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SŁOWO DUSZPASTERZA 

Pogubily drzewa zieleń 

PasikonikR zlama!l smyk 

Wiatrak nową mąkę miele 

Rozstajemy się t my 

Do widzenia przyjacielu mój 

Pożegnania nadszedł czas 

Pożegnania nadszedl smutny czas 

Słowa tej piosenki, Śpiewanej 

brzez. nas na kominkach. 1. przy „ogni = 

skach, chyba najlepiej oddają obecny 

czas... czas. jesieni, i czas. pozźegnąa- 

nia się z Tobą, kochany druhu i z 

Tobą, kochana druhno. 

Wspólnie przeżywaliśmy tajniki 

i sekrety obrzędowości harcerskiej, 

próbowaliśmy realizować Prawo Har— 

cerskie: ..calym życiem slużyć Bogu 

t Polsce, nieść chętną pomoc bliźnim 

t być poslusznym Prawu Harcerskiemu. 

wspólnie poznawaliśmy się, 

zgłębialiśmy tajniki otaczającego 

nas świata, modliliśmy się i tań- 

czyliśmy. Byliśmy razem w chwilach 

smutnych i radosnych — złączyła nas 

przyjaźżn. na. dobre "1 złe. Droga 

druhno, drogi druhu wiedz, iż jestem 

szczęśliwy, że się poznaliśmy, że 

mogłem być z Tobą na obozach i zimo- 

wiskach, na rekolekcjach, na Mszach 

św., na kominkach i na rajdach, że 

spotykaliśmy się. po prostu, jak 

przyjęciel z przyjacielem. Dużo się 

od Wast nąuczyk Em | WELĘ|) mi pomogliś- 
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cie. Rozpoczynałem wspólnie z Wami 

przygodę w DHiH, bez harcerskich 

doświadczeń, stawiając sobie pytania 

jacy jesteście, czym się zajmujecie, 

co lubicie, jak prowadzić duszpas— 

terstwo harcerskie? Byliśmy młodzi 

doświadczeniem: ja po święceniach, 

Wy po raz pierwszy w nowym miejscu - 

w kościele OO.Karmelitów Bosych na 

Wzgórzu Św. Wojciech i w pomieszcze- 
niach klasztoru. Z pomocą Bożą poz- 

nawaliśmy się i dojrzewaliśmy do co- 

raz gorliwszej służby Bogu, Ojczyź- 

nie i błiźnim. Robllismy, Wy.i ja, 

co było w naszej mocy: Msze śŚw., 

kominki, rajdy, spotkania opłatkowe, 

rekolekcje, oglądaliśmy filmy video, 

przygotowywaliśmy i wspólnie czyta- 

liśmy nasze pismo  "Harmet". Czy 
jesteście z tego zadowoleni? Czy 
skorzystaliście z tego co wspólnie 
tworzyliśmy? Ufam, że tak. Szybko 
minęły te dwa lata. To dużo i mało. 
Dla mnie. to jedna chwila. Jedna 
wspaniała przygoda, niezapomniane 
przeżycia, spotkania, rozmowy... 

Dziś żegnamy się. Wy zostajecie 
GLI w  Duszpasterstwie Harcerek i 
Harcerzy . Grodu Przemysława. Ja 
odchodzę, aby służyć innym ludziom, 
pomagać im, dzielić się z nimi tym, 
co wspólnie z Wami przeżyłem i aby 
się jeszcze trochę pouczyć. żegnam 
się, ale, na krótko, pragnę do Was 
powrócić - jesteśmy przecież przyja- 
ciółmi, 

    
     



Na czas mojej nieobecności nie 
zostawiam Was Samych. na moje miej- 
sce, do czasu aż się znów spotkamy, 
przychodzi mój przyjaciel - Ojciec 

Mateusz. Zostawiam Wam go. Również 

jest młody, w Łym roku świę- cony na 
kapłana. Przyjmijcie go z otwartym 

sercem, pomóżcie mu, jak mnie 
pomagaliście przed dwoma laty. 

Budujcie wspólnie następne pię-— 

tro przyjaźni z Chrystusem i pomię- 
dzy Wami. A Prawo Harcerskie niech 
coraz mocniej 1 pewniej kieruje wa- 

szymi krokami na drodze codziennego 
życia. Tak, by służba Bogu i Polsce 
napełniała Was autentyczną radością. 

A przyjaźń, jaka powstała mię- 
dzy nami, niech pozostanie i pomoże 
w przeżywanie trudnych chwil po roz- 
staniu. g_*     

  

"...Kto raz przyjażni poznal moc, 
nie będzie trwonil slów. 
Przy innym ogniu, w inną noc 
do zobaczenia znów..." 

Proszę -— 

modlitwie, a ja będę modlił się za 

Was. 

pamiętajcie © mnie 

Przyjdzie rozstań czas 

Il nie będzie nas 

Na polanie tylko pozostanie 
Po ognisku ślad... 

— i moja modlitwa: 

Aby byli jedno, 
żeby świat zobaczył, 

ażeby mieli milość, 
żeby świat uwierzyl. 

Wasz Duszpasterz 

O. Zdzisław Florek ocd 

DwA LATA DUSZPASTERZOWANIA: OJCA ZDZISŁAWA MINĘŁY SZYBKO. 
LATA, W KTÓRYCH PO PROSTU BYŁ, PODPOWIADAŁ,  MOTYWOWAŁ, 
POBUDZAŁ AMBICJE... I TAK POWSTAŁ  "HARMEL*, Z POWODU 
ISTNIENIA KTÓREGO JESTEŚMY CZASAMI NAWET DUMNI. 
ALE W TYM MIEJŚCU I W TEJ CHWILI NIE CZAS NA DUMĘ. 

DZIĘKUJEMY 
ZA ISTNIENIE NASZEGO CZASOPISMA. 
WDZIĘCZNOŚĆ. 

OKREŚLENIE, MIEŚCI 

CHCIELIBYŚMY OJCU PODZIĘKOWAĆ 

ALE NA 
WIĘC OJCZE ZDZISŁAWIE 

"ISTNIENIE" - TO DÓBRE 
BOWIEM W SOBIE TO WSZYSTKO, ZA Co 

PONIEWAZ ZAWARTA MIĘDZY NAMI PRZYJAŹŃ OKREŚLA WSZYSTKO. 
PAMIĘTNI HARCERSKIEGO 

WSZYSTKIM DOBRZE SŁUZYŁ 
HARCEREK I 
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WEZWANIA: 
DOŁOZYMY WSZELKICH STARAŃ, ABY 

FORMOWANIU CHRZEŚCI JAŃSKIEGO DUCHA 
HARCERZY GRODU PRZEMYSŁAWA. 

LECZ NIE TRWOŃMY SŁÓW, 

"PER ASPERA AD ASTRA" 
"HARMEL'" ISTNIAŁ, A PRZEDE 

CZUWA I 

REDAKCJA 

w 

Pewnego dnia w naszym 
autobusowym. pielgrzymkowym DTV 

ukazało się ogłoszenie następującej 

treści: "z Polski uprowadzono 

autobus marki "TAM". Podąża on w 

kierunku Monachi um, a dalej 

prawdopodobnie przez Szwajcarię do 

Francji. U W A GA |!!! Istnieje 

podejrzenie, że w autobusie znajdują 

się harcerze, dlatego chcące z nami 

współpracować policje w.w. krajów 

prosimy. © zachowanie szczególnych 

środków ostrożności dA EO Mrożące 

krew w żyłach ogłoszenie było prawdą 

—- Ło właśnie my, harcerki i harcerze 

ze środowisk poznańskich, w 

towarzystwie osób zrzeszonych w 
Duszpasterstwie Rodzin w taki oto 

sposób rozpoczęliśmy pielgrzymkę do 

Matki Bożej w Lourdes. Chciałabym 

jednak sprostować jedną rzecz - to 
nie my terroryzowaliśmy kierowców, 
tylko oni nas. Jednakże wobec tylu 

wspaniałych dowodów życzliwości i 

».„„WYBIERZ SIĘ, WYBIERZ SIĘ RAZEM 
Z NAMI 

NA WSPANIAŁY PIELGRZYMKOWY 
przyjaźni okazywanych nam przez 
ludzi spotykanych na trasie fakt ten 
nie ma' prawie żadnego znaczenia. 

Moim celem nie jest opisanie każdego 
dnia szczegół owo = od momentu 
pobudki, aż do wieczornej modlitwy. 
Każdy dzień pielgrzymki miał swój 
określony rytm, każdy jednakże był 

inny, w każdym jakaś rzecz 
powtarzająca się również w pozostałe 
dni akcentowała się silniej. 
Spróbuję podkreślić właśnie te 
rzeczy — mam nadzieję, że w ten 
sposób utworzy 'się obraz całości 
tego, co działo się z nami podczas 

trzech tygodni podróży. 

