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KSI¥DZ INSTRUKTOREM
Zazwyczaj harcmistrz z niewielkim nawet sta¿em ma za sob¹ opiekê nad niejedn¹
prób¹ instruktorsk¹. Ja równie¿ mam ich za sob¹ kilkanaœcie. Ka¿dy z programów
prób jest oczywiœcie inny i niepowtarzalny, podczas ka¿dej prowadzonej próby
instruktorskiej uczymy siê czegoœ, ka¿da nas wzbogaca. Dziœ chcia³abym opowiedzieæ o najbardziej nietypowej próbie, jak¹ dotychczas mia³am przyjemnoœæ prowadziæ. Moim podopiecznym tym razem jest bowiem osoba duchowna, ksi¹dz pra³at,
wicerektor Wy¿szego Seminarium Duchownego, druh Janusz.
Mamy coraz wiêcej w naszych hufcach i chor¹gwiach osób duchownych, które chc¹
zdobywaæ stopnie instruktorskie. Wiem, ¿e czêsto stanowi to nie lada problem – komisja stopni instruktorskich nie zawsze umie pomóc zbudowaæ program próby, podopieczny nie zawsze umie znaleŸæ w³aœciwego opiekuna, wybrany opiekun nie zawsze
umie siê odnaleŸæ w nietypowej sytuacji. Ja te¿ mia³am w¹tpliwoœci i stawia³am
wiele pytañ. Mo¿e poni¿sze odpowiedzi ksiêdza Janusza rozjaœni¹ trochê mroki niewiedzy i rozwiej¹ w¹tpliwoœci, zachêc¹ kleryków i ksiê¿y do zdobywania stopni instruktorskich, a komisje stopni instruktorskich – do ich prowadzenia.
A. Poraj

hm. Anna Poraj

Czy ksi¹dz/kleryk mo¿e podj¹æ próbê
w normalnej, hufcowej KSI?
Pamiêtaj¹c o metodzie harcerskiej, trzeba
powiedzieæ, ¿e ¿aden harcerz nie mo¿e oczekiwaæ szczególnego traktowania ze wzglêdu
na przynale¿noœæ do okreœlonego œrodowiska
spo³ecznego. Jednak przy realizowaniu próby nale¿y tê specyfikê œrodowiska uwzglêdniæ.
Sobór Watykañski II uczy, ¿e kap³an jest
cz³onkiem ludu Bo¿ego, ¿e ma w nim byæ
twórczo i s³u¿ebnie obecny, ¿e to jest jego
w³aœciwe miejsce. Bêd¹c w ludzie Bo¿ym,
jest zobligowany do tworzenia œrodowiska
wiary.
Z punktu widzenia odpowiedzialnoœci za
drugiego cz³owieka, za prawdê, trzeba zauwa¿yæ, ¿e odpowiadaæ mo¿na za to, w czym siê
uczestniczy, na co ma siê wp³yw. Oczywiœcie
nale¿y widzieæ ró¿nicê pomiêdzy bezpoœrednim œrodowiskiem, w którym siê rozwija
i wzrasta, a spo³ecznoœci¹ w szerokim tego
s³owa znaczeniu, a wiêc s³u¿b¹ narodowi
i Polsce.
Bezpoœrednie œrodowisko ma swoj¹ specyfikê, klimat, odniesienia – ma je dru¿yna
harcerska, grupa wêdrownicza. Dotyczy to
tak¿e krêgu kleryckiego. By³oby szkodliwe,
gdyby kleryk by³ wyizolowany z tego œrodowiska i jego klimatu. Dlatego uwa¿am, ¿e
zdobywanie sprawnoœci i stopni harcerskich
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powinno siê odbywaæ w œrodowisku krêgu
kleryckiego. Miêdzy innymi po to, by sprawnoœci i stopnie harcerskie nie by³y sztucznie
do³o¿one do przygotowania do pos³ugi kap³añskiej lub sprzeczne z rozwojem duchowym. Harcerz przyjmuj¹cy œwiêcenia kap³añskie staje siê kap³anem-harcerzem.
Konfliktowanie tych dwóch p³aszczyzn s³u¿by mo¿e staæ siê przyczyn¹ wielu problemów
i wypaczeñ.
Natomiast gdy chodzi o stopnie instruktorskie, z zasady maj¹ one odniesienie spo³eczne. Dlatego wszystkie próby powinny byæ
realizowane w hufcowej czy chor¹gwianej
komisji stopni.

