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Zamiast wstępu… 
 
 
Druhny i Druhowie oddajemy do Waszych rąk pierw-
szy numer Kwartalnika Hufca ZHP Włocławek-
Miasto „Harcerskie Słowo”. Mamy nadzieję, że bę-
dzie to cyklicznie wydawana publikacja, na łamach 
której zamieszczane będą różnego rodzaju artykuły, 
relacje oraz informacje związane z życiem naszego 
Hufca.  
 
Zależy nam na tym, aby „Harcerskie Słowo” stało się 
z jednej strony forum wymiany informacji i opinii,  
a z drugiej strony, żeby pełniło funkcję swego rodza-
ju kroniki Hufca.  
 
W związku z tym chcielibyśmy żeby pojawiały się  
w tym periodyku m.in. wybrane i najciekawsze teksty 
z serwisu na stronie internetowej Hufca, tak aby 
mogły być utrwalone i zapamiętane – będzie to więc 
rodzaj kronikarskiego, utrwalonego zapisu  z życia 
naszego Hufca. Pragniemy jednocześnie, aby na 
jego łamach publikowane były też różnego rodzaju 
materiały metodyczne oraz teksty pisane przez Was 
(czytelników) specjalnie do tego kwartalnika. Mamy 
bowiem nadzieję, że stanie się on również miejscem 
dzielenia się przydatnymi informacjami, pomysłami  
i materiałami programowo-metodycznymi.  
 
Planujemy, że niniejszy kwartalnik publikowany bę-
dzie w specjalnej zakładce na stronie internetowej 
Hufca, na hufcowym dysku Google oraz będzie 
przesyłany za pośrednictwem poczty elektronicznej 
do instruktorów i kadry hufca. Za stronę redakcyjną 
odpowiedzialny będzie Zespół Promocji Hufca. 
 
 
Serdecznie zapraszamy do lektury pierwszego nu-
meru naszego hufcowego czasopisma. 
 
Czuwaj! 
 
w imieniu zespołu redakcyjnego 
hm. Piotr Bielicki 
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Angelika Zdankiewicz  
 
/tekst po raz pierwszy został opublikowany w serwisie na stronie internetowej hufca 
w dniu 7 lutego 2014 r./ 

 
Wreszcie nadszedł dzień, gdy z pełnymi uśmiechem twarzami 
ruszyliśmy na nasze upragnione zimowe spotkanie. Druhna Pauli-
na Kardasz przyjechała specjalnie dla nas z Tucholi. Sądzę,  
że wszyscy się z tego powodu ogromnie cieszyli. 11 WSDH  
Equilibrium wraz z naszym Patrolem Wędrowniczym Industria już 
wcześniej umówili się, aby wspólnie dotrzeć do bazy. Na miejscu 
spotkały się takie drużyny jak 52 WDSH Grot, 144 WDH Parasol 
oraz 10 WDH Phoenix. Podczas tych dwóch dni, jednak zadania 
wykonywaliśmy w patrolach. Dzięki temu drużyny poznały się 
bliżej i mieliśmy czas na wspólną integrację. Następnie czekały 
nas zajęcia poprowadzone przez członka Komendy Miejskiej 
Policji we Włocławku Krzysztofa Gachewicza. Podczas zajęć 
zaczęły nam burczeć brzuchy, a w nosach świerzbiły zapachy 
dochodzące ze stołówki. Ciepły posiłek zaspokoił nasze pragnienia 
i byliśmy gotowi zmierzyć się z profesjonalistką od tańca w naszym 
szczepie Druhną Martą i jej prawą ręką Industrią. Druhny uczyły 
nas tańczyć belgijkę oraz country. Nie obyło się bez deptania 
sobie nawzajem palców. Zwiad terenowy? Każdy patrol dostał listę 
obiektów, którym musiał zrobić zdjęcia m.in.: była to katedra, 
budynek PWSZ itp. Patrol Łapki był zaangażowany do tego stop-
nia, że Druh Kuba robiąc zdjęcia zgubił telefon w śniegu, który na 
szczęście po chwili się odnalazł. Zdjęcia należało sprzedać po jak 
najwyższej cenie fotografowi, którym był Druh Komendant Damian 
(do tej pory zastanawiam się, czemu nie Druh Jędrzej? ;) ). Patrol 
Bucik pomógł naszej kadrze w uszykowaniu kolacji, na którą wpa-
dła Druhna Angelika Zdankiewicz i została do samego końca. 
 
