszy z nich to odwołanie w dniu 
23 marca w pełni już przygotowanego 
uderzenia na więźniarkę. Tego dnia 

pozostawałem w celi na Pawiaku.Drugi 
Ło przewiezienie mnie na AlSzucha 
właśnie w dniu ataku,to jest 26 mar- 
ca 1943 roku. Trzecim, nie mniej is= 

Łotnym przyczynkiem do uwolnienia by= 

ło przerwanie trwającego zaledwie 
kilkadziesiąt minut przesłuchania. 

Sledztwo przerwano na skutek otrzy 
mania niespodziewanej, nawet dla mo- 
ich oprawców, telefonicznej wiadomo- 
ści na tyle dla nich ważnej i pilne j 
że polecono sprowadzić mnie do "tram* 
waju" (piwniczna cela w gmachu Gesta- 

po Z uszeregowanymi jak w tramwaju 

żądaniem ponownego 
mnie na Szucha w dniu 
wreszcie fakt, że przy” 

transportem na Pawiak był 

siedzeniami> - z 
dowiezienia 

następnym. I 
gotowanym 

transportowany "Rudy", czyli hm. Ja- 

rek Bytnar. Schodząc w dół, na kory- 
Łarzu przed 

baczył em 

"tŁramwajowymi' celami zo 
dwuszereg sto jących pod 

ścianą więźniów,na końcu szeregu no- 

sze, na nich człowiek, którego wi- 
działem rano, teraz jeszcze bardziej 

skatowany. Leżał nieruchomo, tylko 
ciche pojękiwania świadczyły, że  je- 
szcze żyje. Gdy jako ostani stanąłem 

przy noszach nastąpiło odliczanie. 

Byłem Ż2 więźniem kierowanym na Pa- 

wiak. Ruszyliśmy korytarzem w kierun= 

ku wyjścia. Mnie przypadło podnieść 
nosze. Zwiększony wysiłek spowodował 

obfritszy wypływ krwi = 

archiwum 
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rozbitego na 

śledztwie nosa. Ciemnymi kroplami 
spadała na psadzkę, częściowo na no- 
sze i nogi leżącego na nich więźnia. 
Umieżciliśmy nosze w samochodzie, 
przy lewej źcianie patrząc w kierun- 
ku szoferki, wchodziliśmy  pospiesz- 
nie, ponaglani gardłowymi krzykami 
konwoju.Siadłem w narożniku pod ścia 
ną szoferki. Na tył więżniarki dołta- 
dowano jeszcze grupę kilku kobiet 
dzisiaj wiadomo, że było ich 9),do- 
siedli konwojenci i ostro rusza jąc 

samochód wyjechał w AlSzucha.Jedzie- 
my przez znajome ulice.Na chodnikach 
znaczny ruch, sporo spieszących się 

w różnych kierunkach przechodniów. 
Nas, odciętych od Świata,kłuje bole- 
sna świadomość utraconej już prawdo- 
podobnie na zawsze wolności.Ta bezna- 
dziejność wywołuje przypływ fali e- 
nergii. Korzystając z tego, że zają- 
łem miejsce w narożniku, tuż za szo- 
ferką, wsuwam rękę pomiędzy plandekę 
a zewnętrzną ścianę samochodowej pla- 

Łformy.Lapię linkę opasującą i rzy- 
twierdzającą plandekę. Szarpię - 
ię natężając wszystkie siły. Bez 

skutku. Gdyby mieć jakieś ostrze.. 
Istniała szansa przecięcia lnki,od- 

chylenia płachty i skoku na ulicę. 
Śmiertelny upadek z pędzącego auta 

  
Muslano go nosić ma nostach, hub «i 

146% włóciąc gową ! nogami po korytani lagnąć omdlałejo te 
ach | schodach, 

lub  zainkasowanie kuli w ucieczce 
Stanowi jednak tylko masrzenie.W pew- 
nej chwili przypominam sobie o po- 
luźnionej blaszce przy obcasie buta. 
Kalecząc palce odrywam ją. Jej star- 

Ły brzeg stanowi ostrze. Staram się 

przeciąć linkę.Idzie to bardzo opor- 
nie. Nieustanne drgania samochodu i 

podejmowane jedną ręką wysiłki nie 
da ją rezultatu. A czas ucieka...Mi- 

jamy Plac Teatralny,wkrótce wjedzie- 

my w obręb murów getta,pośrodku kte- 
rych usytuowany jest Pawiak.'W pewnej 

chwili auto podskoczyło na wyboju, 

linka zahaczyła: blaszkę 2 drugie j 

strony 1 wyrwał a ją z kurczowo 

zaciśniętych palców. dorycz zawodu 
odbiera siły. Zrezygnowany wyciągam 
rękę zza śŚciany.Sąsiadowi czekające- 
mu również na efekt mych zmagań po- 

kazuję pustą, pokaleczoną dłoń. Pa- 
trzy na mnie z wyrzutem. Nagle samo- 
chód gwałtownie hamuje. Jedzie chwi- 

lę slalomem, rzuca nas na Ściany pu- 
dła. Słychać brzęk tłuczonego szkła, 
pojedyńcze i sery jne strzały. Po 

przedniej części plandeki zaczynają 

pełzać płomienie.Wnętrze budy wypeł- 
nia gryzący w nozdrza dym.Wśród wię- 
źniów rośnie podniecenie,zrywają się 

z miejsc. Odgłosy walki z zewnątrz 
zlewają się z przerażliwymi krzykami 

więżniów. w pewnym momencie widzę, 
jak seria pocisków dziurawi płachtę, 
która przy szoferce pali się dość mo 

cno.Korzystając z tego staram się ją 
rozerwać. Idzie to opornie — materiał 
jeszcze się nie przepalił. Parzę 

