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Duszpasterstwo Harcerek i Harcerzy 

Grodu Przemysława 
  

PIERWSZA WIGILIA 

oczekiwanie przenika i dominuje na- 

szą codzienność. Adwent. Wspominając 

przyjście Chrystusa na Świat pra- 

gniemy, by narodził się w naszym 

Oczekiwanie. Czekamy na nowe wyda- 

rzenia, na zmiany w naszym Życiu, na 

rozstrzygnięcie sporów i konfliktów, 

na SspoŁkanie z przyjaciółmi i na 

spotkanie z nowymi ludżmi. Czekanie życiu, w życiu naszych bliskich. W 
jest naszą ludzką kondycją. Wiele tym czasie może Go Spotkać kaźdy, 
jest też takich chwil, w których kto zechce. Wtedy możemy poznać cel 
pragniemy spotkania z Chrystusem, ziemskiej drogi — spotkanie z Nim w 

Jego obecności, Jego pomocy, Jego niebie. Ale czy naprawdę Go oczeku- 

nadprzyrodzonej ingerencji. Co roku jemy? 
przeżywamy chwile, gdy to ostatnie 

ciąg dalszy na str. 2 
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jak co roku w Betlejemskiej stajence, roziegnie się płacz 

dziecka. Zatroskana Matka owinie niemowlę własnym rąbkiem 
i przykryje siankiem. Oto historia przyjścia Na gwjat Boga 
a z Nim Zbawienia. 

Niech tegoroczne Swięta Bożego Narodzenia będą dla nas początkiem 
narodzin do! nowego Życia: ! Religi jnego, Rodzinnego, zawodowego | 
i harcerskiego. Niech w każdym z nas! narodzi się Jezus Chrustuś a 
z Nim: Wiara, Nadzieja i Miłość.! 
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Przygotowania. Dawniej wszystko było 

prostsze. Łatwiej hyło znaleźć czas 
na codzienne roraty, na rekolekcje 

adwentowe, na przygotowanie duchowe. 

Dzisiaj praca, starania o byt ro- 

dziny, zmęczenie... Trzeba wziąć na 

siebie tę odpowiedzialność, która do 

tej pory spoczywała na naszych 

rodzicach. Taka jest cena Ssamo- 

dzielności, prawo ludzkiego rozwoju. 

Dawniej każdy przeżywał wigilię w 

swoim domu i zaledwie pomagał w jej 

przygotowaniu. Dzisiaj trzeba połą- 

czyć obyczaj obydwu domów, a wigilię 

w całości przygotować samemu. Przy 

tym należy o wszystkim pamiętać, by 
nie uronić nic z tradycji £ istoty 

tego obrzędu. 

Na pierwszą wigilię w naszej 

rodzinie zaprosiliśmy bliskich, z 
którymi do tej pory ją spędzaliśmy. 

Nie łatwo było nakłonić rodziców Cz 

obu stron), by po raz 

wigilię spędzili poza domem. 

już mieliśmy za sobą, pojawiż 
następny problem: Jak pogodzić 

tradycję obydwu domów? W każdym z 

nich podawano inne potrawy, panoważty 

różne zwyczaje. Jeśli w jednym domu 

zasadniczymi daniami były zupa rybna 

i karp gotowany, to w drugim 
należało jeść karpia smażonego, a 
poprzedzać go barszczem z uszkami. I 

co wybrać? Doszliśmy do przekonania, 

że każdy będzie czuł się u siebie, 
gdy połączonymi siłami przygotujemy 

wszystkie potrawy. Ruszyły przygota- 

wania... 

Wigilia. Nareszcie skończyl i śmy 
sprzątanie mieszkania. Od rana w 

powietrzu unosiły się  charakte- 

rystyczne dla tego dnia zapachy. 

Zywiczny zapach oprawionej właśnie 

choinki mieszał się z zapachami 

grzybów, kapusty i pieczonego cia- 

sta. Strojenie choinki i pakowanie 

prezentów kończą ostatnie przygoto- 
wania. Jeszcze tylka świąteczne 

stroje...Stół jak żłóbek wymoszczony 

sianem, przykryty śnieżnobiałym 

obrusem zaczyna zapełniać się 

obfitością Darów Bożych. Wzeszła 
pierwsza gwiazda. Zapalamy lampki na 

choince. Agnieszka,najmłodsza z nas, 

zapala domową gromnicę, która od 

ślubu płonie w każdej ważnej dla 
naszej rodziny chwili: "Światło 
Chrystusa". Gospodarz czyta Ewange- 

lię według Św. Łukasza o narodzeniu 

Pana Jezusa. Później modlitwa przed 
jedzeniem. Dzielimy się opłatkiem, 

składamy życzenia... 
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Wieczerzę zaczynamy od przy- 

stawki: galart z karpia z chrzanem 

Później zupy do wyboru: zupa rybna z 

łazankami i barszcz z uszkami; dru- 
gie danie: karp smażony i gotowany, 

a do tego kapusta z grzybami, groch 
puree, pierogi z kapustą, kompot z 

suszonych Śliwek. makiełki. Potem 

przyszedł czas na makowce, serniki i 

placki... 

Wieczerza dobiegała końca, 

zabrzmiały pierwsze dźwięki kolędy: 

"Wśród nocnej ciszy...Bóg się nam 

rodzi”. Prawdziwie moce tego świata 

truchleją, jeśli w tylu domach 

zabrzmią naraz kolędy, głosząc 
narodziny Księcia Światłości. 

koniec  najmils: 

Każdy wydobywa ze swojej kryjówki 
prezenty i przynosi je pod choinkę. 

Dzwonek, rozdanie podarków 1 wspólna 

radość. 
Spotkanie. Panie na Świat przysze- 
dłeś w innych okolicznościach niż 
nasza wigilia. Nie było obficie 

zastawionego stołu, nie krzątało się 

tyle osób, nie było specjalnych 

przygotowań. Przyszedłeś w prostocie 

betlejemskiej stajni... Świat chociaż 
Cię oczekiwał. jednak nie rozpoznał 
w Tobie Mesjasza. A my? Staraliśmy 

się nie zapomnieć o Tobie, Sstara- 

liśmy się rozpoznać Ciebie, wyjść Ci 

na spotkanie. Wymiataliśmy brudy z 

naszego domu i naszych dusz z myślą 
© Tobie. W Twoje imię darowaliśmy 
naszym bliskim pokój i radość wigi- 

lijnej wieczerzy. Chcieliśmy prze- 

dłużyć te chwile na cały nadchodzący 

rok. Zyczyliśmy sobie, byśmy za rok 
byli choć trochę lepsi, trochę 

bliżsi Tobie i sobie nawzajem. Czy 

nam się to udało? Panie, czy 

odnaleźliśmy Ciebie wychodzącego nam 

na spotkanie w tę wigilijną noc? 

Basia i Piotr Bręczewscy   

Boże Narodzenie, Miinchen, 1983 

"MAM SZCZERA WOLE CAŁYM ZYCIEM SŁUŻYĆ: : 

HARCERKI I HARCERZE GRODU PRZEMYSŁAWA 

KOCRANE DRURNY; KOCHANI DRUHOWIE 

Z wielką radośćią łączę się z Wami w swiętowaniu dnia narodzin 

naszego Pana, Jezusa Chrystusa w Betlejem. 

Ten dzień jest dla nas hareerzy tym więcej znaczący, ze przypomina 

nam złożone Przyrzeczenie harcerskie: "Mam szczerą wolę całym 

życiem służyć.....". 

Chrystus przszedł na świat, aby służyć, aby swoją postawą, czy- 

nami i słowem nauczyć nas, jak należy służyć. 

W tę Betlejemską Noc przyszedł nam powiedzieć; dla Boga nie 

jest ważne bogactwo, posiadanie majątku, pieniędzy, wygodnego 

życia, ale liczy się serce, miłość między ludźmi, gotowość 
usłużenia potrzebującemu. 

Tylko tymi wartościami można osiągnąć szczęśćie, radość z życia. 

Niech to bezbronne Bziecię leżące na sianie, zachęci nas do 

dzielenia się swoim sercem, do dzielenia się z innymi nie tylko 

dobrami materialnymi, to też jest wyraz miłośći, ale przede 

wszystkim uśmiechem, dobra radę, chętna pomocą rodzicom, 

słabszemu w nauce, osobom starszym i chorym. 

Nowonarodzone Dziecię w Betlejem, Chrystus uczy nas dzisiaj 

służby z radoscią i otwartym sercem. r 

Prośmy Go, aby nam harcerkom i harcerzom Grodu Przemysława 

udzielił swego błogosiawieństwa na codzienną służbę 

bliźniemu i Ojczyźnie. 

Z harcers im pozdrowieniem "CZUWAJ" 

0. gjnis tau 

©.Zdzisław Florek OCD  



JAK NIEDZWIADEK CHOINKĘ USTROI Ł 

Na motywach legendy 
góralskiej. 

Gdy malutki przyszedł Jezus, 

W żłóbku spędzał pierwsze chwile 
Wieść o Królu z niebios danym 

Rozśpiewały najpierw gile. 

Potem kogut złotopiśry 
Stanął w oknie szopki starej 
I obudził wszystkie lasy 
"Wstawać" krzyczał "dalej, dalej". 

Pokłon oddać Jezusowi 
Przyszedł najpierw psiak bezdomny, 
Potem kuna i sarenka, 
Nawet mały konik polny. 

Przyleciały też skowronki, 

Szara myszka zbiegła z pola, 

Przycupnęła w rogu stajni 
Przestraszona, lecz wesoła. 

Z głośnym śpiewem i radością 
Przez laa zwierząt azka gromadka; 
Pędząc w stronę żióbka Pana, 

Obudziła też niedźwiadka. 

On zasmucił się głęboko, ” "7 
Chciałby Panu zanieść w darze 
Jakiś drobiazg, coś miłego - 
Tak niedźwiedzia duma karze. 

Myślał, myślał bardzo długo, 

AŻ skorzystał ze swej siły - 

Wyrwał świerk, co rósł przy drodze, 

Taki prezent będzie mity. 

Ciągnie niedźwiedź świerk dorodny 

Przez strumyczek taki wielki, 

Ze przy mrozie na gażązkach 

pojawiły się sopelki. 
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Srebrne sople świecąc pięknie 

Wpadły w oczy złotej rybce. 

Ona też chce być błyskotką, 
Więc przysiada na choince. 

Ciągnie niedźwiedź świerk błyszczący 
Przez polanę ośnieżoną, 
Aż tu czyżyk wskoczył chętnie 
"Będziesz miał ozdobę nową” 

Jeszcze ruda kitka zwinna 

Trzy orzeszki podrzuciła. 
Pobiegała, poskakaża, 

Ww głębi drzewka się ukryła. 

Wtem przebudził się pajączek, 

Co miaż w świerku swoje sieci 
"Hej, poczekaj bury misiu, 

Zaraz motyl tu przyleci". 

Miś przystanął na rozdrożu, 

Patrzy w drzewko i się śmieje 
"Będzie miało radość Dziecię, 

Myślę. taką mam nadzieję". 

Zdenerwował się miś nagle 
"Kroczę chyba ze dwie mile, 
zabłądziłem ja niezdara, 
Złóbek miał być już za chwilę". 

„Nie płacz misiu" — rzekł pajączek 
"Widzisz w dali srebrne kłosy, 
To anieli znacząc drogę, 
rozsypali swoje wiosy. 

Pójdźmy drogą tą srebrzystą, Z dala widać już Betlejem. Ja anielskie włosy wplotę 
W drzewko, zanim wiatr zawieje". 

Ciągnie niedźwiedź drzewko strojne, 

Nad stajenką gwiazdka świeci 

"Powieś, misiu, ją na czubku” 

Poradziły małe dzieci. 

Jezus ujrzał piękne drzewko, 
klasnął w zimne rączki małe 
"Ach, dziękuję ci niedźwiadku, 

Piękną będę miał zabawę”. 

Odtąd wszystkie dzieci w świecie 

W wigilijną noc grudniową 
Stroją Panu Jezusowi 
Choineczkę kolorową. 

Dorota Dziamska   

. 
PASTORAŁKA DLA ZUCHÓW 

Lu li 

Popatrz, śmieje się ta gwiazdka 

jest prawdziwa, nie z obrazka, 
Ukazała się jak wróżka, 

Otworzyła nam serduszka. 

Niech raduje wszystkie dzieci, 
Tak ich dużo jest na świecie. 
Niech zabłyśnie tu nad szopką. 
Gdzie złożone jest Dzieciątko. 

Ukołyszmy wszyscy razem 

Wielką radość naszych marzeń. 

Ugościmy ją serdecznie, 
Niech przebywa z nami wiecznie. 

Gdy nie zaśnie nam, to w ciszy 
Niech zaklęcie to usłyszy: 
lu li łuli 11. 

Dorota Dziamska 

BĘDZIE CHLUBĄ 

Chcę mieć żolnierską mogilę 

z zieloną darnią i kamieniem 
polnym. 