Gra quiz – tak brzmiał kolejny punkt programu. Patrole rozbiegały 
się po szkole w poszukiwaniu punktowych, którzy mieli dla nich 
pytania o różnej tematyce: wiedza ogólna ZHP, samarytanka, 
survival, historia ZHP oraz One Direction. Za prawidłowe odpowie-
dzi patrol dostawał 50$. Jeden punktowy odsyłał patrol do drugie-
go. Każdy z nich miał przydzielony numer. Utrudnieniem było to, 
że na krzyk Druha Damiana punktowi zmieniali swoje numery. 
Chyba każdy potwierdzi, że najtrudniejsze pytania  można było 
zastać u Druha Krzysztofa, a najbardziej uległa na wszelkie prośby 
była Druhna Angelika („kopalnia złota” cyt. Dh Adam Pałucki). 
Następnym punktem biwaku było świeczkowisko, podczas którego 
dowiedzieliśmy się dlaczego każdy z nas chciał tu przyjechać. 
Świetnie się bawiliśmy oraz uczyliśmy się nowych piosenek,  
a Druhna Magda oraz Druh Marcin i Adam grali nam na gitarach. 
Było to świetne podsumowanie dnia. Drużyny starszo-harcerskie 
zaszyły się w różnych kątach szkoły, aby nie przeszkadzać młod-
szym harcerzom spać. Kadra oraz drużynowi udali się w niezna-
nym nikomu celu do kadrówki, a Druhna Marta wraz z Druhną 
Patrycją knuły wspaniałą, magiczną, pełną refleksji zbiórkę dla 
Industri. Nasi wędrownicy zapamiętają ją na długo. Wielka niespo-

dzianka czekała tego dnia Druha Tomasza Pietrzaka, a także 
Jakuba Wojtczaka. Złożyli oni w nocy Przyrzeczenie Harcerskie. 
  
„Po tak długim oczekiwaniu nagroda musi cieszyć, ale nie zamie-
rzam się na tym zatrzymać, zamierzam pracować teraz na nowe 
stopnie i zdobywać nowe sprawności.”  - skomentował Druh Kuba 
po złożeniu przyrzeczenia. Druh czekał na nie 3 lata. Zaraz potem 
stała się ważna chwila dla naszych najmłodszych harcerzy. Druh 
Michał Feter oraz Druhny Marysia Słomska i Zosia Słomska 
otrzymały naszywki swojej drużyny – 10 WDH Phoenix. Gratulu-
jemy harcerzom i życzymy im, aby ogień, który wskazał im drogę 
do przyrzeczenia i naszywek dalej prowadził ich w harcerskiej 
przygodzie. Po tych wielkich przeżyciach harcerze udali się spać. 
Nie na długo jednak. Druh oboźny swoim potężnym głosem ogłosił 
alarm nocny. Harcerze wygramolili się ze swoich śpiworów, włożyli 
kurtki i ruszyli na Grę Logiczną. Pytanie, komu wtedy, późno  
w nocy działa sprawnie logika? Gra polegała na tym, że aby coś 
dostać od jednego punktowego trzeba było mu coś przynieść od 
drugiego, główną nagrodą były pieniądze. W patrolu Łapki wybuchł 
mały konflikt z powodu przypadkowego oddania monety Wójta 
patrolowi Drzewka. Jednak wszystko się ustabilizowało. 
  

„Motyw był ciekawy, osoba która to wymyśliła bardzo dobrze dob-
rała osoby. W każdej wsi znajdziesz księdza  pijaka, zwariowaną 
babkę, sklepikarkę i gangstera oraz wójta. Podziwiam Oliwie za jej 
język”~ dh Marcin Sosnowski 
  
,, Jednym z zajęć, które podobały mi się najbardziej była właśnie 
gra nocna. Tak na prawdę nikt się jej nie spodziewał. Jedni spali,  
a drudzy się bawili. Gdy o 2 usłyszeliśmy o pobudce, początkowo 
nie mogliśmy w to uwierzyć. Ku naszej uciesze nie obejmowała 
ona dużego terenu, ale to nie oznacza, że mało chodziliśmy. 
Wręcz przeciwnie! Dużo biegaliśmy, odwiedzając te same punkty, 
tyle że tym razem mądrzejsi o nowe informacje. Oby więcej takich 
niespodzianek!”~  
dh Martyna Nowacka 
  
Nikt już nie myślał o dłuższych rozmowach tylko wszyscy poszli 
grzecznie spać. Następnego ranka pobudka czekała nas o godzi-
nie ósmej, a co za tym idzie zaprawa i marudy, które nie chcą 
wstać. Starsi nie dali przykładu młodszym harcerzom i ciężko było 
ich dobudzić, jednak groźby Oboźnego dały się im we znaki. Każ-
dy w szaleńczym tempie pędził na śniadanie. Druh Komendant 
kazał chłopakom wnieść stoły do sali gimnastycznej. Tam odbyła 
się „Awantura o kasę”. Patrole wystawiły po trzech reprezentan-
tów. Pieniądze jakie mieli do wykorzystania, to te które zdobywali 

