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Harcerz jest lojalny
wobec swojego kraju,
rodziców, prze³o¿onych
i podw³adnych.
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a¿dy, kiedy jest w m³odym wieku, pragnie przynale¿eæ do jakiejœ "spo³ecz
noœci". Do takiej grupy ludzi, których ³¹cz¹ wspólne upodobania, idea³y
czy przyjêty styl ¿ycia. M³odzi poszukuj¹ i docieraj¹ do tego wszystkiego,
co wype³nia ich ¿ycie. Kiedy ju¿ znajd¹ swoj¹ drogê, robi¹ wszystko, aby kroczyæ
ni¹ a¿ po kres. Jednak nie wszyscy maj¹ doœæ si³y, by dochowaæ wiernoœci prawemu
stylowi ¿ycia. Nie wszyscy raz wypowiedziane "tak" podtrzymuj¹ do koñca. Na
pewnym etapie drogi zatrzymuj¹ siê i... rezygnuj¹, chc¹ zawróciæ. Maciek rozpocz¹³ naukê w jednym z liceów jego rodzinnego miasta. By³ œrednim uczniem. Z
niektórych przedmiotów by³ bardzo dobry, a z innych zadowala³a go ocena dostateczna. Jednak na tle klasy "wybija³ siê" wiedz¹ na lekcji religii. Nie tylko wiedz¹, ale
i postaw¹ œwiadczy³ o ¿yciu chrzeœcijañskim. By³ cz³onkiem dzia³aj¹cego przy parafii ruchu katolickiego, gdzie spêdza³ swój wolny czas. Razem z innymi cz³onkami
wspólnoty uczestniczy³ w spotkaniach modlitewnych, mszach œwiêtych, ale tak¿e
razem z innymi ogl¹da³ filmy, gra³ w pi³kê czy chocia¿by chodzi³ na koncerty. Zdawaæ by siê mog³o, ¿e ¿ycie uk³ada mu siê pomyœlnie. Jednak na pewnym etapie
swojej "drogi" zatrzyma³ siê i nie mia³ odwagi postawiæ kroku dalej. Nadszed³ moment, w którym koledzy z klasy zaczêli naœmiewaæ siê z niego. Na lekcjach pod
³awkami rysowali jego karykatury, przedstawiaj¹c go jako mêczennika lub œwiêtego
w aureoli. Kiedy po raz pierwszy to zobaczy³, zrobi³o mu siê smutno. Nie potrafi³
zrozumieæ, sk¹d siê wzi¹³ taki pomys³ u jego kolegów. Nie znajdowa³ wyjaœnienia,
bo by³o dla niego rzecz¹ dziwn¹, ¿e mo¿na nie chodziæ do koœcio³a i nie rozmawiaæ
z Bogiem. On nigdy nie spotka³ siê z tak¹ sytuacj¹, kiedy cz³owiek móg³by byæ
dyskryminowany. W jego rodzinie zawsze znajdowa³ siê czas dla Boga, a rodzice
nauczyli go wiernie Mu s³u¿yæ. Teraz dotknê³o go przykre doœwiadczenie. Mimo,
¿e rozmawia³ z rodzicami o ca³ej sytuacji, to jednak uleg³ presji szkolnych kolegów.
I od tej pory nikt go nie widzia³ na spotkaniu modlitewnym, przesta³ utrzymywaæ
kontakt z przyjació³mi. Do koœcio³a chodzi³, ale nie podchodzi³ pod o³tarz, sta³
przy drzwiach, jak inni, którzy zagl¹daj¹ tu po to, by zaspokoiæ rodziców czy katechetów. Teraz ju¿ Maciek nie rozmawia³ o Bogu, stan¹³ bardzo daleko od ¿ycia
religijnego. Ju¿ nie stawa³ w obronie prawd wiary i nie walczy³ o nale¿yt¹ pozycjê
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Chrystusa wœród ludzi. Sta³o mu siê to
obojêtne. Wa¿niejsi byli koledzy... Jego
sytuacja w klasie zmieni³a siê, nagle
ch³opcy uznali go za partnera w spo³ecznoœci klasowej.