Stefan Rewechi 

Na przełomie czerwca i lipca w 
1943 r. Polska poniosła dwie bardzo 

dotkliwe straty: 30 czerwca aresz- 
towany został w Warszawie dowódca 
Armii Krajowej — generał Stefan 

Rowecki "GROT", natomiast 4 lipca w 

katastrofie lotniczej w Giblartarze 

zginął Naczelny Wódz i zarazem Pre- 
mier Rządu Rzeczypospolitej Polskiej 

- generał Władysław Sikorski. 

Można by zadać sobie pytanie: 

kim był Stefan Rowecki. że jego 
aresztowanie potraktowane zostało 

jako strata równie wielka jak śmierć 
Naczelnego Wodza — Premiera? Nie- 
stety niewielu z nas mogłoby coś o 

nim powiedzieć. Przez wiele lat oso- 

ba generała "Grota" postawiona była 
wśród tych, o których mieliśmy zapo- 
mnieć. Postaram się więc przybliżyć 
Łrochę postać wspaniałego człowieka 
-— żołnierza, a przede wszystkim -— 

Polaka. 5 

ARMII POLSKIEJ 

Rozpoczęło się zwyczajnie. W ro- 

dzinie państwa Roweckich. mieszkają- 
cych w Piotrkowie Trybunalskim, dnia 

25 grudnia 1895 roku przyszedł na 

świat pierwszy syn -— Stefan. Młod-— 

szy, Stanisław, urodził się w 1901 

roku. Należy wspomnieć, że w rodzi 

nie Zofii i Stefana (ojca) Roweckich 

silnie kultywowana była tradycja na- 
rodowa, m.in. dlatego, że przodkowie 

małego Stefana brali czynny udział w 

powstaniach narodowych: listopadowym 

i styczniowym. Od razu nasuwa się 

spostrzeżenie - Stefan miał rodzinne 
wzorce, na których mógł się oprzeć i 

których mógł być kontynuatorem. Tym 
bardziej, że Polska była w tym cza- 
sie w mocy zaborców. 

Stefan od dziecka przejawiał 

zainteresowanie wojskiem. Kiedy inni 

chłopcy bawili się i grali w różne 

gry. ©on zbierał kilku kolegów i 
wspólnie ćwiczyli, z kijami zamiast 

karabinów, ustawianie  dwuszeregu, 

ciąg dalszy na str. 6  



przedwojennej Polsce było zorganizo- wodza bez zarzutu, choć miał wielu 

wanie od kwietnia 1938 roku Warszaw- przeciwników, potrafił zjednoczyć 
skiej Brygady  Pancerno-Motorowej, wysiłek Polaków w walce z okupantem. 

jednostki całkowicie nowej. Mimo te- Zdobył zaufanie swoich żołnierzy - 
go brygada spełniła swój obowiązek w nigdy się na nim nie zawiedli. Wśród 
czasie obrony Polski. zwykłych ludzi jego osoba urosła do 

Kiedy większość oficerów podą- rangi legendy. "Grot" było magicz- 
żała na Węgry i do Rumunii, Rowecki nym, napawającym nadzieją słowem. 

miał zamiar najpierw wrócić do War- jego współpracownicy i podkomendni 

szawy. a potem przedostać się do zawsze podkreślali, że w sposób bar- 

Francji. dzo jasny i zrozumiały wydawał pole- 
cenia, które zresztą, co może wyda-— 

Teraz coś o Roweckim - cywilu. wać się dziwne, brzmiały raczej jak 
Był przystojnym i wyspor Łowanym prośby. Potrafił zawsze wysłuchać 

mężczyzną o.bujnej, czarnej czupry- innych racji. Jeżeli były odpowied— 

nie i niezwykle przenikliwym spoj- nio umotywowane, to je przyjmował, 
rzeniu. Bardzo kochał matkę i córkę jeżeli nie, to przekonywał do swo- 

jedynaczkę -— Irenę. Dwukrotnie się ich. Nigdy bez wyrażnej potrzeby nie 
żenii. Był zapalonym myśliwym. Naj- narażał życia żołnierzy, dbał o nich 
bliższe otoczenie uważało go za *"du- jak o własne dzieci. Okazaż się 

szę towarzystwa". Starał się być wielkim dyplomatą, odważył się sta- 
zawsze pogodnym, spokojnym, wesołym nąć między różnymi stronnictwami, 

i eleganckim. Posiadał duże poczucie między krajem a zagranicą. No i 

humoru. Na pierwszy rzut oka można oczywiście wniósł ogromny wkład w 
było rozpoznać w nim oficera wyso- rczbudowę Państwa Podziemnego, je- 

czwórek czyli musztrę. Zawsze był Po odzyskaniu przez  Polskq 
samodzielny, myślał niezależnie od niepodległości w 1918 roku porzucił 
wpływu oŁoczenia. Kiedyś, będąc ma- studia techniczne i rozpoczął edu 
łym chłopcem, został zapytany o naj- kację w Wojennej Szkole Sztabu Gene 

pszego polskiego władcę. Wybrał ralnego. Ziściło się kolejne jegq 
Łokietka, bo był mały, ale uparty; marzenie -— został zawodowym oficel 
choć został wygnany z Polski „wrócił. rem Wojska Polskiego. Jako oficer] 
jak wspomina nauczyciel Stefana, był prowadzi bardzo aktywne życie zawo 

on dzieckiem miłym i grzecznym w dowe. Pracuje w Wojskowym Instytucie 
obejściu, lecz sprawiał nauczycielom Naukowo-Wydawniczym, jest kierowni 

wiele kłopotów wychowawczych na lek- kiem Wydziału Naukowo-Wydawniczego. 
cjach. Był zbyt żywy. by usiedzieć Dzięki tej pracy znalazł upust swej 
spokojnie w ławce. Z tego powodu ro- energii i wyobraźni. Bardzo dużo pi] 

dzice jego mieli sporo problemów. sze z zakresu wojskowości, m.in. w 

Stefan nie mieścił się ze swoją wy- *'Bellonie" i "Wiarusie", zakład. 

obraźnią i energią w ramach, w jakie kwartalnik "Przegląd Wojskowy” Cfa 

próbowano go wtłoczyć. Okożo 1911 chowe pisma wojskowe). W 1926 rok4 
roku zakłada pierwszy zastęp skauto- dał kolejny dowód wierności swoin 
wy w Piotrkowie. Później zostaje ideałom. Mimo, że był |legionistą, 

drużynowym. urządza liczne wyciecz- nie przyłączył się do zamachu majo” 

ki, często w bardzo trudnych warun- wego dokonanego przez Piłsudskiego. 
kach atmosferycznych, by zdobyć od- Na jednym z pierwszych wielkich 

powiednią tężyznę i zaprawę fizycz- rautów Zamku po wyborze nowego pre 

ną, potrzebne w przyszłości do walki zydenta CMościckiego), na pytaniel 
o Polskę. Marszałka — co robił podczas walki > = A h 

Po” ukończeniu głanazjum podjął majowych - odpowiedział, 13 sof  Mojomimm,, Pheri mę Wiata Ue l R Way at” 
naukę w szkole technicznej w Warsza- nie to, że dowodził wtedy tylka rią Polski która RZE s r= 6 ża 
wie, związał się z ruchem Polskich książkami, musiałby stanąć przeciw i Baa alko > I je A cpy „m 

Drużyn Strzeleckich. W międzyczasie swojemu Komendantowi. Wiele z obec Wróćmy jednak do Roweckiego - Roweckim jako c o = i 2 

a Paobrkowie szron yy: CIę DSR A REZ LWNSZYŁ A: PO | żołnierza. Do pracy w konspiracji racji miauiele (można. podedzieć | = 
przeciw zaborcom. W 300. POZA CE weckiemu koniec kariery zawodowej. został wprowadzony przez gen. Michała całego siebie poświęcił jednej spra- 

panowania dynastii Romanowych z. ORO > DONE p ; Tokarzewskiego-Karaszewicza, twórcę wie - Polsce. Niestety. jego dzia- 
kuosobową grupą pozrywali flagi, wy- W roku 1930 została mu R2E1 Służby Zwycięstwu Polsce. Zgodnie z Żalnc3ć zasta%ź bostalnie: prze wana. 

malowali hasła antycarskie oraz REA rzona po aż DZSZ jednostka. późniejszą decyzją Naczelnego Wodza <0lczeroca Wakotapizazijnymi Pokalu 

1ili ozdoby, którymi miało być ude że. => 55 Poznański Pułk Re został mianowany komendantem na ie- przy dlicy Spiskiej 14 Został arcżze 

SE. miasto. Jak W 6 Dory ZUROYSNEJACY, w Lesznie Wiel ren okupacji niemieckiej, a później towiny” przeć, Gęzlapa. Rób rarowcj 

CRA: OBRAŁ OSR ZOP O ak, „WZOPASRC AE EE: Komendantem Głównym sił zbrojnych ma _ traktowali gen.Roweckiego z wielkim 
ski. Wreszcie nadszedł czas, iedy ćwiczeniach w Ro 3. Vaacach polskich Cnajpierw był szacinki em PWEGŁE Opad iben. AO 

mógł zrealizować swoje pada >ze nani em. Utworzył dział historii dowódcą Związku Walki Zbrojnej, a taki kat, jak Jurgen Stroop Cdowo- marzenie. Po kursie podoficerskim i pułku przy R Wielkopolskim Muzeum] kaztepnia Fooondanten Gzówiym (Armil dził akcją likwikacji Gatta> BAERZSE 

pisenki w RR SŁABE e. neon USRR Dn ninaxLenna ed Krajowej). Po odejściu gen. Tokarzew- na "Grota" jak 1918 roku na feldmar- 
Józefa Piłsudskiego. Walczył m. tn. w ARNE aranicza skiego-Karaszewicza Rowecki kontyn- szałka Augusta von Mackensena Coś 
S pułku zwanym "zuchowaci". Został AA R oz ej żos” uował rozpoczęte dzieło, opierając niebyważego — nasi śmiertelni wrogo- 
treymrotnia anny? Za SAL e NZL ROZOYECA Od: i się na wspólnie opracowanym planie. wie nie potrafili oprzeć się aa10 

GEł2 m O RONCA EEN IA EW w Kiel - "Grot" — tak brzmiał jeden z kilku dla niego. Podziw i szacunek niektó- 
Bę otrzymał Krzyż VIkuLi Micarz v RES AR: wówczas pseudonimów Roweckiego - przyjął na rych hitlerowców dla Roweckiego nie 
klasy.W 1917 roku wraz z innymi ofi” OE Zw R. Bog ębrał swoje barki ogromny ciężar, wielką _ wpłynął jednak na ich postępowanie 
ceram, po bduówie łóżenia przysie” POOR Pr czne odpowiedzialność. Nie wiem, czy W pierwszych dniach sierpnia 1944 gi na wierność Niemcom i Austro-Węg- grono kolegów po fachu dostrzeżony 200 zd lERAJR. co na rola de ZaTZ LE Rn. keeń 
rom, został internowany w Beniamino- jako znakomity żołnie dowódca. W MOSS NA SW (aklch warunkach Wc sżuoskiGGo PARP o ieisee 

wie. Jak można mię domysieć, niedłu- / wymienionych jednostkach pózostawił musiaż pracować. Po wkroczeniu dzieło "Grota" i jego ludzi - Rowaco 
POZNA AE zn KY ok 0 Niemców i Rosjan na tereny Polski ki został prawdopodobnie zamordowa- 
do Polnische Wehrmacht — Polskiej rozwój podległej mu formacji i po” powstało szereg różnych organizacji ny uderzeniem młotka w tył głowy, a 
Siły Zbrojnej, co było kolejnym dao- trafił zauważyć faktyczne problemy i zbrojnych, działały liczne stron- później aielony, WIESZ 2 ęęajiika 

wodem niezależności od presji oto” potrzeby wszystkich żołnierzy. Nie- nictwa polityczne, często sobie hausen. PaPa | niaważ 

czenia. Za tę decyzję wielu kolegów którzy wyrażali się o nim jak o oj- przeciwne. Dzięki swej postawie aresztowanie i okoliczności WEmialci potępiło go. cu. Ostatnim zadaniem Roweckiego w : a 
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oraz miejsce spoczynku nie są wyjaś- 
nione. Przebywając w więzieniu nie 

poddał się nastrojowi przegranej, 

choć, jak wiemy z relacji współwięż- 

niów, po aresztowaniu czuł niezwykłą 
pustkę. Na propozycję odzyskania 
wolności kosztem współpracy z Niem- 

cami przeciw bolszewikom — odmówił. 

Nigdy nie spełniło się jedno z jego 

marzeń, żołnierska mogiła. 