Zimowe przygody  

11 WSH Equilibrium  
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całe dwa dni podczas gier terenowych i zwiadów. Druhna Angelika 
nie popisała się swoimi zdolnościami matematycznymi i musiała 
korzystać z kalkulatora. Zabawa miała  chwilową przerwę dla 
reporterów, gdyż Druha Jędrzeja napłynęła niespodziewana wena 
robienia zdjęć. Patrole ustalały taktykę i zacięcie licytowały pyta-
nia. Wygrał patrol Bucik. Gratulujemy zwycięzcom. Słodka niespo-
dzianka z pewnością dopełniła ich radość. Wszyscy byli już zmę-
czeni, więc drużynowi spędzili ten czas ze swoimi drużynami 
śpiewając, bawiąc się i grając. Zabawa do tego stopnia wciągnęła 
10 WDH Phoenix i 144 WDH Parasol, że nie chcieli oni zbyt pręd-
ko udać się na zajęcia programowe, które były równie wesołe. 
Wyginanie się w Twisterze oraz kalambury i „psychol” sprawiły, że 
nikt nie mógł powstrzymać się od śmiechu. Kto by pomyślał, że 
można być chorym na pytania? Zabawą jednak przyszedł kres. 
Zwołano apel mundurowy kończący biwak. Druh Oboźny zadbał o 
najmniejsze detale podczas meldowania. Niespodzianką tego dnia 
była pizza podczas obiadu, której naszym Druhom było mało, 
jednak Druhny ledwo podniosły się z krzeseł. I nastała ta przykra 
część naszego zimowego spotkania. Koniec? Nie. Sprzątanie. 
Nasi harcerze jednak nie marudzili, bo świetnie się przy tym bawili 
m.in. robiąc sobie śmieszne zdjęcia. W końcu jednak przyszedł 
czas się rozstać, a pożegnaniom nie było końca. Mamy nadzieję, 
ze każdemu się podobało. My nie możemy doczekać się następ-
nego szczepowego wyjazdu. CZUWAJ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

hm. Piotr Bielicki  
 
W naszym hufcu przybywa instruktorów, w tym również podharc-
mistrzów. W styczniu br. Komendant Hufca na wniosek Komisji 
Stopni Instruktorskich i Kształcenia zamknął próbę na stopień 
przewodnika druhowi Krzysztofowi Gapskiemu oraz próbę na 
stopień podharcmistrza druhowi pwd. Błażejowi Ostrouchowi. 
Gratulujemy obu druhom! Również w styczniu Komendant Hufca 
otworzył dwie nowe próby na stopień przewodniczki druhnom 
Justynie Lewandowskiej i Oliwii Gałek. 
 
W lutym br. z okazji Dnia Myśli Braterskiej, Naczelnik ZHP na 
niosek Komendanta Hufca wyróżnił dwoje instruktorów z naszego 
hufca „Listem Pochwalnym Naczelnika ZHP”, tj. pwd. Annę Ziół-
kowską oraz pwd. Jakuba Szczupakowskiego. Gratulujemy 
tego szczególnego wyróżnienia i życzymy dalszych sukcesów   
w służbie instruktorskiej. Przypomnijmy, że w roku ubiegłym takim 
samym listem zostali wyróżnieni pwd. Damian Błaszczyk i phm. 
Błażej Ostrouch (rok temu jeszcze pwd).  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Michał Bielicki  
 
/tekst po raz pierwszy został opublikowany na stronie internetowej michalmo-
wi.wordpress.com w grudniu 2012 r./ 

 
 
Zastanawiałem się bardzo poważnie i intensywnie nad napisaniem 
tego tekstu, ponieważ porusza on dość poważny i w pewien spo-
sób osobisty temat – nie tylko osobisty dla mnie, ale także wielu 
innych osób, które znam bardziej lub też mniej. Jak do tego po-
dejść? Co napisać o czymś, co zdarzyło się dziesięć lat temu 
uderzając we mnie, a przede wszystkim ludzi związanych przyja-
cielskimi więzami z moją rodziną? Poza tym – co mogę napisać ja, 
człowiek który Kamienia znał nie aż tak dobrze, a poza tym  
w czasie kiedy wydarzyło się to co niestety się wydarzyło, miałem 
zaledwie dziesięć albo jedenaście lat…? 
 

