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„Spałem i śniłem, że życie jest radością. Obudziłem się i zobaczyłem, że życie jest służbą. 
Zacząłem służyć i zobaczyłem, że życie jest szczęściem.”  

R. Tagore 
 
 
Nasz Papież  
 
Ponad trzydzieści dwa lata temu 16 października 1978 r., o godz. 18.18 znad Kaplicy 
Sykstyńskiej uniósł się biały dym… Polak – Karol Wojtyła został wyniesiony na Tron 
Piotrowy.  
 
Po raz pierwszy od 456 lat papieżem został biskup spoza Włoch. I można powiedzieć, 
że słowa „po raz pierwszy” przylgnęły do niego na zawsze.  
 
 
Jako pierwszy z papieży Jan Paweł II: 
� modlił się w synagodze,  

� udzielił wywiadu prasowego, 

� wystąpił na żywo w radio, 

�  napisał książki – bestsellery „Przekroczyć próg 

nadziei”, „Dar i tajemnica”, 

� zrezygnował z lektyki papieskiej, 

� powiedział: drodzy bracia i SIOSTRY 

� pływał w basenie, 

� nagrał płytę (modlitwa różańcowa z muzyką Bacha), 

� jeździł na nartach, 

� został CZŁOWIEKIEM ROKU 1994, 

� w 1997 roku otrzymał laskę skautową – 

niezawodnego przyjaciela ZHP… 

 
Pontyfikat Jana Pawła II był najdłuższym w XX wieku. Jan Paweł II wyniósł na ołtarze 
rekordową liczbę świętych i błogosławionych. Ogłosił 14 encyklik. Wiele by można 
wymieniać… 
 
Pontyfikat Jana Pawła II można opisywać w nieskończoność. Jest on osobowością 
godną harcerskiej uwagi. O życiu Papieża można przeczytać więcej  
na www.papiez.zhp.pl  
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        W harcerską ideę wpisane jest wędrowanie. 
Wędrowanie, które ma prowadzić nas do celu 
jakim jest szczyt harcerskich ideałów.  
        Na tej drodze podążamy za drogowskazami 
zawartymi w Prawie i Przyrzeczeniu Harcerskim, 
ale również za wskazówkami zostawionymi nam 
przez Jana Pawła II. Zwracając się do młodych 
podczas Apelu Jasnogórskiego na Jasnej Górze  
w 1983 r. tłumaczył zebranym co oznacza słowo 
„Czuwaj”.  
 

W jego słowach odnajdujemy wykładnię Przyrzeczenia Harcerskiego, wskazówki  
do pracy nad sobą, znaczenie pomocy bliźniemu oraz szacunek i odpowiedzialność  
za Ojczyznę. 

„Czuwam! Posiada ono swój głęboki rodowód ewangeliczny: Chrystus wiele razy 
mówił: "Czuwajcie!" (Mt 26,41). Chyba też z Ewangelii przeszło ono do tradycji 
ruchu harcerskiego.  

Co to znaczy: "czuwam"?  

To znaczy, że staram się być człowiekiem sumienia. Że tego sumienia  
nie zagłuszam i nie zniekształcam. Nazywam po imieniu dobro i zło, a nie zamazuję. 
Wypracowuję w sobie dobro, a ze zła staram się poprawiać, przezwyciężając je w sobie. 
To taka bardzo podstawowa sprawa, której nigdy nie można pomniejszać, zepchnąć  
na dalszy plan. Nie. Nie! Ona jest wszędzie i zawsze pierwszoplanowa. Jest zaś tym 
ważniejsza, im więcej okoliczności zdaje się sprzyjać temu, abyśmy tolerowali  
zło, abyśmy się łatwo z niego rozgrzeszali. Zwłaszcza jeżeli tak postępują inni. 

Moi drodzy przyjaciele! Do was, do was należy położyć zdecydowaną zaporę 
demoralizacji - zaporę tym wadom społecznym, których ja tu nie będę nazywał  
po imieniu, ale o których wy sami doskonale wiecie. Musicie od siebie wymagać, nawet 
gdyby inni od was nie wymagali. Doświadczenia historyczne mówią nam o tym,  
ile kosztowała cały naród okresowa demoralizacja. Dzisiaj, kiedy zmagamy się  
o przyszły kształt naszego życia społecznego, pamiętajcie, że ten kształt zależy od tego, 
jaki będzie człowiek.  

A więc: czuwajcie!  
Chrystus powiedział podczas modlitwy w Ogrójcu apostołom:  „Czuwajcie i módlcie się, 
abyście nie ulegli pokusie".  

Czuwam - to znaczy dalej: dostrzegam drugiego. Nie zamykam się w sobie,  
w ciasnym podwórku własnych interesów czy też nawet własnych osądów. Czuwam -  
to znaczy: miłość bliźniego - to znaczy: podstawowa międzyludzka solidarność.  