Zasłużył sobie na naszą pamięć, 

szacunek i naśladownictwo z kilku 
chociażby względów: 

* jako człowiek — 

zaufania, stały w 

spokojny i rozważny, 
prostu mądry 

* jako żoinierz II Rzeczypospolitej- 
- powierzone mu zadania wykonywał 
zawsze z pełnym oddaniem, nie szukał 

korzyści, w każdych warunkach potra- 

fir dla swoich podkomendnych. Był 
błyskotliwym oficerem, wniósł wiel- 

ki wkład w rozwój polskiej myśli 
technicznej i wojskowej 

* jako żołnierz września 1939 roku -— 
spełnił obowiązek Polaka, jak tylko 
mógł najlepiej 
* jako żołnierz podczas wojny - 
pracując w konspiracji, stał się 

ojcem podziemnego państwa i armii, 

która odegrała doniosłą rolę w walce 

o odzyskanie wolności. Potrafił 
zjednoczyć wszystkich Polaków wokół 

jednego celu -— Polski. Cieszył się 
dużym zaufaniem i był autorytetem. 

Nie stawiał się nigdy ponad innymi, 

starał się raczej pozostać w cieniu 

* jako więzień — pozostał do końca 
sobą, nie zdradził sprawy ani Pol- 
ski. Zachował ludzką godność. 

życzliwy i godny 
przekonaniach, 
no i mądry. po 

Pełczyński, po 

aresztowaniu "Grota" zastępca do- 

wódcy AK, powiedział: "On jeden t 
tylko on jeden móglby powiedzieć: 

Armia Krajowa -— to ja." 

Natomiast płk Antoni Sanojca 

napisał: "Pozostawił testament żol- 
nierski, w którym zawarli ostatni 

rozkaz oraz pożegnanie Armii Krajo- 

wej i Polski Podziemnej: W walce na- 
szej obojętnie jest, czy się jest 

generałem, czy zwykłym Żżołnierzem, 

gdy przychodzi czas - trzeba 

odejść. ” 

Gen. Tadeusz 
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Myślę, że nie pomylił się gen. 

Józef Rybak wydając w 1927 roku opi- 
nię służbową o Roweckim: ”...będzie 

chlubą Armii Polskiej.” 

Przemystawv Stawicki 

Wszystkich zainteresowanych odsyłam 
do kilku dostępnych książek: 
-— Tomasz Szarota "Stefan Rowecki 

GROT" 
Irena Rowecka-Mielczarska "OJCIEC 

wspomnienia córki generała Stefana 

GROTA Roweckiego" 
Andrzej Kunert, Andrzej Chmielarz 

"Spiska 14 aresztowanie generała 

GROTA — Stefana Roweckiego" 
"Stefan Rowecki - wspomnienia i 
notatki autobiograficzne C1906- 

—1830)'"' 
Cezary Leżeński "Bez buławy” 

"Stefan Rowecki w relacjach" pod 

red. Tomasza Szaroty 

Siem Romeski ak, 1996 4   

TU JEST GRÓB 

-ja jestem prosty ból 
do samego nieba" 

Anna Kamieńska 

Katyń. Jeszcze niedawno baliśmy 

się wypowiedzieć tę nazwę. Dziś mó- 
wią wszyscy , bo mówić wolno i wypa- 

da. Niektórzy traktują tragedię in- 
strumentalnie, jako jeden ze sposo- 

bów uwiarygodnienia się. Są jednak i 
tacy, którzy pilnują, aby pamięć o 

Katyniu trwała w sposób godny. 

Trafiłam między najaktywniej- 
szych członków Rodziny Katyńskiej na 
prośbę pani Oli Radke. Z takim samym 
usmiechem, z jakim wyszukuje nam 

książki w KIK-owskiej bibliotece 

spytała: "Czy moglibyście nam pomóc?" 
Uczestniczyłam w dwóch zebraniach 

tego sztabu” -— jakże innych od 

naszych harcerskich odpraw. Toczą 

się wolno, każda sparawa powraca po 
kilka razy: układanie listy nazwisk 
na apel poległych, ogłoszenia w 

parafiach, zaproszenia dla księży, 

obrus na ołtarz. I zadania dla har- 
cerzy. | 

Notuję pokornie z drżeniem 

w sercu. Boję się, że ludzie nie 
przyjdą, że mają dość uroczystości 
określanych jako bogoojczyźniane. 

Kiedy wiem już, że harcerze nie 
zawiodą jadę wciśnięta między krzes- 

ła i ożtarz polowy Zukiem prowadzo 

nym przez Cegielszczaków, zastana- 

wiam się, jak będzie. 
Cała uroczystość przebiegła w 

atmosferze pokoju i wielkiej godnoś-— 
ci. Panowało ogromne wzruszenie, ale 
ani cienia egzaltacji. Nie było wo- 

łania o Sąd dla morderców. Nie było 

nienawiści. Płynęła wielka modlitwa 

za tych, którym nie był dany chrześ- 
cijański pogrzeb. Jakby wszyscy tam 

obecni doskonale rozumieli, że właś— 

e to i tylko to jest dla polskich 
oficerów teraz ważne — najważniejsze 
Taki też wydźwięk miały słowa wdowy 
po jednym z nich - smutne, ale godne 

Będzie tu przychodziła na grób męża, 

którego się doczekała po tylu latach 

odczuwa radość, że wreszcie można 
było spełnić wobec niego ten obowią- 
zek. 
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af 
rozmowa z Druhem  podharcmistrzem 
Zbigniewem Rumniewiczem ps."LotnikR", 
kierownikiem sekc ji "Rodzina 
Katyńska” w Klubie Inteligencji 
Katolickiej w Poznaniu. 

Harmel - Czym jest "Rodzina Katyńska 
Po co jeszcze jedna inicjatywa, 
skero ostatnio tyle stowarzyszeń i 
czasopism zajmuje się Katyniem ? 
Zbigniew Rumniewicz - To jest pier- wsza inicjatywa w Poznaniu. Było nas kilka osób związanych nie tylko 
przyjaźnią, ale także tym, A że ojciec, wuj czy mąż został 
zamordowany w Katyniu lub w obozie w 
Kozielsku, Ostaszkowie czy Starobie- lsku. Z propozycją zorganizowania 
nas wystąpiła pani Aleksandra Radke Zgłosiliśmy się do Zarządu KIK-u, 
który wyraził zgodę. I w ten sposób w kwietniu tego roku powstała Rodzina Katyńska. Staramy się w niej stworzyć rodzinną atmosferę. e Harmel - W jaki sposób pragniecie 
pielęgnować pamięć o Katyniu? 
Z.R. - Teraz jest już łatwiej. Nato- 
miast jeszcze w kwietniu, kiedy za- kładaleśmy Rodzinę Katyńśką, posta- wiliśmy krzyż na Cmentarzu 
Junikowskim i ten krzyż na drugi dzień zniknął. Za Katyń nie groziło już przesłuchanie na Kochanowskiego, 
ale był on nadal pomijany, pomniej- Szany, wykreślany. Chcemy upamiętnić tę wielką tragedię narodu polskiego właśnie w Poznaniu, gdzie stosunkowo mniej jest rodzin Katyńczyków. 
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<iag dal 3 
Harmel -— Czy znana jest liczba poz- 

naniaków, którzy zginęli w Katyniu? 

Z.R. - Jest ich stosunkowo niewielu, 

przecież Armia Poznań walczyła nad 

Bzurą a nie na terenach wschodnich. 
W naszej ewidencji znajduje się w 
tej chwili około stu nazwisk, mniej 
więcej tyle samo posiada Sekcja 

Katyńska Klubu Historyków im.dra 
Franciszka Witaszka. Znamy więc oko- 

ło dwustu nazwisk. Sądzę, że powinno 

się znaleźć drugie tyle i że rodziny 
Skontaktują się 2 nami. są to 

przecież często osoby w bardzo 

podeszłym wieku lub młodzież nie 

zawsze Świ adoma historii swych 

rodzin.; 
Harmel - Rozmawiamy przed uroczysto- 

ścią poświęcenia Krzyża Katyńskiego 

na Cmentarzu Juntkowskim. Pod zapro- 

szeniem podpisała się nie tylko Ro- 
dzina Katyńska. Kto jeszcze przyczy- 

nił się do tego. aby Krzyż ten mógł 

tutaj stanąć? 
Z. R. —- Chociaż Rodzina Katyńska 

wyszła z tą inicjatywą, wykonanie 

przekraczało nasze możliwości. Po- 
mogła nam bardzo "Solidarność", Za- 

kłady Cegielskiego i Klub History- 
czny. Symbolicznie podpisali stę 

także żołnierze AK i Związek Sybira- 

ków. No i duchowieństwo poznańskie -— 

nie mam słów podzięki dla księży, 

którzy nam pomogli. 

HISTORIA BŁĘKITNEJ XIV 

W 1919 roku (przedwojenne źród- 

ła Komendy Chorągwi podają datę 20 

września),. powstała przy Gimnazjum 

1m.Karola Marcinkowskiego drużyna 
harcerska lm. Waleriana bŁukasińskie- 
go, której drużynowym był druh Spy- 

chała Charcerz wywodzący się Z kon- 
spiracyjnego hufca "PiastŁ"). W 1921 
roku z inicjatywy nauczycieli gim- 

nazjum - profesorów W. Nawratila i 

S.Dedio patrona drużyny zmieniono na 
Stanisława Zółkiewskiego. Już w 1922 

roku odbył się pierwszy obóz w Kos- 
sowie koło Kartuz na Kaszubach. Od 

tego czasu można mówić o bardzo 
unormowanej i regularnej działalnoś- 
ei drużyny. Wielką pomocą w niej by- 
ła praca druha hm Jana Jasińskiego, 

początkowo drużynowego <1923), a 

później opiekuna z ramienia gimnaz- 
jum Cdo 1939). Funkcje drużynowych 
pełnili z reguły uczniowie ostatnich 
klas gimnazjum lub absolwenci 
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Harmel - Czym dla rodzin oficerów, 
którzy zginęli w Katyniu jest po- 
święcenie krzyża w tym właśnie 
miejscu? 
Z.R. - Jest Ło dla mnie grób mojego 

ojca. Bo oni grobu nie mają! Prze- 

cież w Katyniu jest tyko grób symbo" 

liczny; kiedy wojska sowieckie 
podesziy po raz drugi pod Smoleńsk, 

to pierwszą ich akcją było zniszcze- 

nie tych grobów. Wypalili -— wapnem, 

kwasami. nie wiadomo czym i dziś nie 

można tam znaleźć nic prócz ziemi. 

Kledy więc zjawię się tu i listopada 

Ło po odwiedzeniu grobu ciotki, 

przyjdę jeszcze na grób ojca. który 
tu pod tym krzyżem leży. I nie Łylko 

ja -— będzie tu na pewno wiele wień- 

ców - wielu ludzi odda hołd Łym bez- 
imiennym. Będzie Ło mogiła oficerów 

Wojska Polskiego, Straży Granicznej, 

Korpusu Ochrony Pogranieza, funkcjo- 

nariuszy Policji Państwowej, o 

których śmierci miała milczeć 

historia. 
Harmsl - Dziękuję za rozmowę. 

rozmawiała: Kinga Ferchmin 

Do dobrych tradycji drużyny 
należała | eoroczna orga 
nizacja obozu. Lokalizacja obo" 

zów była Łak zaplanowana, aby harce- 
rze mogli poznać różne, często bar- 

dzo odległe, regiony Polski. Przy” 

kładem tego będą same nazwy miejsco" 

wości, w których 14-tka rozstawiła 

swoje obozy: Zakopane. Krościenko w 

Pieninach, Redłowo koło Gdynil, Ja- 

nowa. Dolina koło Kostopola, Szeszery 

na Pokuciu. Tatarowo nad Prutem. Na 
obozach (szczególnie Łych organizo- 

wanych na kresach wschodnich) podej - 

mowanoe zadania mające na celu popu- 

laryzację polskiej kultury wśród 

rdzennej ludności. Podczas każdego 

obczu urządzano też kilkudniowe, 
wielokilometrowe wędrówki o charak 

terze turystycznym. Oprócz obozów 

stałych organizowano też zimowiska i 
obozy wędrowne (w Karpatach. na Por 

lesiu, Wołyniu, Litwie).   