Kto mo¿e byæ opiekunem próby instruktorskiej ksiêdza lub kleryka?
Odpowiadaj¹c najproœciej – ka¿dy, a wiêc
œwiecki lub duchowny maj¹cy odpowiednie
przygotowanie, zgodnie z wymogami stawianymi przez ZHP (uchwa³a nr 20/XXXII Rady
Naczelnej ZHP z dnia 24 listopada 2002 r.
w sprawie systemu stopni instruktorskich).
Argumentacja ze strony Koœcio³a jest jednoznaczna. Wszyscy, zarówno duchowni, jak
i œwieccy, s¹ cz³onkami tego samego ludu
Bo¿ego, w którym nie istnieje podzia³ na dawców i biorców. Wspó³praca duchownych ze
œwieckimi jest Ÿród³em dobra. Ponadto wszy-

scy s³u¿¹ sobie wzajemnie. Duchowni dziêki
wyrobieniu duchowemu mog¹ wnosiæ – podczas realizowania próby instruktorskiej – pog³êbione wartoœci ¿ycia wiary. Œwiecki opiekun próby, wprowadzaj¹c w ¿ycie harcerskie
i rozwój osobowoœciowy z perspektywy œwiata doczesnego, pomaga ukszta³towaniu realizmu ¿yciowego, jednoczeœnie sam doœwiadczaj¹c g³êbszych warstw tego realizmu. Ta
wspó³praca jest konieczna i na gruncie dobrej woli obu stron mo¿e wydaæ bardzo dobre owoce.

Czy œwiecki opiekun nie bêdzie mia³ problemu ze spotkaniami z kap³anem w celu
omawiania etapów próby?
Spotkanie takie jest owocem dobrej woli
obu stron, woli wspó³pracy, kultury oraz powa¿nego traktowania próby. W ¿adnym wypadku nie mo¿na iœæ na ³atwiznê i nale¿y na
serio traktowaæ postanowione zadania i wymagania.
Niew¹tpliwie uwzglêdniæ trzeba specyfikê ¿ycia duchowego i mieæ na uwadze to, by
realizuj¹c próbê, nie zaniedbywaæ swych obowi¹zków i nie sp³ycaæ swego ¿ycia. Zreszt¹
by³oby to sprzeczne z za³o¿eniami metody
harcerskiej. Chodzi bowiem o rozwój i g³êbsze rozumienie cz³owieka i ¿ycia, a nie o zamianê jednych obowi¹zków na drugie.

KSI
Czy ksi¹dz/kleryk mo¿e byæ komendantem obozu?
Bez w¹tpienia tak. Jednak¿e tak jak w ka¿dej innej sytuacji, musi mieæ odpowiednie
przygotowanie i doœwiadczenie. Powinien
mieæ uprawnienia do prowadzenia obozów
oraz pewne zdolnoœci przywódcze. Zdolnoœci przywódcze nie ograniczaj¹ siê do dobrej
organizacji obozu i walorów atrakcyjnoœci,
ale zak³adaj¹ du¿¹ otwartoœæ, tak, by móc
uczestniczyæ w ¿yciu cz³onków obozu, ale
jednoczeœnie daæ im udzia³ w ¿yciu i pracy
w³asnej. Chodzi bowiem nie tylko o wspólne
prze¿ycia, ale danie tak¿e oparcia i niezawodnoœci innym w sobie samym.