Czuwam - to znaczy także: czuję się odpowiedzialny za to wielkie, wspólne 
dziedzictwo, któremu na imię Polska. To imię nas wszystkich określa. To imię  
nas wszystkich zobowiązuje. To imię nas wszystkich kosztuje.  
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Może czasem zazdrościmy Francuzom, Niemcom czy Amerykanom, że ich imię nie jest 
związane z takim kosztem historii, że o wiele łatwiej są wolni, podczas gdy nasza polska 
wolność tak dużo kosztuje. Nie będę, moi drodzy, przeprowadzał analizy porównawczej. 
Powiem tylko, że to, co kosztuje, właśnie stanowi wartość. Nie można zaś być 
prawdziwie wolnym bez rzetelnego i głębokiego stosunku do wartości. Nie pragnijmy 
takiej Polski, która by nas nic nie kosztowała. Natomiast czuwajmy przy wszystkim, 
 co stanowi autentyczne dziedzictwo pokoleń, starając się wzbogacić to dziedzictwo.  

Naród zaś jest przede wszystkim bogaty ludźmi. Bogaty człowiekiem. Bogaty młodzieżą! 
Bogaty każdym, który czuwa w imię prawdy, ona bowiem nadaje kształt miłości.  

 Z rozważania Jana Pawła II przed Apelem Jasnogórskim 18 czerwca 1983 

 
Jan Paweł II w aurze świętości w dniu 2 kwietnia 2005 r. odszedł na wieczną 

wartę pozostawiając nam drogowskazy jak podążać za nim zawarte w słowach 
kierowanych do wszystkich ludzi na całym świcie nie zależnie od przekonań, 
wyznawanych religii czy poglądów. 

Większość z nas pamięta ten okres czuwania i uroczystości pogrzebowe. 
Wówczas zgromadzeni na placu Św. Piotra krzyczeli Santa Subito, Święty natychmiast. 

Z radością przyjęliśmy wiadomość o uznaniu Jana Pawła II za błogosławionego. 
Uroczystość,  
na którą czekamy od 6 lat, odbędzie się w dniu 1 maja na Placu Św. Piotra w Rzymie, 
zgromadzeni będą się również modlić w kościołach i na placach w całej Polsce gdzie 
będą rozstawione ołtarze i telebimy.  
 
Aby się przygotować do beatyfikacji i Białej Służby, przypomnieć dokonania Jana  
Pawła II i powody dlaczego tyle milionów ludzi czekało na ten moment i uznało  
go za największy autorytet za życia, zapraszamy zuchy, harcerzy, harcerzy starszy,  
wędrowników oraz instruktorów do podążania za nauką Ojca Świętego realizując 
zadanie programowe. 
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Śladami Ojca Świętego – Propozycja dla gromad zuchowych 
 
Wielki Pielgrzym Jan Paweł  
 

Jan Paweł II odbył 104 wizyty apostolskie; odwiedził 135 krajów (niektóre 
wielokrotnie), przebył ponad 1,6 miliona kilometrów, co odpowiada 40- krotnemu 
okrążeniu Ziemi wokół równika i czterokrotnej odległości między Ziemią a Księżycem. 
Najdalsza pielgrzymka to Daleki Wschód (Bangladesz, Singapur) Fidżi, Nowa Zelandia, 
Australia i Seszele - 48 974 km, zaś najbliższa to San Marino - 470 km. Jeden rok  
i 7 miesięcy spędził Jan Paweł II w podróżach, a 5 godzin trwała najkrótsza pielgrzymka 
(do San Marino). 

W trakcie tych podróży spotykał się z ludźmi na ulicach, z władzami państw, 
miast. Przemawiał w parlamentach, kościołach, na stadionach, placach. Miał odwagę 
mówić słowa trudne, upominać się o słabych. W pielgrzymkach wyrażał poszanowanie 
dla każdej kultury i każdego człowieka. Niósł ze sobą przesłanie miłości do Boga  
i drugiego człowieka, pracy nad sobą, i szacunku dla swojej Ojczyzny. 

 
Dlatego proponujemy zuchom podróż śladami Ojca Świętego.  
A co takiego możecie zrobić? 

1. Zaznaczcie na mapie świata miejsca pielgrzymek 

Jana Pawła II. 

2. Poszukajcie zdjęć, które tę podróż zilustrują.  

3. Postawcie sobie pytanie naj? – gdzie był najwyżej, 

najdalej, gdzie był najdłużej, gdzie spotkało się  

z nim najwięcej ludzi. 

4. Nauczcie się piosenki „Barka” („Pan kiedyś stanął 

nad brzegiem”). 

5. Bądźcie jak Ojciec Święty - stawajcie w obronie 

słabszych, mówcie prawdę, uczcie się języków 

obcych – poszukajcie razem z zuchami w życiu 

Jana Pawła II faktów, które potwierdzą,  

że postępował w zgodzie z Prawem Zucha.  