sobie dłonie.Zajęty rozrywaniem pła- 
chty nie dostrzegam.że wnętrze więżć- 
niarki pustosze jePrzerywam szamota- 
ninę z płachtŁą i podążam za innymi. 
Jestem chyba ostatnim z wyskaku ją- 
cych. W pudle jest jeszcze czołgają- 
cy się '"Rudy',którego chwytają bojo- 
wcy z Grup Szturmowych Szarych Sze- 
regów i przenoszą do nadjeżdżające- 
go tyłem samochodu Przy zeskoku tLra- 
fiam na ciało zabitego konwo jenta. 
Przewracam się, gubię czapkę, chwilę 

sie za nią rozglądam, nie dostrzegam 

jej,a przynaglany przez atakujących, 
podążam za innymi ucieka jącymi.Przez 

wyludnione ulice odskakuję około 150 
metrów.Z wyczerpania dalej biec nie 
mogę. Ogolona na kolano głowa i brak 

jej nakrycia utrudniają dalszy od- 
skok. Wpadłem wraz z ranną w dłoń 

więźniarką do jednej z bram ma jLIż- 
szej ulicyPrzed tym jednak zdążyłem 
wzrokiem uchwycić obraz pobo jowiska: 
palącą się więtiernną 'budę' i leżące 

na jezdni oraz chodniku ciała. Ale- 

  

  

   
   

Z chodnika wyki 
tuczoaych butalek 
* jednej chwili płomi 

auto młodri ludzie. siklo 
maski samochodu. objęte) 

  

Kamieński w swej wspaniałej 
na= 

ksander 
książce pt.'Kamienie na szaniec" 
pisał:'..na tę scenę bitewną jedne- 
go z najsł awnie jszych wyczynów 
Polski Podziemnej patrzą prastare 

mury wł adysł awowskiego Arsenału, 
Świadka insurekcji kościuszkowskie j 
i rebelii listopadowej 1830 roku. 

Rezonans akcji pod Arsenałem 
był w tamtych latach ogromny. Pisała 
o miej cała podziemna prasa, mówiły 

o niej prawie wszystkie,za wyjątkiem 
nam wrogich, zagraniczne rozgłośnie 

radiowe.Naród przytłoczony okupacy j- 

nym tŁerorem, został ożywiony promie- 
niem nadziei, z której rosło prześ- 
wiadczenie,że wrogowi można się prze 

ciwstawić, można go zwyciężyć w wal- 

ce. 
Echo tego wspaniałego czynu o- 

dezwało się nawet w dalekim od kraju 

obozie sowieckim, w którym jako były 
żołnierz AK zostałem we wrześniu 
1942 roku internowany. Onegdaj napi- 
sałem o tym dowódcy akcji pod Arse- 
nałem, docentowi Stanisławowi Bro- 

niewskiemu "Orszy". Na łagierniczej 
pryczy baraku szpitalnego prowadzono 
często długie mocne rodaków rozmowy. 

Przebywał tam z nami ppłk.Stablewski 
człowiek starszy już wiekiem.Pod je- 
go adresem,jeden z sierżantów €przed 

wojną w służbie czynnej) skierował 

zarzut, jakoby dowództwo AK zwerbo- 
wało do czynnej walki z okupantem 
nieletnią młodzież,w wyniku czego to 
pokolenie poniosło ogromne, niewyo- 
brażalne wręcz straty.W swej replice 

podpułkownik wyjaśnił, że w zamierze- 

ciąg dalszy na str. 4%      



ciąg dalszy ze str. 3 

niach dowództwa AK leżało prowadze- 
nie walki konspiracyjnej, dywersji i 

walk partyzanckich prawie wyłącznie 
przez ludzi dorosłych,zwłaszcza woj- 
akowo wyszkolonych. Młodzież widzia- 

no raczej jako rezerwę, która poza 
normalną nauką może być  wojskowo 
szkolona, ale wystąpić zbrojnie po- 

winna dopiero w chwili powszechnego 
zrywu powstańczego. Co bardziej nie- 
cierpliwych sugerowano ograniczać do 

działań w ramach tzw."'małego sabota- 
żu' - np. akcje typu 'Wawer". 

Niestety młodzież wychowywana 
przez szkołę, dom rodzinny, Kościół 
i organizacje młodzieżowe, w tym 
szczególnie harcerstwo,miała w sobie 

zakodowany patriotyzm tej miary, że 
wszelkie odgórne instrukcje w tej 
mierze stawały się bezprzedmiotowe. 

Dowiodła tego spontanicznie zorgani- 
zowana akcja pod Arsenałem, która 
stanowiła jakby przełom Zdaniem 
ppik.Stablewskigo Szare Szeregi wdar - 

ły się szturmem w pierwszą linię żoł 

nierzy Polski Walczące j. Począwszy 

od tej akcji,dowództwo AK coraż czę- 
ściej korzystało z udziału drup Sztu 
rmowych Szarych Szeregów w przygoto 

wywaniu różnorakich działań tak, iż 
w krótkim czasie Grupy Szturmowe sta 
ły się częścią składową '"Kedywu',ktLó" 

ry w znacznym stopniu zdominowały. 
Zwycięska akcjia pod Arsenałem 

przeszła już do historii, jednak pa- 
mięć o tym bohaterskim czynie jest 
wciąż Żywa. W cały kraju harcerze 
wszystkich pokoleń zbierają się w ka- 

żdą rocznicę modląc się za poległych 

pomordowanych i zmarłych żołnierzy 
AK z ugrupowań Szarych Szeregów.Słyn— 

ne są także coroczne rocznicowe raj- 
dy, zbiórki lub kominki,którym nada- 
no wspólną nazwę "Arsenał". 