Udało się 

zarganizować parę wypraw zagranicz— 

nych:- na Zlot Skautów Słowiańskich 

w Pradze w 1931 roku (połączoną z 

6G5-kilometrowym obozem wędrownym 
Pardubice — Muszyna), obóz w Rumunii 

w'1937% roku. Nie zabrakło też 14-tki 

ra większych zlotach krajowych i or— 

ganizowanych przez Chorągiew Wielko- 

polską. Udział w I Narodowym Zlocie 

w -Siekiórkach "pod Warszawą (1924) 

zakończył? "się dużym sukcesem — 

-14stka: była najlepszą z poznańskich 
tiw ćzbłówce krajowych drużyn, ma II 
Naródówym Zlocie w Poznaniu (1920) 
wyśtawiła' 'swój obóz, a na Jubile- 
usgowym Żiócte w Spale (1935) należy 
dówiajiwpszych w 8 podobozie tChorą- 
gwi Wielkopolskiej), którego komen- 
dżntem Je ę hm Jan Jasiński. Drużyna 
w okr sŻ0-fedia międzywojennego 
Yicz$yżz 80-166 Harcerzy. którzy pra- 
ce 2140-10 źas(ępach podzielonych 

nia * Klutony: "+ 14-tka posiadała 
aa: €prawdopodobnie od 1922 lub 

1923-róku); 5kTóry” żbstał po agresji 
hitlerowskiej spalony. Ciekawostką 

dotyczącą umundurowania jest to, że 
w latach 1527-26 "używano jako nakry- 
cia głowy kapeluszy skautowych, a 

każdy harcerz. posiadał ciupagę gó- 

ralską Cna niEćŃ też mocowane propor- 
czyki zastębówj, Na przełomie lat 
1538/30 wspólnie;z 14 Poznańską Dru- 
żyną Hareeręk drużyna wydała pismo 

"Błękitna XIY".- Dużą. pomocą służyło 

Koło Przyjaciół Harcerstwa Cpowstałe 
w 19230, gzięki <któremu wyposażono 
harcówkę w suterenże szkoły, a także 

nie było Źadinych problemów z wyjaz- 
dem na 30440 dńiowe obozy drużyny 

nawet tych” najbiedniejszych, którzy 

na „RBzZASŁUżył i 

że , Swoj przygotowania do 
e. zdali egzamin 

Ę: Śzaś' wojny. Wielu z 
ddźłó życie'> wśród nich byli 

Ynówi : hm'jan Jasiński, hm Zbig- 

niew” Fatrzykońt ,. „hm Wacław Janke 
Cpęłnej listy strat drużyny nie uda- 
ło: się dotychczas ustalić). ter- 

masticy zaangażowali się w pracę 
Szarych Szeregów: hm Roman Łuczywek 
był komendantem konspiracyjnej Cho- 
rągwi Wielkopolskiej, a następnie 
Chorągwi Ziem Zachodnich, Harcerz 
Rzeczypospolitej Józej Śmigaj ko- 
mendantem Szarych Szeregów na miasto 
Poznań, a zastęp czternastaków kol- 

portował słynną ulotkę, od której 
powstała później nazwa Szarych Sze- 
regów. Część członków drużyny włą- 
czyła się również w pracę konspira- 

cyjnego Wojska 
Zachodnich. 

W 1945 roku Błękitna XIV re- 

aktywuje się i bardzo szybko roz- 

rasta. Ciekawostką tego początkowego 

okresu istnienia drużyny jest uży- 

wanie białych chust obszytych błę- 
kitną tasiemką z powodu braku błę- 

kitnego materiału i barwników. 

Pierwszym drużynowym, a później 
szczepowym zostaje dh Jerzy Sobczak. 

7 kwietnia 1946 roku czternastacy 

przeżywają wielki moment wręczenia i 
poświęcenia sztandaru. Pomimo cięż- 
kich warunków, jakie panowały zaraz 
po wojnie 14-tka zdobywa sprzęt i 
organizuje samodzielne obozy w Przy- 

jezierzu (1946) i Karłowie (1947). 

Później ze względu na zmiany w har- 
cerstwie Błękitni zmuszeni są do 

udziału w obozach VII Hufca w Os- 
trówce i Buszewie w ramach Harcer- 
skiej Służby Polsce. W 1947 i 1948 

roku udaje się zorganizować zimowis— 

ko w Karkonoszach. Nawiązując do 

przedwojennej tradycji, drużyna wy- 

daje pisemko "Błękitna XIV" C1946/- 
/4TD. Od 19485 roku działa szczep, w 

którego skład wchodzą trzy drużyny. 

Na skutek uniemożliwienia działal- 

ności harcerstwa przez stalinowskie 

władze Błękitna XIV zostaje decyzją 

ministerstwa rozwiązana. 

W styczniu 1957 roku z inicja- 
Ływy profesorki "Marcinka" dh hm Mą- 
kówny odhływa się spotkanie, podczas 

którego po raz kolejny zostaje wzno- 

wiona działalność Błękitnej XIV. 

Szczepowym zostaje dh Jerzy Chrza- 
nowski. W lipcu odbywa się pierwszy 
obóz w Wisełce, w którym bierze 
udział, łącznie z komendą, 106 osób. 

W październiku na I Zlocie Młodzieży 

Starszej Chorągwi Wielkopolskiej w 

Chodzieży zastęp "Sępów" z 14-tki 

zdobywa pierwsze miejsce. Zawiązuje 

się też KPH, którego przewodniczącym 
jest przedwojenny drużynowy dh Wła- 
dysław Serafinowski. Do 1962 roku 

szczep (składający się z czterech 

drużyn) prowadzi bardzo bógatą dzia- 
łalność, na którą składa się m.in. 
akcja letnia Cobozy stałe i wędrow- 
ne), zimowiska, udział w licznych 

rajdach harcerskich i PTTK-owskich 

Ciekawą cjatywą tego okresu był 

pomysł tzw. drużyny hetmańskiej z 

swego rodzaju kręgu najstarszych i 
najbardziej aktywnych członków 
szczepu (symbolem były $krzyżowane 
buławy wyszyte na chuście). W pracy 

Ochotniczego Ziem 

ciąg dalszy ra str.|4%  
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ciąg dalszy ze str. 44 

szczepu dąży się do rozwoju indywi - 

dualnych zaiteresowań — szczególną 

popularność zdobyło żeglarstwo. Od 
1958 roku datuje się kontakt z 91 

Warszawską Drużyną Harcerek "Jaskół - 

czyn", który zaowocował wspólnym zi- 
mowiskiem, organizowanymi obok sie- 

bie obozami, a także wydawaniem pis- 
ma "Od Rzeczy dę Rzeczy” i... kil- 

koma harcerskimi małżeństwami. Kadrę 
szczepu w tym okresie tworzyli dru- 

howie: hm Jerzy Chrzanowski, phm 
August Chełkowski, phm Wacław Baehr , 

phm Tadeusz Narożny. Ze względu na 

odejście od tradycyjnych metod w 
Związku i wprowadzeniem na siłę wy” 

chowania politycznego, w 1961 roku 

dh Chrzanowski przekazuje szczep dh 

Wiesławowi Szelejewskiemu, a po obo- 

zie w Ostrzycach w 1962 roku praca 
14-tki zamiera (w tym okresie ginie 

też sztandar). 
W 1965 opiekunem harcerstwa z 

ramienia szkoły zostaje profesor 

Gerard Sowiński, z którego inicja- 

tywy powstaje KPH i zaczyna się 

szkolenie kadry instruktorskiej w 

Młodzieżowym Kręgu Instruktorskim. 
Szczepu nie stać jeszcze na organi - 

zację samodzielnej akcji letniej. w 

związku z czym podczas obczów ucz- 

niów I LO w Nieszawce C(1966,1967. 

1968) wydzielane są podobozy har - 

cerskie. Podczas tych obozów rodzi 

się też tradycja odwiedzania Dą- 

brówki Ludomskiej — miejsca Śmierci 

Karola Marcinkowskiego, patrona I 
LO. W 1967 roku ukazuje się w holu 
szkoły miesięcznik "Pryzmat" redago— 

wany przez czternastaków w formie 

gazetki ściennej. 
W 1969 roku szczepowym zostaje 

dh Maciej Musiał, który pełni tę 
funkcję do 1973 roku, jest okres 
bardzo aktywnej pracy i wielu suk— 

cesów. Szczep pracuje systemem dru- 

żyn specjalnościowych CCzerwone Be- 

rety, sanitarna, turystyczna) oraz 

MKI. 14 listopada 1971 roku odbywają 

się uroczystości 50-lecia Błękitnej 

XIV,podczas których zostaje wręczony 

sztandar szczepu. w tymże roku 

czternastacy pierwszy raz bicrą 

udział w Rajdzie Świętokrzyskim Cim- 
preza ta weszła na state do kalen- 

darza imprez szczepu. od tego czasu 

nie opuściliśmy Żadnego Świętokrzys- 
kiego). Rok 1972 jest uwieńczeniem 

pracy drużyn specjalnościowych, któ- 

re zajmują czołowe miejsca w Manew- 

rach Techniczno-Obronnych Chorągwi i 

biorą udział w Centralnych Manewrach 

Techniczno-Obronnych i Zlocie MKI w 

archiwum 12 
harcerskie.pl 

Spale. Przez pół roku ukazuje się 

pisemko "Sygnaty". 

W 1973 roku V Zjazd ZHP wprowa- 

dza do szkół średnich Harcerską 

Służbę Polsce Socjalistycznej, w 

związku z czym wiążą się kłopoty w 
pracy, a instruktorzy zmuszeni są do 

tworzenia swoistego parasola ochron- 
nego ponad rzeczywistą pracą szcze- 

pu. Cały czas trwa walka o utrzyma- 

nie tradycyjnych metod, zachowanie 

tradycyjnych mundurów. Mimo tego 

udaje się prowadzić pożyteczną akcję 

społeczną dla Domu Dziecka w Kobyl- 

nicy i stworzyć tradycję rajdów do 
Brączewa na sadzenie lasów oraz 

rozwijać działalność turystyczną. 

14-tka zajmuje też wysokie miejsca 
na  Manewrach  Techniczno-Obronnych 

Hufca Cnierzadko zdobywając pierwsze 
miejsca). 

Przewrót sierpniowy 1980 roku 

zastaje Błękitną XIV na wędrówce w 

Czechosłowacji podczas obozu w Rad- 
kowie. Instruktorzy szczepu włączają 

się w pracę przy tworzeniu Kręgu 

, Instruktorów Harcerskich im. Andrze- 
ja Małkowskiego i walkę o odnowę 

harcerstwa. W roku 1981 (szczepowym 

jest dh phm Hubert Sarrazin> Błękit- 
ni brali udział w odsłonięciu Pomni- 

ka Poznańskiego Czerwca 1955, w Ju- 

bileuszowym Zlocie Harcerstwa w Kra- 

kowie oraz w obchodach 60-lecia Btę- 

kitnej XIV. 

Pod wodzą nowego szczepowego dh 

phm Wojciecha Króla szczep zaraz po 

tragicznym 13 grudnia przystępuje do 

służby w ramach Pogotowia Zimowego 

Harcerek i Harcerzy. W tym czasie 
opracowany zostaje w oparciu o pro- 

pozycje Kręgu Małkowskiego własny 

regulamin stopni harcerskich. W roku 

1S83 powstała Drużyna Zeńska "więź". 
W 1983 i 1987 roku czternastacy bio- 

rą udział w "Białej Służbie” podczas 
wizyt Papieża Jana Pawła II Ćw roku 

1983 dh Wojtek Król był w delegacji 

wręczającej Papieżowi harcerskie da- 

ry na Jasnej Górze). Po Wojtku Królu 

fukcję szczepowego pełnili: dh phm     

oP ŁATEK EARCERSKI 
W DUSZPASTERSTWIE 

Jeżeli droga Druhno, drogi Druhu sądzisz . tu relację z naszego niedawnego opłatka . W ogóle tekst ten zawiera wiele goryczy i 

Że przeczytasz 

to się mocno mylisz. ię ; 
może lepiej pr ń to czytać i zajmij sie innym artykułem, GA Ale jeżeli już się zdecydowałeś. coś Ci Fówien 

dumnie nazywane Duszpasterstwem 
zemysława, 

zobacz jakie piękne Msze $w., wspani 
Jasny kożciót - pełen ludzi, 

Jest piękne duszpasterstwo, 
Harcerek i Harecrz k y Grodu Pr I cz 
ż: 

ym by się tu zając?.,. 
ała liturgia, śpiew, 

Krąg braterstwa na Znak P i ok . I tylu Przystępujących do Komunii Świętej. 2 I taką propagandą aukcesu można kadzić . 
BASY ż 25 

się dziesięciolecie 
Dan Z 

Ja się natomiast zastanawiam, komu £ 
en ADI 2. 

jest potrzebne Duszpaster- 
który atoi za ma 4 na Mszy Bu, gdy od ottarza płynie Słowo Boże ? Ą może temu 

pełnym głosem wymienia uwagi w cz ; innych, w taki sposób, 

i "gada", 

który niemalże 

ożniesząjąc 
aby młodzi słyszeli ? A tak adaL 
więc tak musi byćł A może taj, ; , 
modlitwy, 

i dziwactwem zą uwagi wypowiadane 
którzy nie szanując pracy przygoto 
w tyle konspiracyjnym szeptem omaw 
świata? A może... 

sie MNszy żw., 

to wasz druh tak mówi, : 

która uwaza » ze klasztor, dom służy przede wszystkim jej 
przez gospodarza? Czy może tym . 
wujących jasełka czy kominek , 
iają ich najważniejsze sprawy 

Bo na pewno nie drużynowym, którzy są najbardziej przepracowa- 
ie i skutecznie chronią swych pod— pod : działywaniem Kościoła! 

o nie przełożonym tych drużynowych 
ma tyle spraw na głowie, ć 
galne, 

nymi ludźmi na naszej planec 
wkładnych przed nadmiernym od 

: 
z których część 

e Duszpasterstwo staje zi 
» ę 

e nied zas część wręcz przeciwnie, 
aoi 

: 
interesuje si ale od niedawna i my już wiemy dlac , AE zego... , 

s ewne postawy formowane Są w domu rodzinnym. I jeżeli ktoś 
> 

że napotkanego 
: 

Niech będzie Pochwalony Jezus 
ze gospodarzowi należy się szczególny szacunek 
należy zachować milczenie, 

> 

tego z domu nie wyniósł, nie będzie wiedział 
dushownego należy pozdrowić: 
Chrystus", 

że 
bo to miejsce poźwiec 

w kościele 

cna  



> 

Najwyższemu, że = wreszcie: są słowa: przeprzszam, dziękuję, 

Bóg zapłać... . Sa to postawy, które formuje się w drużynie. 