Przydatne informacje na zbiórkę: 
 

Pełna listę podróży apostolskich Jana Pawła II:  
1979 

1 podróż apostolska 25 stycznia – 1 lutego – Dominikana, Meksyk, Bahamy 
2 podróż apostolska (I pielgrzymka do Polski) 2 – 10 czerwca – Polska 
3 podróż apostolska 29 września – 8 października – Irlandia, USA 
4 podróż apostolska 28 – 30 listopada – Turcja 

1980 
5 podróż apostolska 2 – 12 maja – Zair, Kongo, Kenia, Ghana, Górna Wolta,  
   Wybrzeże Kości Słoniowej 
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6 podróż apostolska 30 maja – 2 czerwca – Francja 
7 podróż apostolska 30 czerwca – 12 lipca – Brazylia 
8 podróż apostolska 15 – 19 listopada – Republika Federalna Niemiec 

1981 
9 podróż apostolska 16 – 27 lutego – Pakistan, Filipiny, Guam, Japonia,  
   Alaska (USA) 

1982 
10 podróż apostolska 12 – 19 lutego – Nigeria, Benin, Gabon, Gwinea Równikowa 
11 podróż apostolska 12 – 15 maja – Portugalia 
12 podróż apostolska 28 maja – 2 czerwca – Wielka Brytania 
13 podróż apostolska 10 – 13 czerwca – Brazylia, Argentyna 
14 podróż apostolska 15 czerwca – Szwajcaria 
15 podróż apostolska 29 sierpnia – San Marino 
16 podróż apostolska 31 października – 9 listopada – Hiszpania 

1983 
17 podróż apostolska 2 – 10 marca – Portugalia, Kostaryka, Nikaragua, Panama,  
    Salwador, Gwatemala, Honduras, Belize, Haiti 
18 podróż apostolska (II pielgrzymka do Polski) 16 – 23 czerwca – Polska 
19 podróż apostolska 14 – 15 sierpnia – Francja 
20 podróż apostolska 10 – 13 września – Austria 

1984 
21 podróż apostolska 2 – 12 maja – Alaska (USA), Korea Południowa, Papua- 
     Nowa Gwinea, Wyspy Salomona, Tajlandia 
22 podróż apostolska 12 – 17 czerwca – Szwajcaria 
23 podróż apostolska 9 – 21 września – Kanada 
24 podróż apostolska 10 – 13 października – Hiszpania, Dominikana, Portoryko 

1985 
25 podróż apostolska 26 stycznia – 6 lutego – Wenezuela, Ekwador, Peru,  
     Trynidad i Tobago 
26 podróż apostolska 11 – 21 maja – Holandia, Luksemburg, Belgia 
27 podróż apostolska 8 – 19 sierpnia – Togo, Wybrzeże Kości Słoniowej, Kamerun,  
     Republika Środkowoafrykańska, Zair, Kenia, Maroko 
28 podróż apostolska 8 września – Szwajcaria, Liechtenstein 

 1986 
29 podróż apostolska 31 stycznia – 11 lutego – Indie 
30 podróż apostolska 1 – 8 lipca – Kolumbia, Saint Lucia 
31 podróż apostolska 4 – 7 października – Francja 
32 podróż apostolska 18 listopada – 1 grudnia – Bangladesz, Singapur, Fidżi,  
     Nowa Zelandia, Australia, Seszele 

1987 
33 podróż apostolska 31 marca – 13 kwietnia – Urugwaj, Chile, Argentyna 
34 podróż apostolska 30 kwietnia – 4 maja – Republika Federalna Niemiec 
35 podróż apostolska (III pielgrzymka do Polski) 8 – 14 czerwca – Polska 
36 podróż apostolska 10 – 21 września – Stany Zjednoczone, Kanada 
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1988 
37 podróż apostolska 7 – 19 maja – Urugwaj, Boliwia, Peru, Paragwaj 
38 podróż apostolska 23 – 27 czerwca – Austria 
39 podróż apostolska 10 – 19 września – Zimbabwe, Botswana, RPA, Lesotho,  
     Suazi, Mozambik 
40 podróż apostolska 8 – 11 października – Francja 

1989 
41 podróż apostolska 28 kwietnia – 6 maja – Madagaskar, Réunion, Zambia, Malawi 
42 podróż apostolska 1 – 10 czerwca – Norwegia, Islandia, Finlandia, Dania, Szwecja 
43 podróż apostolska 19 – 21 sierpnia – Hiszpania 
44 podróż apostolska 6 – 16 października – Korea Południowa, Indonezja, 
      Mauritius 

1990 
45 podróż apostolska 25 stycznia – 1 lutego – Wyspy Zielonego Przylądka, Gwinea  
    Bissau, Mali, Burkina Faso (dawniej Górna Wolta), Czad 
46 podróż apostolska 21 – 22 kwietnia – Czechosłowacja 
47 podróż apostolska 6 – 14 maja – Meksyk, Curacao (Antyle Holenderskie) 
48 podróż apostolska 25 – 27 maja – Malta 
49 podróż apostolska 1 – 10 września – Malta, Tanzania, Burundi, Rwanda, 
     Wybrzeże Kości Słoniowej 