Leonard Bura 

KALEJDOSKOP MINIONYCH 
WYDARZEN 

21.01.1989 grupa instruktorów, 
harcerek i harcerzy wyprawiła Ojcu 
Zdzisławowi imieniny, na których 
wręczono jako prezent pas harcerski. 
005.02.1989. w Ochotnicy Górnej, 
wsi położonej w samym Sercu Georcy 
została odprawiona przez O.Zdzisława 
Msza św. dla harcerek i harcerzy 
przebywających w tym rejonie na zi- 
mowiskach. e 12.02.1989. w kościele 
00. Karmelitów Bosych została 
odprawiona Msza św. z okazji Dnia 
Myśli Braterskiej. Po Mszy św. odbył 
się kominek, którego tematem był pa- 
triotyzm twórców poznańskiego har- 
cerstwa. © 14.02.1989. został zapre- 
zentowany film video. © 19.02.1989. 
na terenie Fortu VII odbyła się uro- 
czystość poświęcona pamięci instru- 
ktorów poznańskich zamordowanych w 
lutym 1944 roku. e 21. 02.1989. 
grupa harcerek i harcerzy drużyn ze 
Starego Miasta uczestniczyła w po- 

święceniu tablicy pamiątkowej upa- 
miętniającej spalenie przez oddział 
Armii Krajowej magazynów "Bollwerk'' 
nad Wartą. e 26.02. - 1.03.1889. ha- 
rcerki i harcerze Grodu Przemysława 
wzięligudział w rekolekcjach wielko- 

postlny: w Ckp eve Karmelitów, 
któńqyfc= | pgzewodniczył, O. rafin 

Tysąke-ścp. harcerskie.p     

NASZE. 
PROPOZYCJE 

18/19 marca 1989 roku -— czuwanie 

wielkopostne godz.19. 00-1. OO 

—- 25 marca 1989 roku — adoracja 
Grobu Pańskiego godz. 10. 00-16. 00 

— 27 marca 1989 roku - ODPUST W 
EMAUS = godz.1i2.00 Msza św. w ko-— 
ściele pw. Św. Jana Jerolzolim- 
skiego na Komandorii; po Mszy św, 
wielkanocne spotkanie DHiH;, godz. 
16.00 film; godz.20.00 ognisko; 
godz. 21.00 Apel Jasnogórski. 

— 2 kwietnia 1989 roku - Msra św. z 
okazji 46 rocznicy Akcji pod 
Arsenałem-kościół farny godz. 9. OO 

4 PRASY 

Halina Bor Lnowska-Dąbrowska: 
"Solidarność" nie przestanie być 
związkiem zawodowym pracowników — 
GB-yru Gł et ti ; Sświadomomość 
zawodowa jest dla jej czlonków ŻA 
snięto 2 obywatelską. Nada t jest 
prawią, że "Solidarnosc" chce w pe- 
wnym senste reprezentować cale 
zlożone spoleczeństwo. Ale nie może 
czynić (tego "bezstronnie", bo po- 
wstala, przetrwala t odradza się ja- 
ko ruch samoobrony, ruch związkowy 
Ppracob to rc ć w. Piramida 
uc tsku istnieje nadal ; od 1981 
ciężar dżwigany przez ludzi u jej 
pods Lawy t w dolnych kondygnac jach 
jeszcze s j 
z piramidy. 

CTYGODNIK POWSZECHNY nr 8 z 19.02. 69 

Profesor Anna Przecławska: "Przy- 
padki pobicia mlodzieży są korygodne 
t nie powinny mieć miejsca. Wyrzą- 
dzono Młodzieży nie tylko krzywdę 
Jtzyczną, ale i moralną. Jest to 
zarazem niebezpieczny bląd Poltty- 
czny, podsycający wzajemną agreś ję. 
A agresja rodzi agresję. Reakcja na 
"Pomarańczową Alternatywę" jest zre- 
sztą także rażącym brakiem poczucia 
humoru. Poczucie humoru jest pewnym 
"sposobem na życie”, którego nam w 
Polsce - w wymiarze spolecznym - 
bardzo potrzeba. " 

LKONFRONTACJE styczeń 1989) 

Poseł Ryszard Bender: "Pragnę przypo- 
mnieć, że już w Polsce Ludowej dzia- 
Talo chrześci jańsko-demokratyczne 
Stronnticiwo Pracy z Karolem Popielem 
na czele. Zmuszony ówczesną syłuac ję 
polityczną, w obliczu represji doko- 
nywanych pod rządami BolesTlawa 
Bieruta, Zarząd Glówny Stronnictwa 
Pracy decyzją z it8 lipca 1946 roku 
zawiesil swoją dzialalność w kra ju 
Wielu jego dzialaczy uwięziono, nie- 
którzy emigrowali. Nieliczni cżię = 
nkowie wladz chrześci jańsko-demokra- 
tycznego $Stronntetwa Pracy, którzy 
żyją w kraju postanowili obecnie re- 
aktywować to Stronnictwo. Mem 
zaszczyt potnfjoermować Wysoki Sejm. 
tż w dniu 12 lutego br, w Warszawie   

czlonkowie dawnych wladz Stronnictwa 

Pracy oraz Chrześci jańsko-Demokraty- 
cznego Klubu Myśli Politycznej, po 
wcześniejszym potnformowaniu o tym 

zamiarze Prymasa Polski, co znalazle 

wyraz w komunikacie prasowym, wylo- 
ntTy tymczasowy Zarząd Glówny Stron- 
nietwa Pracy w Polsce. Prezesem Za- 
rządu Glównego wybrany zostal 
macenas Wladyslaw Sila-Nowickt, za- 
sTużony dzialacz Stronnictwa Pracy. ” 

CŁAD nr 9 z 26.02.89) 

Ksiądz Wacław Buryła o Polakach w 

Kazachstanie: "Ogromnym przeżyciem 
bylo dla mnie odprawianie Mszy 
św. po domach. Moglem 
adczyć tego co przeżywali 
śctjanie pierwszych wieków ukry- 
wającyy się po katakumbach, czyli 
et, którzy kilka lat temu w 
Kazachstanie próbowali na ROWO 
rozniecćtć chrześci jaństwo. Ludzie 
wychodzący ze swoich domów niby na 
spacer, tdący pojedynczo różnymi 
drogami do wyznaczonego domu, zaslo- 
nięte okna, przyciszone sptewy t mo- 

dłitwy, nadsluchiwanie czy nie za- 
skrzypt furtka lub drzwi wejściowe... 
wszystko to pozostanie w pamięci na 
zawsze. W takich chwilach czlowiek 

czul bardzo mocno, że dotyka wiary 

Kosśctola pierwotnego Cna jdoskona- 

lszej). Możliwość bycia tam, modle- 

nia się razem e tymt ludźmi, "do ty— 

kania" Boga z tak bardzo bliska bylo 

Taską, którą należalo nie tylko 
przyjąć, alę, także dziękować za nią 
Jako za wspanialy, niczym nie zaslu- 
sony dar. 

