ZWIĄZEK HARCERSTWA RZECZYPOSPOLITEJ
WIELKOPOLSKA CHORĄGIEW HARCERZY im.hm. Floriana Marciniaka
"Musicie od siebie wymagać, choćby inni od was nie wymagali"
Jan Paweł II, 1983
Poznań, 8 kwietnia 2019 roku

Rozkaz Specjalny LS. 1/2019
1. Druh ojciec hm. Stanisław Paliński „Pasiduch” odszedł na wieczną wartę.
Z przykrością przyjąłem wiadomość, że 4 kwietnia br. w klasztorze w Lublińcu odszedł na wieczną
wartę nasz poznański duszpasterz w latach 1983-1986 „Pasiduch” o. hm. Stanisław Paliński OMI
(Oblat Maryi Niepokalanej).
Wszyscy, którzy mieliśmy okazję poznać „Pasiducha”, wiemy jaką emanował energią, jaki był
stanowczy i bezkompromisowy, a jednocześnie niezwykle otwarty i ciepły. W 1983 roku został
poproszony przez śp. o. Jana Górę OP, jako harcerz z krwi i kości, o przejęcie Duszpasterstwa
Harcerek i Harcerzy Grodu Przemysława.
Duszpasterstwo harcerskie było w tamtych latach przestrzenią wolności dla naszych środowisk,
stąd charyzma duszpasterza, talent organizatorski oraz harcerski styl zaowocowały dynamicznym
rozkwitem DHiH „Grodu Przemysława”.
W 1985 roku z grupą instruktorek i instruktorów pielgrzymował do Rzymu na spotkanie z Janem
Pawłem II. Zapoczątkował Rajdy św. Jerzego, pełnił posługę duszpasterską na obozach. Zostawił po
sobie w Poznaniu silne, bardzo dobrze zorganizowane duszpasterstwo, a faktycznie prężne
środowisko harcerskie, które w olbrzymiej większości tworzyło Niezależny Ruch Harcerski,
a w 1989 roku było fundamentem poznańskiego ZHR.
Dziękujemy. Spoczywaj w pokoju. Czuwaj!

2. Podziękowanie za służbę.
Druhowie ze 122 Kluczborskiej Drużyny Harcerzy "TORNADO" im. Andrzeja Romockiego ps.
"MORRO" oraz 0 Kluczborskiej Drużyny Harcerzy "Szakłak" im. Zawiszaków pod wodzą hufcowego
phm. Adama Ziembowicza pełnili w imieniu naszej chorągwi służbę podczas ostatniej drogi
o. Stanisława.
Druhowie podjęli się tej służby z dnia na dzień, dlatego składam im wszystkim serdecznie
podziękowanie, iż uratowali honor naszego środowiska.
Niniejszym zwracam się z prośbą do Komendanta Chorągwi Harcerzy Ziemi Opolskiej o udzielenie
pochwały ww. druhom za harcerską braterską postawę i podjęcie służby w imieniu Wielkopolskiej
Chorągwi Harcerzy.

Czuwaj!
Komendant
Wielkopolskiej Chorągwi Harcerzy ZHR
hm. Przemysław Stawicki
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