1991 
50 podróż apostolska 10 – 13 maja – Portugalia 
51 podróż apostolska (IV pielgrzymka do Polski) 1 – 9 czerwca – Polska 
52 Podróż Apostolska Jana Pawła II do Polski (IV) 13 – 20 sierpnia – Polska, Węgry 
53 podróż apostolska 12 – 21 października – Brazylia 

1992 
54 podróż apostolska 19 – 26 lutego – Senegal, Gambia, Gwinea 
55 podróż apostolska 4 – 10 czerwca – Angola, Wyspy Świętego Tomasza i Książęca 
56 podróż apostolska 9 – 14 października – Dominikana 

1993 
57 podróż apostolska 3 – 10 lutego – Benin, Uganda, Sudan 
58 podróż apostolska 25 kwietnia – Albania 
59 podróż apostolska 12 – 17 czerwca – Hiszpania 
60 podróż apostolska 9 – 16 sierpnia – Jamajka, Meksyk, USA 
61 podróż apostolska 4 – 10 września – Litwa, Łotwa, Estonia 

 1994 
     62 podróż apostolska 10 – 11 września – Chorwacja 

1995 
63 podróż apostolska 11 – 21 stycznia – Filipiny, Papua-Nowa Gwinea, Australia, 
     Sri Lanka 
64 podróż apostolska (V pielgrzymka do Polski) 20 – 22 maja – Czechy, Polska 
65 podróż apostolska 3 – 4 czerwca – Belgia 
66 podróż apostolska 30 czerwca – 3 lipca – Słowacja 
67 podróż apostolska 14 – 20 września – Kamerun, RPA, Kenia 
68 podróż apostolska 4 – 9 października – USA 
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1996 
69 podróż apostolska 5 – 12 lutego – Gwatemala, Nikaragua, Salwador, Wenezuela 
70 podróż apostolska 14 kwietnia – Tunezja 
71 podróż apostolska 17 – 19 maja – Słowenia 
72 podróż apostolska 21 – 23 czerwca – Niemcy 
73 podróż apostolska 6 – 7 września – Węgry 
74 podróż apostolska 19 – 23 września – Francja 

1997 
75 podróż apostolska 12 – 13 kwietnia – Bośnia i Hercegowina 
76 podróż apostolska 25 – 27 kwietnia – Czechy 
77 podróż apostolska 10 – 11 maja – Liban 
78 podróż apostolska (VI pielgrzymka do Polski) 31 maja – 10 czerwca - Polska 
79 podróż apostolska 21- 24 sierpnia – Francja 
80 podróż apostolska 2 – 6 października – Brazylia 

 1998 
81 podróż apostolska 21 – 26 stycznia – Kuba 
82 podróż apostolska 21 – 23 marca – Nigeria 
83 podróż apostolska 19 – 21 czerwca – Austria 
84 podróż apostolska 2 – 4 października – Chorwacja 

 1999 
85 podróż apostolska 22 – 28 stycznia – Meksyk, USA 
86 podróż apostolska 7 – 9 maja – Rumunia 
87 podróż apostolska (VII pielgrzymka do Polski) 5 – 17 czerwca – Polska 
88 podróż apostolska 19 września – Słowenia 
89 podróż apostolska 5 – 9 listopada – Indie i Gruzja 

 2000 
90 podróż apostolska 24 – 26 lutego – Egipt 
91 podróż apostolska 20 – 26 marca – Jordania, Izrael 
92 podróż apostolska 12 – 13 maja – Portugalia 

2001 
93 podróż apostolska 4 – 9 maja – Grecja, Syria, 
Malta 
94 podróż apostolska 23 – 27 czerwca – Ukraina 
95 podróż apostolska 22 – 27 września – Kazachstan, Armenia 

2002 
96 podróż apostolska 22 – 26 maja – Azerbejdżan, Bułgaria 
97 podróż apostolska 23 lipca – 2 sierpnia – Kanada, Gwatemala, Meksyk 
98 podróż apostolska (VIII pielgrzymka do Polski) 16 – 19 sierpnia – Polska 

 2003 
99 podróż apostolska 3 – 4 maja – Hiszpania 
100 podróż apostolska 5 – 9 czerwca – Chorwacja 
101 podróż apostolska 22 czerwca – Bośnia i Hercegowina 
102 podróż apostolska 11 – 14 września – Słowacja 

 2004 
103 podróż apostolska 5 – 6 czerwca – Szwajcaria 
104 podróż apostolska 14 – 15 sierpnia – Francja                       Źródło: www.centrumjp2.pl 
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                                             Barka 

 
D   A                 h 
Pan kiedyś stanął nad brzegiem, 
G    e               A    A7  
Szukał ludzi gotowych pójść za Nim; 
D 
By łowić serca 
A7         D    D7 
Słów Bożych prawdą. 