CŁAD nr 9 z 26. 02. 893



ŻYCIE LORDA BADEN-POWELLA 

część Il 
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Stir, chcialbym zostać 
skautem, ale mój bra 
uwvaża, 

Będziemy musieli 4 
coś postanowić w, 

tej sprawie. 

      
Na początku 1914 roku Baden-Powell W 1920 roku Baden-Powell użył po raz 

wpadł na pomysł założenia organiza- pierwszy słowa "Jamboree" dla okre- 

cji zochowej, który urzeczywistnił w ślenia wielkiego zlotu skautowego. 

że B.-P. został wówczas uznany "przy- 

wódcą światowego skautingu". 

to Success” t mam duży R w "Ea PE 
ZEE) * 

| 
h problem. 

PAS: e Każdy może rozbić namiot , 

"m" 

Str. czy mialby pan żę pisz, 
czasu. Czytalem "Rovering 

Oczywiście. 

      

A 2 ć iĄ h 
także przy zlej. <> /) 

RED ZM, 
/ Aa ZZA Ly KA 

A za EZM 
» 

AAWZ 9. isa yk        

       
"Rovering to Success* ("Droga do W 1924 roku wraz ze skautami ZWS 
Sukcesu'') zostało opubPi kowane w ńarodów (B.-F: obczował ra II Janka 

1922. Przyniosła ona B.-P. większy ree w Kopenhadze (Dania). Odbywał y 
sukces niż każda inna jego książka, się wtedy przedstawienia, festiwale, 
gdy setki mlodych ludzi przyszło do konkursy, ogniska. 
nieg ełnie ę nie znając. aby 

wyja e GHC LHR problemy. 
B, =F ich 
zauf == s<h a rce rskie.pl 

6 

„ KURCZOWO" ATW JE 

Od dziś skautowym symbolem 4 
"pokoju jest Zlota Strzala. 
Noście ją szybko t daleko, | 

tak żeby wszyscy ludzie 
jpoznali ducha braterstwa. 

   

  

      

  

   

III Jamboree odbyło się w roku 1929. 
Wśród wszystkich wydarzeń w Parku 
Arrow CAnglia), żadne nie było tak 
wzruszające Jak zakopanie przez 
Baden-Powella toporu wojennego. 

"MEW" Ora anE 

Uważam to za uczczenie 
ruchu skautowego. 
Będę z dumą nosi! tytul 

' "Baden-Powell oj Gtlwell"    

     

Prawdopodobnie żaden człowiek nie 

otrzymał tylu wyróżnień, co B.-—P. 
Przyznano mu 28 odznaczeń ze 
wszystkich stron świata oraz 
szlachecki tytuł lorda. 

  

z, o zcz EE 
e 

fPokazuję krzyż jako symbot Kaddżk, 

ofiary it wiary chrześcijańsktej. : 

To jest jednak krzyż z vieloma 

ramionami. są one rozpostarte, h 

by ogarnąć wszystkich nievierzących../ 

Kroczcie naprzód z tym symbo Lem 4 

<1_rozszerzajcie to poslanntctwo. 

nnn 

  

W 1933 odbyło się IV Jamboree w 

Gódólló (Węgry). 

w sierpniu 1937 spotkała się młodzeż 
światowa na VW Jamboree Vogelensang 
CHolandia). Skauci wszystkich ras, 
klas, wyznań, zachwyceni Jednym 
prawem i Jednym przyrzeczeniem, 
otrzymali od Baden-Powella .Laskę : 
Jakubową - sybol tego zlotu. 

Y  



TRIDUUM PASCHALNE 

Zza parę dni Wielkanoc — najwię- 
ksze święto Chrześci jaństwa. Święto 
będące radością, triumfem. spełnie- 

niem obietnic. Wszystko, co Niebo 

dotychczas zesłało: proroctwa, cuda, 

Objawienie i Wcielenie, było przygo” 
towaniem momentu, kiedy śmierć zo- 
stanie pokonana, a nastąpi 

Zmartwychwstanie. 
Zanim jednak rezurekcyjne dzwo— 

ny wezwą nas do kościoła, proponuje- 

my Ci, Druhno i Druhu, zapoznać się 
głębiej z historią 1 znaczeniem 

Triduum paschalnego, ponieważ my sa- 

mi, tworząc dzisiaj nową historię, 

my, którzy coraz głośniej oświadcza- 

my, że mamy Szczerą wolę całym 
życiem pełnić służbę Bogu i Polsce. 
nie możemy zapominać © wielkiej 
historii Trzech Dni, które uświęcają 
nasze wysiłki. * 

Liturgia Triduum  paschalnego 
rozwijała się powoli. W pierwotnym 
Kościele misterium paschalne 
świętowano w cotygodniowe j 
Eucharystii niedzielnej. Następnie 
zaczęto akcentować doroczny obchód 