Jednak to wydarzenie odbiło się na tyle mocno w moim życiu,  
że ten tekst postanowiłem jednak napisać i dedykuję go specjalnie 
Kamieniowi. 
 

O Kamieniu… 

 

 

Nasi instruktorzy… 
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Wiecie, to były czasy kiedy ja chodziłem do podstawówki, harcer-
stwo we Włocławku miało swój naprawdę złoty czas – a przynajm-
niej w okolicach tamtych lat – a do tego mogłem obserwować coś 
czego wtedy zazdrościłem i zawsze chciałem być tego częścią. 
Chodzi mi o Złotą Paczkę, jak to ich czasami nazywałem w swojej 
głowie, stworzoną z grupy ludzi, których połączyło harcerstwo. Moi 
rodzice i kilkoro innych znajomych, którzy często razem przesia-
dywali u nas w domu, robili wspólne imprezy i naiwnie myśleli, że 
ja, czy moja siostra nie usłyszymy i nie zrozumiemy ich różnych 
dowcipów dla dorosłych, które wymagały od nas opuszczenia 
pokoju, w którym odbywało się spotkanie. Naprawdę, ta naiwność 
śmieszyła mnie już wtedy, ale strasznie im zazdrościłem – na-
prawdę to była brygada zżytych ze sobą ludzi, którzy spotykali się, 
żeby pogadać, pożartować i po prostu spędzić ze sobą bardzo 
udany czas. Jedną z postaci, która należała do tej grupy był Ka-
mień. 
 
Szczerze powiedziawszy – nigdy z nikim z tej Paczki nie przepro-
wadzałem rozmowy oczy-w-oczy, bo byłem dzieckiem, a niepisana 
umowa między dorosłymi i dziećmi jest taka, że dzieci są tylko 
dziećmi i… i po co z nimi rozmawiać? A i nawet tego nie wymaga-
łem bądź nie starałem się robić, po prostu byliśmy dziećmi znajo-
mych moich rodziców, także wszyscy się znaliśmy, a ja lubiłem ich 
wszystkich. Ale z tego powodu, iż byłem tylko dzieckiem nie po-
znałem wtedy za dobrze Kamienia jako osoby – mogłem jedynie 
popatrzeć, poobserwować, posłuchać jak mówi i żartuję, zamienić 
kilka słów przy tej czy innej okazji (do tej pory pamiętam, że Ka-
mień był tą osobą, która nauczyła mnie do czego służy tabulator 
na klawiaturze komputera; niby niewiele, niby szczegół, ale pamię-
tam to do dzisiaj). Więc – znałem Kamienia, ale nie znałem go  
w ten sposób jak wiele innych osób go znało. Ale w końcu należał 
do Złotej Paczki, tak? Więc był jednym z tych dorosłych, których 
lubiłem bardzo mocno i w pewien też sposób podziwiałem go. 
 
Pamiętam wiele anegdot z nim związanych, których jednak przyto-
czyć nie mogę, ponieważ poruszyłbym wtedy zbyt prywatne 
wspomnienia, które poza pewne kręgi wychodzić nie powinny. 
Pamiętam kilka wydarzeń z nim związanych, których byłem świad-
kiem. Pamiętam także jego wizytę u nas w domu z jego dziewczy-
ną niedługo przed wydarzeniem, które uderzyło we wszystkich bez 
wyjątku. Przyjechali do nas do domu, żartowali, wszyscy śmiali się 
z siebie nawzajem – wręcz rodzinna atmosfera. Nawet wtedy 
chyba siedziałem z nimi i moimi rodzicami w pokoju i śmiałem się 
razem z nimi, tak przynajmniej kojarzy mi się to w pamięci, ale 
tego być pewien nie mogę. I to mnie boli – to wspomnienie rozmy-
ło mi się w pamięci za mocno, mocniej niż bym tego chciał. 
 
Z tego co pamiętam to mieli chyba jechać do Torunia. Chyba, nie 
jestem pewien. Być może do Bydgoszczy. Szczątkowość tych 
wspomnień to wynik tego, iż naprawdę działo się to bardzo dawno 
temu – dziesięć lat to spory kawał czasu, zwłaszcza że wtedy 
miałem dziesięć lat i wiele rzeczy widziałem inaczej. Dlatego nie 
pamiętam też czy zdarzyło się to w drodze do czy drodze powrot-
nej (strzelam w drugą opcję, bo tak mi podpowiada podświado-
mość). To był wypadek, nie z winy Kamienia, ale to Kamień po-
niósł śmierć. Nagle, niespodziewanie, niesprawiedliwie. Pamiętam, 
że siedziałem wtedy w swoim pokoju czytając jakąś książkę. Pa-
miętam nawet jak jeszcze wtedy ustawione było moje łóżko, moje 
meble, ten jeden moment wbił mi się w pamięć i chociaż już trochę 
zamazany, to wiele szczegółów jest wciąż ostrych. Najpierw sły-
szałem tylko głosy rodziców, tata odebrał telefon, usłyszałem 

pytanie mamy, coś w rodzaju: „Nie żyje…?”. Potem tata, po-
wstrzymujący emocje, mówiący mi, że Kamień miał wypadek i nie 
żyje… 
 