G      A7                  D  h 
Ref.: O Panie, to Ty na mnie spojrzałeś, 
e   A7               D     D7 
Twoje usta dziś wyrzekły me imię. 
G     A7             D     h 
Swoją barkę pozostawiam na brzegu, 
e    A7               D 
Razem z Tobą nowy zacznę dziś łów. 

 
Jestem ubogim człowiekiem, 
Moim skarbem są ręce gotowe7 
Do pracy z Tobą 
I czyste serce. 

 
Ty, potrzebujesz mych dłoni, 
Mego serca młodego zapałem 
Mych kropli potu 
I samotności. 
 
Dziś wypłyniemy już razem 
Łowić serca na morzach dusz ludzkich 
Twej prawdy siecią 
I słowem życia. 
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Tropami Ojca Świętego - Propozycja dla drużyn harcerskich 
 
Aby przybliżyć harcerzom postać Jana Pawła II, jego przesłania do młodych, 
pielgrzymki proponujemy zorganizowanie gry. Oczywiście zupełnie inaczej będzie ona 
wyglądała w miastach i miejscowościach, które odwiedził nasz papież, a inaczej w tych, 
które nie były miejscem pielgrzymek. Jednak w każdej miejscowości znajdzie się ktoś 
lub miejsce, świadczące o wielkości Ojca Świętego.  
 
Gra terenowa „Tropami Ojca Świętego” 
 
Drużyna spotyka się przed harcówką/szkołą. Zastępy otrzymują informację, że gdzieś 
mieście bohater dzisiejszej zbiórki pozostawił swoje ślady. Aby  więcej się o nim 
dowiedzieć oraz poznać jego imię zastępy będą musiały wykonać różnorodne zadania, 
które przybliżą im bohatera. 
Każdy zastęp otrzymuje kopertę, w której znajduje się wierszowana podpowiedź, 
zdjęcie lub fragment mapy (w każdej inny), które są wskazówką, dokąd mają się udać. 
Zastępy odwiedzają miejsca związane z Janem Pawłem II lub  takie, w których mogą 
zdobyć o nim wiedzę kościoły, szkoły, biblioteki, urzędy, place (w zależności  
od miejsca działania). W zależności od doboru tematów zastępy w rożnych miejscach 
mogą otrzymywać informacje – oto przykładowe pomysły na punkty: 
� Pomnik, tablica, „miejsce symbol”– gawęda o  szczególnych 

cechach i roli symboli, którymi posługiwał się Jan Paweł II  

i ich znaczeniu dla ludzi (wypuszczanie gołębi pokoju, 

całowanie polskiej ziemi, wędrówki…), 

� Szkoła – sala historyczna, polonistyczna, informatyczna, 

biblioteka – miejsce gdzie będzie dostęp do różnorodnych 

tekstów – wybór cytatu, który zdaniem zastępu będzie 

najistotniejszy dla nich, uzasadnienie wyboru,  

� Spotkanie z uczestnikiem pielgrzymki Jana Pawła II – 

informacje o pielgrzymkach do Polski i ich przesłaniach  

– gawęda o spotkaniach z Ojcem Świętym oraz cechach 

papieża wartych naśladowania (np. dbanie o słabszych  

i chorych, niezapominanie o przyjaciołach,  nauka języków obcych, dbanie  

o kondycje fizyczną…),  

� Kościół- czy wiara pomaga w wytrwaniu w dobrze i pięknie  - np. projekcja 

fragmenty filmu o Janie Pawle II – po projekcji rozmowa o tym co takiego 

świadczyło o wielkości Ojca Świętego,  

Podsumowanie: Drużynowy rozmowa z członkami drużyny, czy wiedzą, kim jest nasza 
postać (Jan Paweł II) oraz z czym im się ta postać kojarzy. Zastępy prezentują wybrane 
przez siebie cytaty, dzielą przemyśleniami itp. 
Podczas podsumowania musimy pamiętać o podaniu informacji dot. 1 maja – 
uczestnictwie w beatyfikacji.   
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Drogowskazy Jana Pawła II - Propozycja dla drużyn starszoharcerskich 

 
Jan Paweł II mówił i pisał mądrze, kierując swe słowa do ludzi w różnym wieku.  
Harcerze starsi, stale poszukują – poszukajcie więc wspólnie w słowach papieża 
wskazówek do dalszej wędrówki przez harcerstwo i życie. Przygotujcie ognisko, 

kominek lub wieczornice, podczas której porozmawiacie o znaczeniu słów Jana 
Pawła II.  
Poniżej kilka cytatów, które mogą być wskazówką do waszych rozważań.  
 
Każdy z was młodzi przyjaciele znajduje też w życiu jakieś swoje Westerplatte. Jakiś 
wymiar zadań, które musi podjąć i wypełnić. Jakąś słuszną sprawę, o którą nie może nie 
walczyć. Jakiś obowiązek, powinność, od której nie może się uchylać. Nie może 
zdezerterować. Wreszcie jakiś porządek prawd i wartości, które trzeba utrzymać  
i obronić...!  