Paschy, który dokonywał się w litu- 
rgii Nocy paschalnej. Św. Augustyn 
mówi już o trzech dmiach, opisując 

zwyczaj z przeł. IV/V w. „mówi o 
Świętym Triduum a mianowicie: © dniu 
śmierci Pana (CWlk. Piątek), Jego 
odpoczynku w grobie CWlk. Sobota). 
Jego Zmartwychwstaniu Cnoc i dzień 
Paschy. Natomiast w czasach Amala- 
riusza z Metz CIX w.» przyjmuje się 

praktykę rozpoczynania Triduum pa- 
schalnego już w Wlk. Czwartek. w 

świadomości wiernych utwierdza się 

przekonanie. że Triduum trwa od Wlk. 
Czwar tku do WIK; Soboty, jest 
pewnego rodzaju przygotowaniem do 

drugiego Triduum- świątecznego, obe- 

jmującego trzy dni Wielkanocy, od 
niedzieli do wtorku włącznie. 
Dopiero reforma posoborowa słusznie 
wróciła do pierwotnego obchodu: w 

odnowi onej liturgii rzymskiej 
wielkoczwartkowa Msza Wieczerzy Pa- 

ńskiej stanowi początek Triduum pa- 
schalnego, które obejmuje piątek, 

sobotę i niedzielę, a więc Msza ta 
należy już do piątku. Ostatnia Wie- 
czerza miała miejsce w nocy z czwa- 

rtku na piątek i należała, według 

żydowskiej rachuby czasu, do piątku. 
Doba trwała od zachodu do zachodu 

słońca. Najstarszy dokument opisują- 

Yue turgię;y „Wielkiego Tygodnia w 

archiwum 
—| harcerskie.pl 

Jerozolimie z 

Leona Wielkiego CV w.), 
Wieczerzy Pańskiej odprawiano drugą 

na pojednanie pokutników i 
na poświęcenie olejów. 

w Wielki Czwartek odprawia 
się tylko w kościołach katedralnych. 
Rano biskup koncelebruje uroczystą 

(oliwa zmieszana z balsamem i oleju 

Chrystusowego, 
którego pamiątkę ustanowienia sakra-— 

Na koniec tej Mszy kapłani 

ściołach odprawia. się 
tylko jedną Mszę Św. 

Na Mszy Wieczerzy Pa-— 
ńskiej gromadzimy się wokół Chrystu- 
sa Pana jak uczniowie na Ostatniej 

Uczestniczymy w tych sa- 

weźmie chleb i wino i przemieni je w 

zostawi nam Testament 
Miłości. Tym Testamentem jest On sam. 

sakramentalnych, zwłaszcza Euchary- 

których ustano- 

zobowiązuje nas do wzaje-— 

umyłem wam nogi, 

i wyście powinni sobie nawzajem umy- 
Dałem wam bowiem przykład, 

abyście i Wy tak czynili, 
Dzisiaj jeszcze w nie- 

których diecezjach biskupi i probo- 

po homilii dokonują obrzę— 
du umywania nóg koncelebrom, 

w jakimkolwiek wie— 
czerniku świata. 

przebywania z Panem jest wew- 

czystość i pokora serca go- 

Łowego służyć bliźnim. 
Najświętszy Sakra- 

ment do kaplicy wystawienia, 
zwanej ciemnicą. 

do Ogrodu Oliwnego. 
Chrystus udaje się 

wiernym adorację Najświętszego Sa- 
kramentu przynajmniej do północy. Po 
północy adoracja nie może odbywać 
się w sposób uroczysty. Zgodnie z 
tradycją dobrze byłoby adorować 
Najświętszy Sakrament również w Wie- 

lki Piątek. Nasza adoracja ma być 
dowodem wdzięczności za dar Euchary- 

stii. Wielkopiątkowa liturgia męki 

pańskiej rozpoczyna się bez śpiewu 
na wejście. Kapłani ubrani są w szaty 
mszalne koloru czerwonego i udają 
się w ciszy do ołtarza. Tu następuje 
leżenie krzyżem, przed obnażonym 
ołtarzem, liturgia Ssłowa,w której 
naczelne miejsce zajmuje opis Męki 

Pańskiej według św. Jana. Po homilii 
następuje wyjątkowo uroczysta modli — 
twa powszechna, w której staramy się 
nie zapomnieć o nikim, bo wszystkich 
obmyła Krew Chrystusa: modlimy się 
za Kościół św., za papieża, za wszy- 
stkie stany Kościoła, za katechume- 
nów, o jedność chrześcijan, za nie- 
wierzących w Boga Ojca i Chrystusa, 
za rządzących państwami, za 

strapionych i cierpiących. Punktem 
szczytowum całej liturgii jest ado- 

racja odsłoniętego Krzyża. Odsłonię- 
cie następuje w trzech etapach, za 
każdym razem klękamy i w odpowiedzi 
"pójdźmy z pokłonem'" wyrażamy 
wdzęczność Chrystusowi za trud na-— 
szego zbawienia. Później przyjmujemy 

Komunię św. i zgodnie ze zwyczajem 
eucharystyczne Ciało Chrystusa zo- 

staje przeniesione _ do Gr obu 
Pańskiego, w którym pozostanie przez 
sobotę do chwili Zmartwychwstania. 
w Wielką Sobotę błogosławi się 
pokarm na stół wielkanocny. wierni 

przynoszą do kościoła tzw. "święcone'" 

Spożywanie posiłku jest Łeż 
czynnością Świętą, dlatego modlimy 
się przed 1 po jedzeniu, a na 
największe Święta Zmartwychwstania 
święcimy właśnie pokarm. "Święcone" 
stanowi przede wszystkim chleb przy- 
pominający "Chleb  Zywy, który 
zstąpił z nieba", jajka -— symbol 
życia oraz wędliny i baranek wielka- 
nocny przenoszący myśli wierzących w 
zamierzchłą noc paschalną rozpoczy— 
nającą wędrówkę Izraelitów do Ziemi 
Obiecanej. 