Jak już wspomniałam, skład 
pielgrzymki stanowili: harcerki i 

harcerze z poznańskiego DHiH, oraz 
Rodziny wchodzące w skład DR (oba 

duszpasrerstwa działające oczywiście 

pod patronatem Karmelitów Bosych). 
Utworzyliśmy 56 zastępów harcerskich 
i 3 zastępy Rodzin. Wyruszyliśmy 2 
września 1989 roku po Mszy śŚw., 
otrzymawszy specjalne błogosła- 
awieństwo Ojca Przeora. Msze Św. 

przeżywaliśmy codziennie - podobało 
się Ło widać Panu Bogu, gdyż 

naprawdę czuliśmy Jego przemożną 

SZLAK...” 
opiekę. Prześlizgnąwszy się 

szczęśliwie przez obie granice NRD 
pożegnaliśmy komunę gromki m 
okrzykiem: "HURRRRRAAA DET po 
czym skierowaliśmy się do Monachium. 
Proboszcz tamtejszej parafii przyjął 

nas bardzo gościnnie. Na drugi dzień 
C4.09.0 po międzynarodowej Mszy św. 
odprawionej w języku polskim i 
niemieckim i wspaniałym śniadaniu 
poszliśmy na spacer do centrum 
handlowego oraz na piękną Starówkę. 
Doznaliśmy lekkiego szoku na widok 
sklepów przepełnionych towarem. Dało 
się gdzieniegdzie słyszeć okrzyk: 
"Wiara, patrzcie same pewexy !!". 
Modzel stwierdził przy tej okazji. 
że u nas są ostatnio same sklepy z 
meblami. Obejrzeliśmy Stare Miasto 
ze wspaniałym Ratuszem i Katedrą . 

po czym przemieściliśmy się do 
klasztoru OO. Karmelitów Bosych. 
Następnie, nie zbaczając już z kursu 
pomknęliśmy prosto do Szwajcarii. 
Jej granica z RFN przebiega na 
środku Jeziora Bodeńskiego, 
oczekiwaliśmy więc celnika w postaci 
pół-ryby, pół człowieka. Nasze 

  

  

  

   



wyobrażenia okazały się złudne, 

musieliśmy więc zadowolić się 
normalną służbą graniczną. 

Nikt z nas nie mógł oprzeć się 
urokowi Szwajcarii, ukwiecone j i 

jakże malowniczej . Czy u nas będzie 
kiedyś tak spokojnie, czysto i 
pięknie? 

Do Lucerny dotarliśmy w nocy. 
Wręczono nam klucze i pozwolono 
robić to na co mieliśmy ochotę. 
Każdy pragnął zobaczyć Lucernę nocą, 
wróciliśmy ze spaceru oczarowani grą 

świateł sklepowych neonów oraz tym 
co stanowi atrakcję tego niezwykłego 
miasta " — ukwieconymi , starymi 
mostami. Rano po Mszy św. ruszyliśmy 
raz jeszcze na uliczki Lucerny - tym 
razem po to, by pożegnać urocze 

miasto. Ujrzeliśmy przeczyste 
Jezioro Czterech Kantonów, Starówkę, 
wspomniane już drewniane mosty z XIV 
wieku oraz piękną barokową bazylikę. 
Łaskawe słońce wydobywało nam 
stopniowo wdzięki pięknej królewny -— 
Szwajcarii. Przejechaliśmy ją wzdłuż 
aż da granicy francuskiej. Nie 
mogliśmy powstrzymać okrzyków 
zachwytu, na widok gór, jezior, 

zamków... Zatrzymaliśmy się jeszcze 
w Genewie i po krótkim (niestety...) 
spacerze udaliśmy już do Francji, do 
Taize. 

Tradycją stało się, że na 
miejsce noclegu przyjeżdżaliśmy 
około 24. OO. Każdy marzył "a 
łóżku" Cdotychczas spaliśmy na tzw. 
glebie) i ©o prysznicu. Nikt się 
jednak do tego nie przyznawał - 
każdy był dzielny. Pan Bóg wiedział 
jednak czego nam trzeba! Opiekę nad 
nami roztoczył Franz z Austrii, i 
wraz z nim pojechaliśmy do 
pobliskiej wioski, by tam odpocząć 
po trudach podróży w całkiem 
niezłych warunkach. 

Ojciec Zdzisław wprowadził 
zwyczaj odmawiania brewiarza na 
naszej pielgrzymce. Qjł był 
kon-sekwentny. Odmawialiśmy 
brewiarzową modl i Łwę o różnych 

porach dnia i nocy i z różnym 
skutkiem. Czasem kogoś zmorzył sen, 

czasem ktoś się zamyślił..., ale na 
ogół byliśmy grzeczni. Tamtego dnia, 
w Taize, każdy był Panu Bogu 
maksymalnie wdzięczny i odmawialiśmy 
brewiarz bardzo, bardzo żarliwie. 
Dzień 6 września upłynął "w rytmie 
Taize' oraz jego przepięknych 
kanonów. Chętnych do zapoznania się 
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z tym miejscem odsyłam do artykt 
dh Kasi Kolskiej C*"Harmel" nr 7), 
siebie tylko dodam. że na młodsz 
części pielgrzymki miejsce 
zrobiło ogromne wrażenie. Nien 
każdy obiecał sobie, że tam wróc 
aby przeżyć cały cykl spotka 
rozważań, modlitw i pracy. Okazja 
spotkania z członkami Brata Roge 
nastąpi też w ostatnim tŁygodn 
bierzącego roku we Wrocławiu, o cz 

będzie na pewno mowa. Miejsce t 
jak i zwyczaje, cel i sposćb życ 
objaśnił nam polski człom 
tamtejszej wspólnoty Brat Mare] 
Braliśmy udział w spotkania 
Polaków - Mszy śŚw,w języku polski 
oraz nawiązaliśmy niezliczor 
kontakty z młodzieżą całego Świata. 

Rankiem 7 września po łzawyc 
pożegnaniach, wymianie adresów 
gorących zapewnieniach, że wróci my 
wyruszyliśmy w kierunku Lourdes. E 
drodze zahaczyliśmy o średniowieczr 
opactwo Benedyktynów w Clun 
(założone w X wieku). 

Usypialiśmy już wtuleni 
fotele autokaru, gdy nagle... naszy 
oczom ukazał się Avignon. 

"Ten wiersz jest żylką sloneczną n 
ścianie 

jak fotografia wszystkich wiosen. 
Kantyczki deszczu wam przyniosę 
wyblakRTe nutki w nieba dzwon 
jak wody wiatrem oddychanie. 
Tańczą panowie niewidzialni 
na moście w Avignon. 

Zielone, staroświeckie granie 
jak anemiczne pączki ciszy 
Odetchnij drzewem, to uslyszysz 
jak promień -— naprężony ton, 
Jak na najcieńszej wiatru gamie 
tańczą liściaste suknie panien 
na moście w Avignon. 

W dzewach, w zielonych okien ramie, 
przez widma miast - srebrzysty goty 

wirują ptaki plowozlote 
jak lutnie, co uciekly z ręk. 
W lasach zielonych - biale [anie 
uchodzą w coraz cichszy taniec... 
Tańczą panowie, tańczą panie 
na moście w Avignon". 

Ten Łak poetycko opisany prze: 
K.K.Baczyńskiego most sięga niestety 
tylko do połowy Rodanu, nie mogliśmy 
też na nim zatańczyć, trzeba było 
płacić za wstęp. Nie marnowaliśmy 

czasu - zobaczyliśmy Pałac Papieski, 
park i katedrę. Całe miasto 
"tchnęło" swoją średniowieczną 

przeszłością. "Tchnienie" to miało 
nam towarzyszyć już do końca naszego 
pobytu we Francji, potem aż do 

Kolonii. 
Do następnego miejsca postoju, 

Arles, dotarliśmy już bez żadnych 
przystanków. Przyjęły nas tam bardzo 
życzliwie siostry Karmelitanki Bose, 
powinowate naszego Ojca Zdzisława. 
PoŁwierdziła się w pełni moja teza o 
Łchnieniu średniowiecza - zostaliśmy 
umieszczeni w kamiennym domu pełnym 
schodków. przejść i krużganków, co w 
połączeniu z gwiaździstą nocą dawało 
niesamowite efekty. Ukryty korytarz 

łączył ten dom z gotyckim kościołem, 
gdzie jeszcze tego samego dnia 
przeżyliśmy Mszę Św.. W sąsiedztwie 

usytuowany jest amfiteatr, którego 
budowa sięga czasów starożytnego 
Rzymu. Arles jest miastem charakte- 
rystycznym dla całej Prowansji — 
słonecznym. otoczonym winnicami i 
słynnym właśnie z produkcji win. 