Ro, ale instruktorzy... . 

Wiesz co?! Może dajmy spokój zakonnikom, niech wreszcie 

mają czas na niezakłóconą modlitwę. Zrezygnujmy z kolejnych 

harcerskich imprez, jakimi są jakieś tam Msze ów., rekolekcje 

instruktorskie czy harcerskie, spotkania kominkowe czy grupy 

formacyjne. Tyle czasu zyskamy. Tego jakże drogocennego czasu 

harcerzy kierujących się w swym życiu "zasadami etyki 

chrześcijańskiej". 

1 jeżeli to czytałań, czytałeń, mimo, ze druhno-to nie romans, 

druhu - to nie kryminał, to wybacz mi ten gorzki smak słów, 

ale zachciej się nad tym zastanowić, jeżeli to ma jakikolwiek sens.. 

A nejlepiej - pomódi się... . 

z Łęcki phn. 

(napiszne w nocy 17/18 grudnia 1989 r.) 

archiwum 
harcerskie.pl 

Roman Karaś, dh pwd Aleksander Ow- 

sianowski, dh phm Paweł Zygarłowski 
- obecny  Sszczepowy. Utrzymali śmy 

oczywiście dobrą tradycję obczów i 

zimowisk. Teraz po raz kolejny uru- , 
chomiliśmy nasze umiejętności pisar- 

skie wydając pisma: "Głos Błękitnej" 
€1985) oraz "Blue Express" (1989). 

Od ubiegłego roku dwójka ins- 
truktorów prowadzi pracę z młodszymi 

harcerzami. 
Sumu jąc ten 70-letni okres 

działalności Błękitnej XIV, warto 

może zrobić krótką statystykę, z 
której wynika, iż przez naszą dru- 

żynę (szczep) przeszło już ponad 

1000 harcerzy i harcerek, z naszych 

Szeregów wyrosło ponad 120 instruk- 
torów, zorganizowaliśmy samodzielnie 

ponad 80 obozów i zimowisk. Liczby 

to imponujące, i miejmy nadzieję, 

oznaczający setki ludzi dobrze wy- 

chowanych w harcerstwie, gotowych 

Swym życiem realizować nasze Prawo i 
Przyrzeczenie. 

Czuwaj! 

Pawel Zygarlowski 

Zainteresowanych bliżej historią 

Błękitnej XIV odsyłam do jednio- 

dniówki z 70-lecia. 

KALEJDOSKOP 

MINIONYCH 

WYDARZEŃ 
12.10.89. — W dniu tym opuścił nas 

na długie trzy lata Ojciec Zdzisław 
Florek udając się na dalsze studia 

do Monachium. » 13-15.10.89. * 

Odbyły się III Instruktorskie Dni 
Skupienia w Pniewach, których tema- 

tem była ODPOWIEDZIALNOSC * 10.11.89 
W Kaplicy Krzyża Św. spotkaliśmy sie 
na pierwszym wieczornym czuwaniu 

przygotowującym do Europejskiego 
Spotkania Młodych we Wrocławiu, or- 
ganizowanego przez wspólnotę braci z 

Taize. © 12.11.89. — O©.Mateusz od- 
prawił swoją pierwszą Mszę św. har- 

cerską, po której odbył kominek 
poświęcony postaci gen. Stefana GROTA 
Roweckiego. * 12.11.89. — Na spotka- 
niu instruktorów Środowiska poznań 

skiego omówiono plan pracy DHiH na 

rok 1989/1890. © 14.11.89. -— W 
przystani Św. Józefa został 

wyświetlony film pt. "Powstanie War— 

szawskie'* e 22.11.89. -— Odbyło się 
spotkanie inauguracyjne kursu przed- 

małżeńskiego. e 28.10.89. -— Kilka 
drużyn poznańskich wzięło udzał w 

poświęceniu Krzyża Katyńskiego na 

Cmentarzu Junikowskim. e 30.11-06.12 
89. - Kilkunastu instruktorów wraz z 

O. Mateuszem wzięło udział w Piel- 

grzymce DHiH do Cudownego Obrazu 
Matki Boskiej Ostrobramskiej w Wil- 

nie. 

PROPOZYCJE! 

08.-10.12.89. — Rekolekcje dla harce- 

rzy w Konarzewie. 

9,16,23.12.89. — Roraty w kościele 

OO. Karmelitów o godz. 6.15. 

10.12.89. — Comiesięczna Msza św 

15.-17.12.89. — Rekolekcje dla har- 

cerk w Pniewach. 
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17.12.89. — Msza Św., a po niej op- 

łatek harcerski i jasełka. 

24.12.89. — Pasterka o godz. 24.00. 

28.12.89. - 02.01.90. — Europejskie 
Spotkanie Miodych we 
Wrocławiu.  



KIEDY WSPOMINAM PARYŻ 

Ww eiszy nocy -— w jej niezwy-— 

kłości, intymności, próbuję wrócić 

pamięcią do tych dni,. które gdzieś 

przysypane kurzem straciły swój 

pierwotny blask. 

Może to i lepiej, że dopiero teraz 

słowa, które we mnie były od dawna, 
staną się opowieścią dla innych. Bo 
patrząc na coś z dużej odległości, 
lepiej widzimy pewne rzeczy, których 

z bliska dostrzec nie można. 
Dawno ucichł gwar ludzkich gło- 

sów, zgasły kolorowe światła neonów, 

dopaliły się świece. Powstało jednak 
to, co prawdziwe i niezniszczalne, 

to, co zatrzymaliśmy w sobie na 

własność. 

Europejskie Spotkanie Młodych w 
Paryżu organizowane przez wspólnotę 
braci z Taize, było wspaniałą 
przygodą mojego źycia. Nie był to 

epizod jakich wiele. Był to dla mnie 

czas szczególnego wyboru między tym 

co ludzkie a tym co Boskie, między 

piękniem stworzonym przez człowieka 

a pięknem, jakie daje spotkanie w 

modlitwie z Bogiem i z modlącymi się 

obok braćmi. 

archiwum 
harcerskie.pl 

W Paryżu — podobnie jak przed 
kilku laty w Londynie i Rzymie - 

spotkały się tysiące młodych ludzi z 
całego Świata. Ludzi, których na 

pozór więcej dzieliło niż łaczyło: 
różne języki, obyczaje, religie. 
Lecz właśnie oni oddzieleni od 
siebie granicami państw tworzyli 

przez kilka dni ogromną wspólnotę, 
dzielącą się słowem, pieśnią, modli- 

twą. W Łym dzieleniu się nie chodzi- 
ic o to, by kogoś o czymś przekonać, 

coś udowodnić. Najważniejsze było, 
aby uwierzyć, że w tym zwariowanym 

świecie, gdzie ciągle ktoś do kogoś 

strzela, zabija, gdzie umiera się z 

głodu, gdzie tylu jest niechcianych, 

zapomnianych. odepchniętych, gdzie 
godność człowieka jest deptana i 

znieważana, że w tym Świecie musi 

być miejsce na dobroć, miłość, ra- 
dość, na Boga. Na wiarę, żę On nas 

kocha - słabych, niezdarnych, nieuf- 
nych. Na pragnienie, aby Ziemię 
uczynić gościnną dla wszystkich. 

Będąc maleńką cząstką tej 

wspólnoty, oddychałam atmosferą tego 

spotkania. Doświadczałam gościnności 

tych, którzy otworzyli dla nas drzwi 

swoich domów, słuchałam, co mówi ą: 

inni i starałam się być wrażliwa na 

gesty i słowa. W nich odnajdywałam 

nową prawdę o człowieku, © jego dro- 

dze do Boga, o sobie. Uczyłam się, 

czym jest tolerancja dla ludzi — ich 

przekonań, sposobu "myślenia. 

Widziałam piękny, bogaty Paryż, 

ale widziałam też, jak w tym bogac- 

twie nie ma miejsca dla biedy. Nawet 

tam, w stolicy Europy nędza wyglą- 

dała z ciasnych, brudnych uliczek. 

Za kilkanaście dni podobne 
spotkanie odbędzie się w naszym kra- 

ju. Nasza Ojczyzna ma stać się domem 

dla innych -— dla tych z Zachodu, 

którzy prawie zawsze czują się pew- 

nie i dla tych ze Wschodu - 
zalęknionych, zmęczonych. 

Myślę, że to cudowne, iż będąc 

tak biednymi, zaczniemy rozdawać, 

dzielić, przyjmować i gościć, że mo- 

dlitwa skierowana do Boga popłynie 

ku Niemu z naszej Żiemi, a pieśń 

Łysięcy stanie się śpiewem 

prawdziwie wolnych ludzi. 

Katarzyna Kolska 

, miejscowości 

część II 

"..WYBIERZ SIĘ, WYBIERZ SIĘ RAZEM 
Z NAMI 

NA WSPANIAŁY PIELGRZYMKOWY 

Nocowaliśmy 14 km od Lourdes, w 
Bagneres de Bigorre. 

Gospodarz rozlokował nas w młodzie- 

żowym Schronisku narciarskim, to- 

też nam się przez te cztery dni jak 

u Pana Boga za piecem. Przychodził 

też do nas codziennie, aby spraw- 

dzić, czy nam czegoś nie brak. Razem 

z nim dbała o nas jego żona oraz 
dwie siostry zakonne. z których 

jedna była Polką. 

Ale dość o tych przyziemnych spra- 

wach! Teraz postaram się opisać miej- 

sce, które było celem naszej piel- 
grzymki-Lourdes. Będzie to moja oso- 
bista wypowiedź - zdaję sobie bowiem 

sprawę z tego, że każdy miał inne 
przeżycia, refleksje i jakiekolwiek 
uogólnienia nie miałyby sensu. Jes- 
tem również świadoma tego, że wię- 
kszość się zawiodła -— odstraszył ich 
ogrom bazylik, olbrzymi tłum ludzi ti 
tandetność. O.Zdzisiaw powiedział 
nawet, że Matce Boskiej musi być 
przykro, że to miejsce tak wygląda i 

Jest dla większości ludzi przede 
wszystkim interesem. Dla mnie ten 
kicz nie istniał, po prostu nie 

zwróciłam na niego uwagi. Ważne było 
to, że właśnie tam Maryja ukazała 

się śŚw.Bernadetcie i przemówiła do 

niej. Nie pamiętam dokładnie Jej 
słów, ale sens trzech wskazań był 
taki: 

1. modlitwa za grzeszników 

2. pokuta, pokuta. pokuta 
3. pobudowanie kaplicy w miejscu cu- 

du oraz urządzanie procesji .prze- 
mywanie twarzy w źródełku. 

I Ja byłam częścią tego ol- 
brzymiego tŁżiumu, więc nie mogłam 
mieć pretensji do innych, że tam 

również są. Czasami zachowanie i 
ubiór niektórych raziły - myślę. że 
zachowywali i ubierali się tak, jak 

potrafili. Pobudowano Łam kaplicę - 

według życzenia Matki, als nie wys— 

tarczyłaby ona dla tylu iudzi, pobu- 

dowano więc trzy olbrzymie bazyliki. 

Dla mnie ważna była odwaga i wiara 
ludzi ciężko chorych. Wydaje mi się, 
że łaski wyproszone Łam nie spadają 
tak, jak biblijna manna z nieba. 
Wprawdzie czyta się o wypadkach nag- 
łych uzdrowień, ale zazwyczaj Maryja 

4 

SZLAK...” 
pomaga nam niedostrzegalnie, choć 
skutecznie. Nie dziwię się też, że 
tylu ludzi przyjeżdża tam prosić Ją 
z wiarą 5 tę pomoc. A sklepy, ho- 
tele... cóż, to moim zdaniem jest 
już rzecz nieunikniona, której można 
przy odrobinie dobrej woli niedos- 
trzegać. 

Spędziliśmy w Lourdes trzy dni, 
wykorzystując czas przede wszystkim 
na modlitwę. Codziennie O.Zdzistaw 
odprawiał Mszę Św., codziennie odma- 
wialiśmy Różaniec, przeszliśmy Drogę 
Krzyżową. Wzięliśmy udział w proces- 
Ji wieczornej ze świecami oraz w po- 

południowej eucharystycznej. Kilkoro 
z nas wzięło też kąpiel w wodzie ze 
źródełka. Dla mnie był to akt pokory 
i wiary, nie mający nie wspólnego z 
kąpielą w uzdrowisku. 