Noc paschalną rozjaśnia zma- 
rtwychwstały Chrystus. Jest Ło 
naprawdę Wielka Noc. bo w niej mocą 
Ducha Świętego oceni amy Ło 
najważniejsze wydarzenie w dziejach 
świata i ludzkośći jakim było prze- 
Jście Cpascha) ze śmierci do nowego 
życiaprzezzmartwychwstanie. Tajem- 
nica ta w liturgii staje się dla 
nas teraźniejszością. Uobecniają nam   

ją przede wszystkim dwa sakramenty 
paschalne: chrzest i Eucharystia. 
Cała dynamika nocy paschalnej konce- 
ntruje się wokół nowego życia w 
Chrystusie,dlatego też cała liturgia 
pełna jest symboli życia: światło - 
słowo - woda -— uczta. Znaczenie 
światła dostrzega się w pełni w ze- 
stawieniu z ciemnością. Dlatego wi- 
gilia paschalna powinna rozpocząć 
się wówczas, kiedy w kościele i na 
zewnątrz panuje już ciemność. Na li- 
turgię Światła składa się 

poświęcenie ognia,zapalenie Paschału 
świec wiernych i oświetlenie kościo- 
ła. Istnieje głęboka wymowa stopnio- 
wego rozpraszania ciemności przez 
Światło Chrystusa. Z Nim przechodzi — 
my z ciemności śmierci do światła 
nowego życia. Po krótkim obrzędzie 
światła Kościół rozważa wielkie 
dzieła, jakie Pan Bóg dokonał dla 
swego ludu. Bogatszy zestaw czytań 
Jest cechą charakterystyczną wigilii 
7 oczekiwania na Pana, którego zapo- 
wiadają starotestamentowe wydarzenia 
zbawcze i prorocy. Liturgia 
proponuje nam dziewięć czytań, ale 
na ogół stosuje się jedynie cztery 
łącznie z Ewangelią. W liturgiii 

Słowa tej nocy szczególnie ważne i 
uroczyście wykonane powinnybyć dwa 
śpiewy: Gloria i Alleluja przed Ewa— 
ngelią. Sakramentem, który 

najbardziej wszczepia nas w pascha- 
lne misterium Chrystusa jest chrzest 
Woda jako istotny element potrzebny 
do życia jest także symbolem życia 
nadprzyrodzonego. Teologię znaku wo- 
dy najlepiej tłumaczy modlitwa w 
czasie poświęcenia wody 
chrzścielnej: "Prosimy Cię, Panie, 
niech przez Syna Twojego zstąpi na 
tę wodę moc Ducha Świętego, aby 

wszyscy przez chrzest pogrzebani ra- 
zem z Chrystusem w śmierci, z Nim 
Łeż powstali do nowego życia' CMszał 
Rz.). Dlatego chrzest i odnowienie 
przyrzeczeń chrzcielnych ma tak 
istotne znaczenie w liturgii Nocy 
paschalnej. Liturgia światła, Słowa 
Bożego i chrztu była wprowadzeniem 
i warunkiem radosnego spotkania ze 

Zmartwychwstałym na uczcie euchary- 
stycznej. Eucharystia jako dar 
życia, który otrzymują wszyscy ucze- 
stnicy uczty paschalnej jest szczy- 
Łem całego Triduum paschalnego. 

Wigilia paschalna, odprawiana nawet 
przed północą, tj. w sobotę wieczo- 
rem, należy już do Niedzieli Zma-— 
rtwychwstania i jest najbardziej 

uroczystą Mszą Św. 
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SWOJĄ, O TO ŻEBY ŻYĆ.. 
GRUDNIOWE WSPOMNIENIA 

Q wypadkach gdyńskich wiem 
mniej. Zginęło wtedy około 200 osób. 
Położono ich na peronie. 
Niektórych zawieziono do szpitala. 
Ludzie utworzyli pochód, który 
przeszedł ulicami miasta. 
w piątek i sobotę praca w stoczni 
została zawieszona. W niedzielę na- 
stąpiła zmiana gabinetu rządowego 
tzn. odszedł Gomułka, a jego miejsce 
zajął Gierek. W poniedziałek wszyscy 
powrócili do pracy. 

Więcej szczegółów nie mogę 

opowiedzieć, gdyż nie widziałem ich 

    
na własne oczy - znam je tylko z 

opowiadań. 

Mówiąc o wypadkach 1970 roku 

musimy pamiętać, że była to jeszcze 
epoka stalinowska. 
WwŁedy — w 70 roku władza SB była 
nieograniczona. Ludzie bali się... 
A jednak nastąpił wówczas masowy 
protest, społeczna demonstracja. Lu- 
dzie już nie panowali nad Sobą. 
Wszyscy, dosłownie wszyscy razem z 

robotnikami wyszli na ulicę. 

_ ? Trrezrchigu s milicja bardzo 
no tzw. "ścieżki 

zaeojiahareersłeiesgph= tm "3   

ALOJZEGO SZABLEWSKI EGO 
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część II 
młodzi ludzie musieli chodzić na 
kolanach między szpalerem milicji, a 
ei ich okładali pałami do 

nieprzytomności. 
Nie każdy dochodził do końca 
ścieżki. Widziało się później wiele 
kalek, pobitŁych. Opowiadał mi jeden 
nauczyciel, że dopadli go pewnego 
dnia milicjanci nieopodal głębokich 

wykopów ciepłowniczych. Tak go bili, 
że wpadł do tego wykopou -— między 
rury 1 złamał obie nogi, leżąc bez 
ruchu obserwował taki obrazek: 
milicjant bi je kobietę. Ona krzyczy, 
że idzie do przedszkola po dziecko, 
ale on jakby tego nie słyszał - 
dalej ją bije. Wreszcie kopnął tę 
kobietę z całej siły i wepchnął do 

tego wykopu. 
80 rok był pokazem innej 

całe szczęście... 
My Polacy nie musimy się zabijać. 
Uważam. że ta walka jest lepsza, 
świadczy © wysokim wyrobieniu poli- 
Łycznym narodu, o dużej świadomości. 

walki. I 

Nie potrzeba rozlewu krwi. Dlatego 
nie wolno jeszcze raz do tego 
dopuścić. 

kobołokołołokokokokokażokołakako koka kaj 

Na początku pojawiła się 

propozycja umieszczenia tablicy 
pamiątkowej przypominającej tragi- 
czne wydarzenia grudnia 1970 roku. 
Jakiś przedstawiciel władzy powie- 
dział, że taka tablica będzie i że 

ustala się jej treść. 