 
Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez 
to, kim jest; nie przez to, co ma, lecz przez to, czym 
dzieli się z innymi.  
 
Wymagajcie od siebie choćby inni od was nie wymagali.  
 
Wy jesteście przyszłością świata! Wy jesteście nadzieją 
Kościoła! Wy jesteście moją nadzieją! 
 
Potrzeba nieustannej odnowy umysłów i serc,  
aby przepełniała je miłość i sprawiedliwość, uczciwość  
i ofiarność, szacunek dla innych i troska o dobro 
wspólne, szczególnie o to dobro, jakim jest wolna 
Ojczyzna.  
 
Historia uczy, że demokracja bez wartości łatwo się 
przemienia w jawny lub zakamuflowany totalitaryzm.  
 

Pamięć o przeszłości oznacza zaangażowanie w przyszłość. 
  
Nie ma większego bogactwa w narodzie nad światłych obywateli.  
 
Pragnienie, by żyć lepiej, nie jest niczym złym, ale błędem jest styl życia, który wyżej 
stawia dążenie do tego, by mieć aniżeli być, i chce więcej mieć, nie po to aby bardziej być, 
lecz by doznać w życiu najwięcej przyjemności.  
 
Wypaczone pojęcia wolności, rozumianej jako niczym nie ograniczona samowola, nadal 
zagrażają demokracji i wolnym społeczeństwom.  
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Braterstwo skautowe stwarza szczególną możliwość dialogu pomiędzy ludźmi 
mówiącymi różnymi językami, wyznającymi różne religie, należącymi do odmiennych 
kultur. Niesienie ideałów skautowych młodym ludziom, często oddalonym od Chrystusa  
i Kościoła, to wielka praca na rzecz ewangelizacji, a także na rzecz pokoju i współpracy 
pomiędzy ludźmi. Podziwiam pracę wszystkich skautów i instruktorów, którzy 
podejmują ten trud, którzy chcą spotykać się ze swoimi młodymi rówieśnikami w duchu 
ekumenizmu, dialogu i szacunku dla innych. Ten dialog pomiędzy katolikami-skautami  
i młodymi ludźmi, wyznawcami innych religii i przekonań pozwala, by Jezus Chrystus 
mógł być jeszcze lepiej poznany i bardziej kochany. Na fundamencie skautingu często  
też rodzi się powołanie młodych ludzi do stanu duchownego, ale też do życia  
w małżeństwie i rodzinie, zgodnego z nauczaniem Kościoła.  
 
(...) pragnę wyrazić wam żywe i szczere uznanie za poświęcenie, z jakim w każdym 
miejscu na świecie nieustannie troszczycie się o tych, którzy znajdują się w potrzebie. 
Czy to gdy pracujecie w pojedynkę, czy też zrzeszeni w różnych organizacjach -  
dla dzieci, osób starszych, dla chorych, ludzi znajdujących się w trudnych sytuacjach,  
dla uchodźców i prześladowanych - jesteście promieniem nadziei, który rozprasza mrok 
samotności i dodaje odwagi do przezwyciężenia pokusy przemocy i egoizmu. Cóż takiego 
skłania wolontariusza do poświęcenia swego życia dla innych? Przede wszystkim 
naturalny odruch serca, który przynagla każdego człowieka do pomocy drugiemu - 
swemu bliźniemu. Jest to bez mała „prawo istnienia”. Wolontariusz, gdy bezinteresownie 
może dać innym coś z siebie, doświadcza radości, która przewyższa to, czego dokonał.  
Z tego właśnie powodu wolontariat jest szczególnym czynnikiem sprzyjającym postępowi 
na drodze humanizacji: dzięki różnym formom solidarności i służby, które promuje  
i konkretyzuje, uwrażliwia społeczeństwo na godność człowieka i na jego różne potrzeby. 
Działalność wolontariatu prowadzi do doświadczenia, że człowiek w pełni realizuje się 
wyłącznie wtedy, gdy kocha i daje siebie innym. 
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Wędrując za Ojcem Świętym - Propozycja dla wędrowników 
 

 
Najważniejsza dla Ojca Świętego była młodzież. 
„Wy jesteście przyszłością świata! Wy jesteście 
nadzieją Kościoła! Wy jesteście moją nadzieją!” 
Od 1985 co dwa – trzy lata Ojciec Święty 
spotykał się z młodzieżą podczas Światowych 
Dni Młodzieży w różnych zakątkach świata.  
 