Pewnego dnia, wracaj¹c ze szko³y, spotka³ na przystanku Starszego Pana,
który w podstawówce uczy³ Maæka jêzyka polskiego. Nauczyciel bardzo go lubi³ i
zawsze chêtnie z nim rozmawia³. Staruszek ucieszy³ siê na jego widok, lecz zdziwiony by³ Maæka postaw¹, bo oto ten nie podszed³ do niego, jak zwyk³ to zawsze
czyniæ. Nauczyciel nie zwleka³ i sam podszed³ z zamiarem szczerej rozmowy. Starszy Pan pyta³ go z pocz¹tku o szko³ê, rodziców, a¿ w koñcu zaczepi³ w rozmowie o
rozwój duchowy. Zacz¹³ wiêc pytaæ o dzia³alnoœæ grupy katolickiej, do której nale¿a³ Maciek. Pyta³ o rekolekcje, o program spotkañ, o dzia³alnoœæ charytatywn¹.
Maciek jednak niewiele mia³ do powiedzenia na ten temat. Zreszt¹ bez skrêpowania przyzna³ siê, ¿e zerwa³ ze œwiatem Koœcio³a. Nauczyciel oniemia³. Nie wierzy³
w³asnym uszom. Za to w³aœnie tak bardzo go ceni³, ¿e potrafi³ byæ wierny dobru,
wierny idea³om danym przez Chrystusa, ¿e by³ odpowiedzialny za swoje s³owa i
czyny.
Dociekliwy nauczyciel wypytywa³ go o to, co sprawi³o nag³e zerwanie mostu
miêdzy nim a Bogiem. Jego uczeñ opowiedzia³ o momencie, w którym doszed³ do
wniosku, ¿e kontakt z ludŸmi jest wa¿niejszy od Boga, bo przecie¿ z ludŸmi trzeba
¿yæ, a Bóg stoi gdzieœ daleko i tylko przygl¹da siê wszystkiemu. To jeszcze bardziej
zadziwi³o Starszego Pana. Zacz¹³ przemawiaæ do niego stanowczo, ostro, nie zwa¿aj¹c na ludzi zgromadzonych na przystanku.
- Czy pomyœla³eœ o rodzicach, przyjacio³ach, którzy na ciebie liczyli? Czy
pomyœla³eœ, ile w twoim postêpowaniu jest zawiedzionej nadziei? Czy pomyœla³eœ o
swoim ¿yciu? Na jakich wartoœciach je zbudujesz? Byli ju¿ przed tob¹ tacy, którzy
doszli do wniosku, ¿e mieli tzw. "z³amane ¿ycie". Wiedzieli te¿, ¿e sami s¹
tego sprawcami, ¿e kiedyœ nie mieli odwagi - tak, odwagi - by spojrzeæ
prosto w oczy i powiedzieæ - "nie". Popatrz, ile ¿ycia w rozkwicie, ile
rodzin zbudowanych na "tak", danym uczciwie i nigdy nie wycofanym. Za czym ty, Maæku, staniesz? Co wybierzesz? Czy staniesz
siê sprawc¹ "z³amania" w³asnego ¿ycia?
Te s³owa przeniknê³y do serca Maæka. Patrzy³ w twarz staruszkowi i nie œmia³ siê odzywaæ, poczu³ wstyd. Trwa³ w takim oniemieniu, a staruszek nie czeka³ ju¿ na odpowiedŸ, wsiad³ w nadje¿d¿aj¹cy autobus. Maciek s³ysza³ tylko zamykaj¹ce siê za nim drzwi.
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e:
"Niech wasza mowa bêdzi
Tak, tak: nie, nie."
Mt 5,37

gniazdo 12

Nina Kowalczyk wêd. - pochodzi z Kraœnika. W 1988
wst¹pi³a do Zawiszy. Od 1994r. dru¿ynowa 2DK, a
nastepnie szefowa ekipy m³odszych przewodniczek.
Obecnie hufcowa lubelska. Pracuje w Uniwersytecie
Marii Curie-Sklodowskiej w Lublinie, w Instytucie
Biologii jako asystent techniczny.
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