Jak się okazuje władza zastanawiała 
się 10 lat nad tą treścią, ale to 

było tylko głupie tłumaczenie — po 

prostu nie chcieli nic wiedzieć o 
żadnej tablicy. 

Każdego roku - przez 10 lat - 
ludzie gromadzili się w tym miejscu 
gdzie zostali zabici stoczniowcy. 
Przynosili wieńce i kwiaty, które 
już po” kiiktu minutach "gdzieś" 
ginęły. władza za wszelką cenę 

chciała aby wydarzenia te zostały 

wymazane 2 ludzkiej pamięci. No 
cóż... może było im wstyd, że to oni 
strzelali do robotników.   

w 1979 roku odbyła się 

manifestacja żałobna, na której 

zgromadziło się kilka tysięcy ludzi. 

Przemówienie wygłosił Lech Wałęsa, 

który jak pamiętamy stał na czele 

Wolnych Związków Zawodowych. 

Powiedział wtedy, że Skoro władza 

nie chce zezwolić na budowę pomnika, 

a nawet Łablicy pamiątkowej, 

proponuje aby za rok każdy przyniósł 

ze sobą jeden kamień L trochę 

cementu i zbuduje się pomnik ! 

Odpowiedzią władzy na propozycję 

Lecha Wałęsy było zagrodzenie tego 

terenu. 

Kiedy władze miejskie 

zadecydowały o zmianie miejca budowy 

pomnika Lech Wałęsa powiedział: "Nie 

mnie to nie obchodzi, tu jest dobra 

widoczność z dworca. Jak przyjadą do 
Gdańska to akurat ten pomnik zoba- 

czę." 
Podczs wbi jania pierwszego 

słupa jeden z archutektów próbował 

MOWA © MOWIE 

Znany z 'Polityki" karykaty- 
rzysta, Szymon Kobyliński, w liście 
otwartym do naczelnika ZHP. zwrócił 

uwagę na "upiorny słownik funkcjo- 
nariuszy = wicie-rozumiecie, na 

bazie i po linii". 
Niestety, wiele rażących okre- 

śleń wkradło się do słownika pojęć 

harcerskich najwyższy czas, by je 

wyr ugować. 
Chyba na określenie harcerza 

czy harcerki: "zethapowiec", "czło- 
nek ZHP", "młodzież zethapowska' 
można tylko zgrzytać zębami. Do 
harcerstwa takie nazewnictwo 

innych organizacji 
które swoich człton- 

ków określają: 'zetempowiec", "zet- 
wuemowiec'* lub 'członek ZWM' itp. 

Konsekwentne ujednolicanie me- 

Łod pracy harcerzy i harcerek dop- 
rowadziło do nazywania instruktorek 
"druhną haremistrz',"przewodnik", 

"druhną komendant' zamiast przyje- 
mnie po polsku brzmiącymi nazwami 

przeniknęło z 
młodzieżowych, 

żeńskimi: druhna haremistrzyni, ko- 

mendantka. 
Zuchami byli i chłopcy.i dzie- 

Nadal w uznaniu dzielności 
mówimy: "z ciebie zuch dziewczyna!" 

Tymczasem pojawily się nie nie 

mówiące o tej dzielności nazwy "zu- 

chna'* i '"zuchenka'. Brzmią przymil-= 

nie, ale co określają ? Szkoda też 

wczynki. 
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jeszcze protestować. Tłumaczył, że 
na mapie ma zaznaczone coś innego. 
„ 
To sobie pan mapę popraw” = 

powiedział Wałęsa. "Pomnik ti tak bę- 
dzie stal". I wbili słup. 

W ciągu 90 dni stanął pomnik. 
Jeden z obcokrajowców stojący przed 
gdańskim krzyżem powiedział: "Wy Po- 
lacy jak będziecie wolnym narodem, 
to możecie rakiety kosmiczne strze— 

lać.” Bo w takim tempie to nawet 

"Amerykanie pomnika by nie zbudowali 

W grudniu 1980 r. 

pierwsza uroczystość -— taka jak być 
powinna. Jedna i jedyna... Owszem, 
później także ludzie gromadzili się 
przed naszymi krzyżami, składali 
kwiaty... lecz niestety milicja na-— 
tychmiast rozpędzała wszystkich. 

A jedak my wciąż tam wracamy... 
Wracamy pod krzyże... Pod NASZE 
GDAŃSKIE KRZYZE. 

odbyła się 

wybrala t opracowala 
Katarzyna Kolska 

że zapomnieliśmy © gromadach zuchów 
i o wodzach zuchów i zrównaliśmy 
gromady z drużynami, a wodzów z 

drużynowymi. 
Nasza "kadra" zwana niegdyś 

korpusem instruktorskim zaroiła się 
"komendantami'". Są "komendanci huf- 
ców', "komendanci szczepów. Czy nie 
prościej byłoby, tak jak kiedyś, 
Łytułować ich hufcowymi, Sszczepo- 

wymi ? 
Obecnie każdy wypad drużyny, 

szczepu w plener nazywany jest raj- 

dem. Zapomnieliśmy, że harcerskie 
wypady za miasto, w zależności od 
czasu trwania, odległości, ilości 
uczestników, różnie nazywano. Były 
więc wykapkt , biwaki , zlazy . zlo 
ty. Dh hm. Hieronim Ludwiczak z 
Krotoszyna, kierowaną przez siebie 

w 1960 r. imprezę nazwał falą. Zas- 
Łepy różnymi drogami jakby płynęły 
przez całą Wielkopolskę. Określenie 
Ło jako mala fala , zostało przyję— 
te w niektórych drużynach do 
nazywania samodzielnych wycieczek 

zastępów w okolice obozu. 