Rankiem następnego dnia 

udaliśmy się do miejcowości Santa 
Maria de la Mer, położonej nad 
Morzem Sródziemnym, w którym 
wykąpalismy się. Wieczorem po 
powrocie do Arles, siostry 
Karmelitanki Zzaszczyciły nas swoją 
obecnością na Świecznisku. Wesołość 
uniosła się aż po średniowieczny 

sufit -— rej wiodły Kasia i Renata z 
"Arkony". W nocy co niektórzy poszli 
oglądać corridę odbywającą się w 
amfiteatrze. A rankiem w drogę... 

Opowiem teraz o dniach spędzo- 
nych w całości w autobusie. Z reguły 
ładowaliśmy się do niego rano po 
Mszy św. i śniadaniu. Po "starcie" 

LOURDES 
  

odmawialiśmy Jutrznię z brewiarza. 

Potem któryś z pielgrzymów prowadził 
Różaniec. Po Różańcu wszyscy byli 

już bardzo śpiący toteż każdy ukła- 

dał się jak mógł najwygodniej i spał 

do południa. Przerwa na posiłek, po 

czym czytanie. najczęściej wyjątków 

z homillii Jana Pawła II. Naszą 

autobusową lekturą była także 

ksiażka Jana Nowaka-Jeziorańskiego 

"Wojna w eterze", po wysłuchaniu 

kilku rozdziałów zaczynaliśmy 

rozrabiąć. Tworzyły się grupki 

dyskutujące na najróżniejsze tematy 

(począwszy od ZHP -— ZHR, a skończy 

wszy na: *co byś zjadł, zjadła"), 

czasem graliśmy w "Ambasadora". w 

międzyczasie odmawialiśmy Nieszpory 

z brewiarza, a Renata niezmordowa- 

nie uczyła nas nowych piosenek. Co 

chwila rozlegały się okrzyki: 
"Wiara,wiara, patrzcie na prawo, na 
lewo !!!'. Gdy przychodziła pora 
dobranocki Kiwakowa, Tytus i Małpa 
czytali nam "Sceny z życia smoków" 
Beaty Krupskiej. Potem mieliśmy 
"Dziennik TV', w którym na bierząco 
było Sstreszczane wszystko, co się 

dzieje. Po zrealizowaniu wszystkich 
punktów programu byliśmy na miejscu. 
Tak też wyglądał dzień Q września 
kiedy to dotarliśmy do celu naszej 

pielgrzymki — LOURDES. 

6.d.M. " 

Dorota Chojnacka pwd CPLUSOWAD 

    



BYLISMY U MATKI 

Pogodę: mamy piękną, jak na zamó- 
wienie. Po raz kolejny około 3 ty- 
sięcy harcerek i harcerzy € w tym 
ponad 20 z Poznania) zjechało do 
Częstochowy, by wriąć udział w Piel- 
grzymcę Kombatantów i Harcerzy. Na- 

zszemu dwudniowemu spotkaniu z Matką 
Bożą mają towarzyszyć słowa Przyrze- 
czczenia Harcerskiego "Mam szczerą 

WÓLCE 

Pielgrzymka Pojednania (bo taka 
jest jej właściwa nazwa) rozpoczęła 
sie w sobotę, 9 września o godzinie 
15.00 apelem na polu biwakowym. Mro- 
wi się na nim rzesza braci harcers-— 

kiej w mundurach z emblematami ZHR, 
ZHP, ZHP-1918, POH, POS i innych. 
Ale nie przynależność do różnych 
związków jest w tym momencie naj- 
ważniejsza. Czujemy się jedną. wiel- 
ką harcerską rodziną. 

Po apelu zwartym szykiem prze- 

chodzimy na wały, gdzie nasze Dusz— 

pazterstwo poprowadzi Drogę Krzy- 
żową. Głosy powoli milkną, ogarnia 
nas cisz modlitwy. Przed nani 
Krzyż. który. po ludzku sądząc, jest 

bolesnym dramatem, przygniatającym 
de ziemi, ale jako Krzyż Chrystusa 
podnosi nas ku Niebu. Nie ma potrze- 

by opisywać poszczególnych etapów 

dregl prowadzącej Jezusa na Krzyż. 
Wystarczy wymienić najważniejsze, 

   

  

„by przypomnieć caią historię tej 

męęk kaniebna zdrada, aresztowanie, 
proc wyrok śmierci, wyszydzanie, 
Jbiczowanie, ukrzyżowanie. Śmierć. 
Historia Krzyża Jezusa Chrystusa po 

wie nam zawsze więcej miż najwni- 
kliwsza refleksja. 

Opuszczamy Grób Zbawiciela i 
udajemy się do Auli Jana Pawła II, 
by wysłuchać dyskusji panelowej z 
udziałem naczelników ZHR, POH, z-cą 
naczelmika ZHP i przedstawicielki 
ZHP-1918. Frzyjemnie zaskakują mas 
srowa wypowiedziane przez dh Perza- 
nowskiego lz-cę naczelnika ZAPD, 

„tóry mówił o idei braterstwa, sza- 
cunku i miłości. Sasa obecność osób 
a tak MBż j enientzej,, 

      

zastana- 

  

  siającyci się rei dobrem i przyszle- 

+cią ruchu harcerskiego nadaje tej 

  

mwiii KistŁoryczny charakter. Tu 

ajwyraćniej realizowało się .hasło 
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Pielgrzymki Pojednania "Mam szczerą 
WOLĘ. 

Zapada zmrok. Ma polu bi wakowym 
rozpoczyna Się pod przewodnictwem 

ks. bp K.Górnego Msza święta. Po 
niej Apel  Jasnogórski. Jest cóś 
przejmującego w atmosferze tego wie- 

czoru. Szczególną mocą brzmią słowa 
"pamiętam, czuwam...* 

O godzinie 23.00 rozpoczyna sie 
adoracja w Kaplicy Matki Bożej. Cze- 
kaliśmy na ten moment, na spotkanie 
z Matką Boga i ludzi. Ciemny wize- 
runek przyciąga oczy wszystkich. 
Dziękujemy za Jej obecność, opiekę. 
za otrzymane łaski. Szczególnie te- 
raz potrzebujemy Matki do pełnej, 
głębokiej egzystencji, do miłości i 
pokoju, pracowitości i wiary, któ- 
rych nam coraz bardziej brakuje. Za- 
nosimy Jej rasze szare, codzienne 

Sprawy, nasze rodziny, przyjaciół, 
drużyny, radości, problemy i cier- 
pienia. Wszystko, co posiadamy. Już 

po północy wracamv do namiotów. 
Szkoda, że na spotkaniu z Matką byto 
nas tak niewielu. 

  

Miedzielę rozpoczynamy od modli - 
tŁwy w drużynach. O 8.30 idzieny ra 
uroczyste otwarcie Kaplicy Pamięci 
Narodowej. JeslLeśmy świadkami przej - 

mującej chwili złożenia urn z ziemią 

z pól bitewnych minionej wojny, 

O godzinie 11.00 ks. bp Z.Kra- 
szewski rozpoczyna uroczystą Mszę 
świętą. Na szczycie i wałuch są set- 

ki kombatantów, mnogość mundurów, 
dziesiątki historycznych sztandarów. 

Przyjechali z całej Polski, z Zacho- 

du, zza oceanu. Niektórzy nie chodzą 

już © własnych siłach. Ale jaki w 
nich duch i wiara. Jest Stara 
generalicja, prezentują się okazale 
kawalerzyści z 1939 roku w pełnym 
umundurowaniu. Ich szable lśniące w 
słońcu budzą w nas podriw jako znak 
chwalebne j przeszłości narodowe j. 
Oddajemy im honory, wymieniamy słowa 

serdeczności. Czujemy wielką jedność 
z tymi cc walczyli o Wolną i Nie- 
podległą, o Lożsaność narodową. 
szczególnie tutaj uświadamiamy sobie 
potrzebę naszej służby Bogu sh 
Ojczyźnie. 

© godzinie 14.00 następuje uro- 
czyste zakończenie Pielgrzymki. Wra- 
cam z niej jednak z mieszanymi uczu- 
ciami. Nie jest to z pewnością kla- 
syczna. dobrze Przygotowana piel- grzymka, Słaba organizacja, różne - 
nieraz sprzeczne ze Sobą zamiary 
Przyjeżdża jących Cna sobotniej ado- 
racji przed Cudownym Obrazem było 
zaledwie kilka procent uczestników 
obecnych ma Pielgrzymce), brak dys- 
<ypliny wewnętrznej. Czy nie mylimy 
pojęcia pielgrzymki ze zlctem ? Ale okazji do głębokich przeżyć było 
bardzo wiele i kto chciał. mógł je 
wykorzystać, 

Dziękujemy Ci Matko Bożą, że nas Łu znowu zaprosiłaś, że mogliśmy tu zebrać nowe siły, by z ufnością i nadzieją wrócić do Poznania i tu go- dnie realizować Swoje powołanie i Swój cel. Dziękujemy za wszystko. Wrócimy — obiecujemy. 