Ostatniego dnia pobytu w Lour- 
des poszliśmy na wycieczkę w Pirene- 
je. Dojechaliśmy autobusem do miej - 
scowości Gavarni, po czym poszliśmy 
pieszo aż do wodospadu. Tam w towa— 
rzystwie trzytysięczników przeżyli- 
śmy Mszę Św. Wróciliśmy zachwyceni. 
Nazajutrz Ca było to już 14 wrześ- 
nia) żegnani czule przez gospodarzy, 
obdarowani suto, wyruszyliśmy w dal- 
szą drogę. Pod wieczór dotarliśmy do 
Champignon koło Angers. Powi tani 
zostaliśmy oranżadą i ciasteczkami, 
noc spędziliśmy w pobliżu szkoły. 
Rano okazaliśmy się dla dzieci nie 
mniejszą atrakcją niź cyrk, który 
zjechał tam równo z nami. Pożegna- 
liśmy się z naszymi przyjaciółmi i 
ruszyliśmy w dalszą drogę. Pod wie- 
czór 15 września znaleźliśmy się w 
Lisieux - mieście św.Tereski od 
Dzieciątka Jezus. Po drodze obejrze- 
liśmy miejsce, którego atrakcją są 
najbardziej widoczne przypływy 
Atlantyku - Le Mont SŁ. Michael. 
Zwiedziliśmy zamek i katedrę, mie- 
liśmy też Łrochę czasu, aby się pow- 
łóczyć po malowniczych średniowiecz- 
nych zaułkach i uliczkach. W Lisieux 
gościły nas Karmelitanki Bose z tego 
samego zgromadzenia, co Św.Tereska. 
Obejrzeliśmy też wszystkie miejsca 
związane z jej życiem - dom, klasz- 
tor, kościół. Stąd droga wiodła do 
stolicy świata - Paryża! Zawitali śmy 
tam 16 września po południu. Miesz- 
kaliśmy w  Clamart pod Paryżem. 
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Przyjmowali nas Państwo Michael, 

którym pomagał ksiądz Darek - Polak. 
Całe dnie (było ich cztery włóczy- 

liśmy się po Paryżu- Nie tylko dnie 
— pierwszej nocy wyruszyła na spacer 

grupa, której udało się zobaczyć coś 

zupełnie wyjątkowego - pokaz sztucz- 
nych ogni. Przedostatniej zaś nocy 

poszliśmy śpiewać i pląsać pod Wieżę 

Eiffla. Wiele było uciechy, a przy 

okazji zarobiliśmy na pokaźną górę 

owoców. Dzięki Michaelowi i Darkowi 

zobaczyliśmy bardzo dużo w Paryżu - 

Notre Dame, Pałac Sprawiedliwości, 

Luwr, Panteon, Pałac Inwalidów, Ope- 
ra, oczywiście Wieża Eiffla, zwie- 
dziliśmy również Wersal. Po pożeg- 
nalnej kolacji, znowu łzawo żegnani, 
zaczęliśmy nieuchronnie wracać (a 

czas był po temu, bo już Zi września 
- jesień za pasem). Skierowaliśmy 

się z powrotem do RFN, do Kolonii. W 

Reims, w mieście słynącym z wyrobu 

szampana zatrzymaliśmy się po to. by 

podziwiać największą we Francji, 
wspaniałą katedrę z XIII wieku, w 
której koronowało się wielu królów 

francuskich. 
W nocy dotarliśmy do Kolonii, 

gdzie gościli nas skauci niemieccy, 

SS.Karmelitanki Bose i SS.Urszulan- 
ki. W Kolonii wydaliśmy resztę pie- 

niędzy, obejrzeliśmy Starówkę, go- 

tycką katedrę. Po Mszy św. u sióstr 

karmelitanek  spieszyliśmy Się na 

spotkanie z naszymi gospodarzami - 

skautami. Przyszli bez mundurów -— 

nie noszą ich, gdyż uważają, że 

nawiązywałyby do ugrupowań faszys- 
towskich. Śniadanie upłynęło w 
bardzo miłej, polsko-niemieckiej 
atmosferze. W Kolonii towarzyszyła 
nam też harcerka z Arkony -— Natasza, 

która od dwóch t mieszka w RFN. Po 

pożegnaniu wyruszyliśmy do miejsca 
ostatniego postoju -— Hannoveru. 
Przyjął nas proboszcz parafii rzym- 

sko-katolickiej. Spaliśmy w dziwnym 
ekumenicznym domu. gdzie mieściły 

się dwie kaplice: .ewangelicka i 
rzymsko-katolicka. Pół domu należało 

do pastora ewangelickiego, pół do 
księdza. Pomimo, że rozlokowani by- 
liśmy w dwóch połowach, nie planowa- 

liśmy żadnej wojny religijnej. Tra- 
dycyjnie i po raz ostatni ruszyliśmy 
na wieczorną wyprawę do miasta, 
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tak lało, że czym prędzej wróciliś- 
my. 1 dobrze, bo Justyna powiedzia- 

ła, że jak zobaczy jeszcze jedną 

katedrę aotycką. to dostanie draa- 

wek. Wprawdzie nam to nie groziło, 
bo Hannover jest nowocześnie zbudo- 
wany, ale kto Łam wie, co się czai w 
zaułkach? W Hannoverze odbył się ta- 

neczny wieczorek pożegnalny, a naza- i 

jutrz rano ruszyłiśmy do Polski.. 
Teraz dopiero spostrzegliśmy, 
dogoniła nas jesień. Czuliśmy żal, 
że ta podróż się kończy, a 
cześnie radość, że wracamy do domu, 

do bliskich Już w NRD zaczęliśmy 

spadać na ziemię i śpiewać, zmie- 
niając słowa piosenki: 
"Do widzenia, Zachodzie 

dogoniła jednak komuna 
Do widzenia, Zachodzie 
pożegnania nadszedł czas, 
pożegnania nadszedł smutny czas..." 

Ano cóż... Gładko prześlizgnąw- 

szy się ponownie przez granicę, po- 

konawszy chwilowe trudności z pali- 
wem, dojechaliśmy o północy do Poz- 

nania. I, jak to bywa, każdy wygar- 
nął swoje śmieci i poszedł w swoją 

stronę... Wydaje mi się, że pamięć 

wspólnie przeżytych dni nie zatrze 
się tak szybko. Ze zawiązane więzy 
sympatii, przyjaźni przetrwają próbę 
czasu. Ze nasze "Francuzki" - Kami- 
1a, Krasnal, Jagoda nie prędko zapo- 
mną olbrzymią lekcję języka mówione— 

go, dzięki której i nam łatwiej było 

porozumieć się z francuskimi przyja- 

ciółmi. I - co najważniejsze prze- 

cież - że Pan Bóg wysłucha naszych 

próśb, z którymi wyruszaliśmy w pod- 
róż oraz, że te trzy tygodnie inten- 

sywnej modlitwy długo jeszcze będą w 

nas procentować. Ja osobiście wróci - 

łam zdrowsza i spokojniejsza niż wy- 

jechałam. Za tę jedną jedyną łaskę 

jestem już teraz nieskończenie 
wdzięczna. 

Dorota Chojnacka 

GDY WZEJDZIE SŁOŃCE... 

Czekaliśmy na świt. Chcieliśmy 

wyjść z ciemności ku światłu. I choć 
lipcowa noc trwa zaledwie kilka 

godzin. nam zdawały się one wie- 

cznością. Co chwilę nerwowo spoglą- 

daliśmy na zegarek bojąc się, by 

dzień nie zaskoczył nas swoim przy- 

Jściem. Owej nocy nie kładliśmy się 

spać, bo czyż można śnić właśnie 

wtedy, kiedy trzeba wyjść na spotka- 

nie słońcu? Choć nie mówiliśmy tego, 

jednak każdy wiedział, że musimy 
iść, że ten pomysł, który zrodził 

się ot tak, niespodziewanie,stał się 

naszą wspólną potrzebą, radością, 

marzeniem. Wychodziliśmy z domu w 

zupełnym milczeniu. Nawet drzwi, 

które zawsze przeraźliwie skrzypia- 

ły, jakby na chwilę zapomniały o 

tym, że powinny skrzypieć i razem z 

nami wsłuchiwały się w miarowe 

oddechy śpiących domowników. 

Uliczki, za dnia z trudem 
mogące pomieścić przeciskający się 

tłum, niecce zdziwione patrzyły na 

nocnych włóczęgów, którzy zamiast 

przyzwoicie spać chodzą nie wiadomo 

gdzie i po co. Byliśmy już niedaleko 
plaży. Morze jak zawsze po swojemu 

cudownie szumiało. Minęło nas kilku 
mężczyzn - zapewne rybaków, którzy 

spiesząc do pracy pod powiekami 
nieśli sen. Leniwie spojrzeli nam 

oczy, by zaraz wrócić w marzenie 

beztroskim, spokojnym życiu 

zaciszu domowego ogniska, a może 

wielkich, morskich podróżach... 

Wchodząc na falochron znów 

przyspieszyliśmy, byliśmy pewni, że 
już zaraz, za chwilę...Lecz nie... 
Dzień długo kazał na siebie czekać. 
No cóż, wszyscy zapomnieliśmy o tych 

zimowo-letnich igraszkach ludzkości 

z czasem. Pomimo, że świat jeszcze 

spał, w porcie tętniło życie. 

Pierwsze kutry wypływały w swoją 
codzienną podróż. Takie małe, liche, 
z błyskającymi światłami w bezmiarze 

wody, grozie fal i świetle księżyca 

wyglądały jak bezmyślnie przez kogoś 
rzucone +Łłupinki orzechów. Zbyszek 

opowiadał nam różne morskie historie 
zasłyszane od miejscowej ludności — 
o zmęczonych i spracowanych 

rybakach. o ich żonach, które wciąż 

17 

żyją niepewnością, czy któregoś dnia 
wielkie morze nie okaże się 
silniejsze, potężniejsze niż ich 
miłość, o dzieciach, które przez 
nikogo nie słyszane krzyczały na 

ratunek, o tej wodzie, która nęci i 
mami, lecz nie zawsze pozwala wrócić 
do życia. 

Gosia cichutko nuciła 
kanon - wtórowaliśmy jej; potem 
następny i następny. Zrobiło się 
jasno. | nagle tam gdzieś daleko 
zajaśniała przedziwna światłość. 
Wynurzyła się z wody czerwono - 
żółta kula. Powoli wzbijała się w 
niebo. Nie spieszyła się wiedząc, że 
długą drogę musi przebyć.Rodził się 
dzień. Nowy dzień. Pomyślałam wtedy, 
że wielkim szczęściem jest wiedzieć, 
że ciemność skończy się i będzie 
jasność, że niestrudzcne słońce 
wstanie i oświetli naszą drogę. bo 
życie domaga się światła. Zaczęliśmy 
śpiewać Godzinki ku czci Najświę- 
tszej Maryi Panny. Śpiewane przeze 
mnie już tyle razy tu ożyty na nowo. 
Bóg jeden wie, ile w tym śpiewie 
było wdzięczności dla Maryi za 
Chrystusa, dia Chrystusa - za dar 
przyjaźni, radości, za Małgosię i 
Zbyszka, za wschód słońca, za 
jasność, która po ciemności nastała. 

jakiś 
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Spiew nasz ginął w szumie ral,. 
RE "ad! saba pewność, że tam 
niebie wielce radowano się z na: 
śpiewania. Nie wiem Jab? Rae 
zimna, czy ze wzruszenia drżały nam 
głosy. Z trudem powstrzymywałam izy 
<isnące się do oczu. Ukradkiem 
spojrzałam na Zbyszka i Małgosię, na 
ich zachwycone i 

Potem śpiewaliśmy 

ranne wstają zorze” 

ulubioną od dawna pieśń 

promienne twarze. 

ABY WIARA 

A 

Harmel Wydzierając bezlitośnie 
kaźdego miesiąca od Ojca "słowo 
duszpasterza” nie sądziłam, że 

będzie mi to dane tylko przez rok. 

Czy będzie niedyskrecją z mojej 

strony, jeśli poproszę o wyjawienie 

naszym czytelnikom powodu przekaza- 

nia Duszpasterstwa Harcerskiego Ojcu 

Mateuszowi? 
O.Zdzisław - Nie mam żadnych taje- 
mnic przed przyjaciółmi z 

Duszpasterstwa i zawsze chętnie 

dzieliłem się z wami tym, co wiem, 

co wyniosłem ze studiów. Ale człowiek 

potrzebuje nowego ducha i sam musi 

się rozwijać. Dotyczy to także mnie 

samego. Nadszedł czas, kiedy mogę 

jechać na studia do Monachium. 