 

 
Rok Daty Miejsce Liczba 

uczestników 
 i krajów 

Motto 

1985 29-31.03 Rzym, Włochy 350 000 
 70 krajów 

Abyście umieli zdać sprawę  
z nadziei, która jest w was (1P 3, 15) 

1987  
 

11-12.04   
 

Buenos Aires,  
Argentyna  
 

1 000 000 Myśmy poznali i uwierzyli miłości, 
jaką Bóg ma ku nam (1 J 4, 16)  

1989 15-20.08 Santiago de Compostela, 
Hiszpania 

500 000 Jam jest Drogą i Prawdą, i Życiem 
(J 14, 6) 

1991 10-15.08  Częstochowa, Polska 1 700 000   
92 kraje 

Otrzymaliście Ducha przybrania 
za synów (Rz 8, 15) 

1993 10-15.08  Denver, USA 700 000   
100 krajów 

Ja przyszedłem po to, aby (owce) 
miały życie i miały je w obfitości  
(J 10, 10) 

1995 10-15.01 Manila, Filipiny 5 000 000 Jak Ojciec mnie posłał, tak i Ja was 
posyłam (J 20, 21) 

1997 19-24.08  Paryż, Francja 1 200 000  
157 krajów 

Nauczycielu, gdzie mieszkasz? 
Chodźcie, a zobaczycie (J 1, 38-39) 

200
0 

15-20.08 Rzym, Włochy 2 200 000 
159 krajów 

A słowo stało się Ciałem  
i zamieszkało wśród nas (J 1, 14) 

2002 23-28.07  Toronto, Kanada 1 000 000  
172 kraje 

Wy jesteście solą dla ziemi...  
Wy jesteście światłem świata  
(Mt 5, 13-14) 

 
Zapoznajcie się z przesłaniami jakie Jan Paweł II kierował do Młodzieży, wybierzcie  
te, które są dla Was najważniejsze i najcenniejszymi drogowskazami, zapoznajcie  
z nimi swoich rówieśników przygotowując kuźnice, debaty, filmy…  
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Zostawiając po sobie ślad - Propozycja dla instruktorów 
 
Wielu z nas uczestniczyło w spotkaniach z Ojcem Świętym. Stworzymy dla młodych 
kronikę tych spotkań. Spójrzcie na nie z perspektywy czasu – co wam najbardziej 
utkwiło w pamięci, czym były dla was te spotkania, co dzisiaj dla was znaczą? Spiszcie 
swoje wspomnienia, prześlijcie zdjęcia. Będzie to czas na refleksję dla nas  
a przewodnik dla młodych i kronika dla ZHP. Swoje wspomnienia ze spotkań, 
pielgrzymek, Białych Służb prześlijcie na adres program@zhp.pl umieścimy  
je na stronie papiez.zhp.pl.  
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Założenia metodyczne do sprawności "Biała Służba’ 2011” 
 
Cele: 
� Kształtowanie postawy aktywnego wiernego, nie tylko uczestniczącego w życiu 

Kościoła, ale także gotowego nieść pomoc bliźnim w każdych warunkach. 
� Pogłębianie teoretycznej wiedzy i praktycznych umiejętności związanych  

ze służbą bliźnim, budowanie umiejętności pracy w zespole i współpracy  
z innymi. 

 
Metody: 
� Służba na rzecz bliźnich w czasie beatyfikacji Jana Pawła II. 
� Pełny duchowy udział w uroczystościach. 
� Przygotowanie duchowe do beatyfikacji we własnym środowisku (rekolekcje, 

spowiedź itp.).  
� Szkolenia z zakresu pierwszej pomocy, psychologii, topografii, łączności, 

umiejętności radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych, opieki nad zagubionymi 
dziećmi (organizowane we własnych środowiskach). 
� Praca w czasie służby w zastępach, drużynach, hufcach i chorągwiach 

służbowych, zgodnie z systemem zastępowym. 
� Spotkania i odprawy z przedstawicielami policji, władz państwowych, 

kościelnych i innych służb (dla instruktorów). 
 
Powyższe założenia stanowią szkielet, na bazie których powinien powstać konkretny 
plan działania dostosowanych do charakteru drużyny (wędrowniczej, starszo- 
harcerskiej, harcerskiej i gromady zuchowej) i konkretnych potrzeb drużynowego  
w zakresie realizacji celów pracy drużyny na ten rok. 
   
 

Sprawność „Biała Służba 2011” 
 
Sprawność * 

1. Dowiedziałam/em się dlaczego Jan Paweł II uznawany jest za autorytet.  
2. Obejrzałam/em film o Janie Pawle II lub poznałam/em życiorys Ojca Świętego.  
3. Zdobyłam/em sprawność z zakresu samarytanki, terenoznawstwa lub łączności.  
4. Uczestniczyłam/em w mszy beatyfikacyjnej Jana Pawła II.  

 
Sprawność ** 

1. Wiem, kiedy i ile pielgrzymek do Polski odbył Jan Paweł II.  
2.  Zapoznałam/em się przynajmniej z jednym dziełem Jana Pawła II, 

przemyśleniami podzieliłam/em się z drużynowym.  
3. Ukończyłam/em szkolenie przygotowujące do pełnienia służby (medycznej, 

łącznościowej, informacyjnej lub innej) albo zdobyłam/em kolejną sprawność   
z zakresu samarytanki, terenoznawstwa lub łączności.  