Andrzej Baer płun 

CZEGO SZUKACIE 
Niczym 

gawędy, 
drużynowy do wygłoszenia 
zabieram się do napisania 

tego tekstu. Chciałbym, aby był on 
bardziej dzieleniem sie niż próbą 
jakiejkolwiek analizy, syntezy czy, 
też rozprawy. Pcstawić sobie pytanie 
e sens harcerstwa a także o sens 
posługi duszpasterskiej wśród harce- 
rzy, to w istocie sięgnąć do pyt- 
ania. które Jezus zadał swoim ucz- 
niom: "Czego szukacie? Pytanie to 
powinien usłyszeć i duszpasterz, i 

harcerz. Praca, obozy, zbiórki, 
dyskusje - owo pytanie przenika 
wszystkie te sprawy i brzmi niesły- 

chanie wyraziście: "Czego szukacie?” 
Niosąc w sobie to pytanie duszpas- 
terz i harcerz od; rywa ją korzeń 

harcerstwa, któr ym jest służba. 

Spełniesie i stkich wisil - 
ków harcerskich: zdobywanych stopni. 

sprawności, nauczonych technik, dróg 

przebytych mieści się w tej rzeczy 

wistości, która zwie się służbą. 
"Czego szukucie”” - pytanie Jezusa, 
Sługi Jahwe znajduje identyczną od- 
powiedź jeśli postawimy je w odnie- 

   zenz wz:   

sieniu do duszpasterzowania. Ono też 
w istocie swojej jest służbą. Har- 
cerz i duszpasterz próbując udzie- 
lić odpowiedzi Jezusowi, spotykają 
się na' tym samym gruncie. Harcerz 
chce być człowiekiem służby. Ma 
szczerą wolę służyć całym życiem Bo- 
gu, Ojczyźnie, ludziom. Bardzo mocno 
chciałbym tu uwypuklić charakterys- 
Łyczny rys polskiego harcerstwa - 
służbę Ojczyźnie. Brzmi to dzisiaj 
być może dla wielu banalnie, pachnie 
nieznośnym akademi jnym patosem, a 
Jednak stoi przed harcerstwem zada- 
nie wypełnienia żywą treścią pierw- 
szego punktu Prawa Harcerskiego. 
Polskie harcerstwo ma przed sobą 
obecnie całe obszary codziennego ży- 
cia wyczekujące na ludzi służby. 
Warto by więc przemyśleć rozkład ak- 
centów w zajęciach drużyn i zastę- 
pów. Czy rezygnując z wielu może 

atrakcyjnych, ale w sumie śmiesznych 
zajęć paramilitarnych (strzelanie z 
wiatrówki, bawienie się w spado- 
chroniarzy, czołganie się godzi nami 
po lesie) nie można by ofiarować  



ciąg dalszy ze str.7 

zyskanego czasu na służbę dzieciom 

dzieciom z rodzin 

opuszczonym, 
rezygnując z wyci- 

niepełnosprawnym, 
alkoholików, 
zagubionym? Czy 

nania lasu celem zbudowania 

jako swojej bazy 3-ty- 

pobytu, 

-Biskupina' 
godni owego 

lepiej ten czas i siły poświęcić na 

radosną pomoc okolicznej 

Skromny zewnętrznie obóz 

może być przepiękny wewnętrzną treś- 
cią codziennej służby, a gwoździe 
zamiast wbijać przy budowie 

można wbić reperując 

którym nie zawsze już 
Służba bowiem to 

konkretną, 
ludności. 

sady", 
gospodarzom, 
sił na to starcza. 

nie tylko intencje, deklaracje, 
wa, ale 

trzeba się 

także 

której 
sł użba 

cerza. 

nogi uczniom, 
gdzie 

nętrznego. 

być martwym duchowo. 

ludziom 

letniego 

codzienność 

czymś 

stanie się jarzmem ciężkim 

* 

  
archiwum 
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harcerska, 
rozliczać. 

wyznaczającym 

stosunek harcerza do drugiego har- 

Jezus przepasał 

jakby chciał wskazać, 
człowiek może drugiego 

pełniej spotkać -— służąc mu. 

ba wymaga jednak niesamowitego har- 
Łu, wymaga mócy, światła, życia wew- 

Człowiek służby nie może 
Inaczej służba 

się 41 
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kim, wręcz nieznośnym, pustym i nud- 
nym. Nie można więc służyć prawdzi — 
wie jedynie mocą sił fizycznych. 
Służba nie osiłków potrzebuje, a mo- 

carzy ducha. Harcerz szukający mocy 
wewnętrznej zadaje pytanie: 'Co mam 
czynić, aby mieć życie w Ssobie?' Od- 
powiedź Chrystusa jest dwuczłonowa - 
najpierw:  "Zachowuj przykazania" - 
potem, jeśli to czynisz: 'Chodź za 
mną". Na spotkanie harcerza szuka- 

jącego życia wychodzi duszpasterz, 
chcąc służyć, wskazując na źródła 
tego życia, wędrując razem z harce- 
rzem do źródeł, będąc towarzyszem w 
drodze, starszym bratem wycią— 
gającym pomocną dłoń, ojcem obu- 
mierającym dla siebie, aby spełnić 
się mogło dziecko. To wzajemne spot- 

kanie w służbie, ta wzajemna relacja 
między harcerzem a duszpasterzem 
służby kreśli ramy duszpasterstwa 
harcerskiego. " Jest ono przede 
wszystkim wspólnym odpowiadaniem na 
Pytanie Chrystusa: "Czego szuka- 
cie8". W odpowiedzi na to pytanie 
harcerz i duszpasterz pomagają sobie 
nawzajem znaleźć swoje miejsce. A 
znalazłszy je, odnajdują radość re- 
alizowania się w służbie. Duszpas— 
terstwo harcerskie powinno być więc 
miejscem odkrywania najgłębszego 
sensu codziennych harcerskich zajęć, 
uczenia się służby,a co najważniej- 
sze - napełniania się Prawdą, Świat- 
łem, Zyciem. Stąd rodzaj zajęć w 
duszpasterstwie harcerskim, formacja 
duchowa biegnie w kierunku kształto- 
wania człowieka służby. W tym proce- 
Sie harcerstwo przynosi w swojej me- 
todyce niezwykle bogate treści, zwe- 
ryfikowane w ponad 70-letniej prak- 
Łyce pedagogicznej. Duszpasterstwo 
harcerskie ma szansę odkryć to dzie- 
dzictwo, oprzeć się na nim. Zastęp, 
przyroda, gra, przygoda, są jak naj- 

bardziej przydatne w duchowej for- 
macji harcerza, wyznaczając formal- 
ną tożsamość duszpasterstwa harcer- 
skiego. Dlatego nie jest słuszna ani 
koncepc ja duszpasterstwa nie zwraca-— 
jącego uwagi na "harcerskość' człton- 
ków, ani też koncepcja duszpasters— 
twa jako dokształcania metodycznego, 
a tym bardziej duszpasterstwa jako 
miejsca manifestowania swej nieza- 
leżności. Duszpasterstwo to miejsce 

formacji mającej na uwadze nie tylko 
"harcerskie dzisiaj", ale i dalsze 
Życie harcerzy: ich rodziny. zaanga- 
żowanie społeczne. solidność w wyko- 
nywaniu swej pracy -— jednym słowem — 

służbę. Duszpasterstwo, wykorzystu- 
jąc więc specyficzne harcerskie me- 
tody wychowawcze, zajmuje się - pow- 

tórzmy to jeszcze i raz ostatni - 
formacją człowieka służby. Jak to 
zrobić w szczegółach? A, to już za- 
danie dla duszpasterza i harcerzy z 
konkretnego duszpasterstwa. W swojej 

gawędzie chciałem jedynie wskazać na 
treści istotne w tworzeniu harcers- 
kich duszpasterstw. 