Czy jest potrzebna zgoda koœcielnych
prze³o¿onych na otwarcie próby instruktorskiej?
Do otwierania i realizowania próby instruktorskiej nie potrzeba zgody w³adzy koœcielnej. Sprawy zwi¹zane z tym, co mog¹
duchowni, a czego nie mog¹, reguluje Kodeks prawa kanonicznego. Kanon 278 w paragrafie drugim stwierdza, ¿e duchowni
powinni doceniaæ szczególnie te stowarzyszenia, które maj¹c w³aœciwie zatwierdzony sposób ¿ycia, nios¹ bratersk¹ pomoc, pobudzaj¹c
œwiêtoœæ osobist¹ w wykonywaniu pos³ugi
i sprzyjaj¹ pog³êbianiu siê wiêzi osobowej
oraz z w³asnymi biskupami. Mog¹ zatem podejmowaæ dzia³ania, które nie s¹ sprzeczne
ze stanem duchownym i jego misj¹. Paragraf
3 tego¿ kanonu stwierdza dobitnie, ¿e duchowni nie powinni podejmowaæ dzia³añ,
które s¹ sprzeczne z ich stanem.
Kanon 279 w paragrafie trzecim stwierdza, ¿e duchowni powinni zapoznawaæ siê
z wiedz¹, która u³atwia wykonywanie pasterskiej pos³ugi. Otó¿ otwieranie prób instruktorskich jest komplementarne z pe³niejszym
przygotowaniem do pos³ugi duszpasterskiej,
budowania wiêzi miêdzyludzkiej oraz mobilizacj¹ do zdecydowanej pracy nad sob¹.
Natomiast kanon 287 mówi, ¿e duchowni
powinni popieraæ budowanie pokoju i zgody
miêdzy ludŸmi opartej na sprawiedliwoœci.
Nie powinni jednak¿e podejmowaæ dzia³alnoœci politycznej w zwi¹zkach zawodowych
lub instytucjach spo³ecznych, chyba ¿e kompetentna w³adza koœcielna udzieli zgody ze
wzglêdu na rozwój dobra wspólnego.
Zajmowanie stanowisk kapelanów czy innych w ZHP reguluje paragraf 22 punkt 3
Statutu Zwi¹zku Harcerstwa Polskiego.

Czy mo¿na rzetelnie wype³niæ wymaganie ka¿dego stopnia o aktywnym uczestnictwie w ¿yciu hufca bêd¹c duchownym?
Rzetelne wype³nianie zadañ jest spraw¹
wewnêtrznego przekonania i zaanga¿owania,

a nie konsekwencj¹ wymogów formalnoprawnych. Zawsze tak by³o, ¿e dobre i wielkie sprawy rodz¹ siê na gruncie dobrej woli,
s³u¿by i wyznawanych wartoœci, a nie na podstawie formalnego zlecenia. W przypadku
osób duchownych wype³nianie wymagañ
winno byæ naturaln¹ konsekwencj¹ tej misji.
Nadto sprzê¿enie wartoœci duchowej z zaanga¿owaniem zewnêtrznym daje solidny fundament do rzetelnego sprostania zadaniom.
Jednak¿e trzeba zaznaczyæ, ¿e stawiane
wymagania powinny uwzglêdniaæ specyfikê
¿ycia i pracy duchownych, tak, by nie konfliktowaæ misji kap³añskiej ze s³u¿b¹ w ZHP.
Rozwi¹zanie tego problemu wymaga dobrej
organizacji ¿ycia i ka¿dego dnia s³u¿by oraz
zrozumienia wzajemnego obydwu stron,
wspó³pracy, otwartoœci i ¿yczliwoœci.

Czy kleryk/ksi¹dz ma szanse wzi¹æ udzia³
w np. tygodniowym lub weekendowym
kursie instruktorskim?
Zale¿y to od organizacji ¿ycia i woli zaanga¿owania. Oczywist¹ jest spraw¹, ¿e nie
mo¿na oczekiwaæ zaanga¿owania w dzia³alnoœæ ZHP kosztem misji duszpasterskiej. Te
dwa zaanga¿owania trzeba roztropnie ³¹czyæ,
a przyk³ady z ¿ycia wskazuj¹ na to, ¿e jest to
mo¿liwe. Gwoli prawdy trzeba dodaæ, ¿e nie
ka¿demu bêdzie siê to udawa³o, ale jest te¿
wielu takich, którzy œwietnie sobie radz¹ z zaanga¿owaniem na wielu polach dzia³ania.