4.  Pełniłam/em służbę (porządkową, medyczną, łącznościową, informacyjną  
lub inną) podczas beatyfikacji Jana Pawła II.  
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Sprawność *** 
1. Wiem, jakie miejsca i dlaczego odwiedził Jan Paweł II podczas swoich 

pielgrzymek do Ojczyzny.  
2. Przygotowałam/em i przeprowadziłam/em zbiórkę lub ognisko popularyzujące 

postać Jana Pawła II. 
3. Ukończyłam/em szkolenia przygotowujące do pełnienia służby (porządkowej, 

medycznej, łącznościowej, informacyjnej lub innej) albo zdobyła/em kolejną 
sprawność z zakresu samarytanki, terenoznawstwa lub łączności.  

4. Pełniłam/em służbę (porządkową, medyczną, łącznościową, informacyjną  
lub inną) podczas beatyfikacji Jana Pawła II.  

 
Sprawność mistrzowska 

1. Zapoznałam/em się z encykliką „Dives in Misericordias" lub „Ut unum sint” 
wcielam jej treści w życie swoje i środowiska harcerskiego.  

2. Przeprowadziłam/em wywiady, rozmowy z ludźmi, którzy uczestniczyli 
w spotkaniu z Janem Pawłem II. 

3. Zorganizowałam/em dla kandydatów do pełnienia Białej Służby szkolenia 
przygotowujące ich do wypełniania zadań (porządkowe, medyczne, 
łącznościowe, informacyjne lub inne) albo zdobyłam/em sprawność 
mistrzowską z zakresu samarytanki, terenoznawstwa lub łączności. 

4. Współorganizowałam/em lub pełniłam/em służbę (porządkową, medyczną, 
łącznościową, informacyjną lub inną) podczas beatyfikacji Jana Pawła II.  

 
 

Minimalny program szkoleń przygotowujący do Białej Służby 2011 
 
Przedstawiamy minimalny program szkoleń, które powinna odbyć każda osoba 
przyjeżdżająca na Białą Służbę. Proszę zwrócić uwagę na to, że pewne elementy są 
wspólne dla wszystkich służb. Niezależnie bowiem od przydziału musimy być 
przygotowaniu do pełnienia każdej służby. 
  
Szkolenie dla służb porządkowych i informacyjnych można zorganizować we własnym 
zakresie. Warto zaprosić specjalistów: psychologa, policjanta. Natomiast szkolenie  
dla służb medycznych powinno zostać przeprowadzone przez osoby do tego 
przygotowane – np. instruktorów HSR. Szkolenie sanitarne powinno zakończyć się 
wystawieniem zaświadczenia o szkoleniu (nawet, jeżeli nie są to uprawnienia 
państwowe), które należy zabrać na służbę. 
 
Służby porządkowe: 

1. Elementy psychologii tłumu. 
2. Podstawowe zasady prowadzenia negocjacji i mediacji. 
3. Zasady postępowania w miejscu wypadku. 
4. Podstawowe wiadomości z pomocy przedmedycznej - postępowanie  

w przypadku: omdlenia, wycieńczenia, urazów kończyn górnych i dolnych, 
krwawień (rany, krwotok z nosa). 
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5. Topografia miasta- okolice gdzie pełnione będą służby.  
 
Służby informacyjne: 

1. Umiejętności posługiwania się mapą samochodową i planem miasta. 
2. Topografia miasta, w którym pełni się służbę. Znajomość najważniejszych 

miejsc wraz z trasami dojścia lub dojazdu do: centrum miasta, dworca PKP, 
dworca PKS. 

3. Rozmieszczenie sektorów (bardzo dobra znajomość), oznaczenie 
poszczególnych sektorów, trasy dojścia do poszczególnych sektorów. 

4. Rozmieszczenie punktów sanitarnych, informacyjnych, dzieci znalezionych, 
toalet, miejsc wydawania wody.  

5. Rozmieszczenie parkingów dla pielgrzymów. 
6. Zasady postępowania w miejscu wypadku - podstawowe wiadomości z pomocy 

przedmedycznej. Postępowanie w przypadku: omdlenia, wycieńczenia, urazów 
kończyn górnych i dolnych, krwawień (rany, krwotok z nosa). 

 
Służby medyczne: 

1. Zasady postępowania w miejscu wypadku. 
2. Zajęcia teoretyczne i praktyczne z pomocy przedmedycznej - postępowanie  

w przypadku: omdlenia, wycieńczenia, odwodnienia, urazów kończyn dolnych  
i górnych, krwawienia (wewnętrzne i zewnętrznych, krwawienia z nosa), 
obtarcia, epilepsji, zaniku oddechu, zaniku akcji serca, ataku astmy, ciała 
obcego w uchu, nosie, oku. 

3. Topografia miejsca, w którym będzie pełniona służba. 
 

 
 