Piosenka, którą z dawna śpiewa- 
my, mówi o tym, że do zmagań z tru- 
dnościami "...wciąż nas gna harcers- 
Ra doła radosna." Zagnała mnie do 
napisania tej gawędy, niech czytel- 
ników gna do budowania codzienności 
duszpasterstwa harcerskiego. 

ks. Pawel Biedziak phm 

KALEJDOSKOP 

MINIONYCH 

WYDARZEN 

© 11.06.88 — Po Mszy św. odbyło się 
ognisko kończące kolejny rok pracy 

DH1H Grodu Przemysława. © lipiec -— 
sierpień '89 - O.Zdzisław odwiedził 

w tym okresie 12 obozów harcerskich 
odprawiając na nich Msze św. ,uczest- 
nicząc w Przyrzeczeniach. ogniskach, 
modlitwach i wielu rozmowach z har- 
cerkami i harcerzami. e 02-24.09.89 

32 harcerki i harcerzy Grodu Przemy- 
sława na czele z buszpasterzem 
O.Zdzisławem wzięło udział w piel- 
grzymce do Lourdes. Uprócz głównega 
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celu. czyli pielgrzymowania do Matk1 
Bożej z Lourdes uczestnicy Piel- 
grzymki przebywali również w Taize, 
Lisieux (miejscowość związana ze 
świętą Teresą od Dzieciątka Jezus), 
Paryżu, Monachium, Kolonii. Hanowe- 
rze i Lucernie. Zainteresowanych 
szczegółami tej pielgrzymki odsyłamy 
do artykułu dh Plusowej na str. 
09-10.09.89 - Ponad 200 harcerek i 
harcerzy 2 naszego Duszpasterstwa 
uczestniczyło w kolejnej Pielgrzymce 
Kombatantów AK i Harcerzy na Jasną 
Górę.e 01.10.89 - W ramach obchodów 
6U rocznicy powstania 17 PDH im.gen. 
Dezyderego Chłapowskiego w kościele 
O0.Zmartwychwstańców została odpra- 
wiona uroczysta Msza św. w intencji 
tej Drużyny. e 08.10.89 — Na comie- 
sięcznej Mszy św. odbyło się przeka- 
zanie stuły harcerskiej nowemu Dusz- 
pasterzowi O.Mateuszowi przez 
O.Zdzisława. Następnie odbył się 
pożegnalny kominek z naszymi Dusz- 
pasterzami.  



TRUDNO O NIM PISAĆ 

Błogosławiony Ojciec Rafał Ka- 
linowski stał się dla nnie postacią 
szczególnie bliską. Co prawda zda— 
rzyło się to trochę wbrew mojej wo-— 
li, dzięki zastosowanemu przez re-— 
dakcję przymusowi fizycznemu i psy- 
chicznemu. Wakacyjne miesiące spę- 
dziłam na czytaniu książek, których 
spis podaję poniżej mojej opowieści, 
dla tych którzy chcieliby zapoznać 
się bliżej z postacią Błogosławi one- 
go. Książki te są bardzo interesują- 
ce i wielobarwne. Zawierają w sobie 
Ło, co może nas najbardziej pocią- 
gać: Powstanie Styczniowe, Sybir, 
Karmel... Na początku znajdujemy w 
nich opis romantycznego wychowania 
Kalinowskiego, nie w pełni świadomej 
nauki i służby w wojsku carskim. w 
Łym czasie pojawił Się w nim bunt 
wobec religii, w której był wychowa-— 
ny. Rozpoczęło się poszukiwanie 
właściwej drogi. Z początkiem wybu- 
chu Powstania Styczniowego podjął 
decyzję o wystąpieniu z armii car- 
skiej i przystąpieniu do oddzia łów 
powstańczych. Jako wykształcony 
oficer objął kierownictwo Wydziału 
Wojny na Litwie. Dowodził powstaniem 
ciągle ukrywając się. Został jednak 
aresztowany i skazany na śmierć. Tuż 
przed wykonaniem wyroku karę zamie— 
niono na 10 lat katorgi w sybirskich 
warzelniach soli. Zesłanie pozwoli ło 
Kalinowskiemu w inny sposób spojrzeć 
na życie, służbę Ojczyźnie i swoje 
miejsce w tej służbie. Ww cierpieniu 
ponad siły i w jeszcze większej bez- 
nadziejności zaczęła go podtrzymywać 
religia: modlitwa, rozważanie Pisma 
Św. i "O naśladowaniu Chrystusa* 
Św. Tomasza a Kempis. Z tego czasu 
zachowało się wiele listów kalinow- 
skiego do rodziny. Pisał: "Mężnie 
sobie postępuję, mając ciągle Zbawi- 
ciela obraz przed sobą". "Trzeba 
brać życie Łakim, jakim je Bóg daje, 
więc dobrą myślą naprzód się posu- 
wać, korzystając z poznania słabej 
strony naszej. Wprawdzie jest to 
rodzaj męczeństwa, ale męczennicy z 
radością je przyjmowali”. 

Skupienie modlitewne w 
całego dnia było skarbem. Józef Ka- 
linowski CRafał to jego imię zakon- 
ne) nie tylko bowiem pracował przy 
wa. -F arehiwtiim: zaangażował 
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się w Życie społeczności polskiej. 
Zauważył, że wielkim zagrożeniem dla 
zesłańców jest pijaństwo, dlatego 
walczył z nim, jako z nałogiem nie- 
wolników.  Dostrzegł także "smutny 
los naszej młodzieży wygnanej. Jej 
główną cechę-próżniactwo z koniecz- 
ności, a z próżniactwem wszelkie 
zło, a lekarstwa na to nie ma". Pro- 
wadził lekcje języków, mechaniki , 
matematyki Po ugruntowaniu swojej 
wiary rozpoczął także przygotowywa— 
nie dzieci do Pierwszej Komunii św. 
i naukę religii. WŁedy to uznano w 
Kalinowskim jego talent pedagogiczny 
nie tylko dzięki wspaniałej intuicjij 
szybkiemu "odgadywaniu* wychowanka, 
ale i dzięki temu, że szczególnie 
lubił "nauki realne" (przyrodnicze i 
praktyczne wiadomości o odkryciach i 
wynalazkach). Uważał on, że w nauce 
nie jest ważne przeciążanie dzieci 
wiedzą, tylko rozwijanie ich zdro- 
wia, kształtowanie charakteru i su- 
mienia, a także samodzielności myś- 
lenia. W tym czasie utwierdzało się 
w Kalinowskim postanowienie wstąpie- 
nia do zakonu. Decyzję tę mógł zrea- 
lizować dopiero po 13 latach - bo- 
wiem po dziesięcioletnim pobycie w 
Rosji musiał zająć się utrzymaniem 
rodziny, z której trzech braci zgi - 
nęło lub zostało zesłanych na Sybir. 
Pracował wtedy jako nauczyciel i wy- 
chowawca ciekawego młodzieńca Augus — 
Ła Czartoryskiego, który później 
wstąpił do Zgromadzenia Księży Sa- 
lezjanów, a teraz jest kandydatem na 
ołtarze. 

Życie zakonne O.Rafała upływa ło 
pod znakiem ciągłej obecności w kon- 
fesjonale zapewne dlatego, że z 
własnego doświadczenia znał drogi 
zwątpienia, buntu i życiowych klęsk. 
Wobec spowiadających się był bardzo 
wymagający, ale i wyrozumiały. Zaw 
sze miał czas - z każdą osobą rozma- 
wiał tak, jak gdybv sama była naj- 
ważniejsza na świecie, Czasem spowiedź 
u niego trwała kilka godzin... ale 
była niezapomniana. O.Rafał został 
przecrem, a także budowniczym klasz- 
toru w Czernej - bo, choć mury 
klasztoru stały, to o prawdzi wym 
życiu zakonnym nie było tŁam mowy. 
Nadal wychwalano jego sposób pode j- 
ścia do młodzieży. Opiekując się   

chłopcami w przyklasztornym inter- 
nacie nie lubił przede wszystkim 
brudu x bezczynności. Dlatego 
chłopcy musieli być cały czas czyści 
i w ciągłym ruchu. 

Gdy zbliżał 
O.Rafała coraz 

się koniec Życia 
śmielej zaczęto go 

uważać za Świętego, tylko on uważał 
się za osobę coraz gorszą, coraz 
mniej porządną. Pisał wtedy: "Naturę 
mam złą i zepsutą, Bóg mi tylko dał 
uznanie mojej nędzy i to uważam za 
jedyną moc moją". 

Wedłuq mnie można uznać O.Rafa- 
ła za mistrza pokory, która potrzeb- 
na jest w każdym momencie, a która 

jest życiem w prawdzie: "To jest do- 
bre i słuszne uznawać się za niegod— 
nego i niezdolnego, ale z drugiej 
strony trzeba przyjąć urząd nałożo- 
ny w duchu posłuszeństwa i dźwigać 
go, powierzając się Opatrzności". 