Czy wiedza zdobyta na studiach w seminarium mo¿e byæ potwierdzeniem niektórych wymagañ stopni? Np. „Zna specyfiki
rozwoju psychofizycznego dzieci i m³odzie¿y”
Oczywiœcie tak. Kleryk podczas studiów
seminaryjnych jest zobowi¹zany do przyswojenia sobie wiedzy z zakresu antropologii filozoficznej i teologicznej oraz etyki. Dalej,
musi przyswoiæ sobie wiedzê z psychologii
ogólnej, rozwojowej i pastoralnej, pedagogiki
z dydaktyk¹ oraz katechetykê. Z wy¿ej wymienionymi przedmiotami koresponduj¹
przedmioty fakultatywne, takie jak: œrodki
spo³ecznej komunikacji, trening kontaktu interpersonalnego, medycyna pastoralna, propedeutyka nauk o sztukach audiowizualnych,
socjologia, elementy informatyki, psychologia religii, wybrane zagadnienia z biologii,
a tak¿e ekonomii, teologii ma³¿eñstwa i rodziny. Widaæ z powy¿szego, ¿e zakres wiedzy przygotowuj¹cej kleryka do pracy
z ludŸmi i wœród ludzi jest du¿y.
Program studiów zosta³ podany w ksi¹¿ce
Zasady formacji kap³añstwa w Polsce. Formacja dotyczy: intelektu, postawy ludzkiej,
duchowoœci, tworzenia wspólnoty.
Oczywiœcie zdobyta wiedza to jedno,
a umiejêtnoœæ tworzenia z niej pewnej synte-

zy i wykorzystania dla dobra ludzi to drugie.
Niemniej zdobyta w seminarium wiedza potwierdza niektóre wymagania stopni instruktorskich.

Czy któreœ z wymagañ, np. „Orientuje siê
w aktualnej sytuacji kraju” mo¿na zrealizowaæ w seminarium lub w parafii?
Tak. Ju¿ w seminarium kleryk zapoznaje
siê z teologi¹ polityki, a wiêc problemami ¿ycia
politycznego. Nadto studiuje wspomniane ju¿
zagadnienia spo³ecznej komunikacji, co ³¹czy
siê z orientacj¹ w problemach spo³ecznych.
Natomiast w ¿yciu parafialnym prowadzi katechezê, która nie jest jak¹œ wyalienowan¹
duchowoœci¹, ale jest œciœle zwi¹zana z ¿yciem
cz³owieka oraz jego problemami i s³u¿y rozwi¹zywaniu tych problemów, ujmuj¹c cz³owieka integralnie.
Ponadto ksi¹dz organizuje ró¿ne spotkania
œrodowiskowe i podejmuje problemy, którymi ¿yje lokalna spo³ecznoœæ. Organizuje pomoc dla rodziny w sprawach wychowawczych,
jednocz¹cych rodzinê, pomoc, która jest potrzebna œrodowisku lokalnemu, a przez nie
ca³emu spo³eczeñstwu. Dalej, organizuje pomoc biednym, chorym, dzieciom specjalnej
troski ze œwiadomoœci¹, ¿e problemy lokalne
s¹ odbiciem problemów ogólnospo³ecznych.

Czy w ramach „trwa³ego dorobku” ksi¹dz
mo¿e napisaæ materia³ dotycz¹cy rozwoju
duchowego czy religijnego? Czy musi
mieæ zgodê lub akceptacjê prze³o¿onych
Koœcio³a?
W chwili œwiêceñ ksi¹dz otrzymuje od biskupa misjê do nauczania i g³oszenia Prawdy
o zbawieniu cz³owieka, misjê s³u¿enia cz³owiekowi, dodaæ nale¿y – ka¿demu cz³owiekowi. Najczêœciej realizuje j¹ przez przepowiadanie. Ale mo¿e czyniæ to tak¿e na piœmie,
pod warunkiem, ¿e nie jest to sprzeczne z wiar¹
i moralnoœci¹ g³oszon¹ przez Koœció³. Nie
powinien ulegaæ jakimœ modnym pr¹dom czy
pogl¹dom, nie szukaæ sensacji czy profitów dla
siebie np. w postaci popularnoœci. Powinien
kierowaæ siê prawd¹ i dobrem cz³owieka. Je¿eli kierowaæ siê bêdzie tymi dwoma wektorami, to nie ma ¿adnych przeszkód, by trwa³y
dorobek móg³ zostawiæ po sobie.
ODPOWIEDZI UDZIELA£
KS. PHM. JANUSZ

STROJNY

By³eœ opiekunem nietypowej próby?

!

W twojej KSI realizowano
nietypow¹ próbê na stopieñ?
NAPISZ O TYM DO NAS:
czuwaj@zhp.pl
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