Ubogacajmy nasz harcerski sło- 

wnik. nie pozwalajmy go zaśmiecać. 
SŁosujmy na codzień piękne. polskię 
obroste harcerską tradycją   
określenia. 

Bystry Orltk 

  

 



SŁÓWO DUSZPASTERZA 
tym razem jestem optymistą... 

Po tym jak ostatnim razem Marysia z 
redakcji "Harmelu' doprowadziła mnie 
do załamania (patrz "Harmel' nr 4), 
Sytuacja uległa gruntownej poprawie: 
prawie cały tydzień wcześniej 
Marysia powiadomiła mnie otym na 
kiedy powinienem napisać słowo do 
harcerzy. U was, druhny i druhowie 
też zauważyłem oznaki Poprawy. Ta 
złotówka za każdą minutę spóźnienia 
działa mobilizująco, choć pewnie nie 
LYLKO „ónm> Z drugiej strony wyda je 
mi się, źe jeszcze nie wszyscy 
czytali 4 nr naszego pisma. zasta— 
nawiam się w tej chwili, jaki może 
być powód: może za drogie, a może 
druhna i druh nie wiedzą, gdzie się 
Ło nabywa ? 

Ale do rzeczy. Właśnie jeste— 

śmy po nauce rekolekcyjnej. Jak pa- 

miętacie, zapraszałem Was na reko- 
lekcje wielkopostne. 

Jest dość późna godzina, ale 

jeszcze trochę gawędzimy w gronie 

kilku druhen i druhów pod gablotą z 

ogłoszeniami. Nie bez powodu. Wśród 

nas pojawiła się, od kilku miesięcy 

nieobecna w DHiH, druhna Plusowa. 

Wszyscy się cieszą, że jest z nami. 

Ona też, co prawda jeszcze nie w 

pełniej dyspozycji fizycznej, bo 

noga w gipsie, a w rękach kule, ale 

za 0 ttumiSoCh ma. twarzy. BIbi Cz 

Bractwa Wędrowniczego) żartując z 

gipsowej sytuacji Plusowej, zadał 

pytanie zgromadzonym: 'Kto to Jjest% 

Chodzi po ścianie i stuka£' Wiadomo! 

To Plusowa ze swoim gipsowym obcasem 

Stuka, że aż hej! To radosne spotka- 
mę - druhna DoroŁa, - Pluoową, które 
przed chwilą miało miejsce, sprawiło 
że nasunęła mi się refleksja i pew- 
na wątpliwość, którą chciałem się z 
Wami podzielić. 

Każdy z nas ma większe |lub 
mniejsze problemy, kłopoty, radości, 
powodzenia i niepowodzenia.I chciał - 
by się tym podzielić z innymi, z 
przyjaciółmi. Poradzić się. I tu mo- 
ja wątpliwość: czy my, harcerki i 
harcerze, dostrzegamy wokół siebie 
ludzi z ich problemami, czy 
próbujemy podejść, zapytać, 
wysłuchać... Mam tu na myśli na ra- 

1 .ZTcartehiyito" co, arte 
chdćR=rh_ kłerrce Fsieje [ody kregu. 
cl oich spotkaniach z ludźmi 
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mówię o sobie, przekazuję, co jest 
we mnie, a ile słucham, Staram się 

dostrzec czyjś problem i pomóc. To 

przecież nakazuje nasze Prawo. 

Dlatego moje pytanie: Czy dostrze- 

gasz w każdej druhnie siostrę, a w 

każdym druhu brata? Prawo harcerskie 
obowiazuje nie tylko na piśmie, a 

jego przestrzeganie nie polega na 

słowach wypowiadanych w czasie przy- 
rzeczenia ale obowiązuje w życiu i w 

czynach. Przede wszystkim w czynach. 

S.„B-0WSA b.e.z GIS. BROÓRÓW 

ED nie Z TROBKEC. (Z | 2h tys ORSy, = 

Mm.Axse © <Zę2as j:% G. Zęby OW dwie KA 

Dlatego pomyśl: czy jesteś po- 

żŻyteczny, czy jesteś pożyteczna i 

niesiesz chętną pomoc bliźnim? Bo 

Łak łatwo wypowi ada się słowa! 

A harcerka i harcerz mają o miłości 
Boga i Ojczyzny świadczyć czynami. 

Tym razem jestem optymistą... 

Wasz Duszpasterz 

O.Zdzisław Florek ocd 

Ps. 

Bardzo serdecznie dziękuję druży- 

nom, wszystkim harcerkom i harcerzom 

za kartki z pozdrowieniami przesłane 

z zimowisk oraz za pamięć w Dniu 

Myśli Braterskiej. 

  

Oczekuję w DHi1H na każdego dru- 
ha i druhnę, którzy chcieliby ze mną 
porozmawiać © swoich problemach, o 
sprawach wiary i życia chrześci ja- 
ńskiego. 

Dla ułatwienia kontaktu, bo po” 
noć niełatwo mnie złapać, podaję dni. 
w które trudno mnie będzie uchwycić: 

- w Środy - nie ma mnie, 

— w I piątki miesiąca - nie m mnie, 

- w I niedziele miesiąca przed połu- 
dniem — nie ma mnie. 

Natomiast oczekuję Was co czwa- 
rtek w kościele, w konfesjonale nr 2 
od godziny 17.00 -— 18.00 i przy fur- 
cie w każdy wtorek od 15.00 do sku- 
tku. W sprawach pilnych jestem do | 
dyspozycji w każdej chwili. 

Podaję numer telefonu: 

52-92-93 lub 53-28-41 

a z furty wew. 31.       

  

 