NASZE 

17 Poznańska Drużyna Harcerzy 

im.gen. Dezyderego Chłapowskiego — 
1929-1989 

Jedna ze szkół" pojmowania 
sensu harcerstwa głosi, że historia 
i współczesność ruchu pisana jest 
dziejami 2 dniem dzisiejszym 
poszczególnych drużyn harcerskich. 
Jest w tym wiele prawdy. Bowiem 
właśnie drużyna harcerska pozostaje 
najważniejszym środowiskiem wycho- 

wspólnotą, w wawczym, autentyczną 

charaktery i której kształtują się 
rozwi ja braterstwo. 
Doczekaliśmy w latach 80-Łych kilku 
pozycji syntetyzujących historię 
harcerstwa. Jednak drużynom nie 
poświęca się tam należnego miejsca. 
Jest to zadanie niezmiernie trudne. 
I dlatego tym bardziej może cieszyć 
inicjatywa redakcji "Harmelu"" 
przedstawiania na swych łamach 

historii kolejnych drużyn 
poznańskich. 

x ZX «„ w « h « 

Modlitwa, którą chciałabym 
zakończyć łączy Jego ziemskie życie 
z tym co powinno teraz trwać w nas: 
"Boże obdarz mię pokorną prostotą, 
niech nie cenię się wyżej nad to, 
co jestem i nie wydaję się na zew- 
nątrz tym, kim nie jestem przed To- 
bą. który przenikasz tajniki serca 
mojego. Niech oceniam pracę, talenty 
i cnotę bliżnich bez pochlebstwa, 
uniżenia się i zazdrości, ale i w 
duchu prawdy, osobistej godności i 
nieudanej miłości". 

O O.Rafale pisali: 
O. Sykstus Adamczyk OCD - 

"Niespokojne serce" 
O.Czesław Gil OCD - 

"O0.RafaT Kalinowski" 
Tadeusz Żychiewicz - 

"Rafal Kalinowski" 
Karmel 1983 

Danka Solińska 

DRUŻYNY 
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17 Poznańska drużyna Harcerzy 

wywodzi się jednak bezpośrednio z 16 
PDH im.gen. Józefa Bema działającej 
od 1920 r. w Gimnazjum im.Bergera, a 
po wojnie - VI Liceum Ogólno— 
kształcącym im.1I.Paderewskiego. w 

połowie września 1928 roku na 
zbiórce. 16 PDH zawiązały się dwa 

zastępy C"Rysie' 4: "Lwy"2 , 
skupiające wyłącznie uczni ów 

Gimnazjum im. A.Mickiewicza. 
W rok później C29.O9.1929r.0 wraz z 
kolejnymi zastępami wyodrębniły się 
w osobną 16 "B"* Drużynę Harcerzy. 

Pierwszym drużymowym mianowany 
został phm Adam Wlekliński. Z nowym 
rokiem harcerskim (1930/31 drużyna 
otrzymała numer '17' i jako patrona 
przyjęła gen. Dezyderego Ch łapo- 
wskiego Ćrozk. KCh. m. L. 3-5, 04. 31r.). 
Pierwsze dziesięciolecie do 1939 r. 
Ło nieprzeliczone wędrówki. obozy, 
zimowiSka, zloty itp. Namioty 
siedemnastaków stawały m.in. na 

Wileńszczyźnie, w Wielkopolsce, 
Suwalszczyźnie, Kielecczyźnie, Gro- 
dzieńszczyźnie, Pomorzu, Wołyniu. 
Bujnie rozwi jała się turystyka 

ciąg dalszy na str. fb  



ciąg dalszy ze str. 4 

piesza i kajakowa. 

Z najważniejszych wydarzeń w 

życiu drużyny należałoby wymienić 
chociaż kilka. Dwukrotnie siedemna— 

stŁacy zdobyli "Błękitną Wstęgę Kura- 
Łora Okręgu Szkolnego Poznańskiego" 
za odbycie i opisanie wędrówek po 
Pomorzu C1931r.D oraz po Polesiu i 
Kieleckim C1832r.). 
w 1932r. w czasie Zlotu Jubileu- 
szowego Chorągwi Wielkopolskiej w 
Dębinie, *"Siedemnastka' okazała się 
Piątą drużyną wielkopolski, a 
trzecią -— Poznania. 
Harcerze brali również udział w 

Jubileuszowym Zlocie w Spale w 
1935r. odnosząc wiele sukcesów i 
otrzymując w efekcie miano "Dobrej 
Drużyny". 
Udział w kolejnym zlocie na 25-lecie 
harcerstwa wielkopolskiego Crok 1937 
- Malta) był niezwykle efektowny. 
Otóż trzy zastępy starsze: *Lisy". 

"Orły", "Rysie' uzyskały w konkuren— 
cji zastępów pierwsze trzy miejsca, 

a wsród zastępów młodszych — jeden z 
naszych, zdobył II miejsce. 
I jeszcze jedno wudarzenie godne 
podkreślenia. W 1937 roku 7 harcerzy 
pod komendą HR Adama Mieczkowskiego 
wzięło udział w Jamboree w 
Vogelezang w Holandii, a następnie 
odby ło wycieczkę po Belgii i 
Francji. Pierwsze dziesięciolecie 
zamknięto obchodami jubileuszowymi w 
czerwcu 1939. Potem jeszcze obóz pod 

Kartuzami i wyprawa jednego z 
zastępów do Francji... aż nadszedł 
Wrzesień. 

Los rozrzucił harcerzy Siedem- 
nastki w różne miejsca kraju i Euro— 

PY. Wielu z nich pełniło służbę 
Polsce będąc żołnierzami Września. 
Polski Podziemnej, Szarych Szeregów, 

Powstania Warszawskiego, a nawet 
lotnikami RAF Cjak np.śp.dh Jan 
Mieczkowski — zginął nad kanałem 

La Manche). w chwili obecnej 
dysponujemy listą 27 siedemnastaków, 
którzy "wszystko co ich -— Polsce 
oddali". 

Po wojnie drużyna 
działalność. Jednak © szczegółach 
okresu 1945-49 wiemy niewiele. Tylko 
tyle, że w roku 1949 została 
rozwiązana wraz z całym hufcem. 

W roku 1963 w nowo wybudowanej 
Szkole Podstawowe j nr s przy 

ul ugutta utworzono drużynę, 

archiwum 
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która rozkazem komendanta hufca 
otrzymała numer siedemnasty. 
Instruktorzy i harcerze nie byli 
świadomi tradycji jakie wiązały się 
z Łym numerem. 
Lata 60-te i 70-te w naszej historii 
niewiele odbiegają od tej całej 
przeciętności i mistyfikacji, która 
składała się na budowę w Polsce 

realnego socjalizmu. Ze strzępów 
uzyskanych przez nas informacji 
dowi adu jemy się, że pierwszym 
drużynowym był dh Andrzej Wędoński, 
że obok Łypowo harcerskich działań 
jak: wycieczki, rajdy, obozy, 
organbrowano dzień Ludowego Wojska 
Polskiego, uczestniczono w pochodzie 
1-majowym, Turnieju Wiedzy Obywatel - 
skiej, organizacji pseudowyborów do 
tzw. "Rad Narodowych” itd. 

Dzieje "najnowsze" wywieść 
można właściwie od 19789 roku. To 
wtedy pojawili się pierwsi harcerze, 
którzy następnie będą współtworzyli 
oblicze "siedemnastki'' lat 
osiemdziesiątych. 

Bardzo wartościowym okazał się obóz 
w 1981 roku w Trójmieście, a więc w 
sercu polskiej "Solidarności". 
Następnie Zlot Jubileuszowy 
Harcerstwa Wielkopolskiego na 
Golęcinie we wrześniu 1981 roku, a 
na nim zdobycie III miejsca w biegu 
harcerskim oraz kontakt z 
instruktorami KIHAM-u. SŁan wojenny 
był dla drużyny okresem załamania. 
Zastępy wykonywały wprawdzie zadania 
Pogotowia Zimowego, lecz nieodbycie 
obozu letniego spowodowało rozpad 
drużyny. We wrześniu 1982 roku 

drużynowym zostaje młody 17-letni 
instruktor Tomasz Szelangiewicz, a 
jego przybocznymi Aleksander 
Urbański i autor niniejszego tekstu. 
I od tego września drużyna przyjmuje 
w sposób zdecydowany kierunek pracy 
wyznaczony wartościami zawartymi w 
tradycyjnym Prawie Harcerskim. 
Istotnym dla drużyny jest objęcie w 
styczniu 1983 roku funkcji 

szczepowego |I Szczepu ćw ramach 
którego drużyna pozostaje do 1989 
roku) przez, wówczas podharemistrza, 
Aleksandra  Motałę. Dzięki ni emu 

jedziemy na pierwszy obóz 
puszczański nad jezioro 
Chobienickie. 
Kolejne lata to już kolejne obozy 
Dzwonowo, Korne,  Tatarka, Borowy   