To była pierwsza śmierć osoby którą znałem. Moje pierwsze do-
świadczenie śmierci człowieka z mojego otoczenia. Płakałem. 
Pamiętam, że płakałem, bo ta informacja przytłoczyła mnie, nie 
mogłem uwierzyć w to co się stało, byłem wściekły. Byłem wście-
kły na to, że Kamień umarł, byłem wściekły na telefon, który za-
dzwonił do mojego taty. Kamień odszedł. 
 
Mimo, iż miałem wtedy tylko te dziesięć czy jedenaście lat, mogę 
powiedzieć że był to jeden z tych momentów w życiu człowieka, 
który nagle zmienia wiele rzeczy, zmienia perspektywę  
i postrzeganie pewnych tematów. Owszem, dorośli ludzie zapomi-
nają, że młodsi ludzie też potrafią myśleć, mają uczucia i jakiekol-
wiek postrzeganie rzeczywistości, dlatego spojrzą na moje słowa  
z przymrużeniem oka. Ale tak właśnie było. To wydarzenie odbiło 
się na mnie z wielką mocą, odbiło się na wszystkich. Było to widać 
po reakcjach, późniejszych spotkaniach, rozmowach… Po najbliż-
szych Kamienia, którym wszyscy starali się pomóc – wszyscy byli 
wtedy rodziną, czuło się inną atmosferę. Wszyscy wtedy ponieśli 
bolesną stratę, której nie da się tak po prostu wypełnić do tej pory. 
Kamień był bardzo ważną częścią wszystkiego i nawet po dziesię-
ciu latach wspomina się go, jakby widziano się z nim dopiero co 
wczoraj. 
 
Minęło dziesięć lat. Dziesięć lat, ale wciąż przypominając sobie to 
co się stało przywołuje smutek i żal. Kamień był… Nie – Ka-
mień jest ważny dla wielu ludzi, zachowajmy go w pamięci jak 
długo tylko się da. 
 
[ pwd. Artur Kamiński 1979-2002, instruktor Hufca ZHP Włocła-
wek-Miasto, członek 147 WDW „Scatter” – przyp. red. ] 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ewa Kilijan 
 
/tekst po raz pierwszy został opublikowany w serwisie na stronie internetowej hufca 
w dniu 7 lutego 2014 r./ 

 
W ostatnim czasie odbyło się zimowe spotkanie 4 Włocławskiego 
Szczepu Harcerskiego Pretekst. Komendantem spotkania był 
Błażej Ostrouch natomiast funkcję zastępców komendanta mieli 
przyjemność pełnić druhowie Magdalena Rożek (do spraw organi-
zacyjnych) oraz Michał Bielicki (do spraw programowych). Wspa-
niałe cztery dni spędziliśmy w Warząchewce, do której udaliśmy 
się pociągiem. 
W wydarzeniu udział wzięła 8 WGZ Bieszczadzkie Anioły, 45 WDH 
Alias, 1 WDSH Element, 17 WDSH Itineris oraz 147 WDW Scatter. 
Mimo tak dużego zróżnicowania metodycznego nie było problemu 
z dopasowaniem zajęć do poszczególnych grup wiekowych. Naj-
młodszymi z uśmiechem zajmowali się starsi druhowie i druhny. 
Na miejsce przyjechaliśmy późnym wieczorem, czasu starczyło 
nam tylko na kolację oraz integracyjne świeczkowisko. Wszyscy 