Będę specjalizował się w teclogii 
fundamentalnej i  dogmatyce. Będę 
także pracował w parafii Ojców 
Karmelitów Bosych. W związku z tym 
niemoźliwe jest, abym był nadal 
waszym duszpasterzem. Opuszczam 
Duszpasterstwo z żalem. Zostawi am 

©. Mateusza. który jest zapalony i 
otwarty na młodzieź. wierzę, że 

Duszpasterstwo będzie się rozwi jało 

i źe on będzie kontynuował rozpoczę- 
te przez nas dzieło. 
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Gwiazdo morza glębokiego 

Matko Boga Najwyższego 

Panienko bądź pochwalona 

Od aniolóv uwielbiona 
--tak, musiałam tam pojechać, by 

zaśpiewać z Małgosią i Zbyszkiem 
Godzinki, by zobaczyć ich wzruszone 

twarze, by czekać na świt i blask 

słońca, by móc wyobrazić sobie jak 
Bóg stworzył Światłość i oddzielił 
ją od ciemności. 

Musiałam tam pojechać, by 
jeszcze raz spotkać się z Małgosią i 
Zbyszkiem w naszej przyjaźni - o 
wschodzie słońca nad morzem. - 

Katarzyna Kolska 

BYŁA ŻYCIEM 
YCIE WIARĄ 

Harmel — Pamiętam, że 

informacje do kroniki 

terstwa, rozmawiałam z jednym z 

druhów, który wspomniał przebieg 

rozmowy z Ojcem Przeorem tutejszego 

klasztoru Było to dwa lata temu. 

Ojciec Przeor miał wtedy podobno 
powiedzieć "Jest tu taki młody 
ojciec; myślę, że powinien znależć 

trochę czas dla harcerzy". Jaka 

była Ojca reakcja na propozycję 

zostania duszpasterzem harcerskim, i 

czy już wtedy zdawał sobie Ojciec 
sprawę z tego, źe Duszpasterstwo 

zajmie więcej niż "trochę czasu”? 

O.Zdzisław - Rzeczywiście, Ojciec 

Przeor przyszedł do mnie z taką 
propozycją. Było to zaraz po święce- 
niach. Spytał, czy nie zgodzi Łbym 

się na prowadzenie Duszpasterstwa. 

Nie miałem żadnego doświadczenia, a 
sprawa była dosyć trudna, ale 
powiedziałem, że spróbuję znależć 
trochę czasu. Nie zdawałem Sobie 

sprawy, że Duszpasterstwo jest tak 

zbierając 

Duszpas- 

rozbudowanym organizmem. Nie miatem 

pojęcia o harcerstwie. ale w jakimś 
stopniu zdobyłem je i to. co zrobi- 

łem i robię sprawia mi przyjemność i 

daje satysfakcję. Gdy się coś lubi, 
czas nie jest waźny i znajduje się 

go tyle, ile potrzeba. Duszpaster - 

stwo postawiłem na pierwszym 
miejscu. 

Harmel - Jak wspomina Ojciec 
pierwszy kontakt z nami? Czy jest 

coś, co szczególnie utkwiło Ojcu w 

pamięci? 

0.Zdzisław — Klasztor Karmelitów ma 
swoje tradycje. swój klimat, który 

charakteryzuje cisza. To, co mnie 

uderzyto, to rozkrzyczanie Ł 

żywiołowość, z jaką harcerze wpadli 

do klasztoru. Chcisii wszystko 
zobaczyć, zwłaszcza miejsca tzw. 
zakazane. Charakteryzował ich brak 

poczucia sacrum — świętości. Zdałem 

sobie sprawę z tego, że będę musiał 

im poświęcić dużo czasu, aby 

zrozumieli, źe Ło miejsce nie jest 

harcówką. Muszę powiedzieć, że po 
dwóch latach to się zmieniło. 

Har mel > Czy mógłby Ojciec 

powiedzieć parę słów © swojej wizji 
Duszpasterstwa? Czy zmieniła się pod 

wpływem czasu, obserwacji nas 

samych. czy teź pod wpływem jakiś 

osób, a wreszcie - czy to o czym 

Ojciec myślał zaistniało i w jakim 
stopniu? 
O.Zdzisław - Na początku nie miałem 
wizji. Ona się rodziła i kształ- 

towała pod wpływem spotkań z 

harcerzami, Radą Duszpasterstwa i 

pod wpływem wytyczonego pregranmu. 

Moją dewizą byłto, aby wszyscy 

przychodzący tu czuli się dobrze, 

aby wiedzieli, źe to jest ich 

miejsce, źe mogą znależć coś dla 

siebie, rozwinąć się. Duszpasterstwo 

powinno stwarzać warunki przede 
wszystkim do pogłębiania swojej 

wiary, warunki do modlitwy, ale 
także do zabawy. 
Harmel -— Go Ojciec uważa za swoje 
największe osiągnięcie? 

O.Zdzisław — To, źe DHiH istnieje i 

liczy się w Polsce. 
Harmel = OCZY, 

O.Mateusz zajmie Ojca 
związku z tym 

miejsce w 

Krajowej Radzie Duszpasterskiej? 

O. Zdzisław - Nie wiem, poniewaź nie 
kontaktowałem się z biskupem Górnym, 

ale myślę, że tak. Przy wyborze Rady 
nie brano pod uwagę osoby duszpas- 

terza, ale działalność całego Dusz- 

pasterstwa, a ono przecież nadal 

istnieje. 
Har mel — Co Ojca zdaniem jest 

najmilsze w Duszpasterstwie? 

0. Zdzisław — Wzajemne zaufanie dusz- 
pasterza i harcerzy. 

Harmel - Gdyby ktoś zapytał mnie co 
było jedną z większych trosk naszego 

Pasiducha —  odpowiedziałabym, że 
m.in. Ło, aby instruktorzy naszego 

Duszpaterstwa założyli rodziny oraz 

duchowa opieka nad tymi, które juź 
są. Za czasów Ojca powstało przecież 

Przymierze Rodzin. Czy mógłby Ojciec 

powiedzieć coś na ten temat i co 

Ojciec myśli o małżeństwach zawiera- 
nych przez harcerki i harcerzy? 

O.Zdzisław -— Uważam, że harcerstwo 
powinno prowadzić kaźdą harcerkę i 

harcerza do dojrzałości. Pomóc w 

nabyciu cnót boskich i kardynalnych. 
Ukształtować cziowieka dojrzałego dc 

swego powołania, a prawie zawsz 
powołaniem ludzkim jest małźeństwe 

Instruktor powinien być WwZOre” 

także w realizacji tego powołania 

Nie dobrze jest. gdy instruktor 

starzeje się i nie zakłada rodziny. 

jest to odwrócenie hierarchii 

wartości Instruktor powinien 

wiedzieć kiedy należy się wycofać - 

jeśli oczywiście musi -— i zacząć 
realizację powołania. w luszpas- 

terstwie harcerskim harcerka i 
harcerz poznaje Boga indywidualnie, 

w momencie załoźenia rodziny 

powstaje potrzeba przeżywania wiary 

we dwoje. bo wspólne przeżywanie 
daje wzajemne poczucie ufności. 

Jeśli chodzi o małżeństwa tzw. 
harcerskie, uważam je za dobre. 
Harcerstwo wciąga. Małżeństwa 
harcerskie powinny być szczęśliwe, 

poniewaź oboje rozumieją i nie 
dziwią się temu. źe jedno chodzi na 

rękach, a drugie po drzewach. Mogą 

być świetne małźeństwa. w których 

tylko ona łub on jest harcerzem, ale 

myślę, źe w małżeństwach harcerskich 
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potrzeby 

potr zeby 
jest większe zrozumienie 
przebywania z ludżmi, 

wspólnoty. śpiewu i śmiechu. 

Harmeł - Czy ambicją naszego Dusz- 

pasterza było ukształtowanie nie 
Łylko harcerza — dobrego katolika, 
ale także "harcerza -— intelektuali- 
sty"? 
O.Zdzisław - Tak, choć może nie tyie 

"harcerza -— intelektualisty", co 
harcerza - _człowieka mądrego. 

Harcerze należeli kiedyś do elity 
społecznej, politycznej i powinni do 
tego powrócić. Dlatego chciałem, by 

w DHiH była możliwość pogłębienia 
wiedzy - istnieje m.in. biblioteka. 
Chciałem, aby harcerze rozwijali 
swoje talenty np.pisarski na łamach 

naszego pisma  "Harmel". Harcerz, 

tóry tylko się bawi nie myśli, nie 

sprosta zadaniom, do których jest 

przygotowywany w drużynie. Jeśli 

ktoś wierzy musi wiedzieć - dlaczego 

Harmel - Niektórzy mówią, źe harcerz 

to człowiek, który lubi sobie 

kompl i kować życie. czy Ojciec 
podziela tę opinię? 
O.Zdzisław - Myślę, 

kaźdy człowiek nie 
komplikować życia, ale harcerstwo 
komplikuje je samo. Jak już powie- 
działem harcerstwo wciąga i to tak 
bardzo, że moźe zatrzeć się 

hierarchia wartości: czas dla rodzi - 

ny, obowiązki szkolne, praca, a 
potem przyjemności, czyii także 

harcerstwo -— przyjemność, bo obowią- 

zek przyjęty dobrowolnie. Odwrócenie 

tej hierarchi komplikuje życie. 
Harmel - To co Ojciec przed chwila 
powiedział w pewien sposób wyprzedza 

chyba odpowiedź na pytanie, ktśre 

chciałam Ojcu postawić. Czy zgodzi 

się Ojciec z tym, że to odwrócenie 
hierarchi wartości stanowi szczegó- 

lne zagrożenie dla zbawienia duszy 

harcerki i harcerza? 

O.Zdzisław - Tak, ale czy to jeszcze 

będzie harcerz? Harcerka i harcerz 

są odpowiedzialni za swoje czyny, 

wiedzą co robią i nie zaniedbują 

swoich obowiązków. Trzeba wiedzieć 

na ile moźna coś robić. 

Harmel - Zostając duszpasterzem har- 

cerskim dwa lata temu, miał Ojciec 

że harcerz - jak 

lubi sobie 
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do czynienia w większości z 

młodzieżą będącą w ZHP. Wyjątek 
stanowiło Bractwo Wędrownicze. Dziś 

pozostawia Ojciec Duszpasterstwo, 

którego siłą napędową Są przede 
wszystkim harcerki i harcerze > 
ZHR-u. Podobno pojawiają się głosy, 

że harcerze z ZHP nie chcą przycho- 

dzić na Msze harcerskie, ponieważ 

Duszpasterstwo Grodu Przemysława 

stało się  Duszpasterstwem  ZHR-u. 

Niwątpliwie poruszenie wzbudziło 
kazanie, w którym wyraził Ojciec 
poparcie dla inicjatywy tworzenia 
ZHR-u. "Słowo duszpasterza* z 6 

numeru "Harmelu". stanowiące jakby 

uzupełnienie _ na pewno nie do 

wszystkich dotarło, a pierwsze 
wraźenie zrobiło swoje. Co Ojciec o 

tym sądzi i czy zdaniem Ojca. nowy 
duszpasterz powinien przejąć się 

tymi głosami, czy teź poczekać aż 
emocje same opadną? 

0. Zdzisław = Jest to 

zrozumienia Duszpasterstwa, które 

jest dla wszystkich. Nasze 

Duszpasterstwo jest duszpasterstwem 

ludzi wierzących, a nie Związku. 

Wskazuje na to nazwa: Duszpasterstwo 
Harcerek i Harcerzy. Kazanie miało 

na celu podtrzymać na duchu członków 

ZHR-u w obliczu narastających 

trudności. Podtrzymać w słusznym 
wyborze. Nie chciałem nikogo 

potępiać, ale sktonić do refleksji 

tych wierzących, którzy nie widzą 
problemów moralnych zostając w ZHP, 
chciałem ich uwraźliwić. Wiem, że 

kiedyś nie było możliwości działania 
inaczej, ale kombinowanie wobec 

władzy nie jest uczciwe. To, że 

druhna drużynowa, czy drużynowy 

wychowuje po chrześci jańsku pod 

innym szyldem nie jest do końca w 
porządku. Sprawy Związku nie zajmują 
jednak Duszpasterstwa.  Duszpasterz 
nie pyta z jakiego przychodzisz 

związku, ale jaki problem cię 
sprowadza. Tak było i będzie. Tu w 

DHiH mają spotykać się wszyscy, aby 

tworzyć jedno. 
Harmel - Tak, 
swojego pytania. 
O. Mateusz w już 
cji? Co powinien 

kwestia 

ale wracam jeszcze do 

Co powinien zrobić 
zaistniałej sytua- 

zrobić z tymi, 

elegy daly ma sk 

LEMA = 

Są tacy, 

wiedzieć, 

wiedzieć, 

którzy chcą wiedzieć, aby 

to jest pychą, inni chcą 
aby wiedziano, że wiedzą i 

to jest próżnosścią. Sątacy, którzy 
chcę wiedzieć dla wlasnego 
zbudowania i to jest roztropnościąę, 
albo dla zbudowania innych t to jest 
milością 

W gonitwie harcerskiego życia 
nie mamy właściwie czasu na 
zastanawianie się, na dyskusje, na 
rozwiązywanie trudnych probiemów 
dotyczących naszej wiary. Najczęś-— 
ciej odkładamy nurtujące nas pytania 
1 później do nich nie wracamy. 
Biegamy ze zbiórki na zbiórkę, nawet 
zahaczamy o Karmel, ale wszystko to 
sprowadza się do jednego - organi — 
zacji następnej imprezy czy przygotowania kolejnej harcerskiej 
Mszy św. Jeśli nawet zdarzy się, że 
w małej grupie znajdziemy chwilę 
czasu, to z uwagi na zmęczenie 
opowiadamy o sprawach bieżących, 
lekkich, Śmiesznych — tak więc nie 
mą czasu na DYLEMATY. 