Harcerze 17 

Służbie' 
Młyn, Bierzwnik, Wygon. 
PDH biorą udział w "Białej 
w roku 1983 1 1987. Zdobywamy 
dwukrotnie I miejsce na zlocie 
wildeckiego hufca ZHP w roku 1986 i 
1987. Drużyna stara się być aktywna 
w Życiu środowiska, uczestnicząc w 
paracach Duszpasterstwa Harcerskiego 
i Szczepu Wielkopolskiego Ruchu 

Harcerskiego. 
Władzom ZHP nie bardzo się Ło 
podoba: po uroczystościach 75-lecia 

Przemysława, 

otrzymują od 
hufca ZHP 

Harcerstwa na Wzgórzu 
instruktorzy drużyny 
ówczesnego komendanta 
Poznań-Wilda, Pawła Napieralskiego 
Cobecnie pracownik KD PZPR na 
Wildziej) "listy ostrzegawcze. 
Ponadto decyzją komendanta Chorągwi 
Włodzimierza Wwarchalewskiego 
ograniczona zostaje nasza 
samodzielność na obozie letnim. 
Komendant Chorągwi nie wyraża zgody 
na prowadzenie obozu przez 
zasłużonego instruktora hm Leopolda 
Szymańskiego, mianując w jego 

miejsce komisarycznego komendanta, 
funkcjonariusza KCh - Włodzimierza 
Otulaka. 
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Jednak te, właściwe dla bolszewic- 
kiej spuścizny, metody postępowania, 

nie są w stanie zaszkodzić drużynie, 
która nie traci nic ze swej dotych-— 
czasowej specyfiki. Tak nadchodzi 
rok 1989 
Od pewnego czasu toczą się wśród 
instruktorów rozważania na temat 
wystąpienia z ZHP. Na zimowisku w 
lutym 1989 roku harcerze starsi de- 
klarują gotowość opuszczenia organi - 
zacji i kontynuowania pracy jako 
drużyna niezależna. 
I wtedy okazuje się, że tworzona 
będzie nowa, alternatywna wobec 
przechwyconego i zetatyzowanego ZHP, 
organizacja —- Związek Harcerstwa 
Rzeczypospolitej. Włączamy Się od 
pierwszych dni w tworzenie ZHR-u i 
dalsze losy drużyny wiążemy już 
właśnie z tą organizacją. 

30 września i 1 pażdziernika br. 
drużyna obchodzi 60-rocznicę powsta- 
nia. Kończy się pewien etap w jej 
rozwoju. Dopracowaliśmy się własnego 
specyficznego systemu pracy harcer- 
skiej, który zamierzamy dalej roz- 
wijać. 

w obecne j trudne j Sytuacji nie 
popadamy w niemoc. Chcemy pełnić 
służbę społeczeństwu umęczonemu 
rzeczywistością dnia dzisiejszego 
oraz nadal rozwijać się, aby nie 
pozostać na marginesie zachodzących 
zmian * w niedalekiej już 
przyszłości stać się obywatelami 

godnymi NIEPODLEGŁEGO PAŃSTWA 
POLSKI EGO 

w w. w «w * e 

Nie sposób w ramach jednego 
artykułu przedstawić wszystkiego co 
wiąże się z "Siedemnastką". 
Zainteresowanych odsyłam da 
jednodniówki naszej drużyny wydane j 
z okazji 60-rocznicy założenia. 1 

Tomasz Łęcki phm 

Przypisy 

1.Jednodniówka 17 Poznańskiej Druży- 
ny Harcerzy im.gen. Dezyderego Chła- 
powskiego z okazji sześćdziesiątej 
rocznicy założenia 1929-1989; 
Poznań, wrzesień 1989.  



MOJE WRAŻENIA Z OBOZU 

HARCERSKIEGO W POTĘGOWIE 

Na pierwszą zbiórkę harcerską 

przyszłam nieoczekiwana przez nikogo 
jak niespodziewany gość. 

Początkowo nie miałam najmniej 
szego zamiaru zostać, gdyż uważałam, 
że harcerstwo nie jest w moim stylu. 
Nigdy mnie nie pociągało, nigdy też 
nie starałam się wciągnąć. 

Obóz, który mnie czekał za dwa 

miesiące był jedna wielką niewiado- 

mą. Starałam się nie myśleć o nim. W 
końcu doszło do tego, że wyjazd ten 
tŁraktowałam jako jeszcze jedną próbę 
konieczną do przejścia w życiu. Cią- 

głe pytania "Jak będzie?', "Czy się 
uda?" nie dawały mi spokoju. 

Wreszcie wyjechałam z grupą kwa- 

termistrzowską... Następna próba. Pe 
kilku dniach przyjechał obóz, duże 

młodych i dzieci. Byłam załamana. 
Dostałam wtedy typowej choroby "mło— 
dych i zbuntowanych". Wszystko mnie 
drażniło. Byłam przyzwyczajona deo 

innego typu obozów (gdzie np. cho- 
dziłto się spać o 3.000. Nie mogłam 
znieść dyscypliny, popędzania mnie w 
czymkolwiek, życia prawdziwie obozo- 
wego. Jednak z biegiem czasu wszys— 
tko zmieniło się na lepsze. Wciąg- 

nęły mnie w końcu gry i zabawy przy 

ognisku, byłam wreszcie zadowolona, 
a co najważniejsze spodobało mi się 
harcerskie życie. 

Eył am zaskoczona 

harcerstwa z religią katolicką, mod— 

litwy z codzienną pracą i trudem. No 
i jeszcze niezwykła Msza św. harcer- 
ska — w zaciszu leśnym, przed obozo- 
wą kapliczką, bardzo skromną, ale 

właśnie dlatego najpiękniejszą i 
każdemu bliską. 

Jednym z mniej przyjemnych prze- 
żyć było spotkanie z Oazą. Otóż na 
"dużej fali", kiedy zmęczone cało- 
dzienną wędrówką po okolicy szuka- 

łyśmy noclegu, Oaza nie udzieliła 
nam schronienia pod pretekstem kra- 

dzieży trzech materacy. Był to chyba 
wyjątkowy przypadek i my tak pechowo 
trafiłyśmy. 

połączeniem 

archiwum 
harcerskie.pl 

Ś 
14 

Nigdy nie przestanę wspominać 
ostatnich dni obozu. Trzy pióra. 
Startowało nas dwanaście. Najgorszy 
był trzeci dzień, szczególnie dla 
mnie jako dziewczyny. Nie mogę napi = 

  

że sać, 

przeciwnie 
szczęśliwszą 

nie odczuwałam strachu, 

- bardzo się bałam. Naj- 

chwilą był powrót o 
5.00 rano, kiedy wszyscy jeszcze 
spali oraz przyznanie mi tej spraw- 
ności. 

Teraz, kiedy obóz się skończył, 
mogę na wszystko spojrzeć z dystan- 
su. Harcerstwo jest sposobem na ży- 
cie. Wszystkie trudności, które nas 
spotykają na co dzień uczy wyko- 
rzystywać dla dobra innych. Jest 

służbą. Odwraca uwagę od nas samych. 
Trzeba się dobrze zastanowić, zanim 

przyjmie się ten styl życia za swój 
własny. 

dh Joanna 

TEN PIERWSZY RAZ... 

No. tak. Szczep zawieszony. obo- 

zu nie będzie. "Nie przesirzegacie 
świeckiego charakteru Związku..." 
Nie ma obozu — co więc robić z waka- 

cjami? Owszem. wędrowny. ale to tyl- 
ko kilkanaście dni. I nagle przy- 
chodzi zaproszenie. Więc jednak. 

"Pravdzitwych przyjaciół..." 
Mielnica... Na sam dźwięk tego 

słowa ożywają wspomnienia. Obraz te- 
go pierwszego obozu nad Gopłem w Oś- 
rodku Rehabilitacyjnym dla Dzieci i 

Młodzieży jest w naszej pamięci co- 
raz bardziej zatarty i wyideali - 
zowany — powoli zapominamy albo od- 
suwamy to, co niedobre. Pozostaje 
przede wszystkim poczucie dumy i za- 
dowolenia. A przecież zaraz po po- 
wrocie nie byliśmy tak zadowoleni z 

siebie... No cóż, tak już jest, że 
chce się pamiętać tylko dobre, miłe 

chwile. 
Pamiętam dobrze — przyjechaliśmy 

do Mielnicy pełni obaw, ba! nawet 

strachu -— jak to będzie? Czy nie 
uczynimy tym dzieciom krzywdy? I 
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Odwiedzając te obozy  zauwa- 
żyłem, że tam najlepiej kształtowała 
się postawa ludzka i chrześci jańska 
harcerki i harcerza. Bo obóz to nie 
tylko wakacyjna za- bawa, rozrywka — 
to zabawa, która wychowuje i dlatego 

musi być dokła- dnie zaplanowana. 
Przecież potrzeby i zaintere- 

sowania chłopców i dziewcząt są 

różne, dlatego ten sposób obozowania 
może być najskuteczniejszy w wycho- 
waniu harcerza i harcerki na czło- 
wieka odpowiedzialnego Zza siebie, 
swoją wiarę, za bliźniego i sprawy 

Ojczyzny. 