Zima u 4 WSH Pretekst  
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położyli się spać, chcąc aby nadszedł już kolejny dzień, który 
zapowiadał dużo atrakcji. Tak też się stało. Zostaliśmy wprowa-
dzeni w fabułę, tworzyliśmy nazwy zastępów oraz nasze własne 
wehikuły czasu. Po obiedzie i krótkim odpoczynku przeniesieni do 
starożytności braliśmy udział w Igrzyskach Olimpijskich. Część 
konkurencji odbyła się na zewnątrz, inne zaś w budynku szkoły. 
Wieczorem obowiązkowo odbyło się świeczkowisko. Przedostat-
niego dnia czekało na nas równie wiele emocji jak dzień wcześniej. 
Od rana czekały na nas gry (do wyboru mafia oraz kalambury). Po 
południu zuchy miały przygotowaną trasę a harcerze, harcerze 
starsi i wędrownicy grali we „flagi”. Wieczorem mieliśmy okazję 
przetestować swoich sił w karaoke. Chętnych do śpiewania nie 
brakowało. Po wieczornych zabawach i śpiewankach, chętni chcą-
cy spędzić ze sobą jeszcze więcej czasu przed wyjazdem mieli 
możliwość wspólnych rozmów, grania na gitarze oraz śpiewania. 
Ostatniego dnia przygotowaliśmy pożywne śniadanie, posprzątali-
śmy szkołę oraz zadowoleni z wypoczynku zawędrowaliśmy na 
pociąg.  
Wspólne zimowe spotkanie na pewno pozwolił nam na większą 
integracje. Niektórzy ujrzeli siebie po raz pierwszy, natomiast inni 
zacieśnili swoje więzi. Warto również dodać, iż po tych kilku ma-
gicznych dniach można dostrzec zmiany w wyglądzie niektórych 
mundurów. Mamy nadzieję, że wspomnienie z tego wyjazdu zo-
stanę w głowie naszych uczestników do końca życia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

hm. Piotr Bielicki  
 
Z mojego doświadczenia wynika, że najczęściej kandydatem do 
otwarcia próby na stopień przewodnika jest wędrownik (wędrow-
niczka) w wieku ok. 17-19 lat, pełniący funkcję drużynowego. Taka 
osoba posiada zazwyczaj „odpowiednie wyrobienie harcerskie”  
i często jest w trakcie realizacji próby na stopień HO, lub tuż przed 
jej otwarciem i realizacją. Często, słusznie otwarcie próby na 
stopień przewodnika taka osoba traktuje (a także komendant hufca 
i KSI) jako naturalny, kolejny etap „w harcerskiej służbie”. W takich 
przypadkach sprawa jest prosta i jeżeli kandydat spełnia „warunki 
otwarcia próby”, a sam program próby uwzględnia realizację 
wszystkich „wymagań”, to jest ona otwierana rozkazem komen-
danta hufca na wniosek KSI (w przypadku Hufca Włocławek-
Miasto jest to KSIiK).  
 
Sprawa nieco się komplikuje, jeżeli do KSI wpływa wniosek „stare-
go harcerza” – mam na myśli osobę „po wieku wędrowniczym”, 
czyli powyżej 25 roku życia. Bywa bowiem, iż takiemu wędrowni-
kowi wcześniej nie przyszło do głowy lub nie miał takiej potrzeby, 
aby zostać instruktorem ZHP. Bo przecież nie każdy, nawet „wy-
bitny” harcerz/wędrownik musi być instruktorem. Warto w tym 
miejscu przypomnieć, że obecne zapisy w Statucie ZHP umożli-
wiają efektywną pracę na rzecz swoje środowiska harcerskiego 
osobom po 25 roku życia w ramach tzw. „starszyzny harcerskiej” 
(choć do „starszyzny” zalicza się również osoby dorosłe, które 

ukończyły 21 rok życia i nie pełnią funkcji instruktorskich oraz nie 
są czynnymi członkami drużyn wędrowniczych). Niemniej jednak  
w przypadku, gdy taka osoba zechce otworzyć próbę na stopień 
przewodnika, to oczywiście należałoby zrobić wszystko, aby jej to 
umożliwić – zwłaszcza, gdy pełni lub ma pełnić ma funkcję druży-
nowego/drużynowej. Uważam, że takie przypadki powinny być 
traktowane w sposób wyjątkowy, w tym m.in. poprzez specjalne 
potraktowanie zakresu proponowanego programu próby i czasu jej 
realizacji – mniejsza liczba zadań i krótszy czas realizacji. Cho-
ciażby dlatego, że bez wątpienia taki człowiek jako instruktor, 
będzie mógł znacznie więcej wnieść do naszej Organizacji, niż 
jako członek starszyzny. Moje przekonanie związane jest m.in.  
z tym, iż w obecnej chwili w ZHP szczególny nacisk kładzie się na 
„wspieranie pracy drużynowych przez pozostałą kadrę instruktor-
ską” oraz pozyskiwanie kadry, w tym „kadry z zewnątrz organiza-
cji”. 
 