Nasza wiedzą? Rozeznanie w 
Sprawach wiary? Może zakończyło się 
wraz z katechizacją w szkole 
średniej? Wierzę, że każdy z nas coś 
tam studiuje, czegoś docieka. Myślę 
również. że wśród nas — harcerzy 
jest dużo zniechęconych Jednak próby stworzenia Kręgu Biblijnego w 

Duszpasterstwie nie udały się. 
Sądzę, że brak czasu i tu dał się odczuć. Kiedy mamy się spotkać? 

I 
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którzy już czują się potępieni? OASISIAR | Oaza, żę O Naladaz wi 
e 

Aa = sa się na tę sprawę 

nie © Związku. Emoc i i SRA żadnej Sa 2 jeslk sa Z wynika z z Ł 
Dosia rozumienia istoty 

Harmel - Czy O. Mateusz wskazówkę dotyczącą prowadzenia Fo pó czy też wszelkie wacje lą pomysłem i nowej Rady Dozepadtecakiaj> SRA O.Zdzisław - O. Mateusz nie otrzyma żadnej instrukcji. Po prostu zapoz- naję go z samą pracą, nie wytyczam kierunku. Kierunek jest juź wytyczo- ny przez Radę i Program. O.Mateusz będzie go realizował, Zdaję sobie sprawę z tego, źe jeszcze nie zna Duszpasterstwa i dlatego program jest tak przygotowany, by było mu łatwo. Poza tym Duszpasterstwo tworzą harcerze. Duszpasterz Łylko służy, pomaga, wyjaśnia. O.Mateusz to rozumie i będzie w ten sposób działał. 
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mówić o wierze, a 

otrzyma jakąś 

  

Właśnie z uwagi na brak czasu, 

a z drugiej strony z uwagi na 
powinność, © której Łak pięknie 
mówił Św. Bernard chcemy, aby w 
"Harmelu" - pod hasłem DYLEMATY 
chętni przedstawiali sweje pytania, 
na które nie znajdują odpowiedzi. 
Może przy pomocy ojca Mateusza i 
innych ludzi zaproszonych przez 
Redakcję w kąciku DYLEMATY 
znajdziecie odpowiedzi na pytania 
dotyczące problemów zwi ązanych z 
wiarą. 

Prosimy o 
przesyłać je 

zgłaszać 

Pytania. 
do Redakcji 

je bezpośrednio do mnie 

Można 

Lub 

Dorota Dziamska  
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GŃZA 
Paweł Jasienica 

"ROZWAZANIA O WOJNIE DOMOWEJ" 

"Rozważania" to szkic literach 
ko-historyczny,. w którym autor zas— 

tanawia się nad przyczynami i mecha- 

nizmami zdobycia pełnej i nieograni- 

czonej władzy -— władzy totalnej 
Często drogą jednostek i grup do re- 
alizacji tych zamiarów są wojny do- 

mowe. Dlatego też Paweł Jasienica 

Swoje rozważania opiera na historii 

Rewolucji Francuskiej, szczególnie 

na dziejach kontrrewolucji w Wandei. 

Ządza władzy często rodzi się, jak 
pisze autor, z przekonania, że po- 

siadro się absolttną prawdę, z wizji 

własnej umiejętności ostatecznego u- 

regulowania historii i ustalenia 

porządku świata. Posiadacze owych 
nieomylnych recept zbawienia to czę- 

sto trzeciorzędni adwokaci, niedosz- 
1i literaci. Jasienic zastanawia 

się nad tym, jakie siły historii wy- 
niosły na szczyt tak skromnie zapo— 

wiadających się ludzi. Ukazuje, że 
są to zwykle sprytne i obrotne jed- 
nostki, które potrafią w porę zlik- 

widować przeciwników i stanąć u 

władzy. © ich powodzeniu decyduje 
zwykle polityczna zręczność i bez- 

względność. Raz zdobywszy władzę, 
nigdy nie oddają jej dobrowolnie. 
Posługując się ideologią, która 
choćby przymusowo ma przywieźć ludz- 
kość do szczęścia, utożsamiają się z 
ową ludzkością. Wszak dla jej dobra 
rewolucyjni zbawcy z góry zakładają 
konieczność użycia środków tymczaso- 
wych - "terroru, bez którego Cnota 

(wierność ideologii) byłaby niemoż- 
liwa”. Tak mówi Maksymilian Robes— 

pierre,lecz zawarte w "Rozważaniach" 

spostrzeżenia Jasienicy mają wymiai 

ponadczasowy. "Gdyby nie terror — 

rewolucja by się nie utrzymała'- oto 

słowa, które półtora wisku późnie 
wydarzeniach innej rewolucji (16 

wypowiedział tow. Tomasz - Bolesław 
Bier 

w każdym przypadku 
cjonowania władzy tota 
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ECE NZJEĘ 
cy nowego porządku niszczą-kultural - 

ny dorobek czasów poprzednich, cywi- 
lizacyjnie wracają do przeszłości, w 
której masowe morderstwa były co- 
dziennością. Paweł Jasienica stawia 
pytanie o odpowiedzialność nie tylko 
za związaną z takimi wydarzeniami 
śmierć tysięcy ludzi, lecz także za 
stan tej części społeczeństwa, która 

przeżyła. Pyta również o granicę 

między wolnością jednostki a kontro- 

lą państwa, pyta o zadania historii. 

Próbę odpowiedzi znależć można 

w "Rozważaniach o wojnie domowej" 

Pawła Jasienicy, do których przeczy- 

tania zachęcam. 

Wojtek Kozłowski 

JOHN RONALD REVEL TOLKIEN 
"Hobbit czyli tam i z powrotem" 

"Ww pewnej norze ziemnej miesz- 
Ra sobie pewien hobbił C...D ów 
hobbit by! bardzo zamożnym hobbi tem, 
a nazywal się Baggins(...D. Ale co 
to jest hobdbit£...” -— Tak rozpoczyna 

się pierwsza z powieści Johna Ronal- 
da Revela Tolkiena, która zyskała mu 

światową sławę — "Hobbit czyli tam i 
z powrotem". Książka wprowadza czy- 
telników w ciekawy, pełen czarów i 
niesamowitych przygód świat elfów, 
krasnoludków, trolli -— i ...hobbi- 

tów Przypadkiem główny bohater - 

Bilbo Baggins zostaje "włamywaczem" 
czyli "doświadczonym poszukiwaczem 

skarbów". Udaje się więc z trzynas- 

toma zwariowanymi krasnoludkami w 
długą i niebezpieczną podróż, by 
odebrać strasznemu Smaugowi skra- 
dzione dobra. Po drodze czeka ich 

wiele  porywających przygód, opi — 

sanych pięknym baśniowym językiem, 

co sprawia, że ów odległy, zapomnia- 

ny świat dziecinnych przyjaciół sta- 

je się nam niezwykle bliski. 
Niepodważalną wartością tej po- 

wieści jest również to, że nie jest 
ona przeznaczona dla wąskiego kręau 

odbiorców - "Hobbit..." zachwyca za— 

równo dzieci, których wyobraźnia 
często kreuje dalsze losy małego 

hobbita i jego przyjaciół - jak i 
dorosżyct którym w Tolkienowskim 
świecie nietrudno doszukać się pew- 

nych analogii do sytuacji *z życia 

Lidia Mikołajczak 

. Otóż, 

j nienie. 
ale ten, 

SŁOWO DUSZPASTERZA 

Drogie Harcerki i Harcerze, 

Niech będzie pochwalony Jezus 

Chrystus! 

"Jeśli do harcerzy piszę, to 

nie dla parady i ozdoby ostatniej 

strony, ale dlatego, że chcę Wam coś 

ważnego przekazać, ważnego dla Wasz- 
ego życia, coś ma czym mi zależy". 
Tak pisał do Was O.Zdzisław Florek 

duszpasterz Harcerek i Harcerzy a 

mój poprzednik. Jak na pewno wiecie, 

wyjechał. by podjąć inne, równie od- 

powiedzialne obowiązki. Tak to z woli 
Opatrzności i przełożonych zostałem 
duszpasterzem. Pozwolicie, że się 
przedstawię: pochodzę ze Słopnice 

Cpodobnie jak poprzednik), jestem 

Karmelitą Bosym, Święcenia przyjąłem 
w Krakowie 01.06.1983 roku. Klasztor 
w Poznaniu jest moją pierwszą pla- 

cówką duszpasterską, a praca z Wami 

pierwszą przygodą na niwie Bożej. Za- 

pytacie, jakie są moje założenia, 

: jak wyobrażam sobie rolę duszpaste- 

rza harcerstwa Grodu Przemysława? 
pragnąłbym stać się Waszym 

przyjacielem. Może powiecie "Wielkie 
Ssłowo*, jednak takie jest moje prag— 

Przyjaciel to nie kumpel, 
na którym można polegać. 

Chciałbym. aby ta przyjaźń była 
obustronna. Jak każda prawdziwa 

przyjaźń powinna ona spełniać taki 

oto warunek: winna być szukaniem 

prawdy. Fałszywym przyjacielem jest 
ten, kto widząc niewłaściwe postępo- 
wanie swego przyjaciela, nie powie 

mu prawdy bojąc się, by nie utracił 

jego przyjaźni. Przyjaciel wysłucha 
uwagę i postara się w imię przyjaźni 

poprawić. Skoro chcę być Waszym 

przyjacielem, Ło 1 Wy macie prawo i 

|obowiązek zwrócić mi uwagę, bo tego 

| wymaga nasza przyjaźń. Jestem Waszym 

przyjacielem, ale jestem także Wa- 

szym duszpasterzem, a więc odpowia— 

dam za Was przed Bogiem. Stąd też 

płynie mój obowiązek prowadzenia Was 
do zdobycia ideałów chrześci jańskich 

i ewangelicznych. które są podstawą 
skautingu i harcerstwa. Prowadząc 
Was do Boga wypełniam testament 
Baden Powella, który mówił: "Jesli 
wasz skauting mialby być bez Boga, 
to lepiej, żeby go wcale nie bylo.” 

Jesteśmy obecnie w okresie Ad- 
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wentu i Bożego Narodzenia. W okre- 

sie, gdy każdy pragnie Jego przyj- 
ścia. Każdy chce Go spotkać w swoim 

życiu. Dlatego też życzę Wam i so- 

bie, abyśmy razem w czasie naszych 

wspólnych spotkań podczas Euchary- 
stii opłatka i Świąt dostrzegii 
Boga. który przychodzi do naszego 

serca i z radością Go przyjęli. Wa- 

runkiem radosnego przyjęcia Chrystu- 

sa jest czyste serce. Dlatego też 

przypominam Wam, drogie harcerki i 
harcerze o dobrym przygotowaniu się 

na Święta Bożego Narodzenia. W tym 
przygotowaniu mają Wam dopomóc reke 
lekcje adwentowe, na które jeszcze 

raz serdecznie zapraszam. Niech każi- 
dy z Was w tym okresie przystąpi do 
sakramentu Pokuty, aby oczyścić swo- 

je serce i zrobić w nim miejsce dla 

przychodzącego Jezusa. 

wasz Duszpasterz 

O. Mateusz więcek OCD 

 



ciag dalny ze sr Żi 

Harmel — Opuszczając Duszpasterstwo 
jest Ojciec optymistą, czy pesymistą 
co do jego przyszłości? 
O. Zdzisiaw - Jestem optymistą, ale 
dużo zależy od was samych. Wiem, że 
nie będzie to duszpasterstwo masowe. 
Będą tu przychodzić ludzie, którzy 
szukają pogłębienia swojej wiary, 
którzy chcą czegoś więcej nie tyko 
spotkać się po Mszy Świętej i 
pogadać, choć i to jest waźne. Celem 
Duszpasterstwa jest: aby wiara była 
Źyciem, a źycie wiarą. 
Harmel - Czy przez te dwa lata czuł 
się Ojciec z nami szczęśliwy? 
0. Zdzisław ph Takie niedyskretne 
pytanie?! Tak. DHiH dawało mi dużo 
radości i szczęścia. 
Harmel -—- Na zakończenie jeszcze 
jedno pytanie — w imieniu redakcji i 
czytelników "Harmelu". Czy wielbi- 
ciele pióra Ojca Zdzisława mogą 
liczyć od, czasu do czasu na artykuł 
z szerokiego świata? 
0.Zdzisław - Służę, a więc także 
redakcji Harmelu. 
Harmel — Dziękuję za rozmowę. Czuwaj! 

    
rozmawiała: Maria Kowalska 
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