Jako 
wierzących hacerek i 

żam wdzięczność za zaproszenie na 

wasze obozy i życzę, abyście czerpa- 
li z nich siły przez cały następny 
rok pracy i nauki, abyście cenili 
sobie przyjaźń zawartą na obozie i 

chętnie gromadzili się na Mszach Św. 

harcerskich. Ć 

duszpasterz wszystkich 
harcerzy wyra— 

0.Zdzislaw Florek. ocd 
Duszpasterz DHthH     
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pierwsze skrępowanie, Szok po spot- 
kaniu osób niepełnosprawnych, ucie- 
kanie wzrokiem, spocone ręca... 
Pierwsze niezręczne próby przyjścia 

z pomocą. 
WLedy, na pierwszym obozie w 

Mielnicy, przekonaliśmy się, że 
najważniejsze to chcieć. Nie trzeba 
wiedzy, czy umiejętności, lecz tro- 
chę dobrej woli. Jechaliśmy przecież 
"w ciemno", a jednak poradziliśmy 
sobie. 

Nie ma sensu pisać o ciężkiej 
pracy, bo chyba właśnie z tym wię- 
kszość ludzi kojarzy sobie wyjazdy 
do Mielnicy. Wystarczy pojechać raz, 
by spojrzeć na to z zupełnie innej 

strony. Zobaczyć te dzieci, poznać 
je i spróbować przeżyć z nimi trzy 
tygodnie, dając jak najwięcej z sie- 
bie. A poznać to znaczy zrozumieć. 
zapomnieć o litości, która jest od- 

ruchem każdego z nas i zacząć trak- 
Łować je jak innych, normalnie. 

Fakt, że ktoś nie ma ręki lub nogi 
albo,że siedzi na wózku inwalidzkim, 

o© niczym nie świadczy. Jest przecież 
jednym z nas -— kimś, komu trzeba 
ofiarować trochę swojego czasu. 

Jeśli pozna się te dzieci bli- 
żej, zrozumie się ich radość życia. 

Najczęściej wózek inwalidzki kojarzy 
Się nam z tragedią, ogromnym cięża- 
rem smutku do końca Życia. A to 

przecież nie tak. Wystarczy tylko, 
aby znalazł się ktoś, kto zamiast 

litować się nad drugim człowiekiem 
wyciągnie do niego rękę, uśmiechnie 
się. 

Chyba najszczęśliwsze chwile na 
obozie to właśnie ujrzeć odwzajem- 

niony uśmiech dziecka, jego radość, 
gdy po długiej pracy coś nareszcie 
się uda: ktoś sam zapiął guzik, 
przygotował sobie kanapkę. A ile ra- 
dości, gdy po trzech tygodniach obo- 
zu ktoś sam zrobi kilka kroków. Poza 
tym świadomość, że włożyło się w to 
trochę swojej pracy pozwala być w 
pełni zadowolonym. 

Oprócz opieki 
głównym zadaniem 

zajęć harcerskich. 

nowe, zajęcia w 

dzienność. 

powiedzieć, 
teresowane — 

nad dziećmi naszym 

jest prowadzenie 

Apele, gry tere- 
zastępach to co- 

Chociaż nie zawsze można 

że dzieci są tym zain- 

jedne wolą harcerstwo, 

16 ciąg dalszy na str.  



inne plac zabaw. Tym bardziej cieszą 

chwile, w których widzi się rezulta- 

ty swoich starań, gdy udało się ko- 

goś zaciekawić i słyszy się: '"Druh- 

no, proszę mi powiedzieć, jak to by- 

ło z tym Małkowskim... '", lub wchodzi 
się do sali już po ogłoszeniu ciszy 

nocnej, a ktoś uczy się alfabetu 

Morse'a. 

Chyba najbardziej w pamięci Bo 

zostało mi przyrzeczenie i poprze— 

dzający je bieg. Zaskoczyło mnie 
przejęcie dzieci. Samo przyrzecze- 

nie, chociaż odbyło się przy nor- 

malnym obozowym ognisku, było czymś 

niezwykłym. Dzieciaki były takie po— 

ważne, jak ani razu przez całe trzy 

tygodnie. Nie spodziewaliśmy się, że 

one tak to przyjmą. 

Wieczorem wchodzę do sali chłop- 

ców i widzę,że Piguła stara się zro- 

bić porządek z mundurem Marcina, ale 

on, trzymając go na kolanach, nie 

chce na to pozwolić. Przychodzę, py- 

Łam, co się stało i słyszę: *"Druhno, 

proszę mi zostawić ten mundur, bo ja 

się jeszcze nie napatrzyłem na 

Krzyż: 
"To Był przedostatni dzień. SA 

później łzy. Już nie z tęsknoty za 
mamą, ale z żalu, że już trzeba wy- 

jeżdżać z Mielnicy. 

Chciałoby się opisać wszystko, 

ale wspomnienia zacierają się, łączą 

się z następnymi obozami. Bo w tym 

roku była już czwarta Mielnica. I to 
chyba największy plon tego pierwsze— 

go obozu, że żyje on w nas, że już 

nie wyobrażamy sobie lata bez Miel— 
niCY. 
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ODWIEDZIŁEM OBÓZ HARCERSKI... 
Każdy człowiek chce się spoty- 

kać z innymi, by podzielić się tym, 

czego sam doświadcza, poznać ich 

problemy, pomóc je rozwiązać. Prag— 

nienie to dotyczy szczególnie osób 

bliskich, z.ktŁórymi czuje. się zwią— 

zany przyjaźnią, sympatią, koleżeń- 

stwem, wspólnymi zainteresowaniami. 

Każdym spotkaniem człowiek ubogaca 

siebie i innych. 

Znakomitą okazją takiego ubo- 

gacenia się są obozy harcerskie. 

Jako. Wasz duszpasterz czułem po-— 

tŁrzebę spotkania się z Wami na obo— 

zie. Była to potrzeba serca, chcia- 

łem być z Wami tak bardzo mi drogi - 

mi i bliskimi, porozmawiać, poznać 

Wasze obozowe Życie. Przede wszyst- 

kim zależało mi na tym, abyśmy na 

obozie spotkali się wspólnie wokół 

ołtarza, na Mszy Świętej. Wasza 

postawa pełna wiary, głębokiego sku- 

pienia, zaangażowania i radości na- 

pełniała mnie wielką satysfakcją i 

przekonaniem, że jest z nami Jezus 

Chrystus, i że to On przede wszyst— 

kim Was odwiedza. Dalej spotkania z 

Chrystusem w Sakramencie  Pokuty, 
kiedy przychodziliście do spowiedzi 

— rozmowy o Was, © Waszej wierze, o 

p A obozowego życia sprawia- 

pw asc Ło rozmowy przyjaciół 

a ab ych stę wę jemnym zaufaniem. 
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w tym roku odwiedziłem dwanaś— 

cie obozów drużyn poznańskich. To 

wszystko, co czyniliśmy razem dos— 

tarczało mi niezapomnianych przeżyć. 

Zwłaszcza Msza Św., składane przez 

Was Przyrzeczenia. Dużo radości 

przeżyłem podczas wspólnych modlitw 
wieczernych w kapliczkach obozowych, 

gdzie gromadziliśmy się, aby podzię— 

kować Bogu za szczęśliwy dzień i 

prosić o łaski na następny. Nieza— 

pomniane chwile to również wspólne 

posiłki, wieczorne ogniska i gawędy. 

Obozy, które odwiedziłem były 

bardzo różne, w większości młodszo- 

harcerskie. Były obozy koedukacyjne, 

obozy jednolite -— męskie i żeńskie 

oraz obozy z podobozami harcerek, 

harcerzy i zuchów. 

Z mojego duszpasterskiego punktu wi- 

dzenia -— zatroskania o rozwój wiary, 

o umocnienie postawy chrześci jań— 

skiej, o rozwinięcie w sobie cech 

dobrego człowieka, postawy służby 

Bogu, bliźnim i Ojczyźnie, .o roz— 

winięcie w sobie dojrzałej postawy 

męskiej i kobiecej. Wydaje mi się, 

że najlepiej pracowały obozy z 

podobozami harcerek L harcerzy, 

gdzie programy były dostosowane do 

potrzeb chłopca i dziewczyny, ale 

był też czas na przebywanie razem, 

na wspólne posiłki i oaniska. 
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