W kontekście tych rozważań, niezwykle istotne są zapisy „Uchwały 
XXXVIII Zjazdu ZHP z dnia 7 grudnia 2013 r. w sprawie planu 
pozyskiwania kadry wśród osób dorosłych 35+”. Czytamy w niej 
m.in., cyt.: „Dla realizacji misji wychowawczej ZHP kluczowi są 
drużynowi. Około 20% drużynowych to osoby niepełnoletnie, a ok. 
40% drużynowych nie ma stopnia instruktorskiego…”; „… dlatego 
ważnym problemem staje się pozyskiwanie kadry do pełnienia tej 
najważniejszej dla wychowania harcerskiego funkcji…”; „… klu-
czowym elementem działań na rzecz pozyskania kandydatów do 
pełnienia funkcji drużynowych jest zachęcanie osób dorosłych do 
podejmowania pracy wolontariackiej w ZHP. Taką propozycję 
chcielibyśmy adresować do rodziców zuchów i harcerzy, do innych 
osób dorosłych będących byłymi harcerkami, harcerzami i instruk-
torami, jak również do osób wcześniej niezrzeszonych w ZHP…”. 
 
Aby móc realizować, przynajmniej w części, postulaty wyżej przy-
toczonej uchwały, w odniesieniu oczywiście do opisanego przeze 
mnie przypadku, mogłyby być zastosowane przepisy „Systemu 
stopni instruktorskich” (Uchwała nr 40/XXXVI Rady Naczelnej ZHP 
z dnia 6 marca 2011 r.) dotyczące możliwości pominięcia niektó-
rych wymagań na stopień. Mam tu na myśli pkt. III. 7 pkpt. 3 „sys-
temu stopni …”, cyt.: „w uzasadnionych przypadkach, biorąc pod 
uwagę wykształcenie, doświadczenie i dotychczasowy przebieg 
służby instruktorskiej kandydata do stopnia, pominąć wymaganie 
na stopień opisując ten fakt w karcie próby”. Zastosowanie tego 
zapisu wpisuje się również w „ideę pozyskiwania kadry z zewnątrz 
organizacji”, zawartej w ”Systemie pracy z kadrą” (Uchwała  
nr 18/XXXVI Rady Naczelnej ZHP z dnia 27 czerwca 2010 r.),  
pkt. VI.1.2, w tym m.in. cyt.: „… w przypadku kadry ubiegającej się 
o pełnienie funkcji instruktorskich, niezbędne jest takie zaplanowa-
nie próby przewodnikowskiej, aby uwzględniać wiedzę i umiejęt-
ności kandydata na instruktora, wynikające z jego doświadczenia 
życiowego i wykształcenia”. Odnosząc te zapisy do naszego przy-
padku, szczególny nacisk kładłbym na wiedzę i umiejętności kan-
dydata… wynikające z jego „doświadczenia”. Oznaczać to może, 
iż w takiej próbie przewodnikowskiej można byłoby pominąć część 
wymagań, a tym samym ograniczyć liczbę i rodzaj zadań do mini-
mum.  
 
Uważam ponadto, iż w takim przypadku należałoby bezwzględnie  
zastosować się do wytycznych zawartych w „Strategii rozwoju ZHP 
na lata 2012-2017” (Uchwała XXXVII Zjazdu Nadzwyczajnego 
ZHP z dnia 4 grudnia 2011 r.), pkt. II, cyt.: „Strategia rozwoju ZHP 
stawia drużynowego w centrum zainteresowania całej Organizacji; 

Starszy kandydat  

na instruktora… 
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Wszystkie cele strategiczne, przyjmowane przez organizację, mają 
sens tylko wtedy, jeśli w wyniku ich realizowania poprawi się 
wsparcie organizacji dla drużynowego”. Moim zadaniem oznacza 
to m.in. prowadzenie działań na rzecz ułatwiania w zdobywaniu 
stopni instruktorskich, szczególnie stopnia przewodnika przez 
drużynowych (również tych po 25 roku życia, bez względu na to, 
czy są „starymi harcerzami”, czy też stanową nowy nabór spośród 
osób dorosłych, np. rodzice i nauczyciele).  
 
Warto zaznaczyć, że do warunków zamknięcia próby przewodni-
kowskiej należą m.in. „osiągnięcie poziomu opisanego w idei 
stopnia i zrealizowanie wymagań próby” oraz „posiadanie wiedzy  
i umiejętności na poziomie stopnia harcerka orla/harcerz orli”.  
 
Jeżeli chodzi o pierwszy z wymienionych warunków, to nie mam 
żadnych wątpliwości, że kandydat na przewodnika, powinien 
osiągnąć poziom własnego rozwoju wg idei stopnia przewodnika, 
która mówi, że przewodnik: „Poznaje siebie i motywy swojego 
postępowania. Jest wzorem dla harcerzy. Ma uzdolnienia przy-
wódcze. We współdziałaniu z dziećmi i młodzieżą znajduje radość, 
umie być starszym kolegą i przewodnikiem. Świadomie stosuje 
metodę harcerską do realizacji celów wychowawczych. Ma poczu-
cie odpowiedzialności za pracę i powierzony zespół. Bierze aktyw-
ny udział w życiu hufcowej wspólnoty”. 
 
Jeżeli chodzi o drugie z wymienionych wymagań, to często  
w programach prób przewodnikowskich zapisywane jest zobowią-
zanie do zdobycia stopnia HO – to dobrze, ale nie jest to wymóg 
konieczny. I tu nasuwa się pytanie, czy w próbie przewodnikow-
skiej należy ujmować takie zadania, jak np. równoległa realizacje 
próby na HO. Otóż, osoby dorosłe powyżej 25 roku życia, realizu-
jące próbę przewodnikowską, nie powinny realizować równolegle 
prób na stopnie harcerskie (wędrownicze), np. na stopień HO itp. 
Jest to bowiem sprzeczne z obowiązującym „systemem meto-
dycznym ZHP” oraz z „system stopni harcerskich”. Jeżeli w próbie 
na stopień przewodnika takiej osoby, znalazł się niestety zapis o 
realizacji stopnia wędrowniczego, to takie zadanie powinno być 
przez KSI usunięte. Warto nadmienić, iż w „warunkach zamknięcia 
próby przewodnika/przewodniczki” znalazł się zapis, cyt.: „posia-
danie wiedzy i umiejętności na poziomie 
stopnia harcerka orla – harcerz orli”. 
Oznacza to, iż osoba realizująca próbę 
nie musi zdobyć stopnia HO, chodzi 
bowiem tylko o „posiadanie wiedzy  
i umiejętności” na poziomie tego stopnia, 
a nie posiadanie samego stopnia.  
 
Powyższe rozważania dotyczyć mogą 
również osób dorosłych, które pozysku-
jemy z zewnątrz organizacji – np. rodzice 
zuchów i harcerzy oraz nauczyciele, 
chcący podjąć służbę instruktorską  
w ZHP. Ale to już inny temat, może na 
kolejny tekst. 
 
/ autor tekstu był w latach 1993-1994 oraz 2002-
2003 członkiem Hufcowej Komisji Stopni Instruktor-
skich, w latach 2003-2005 członkiem Chorągwianej 
Komisji Stopni Instruktorskich Chor. Kuj.-Pom. ZHP, 
w latach 2003-2013 przewodniczącym Hufcowej 
Komisji Stopni Instruktorskich i Kształcenia, od 2013 
jest wiceprzewodniczący tejże Komisji / 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Piotr Okruciński  
 
/tekst po raz pierwszy został opublikowany w serwisie na stronie 
internetowej hufca w dniu 7 stycznia 2014 r./ 
 
Dnia 6 stycznia roku Pańskiego 2014 w godzinach porannych 
ruszył we Włocławku Orszak Trzech Króli. Nie mogło oczywiście 
zabraknąć na nim obstawy złożonej z harcerzy Hufca ZHP Wło-
cławek Miasto! Drużyny schodziły się przed urząd miejski, gdzie 
były rozdzielane kolejne zadania. Nie można pominąć udziału 
harcerskiego Patrolu Ratowniczego, który pojawił się z apteczka-
mi, gotowy do udzielenia wszelkiej pomocy. Po kilku niedogodno-
ściach - głównie ze strony kamizelek odblaskowych w rozmiarach 
dla zuchów - został ustalony ogólny szyk. Orszak ruszył koło go-
dziny 11, kolędy zaczęły rozbrzmiewać na ulicach miasta. Czło-
wiek to podobno zwierze stadne i jak stado stratować drugiego 
człowieka potrafi. Nasi harcerze pomagali organizować przemarsz  
i formować równą kolumnę. Po przystankach w okolicach poczty  
i placu Wolności Orszak ruszył w kierunku katedry. Tam, w akom-
paniamencie zespołu reprezentacyjnego Wojska Polskiego, biskup 
Wiesław Mering odprawił mszę. Dary podczas niej składali oczywi-
ście harcerze. Po nabożeństwie była okazja zjeść ciepłą grochów-
kę, z czego większość ochoczo skorzystała. Strat w załodze nie 
odnotowano, nikogo nie trzeba było opatrywać, a drogi nie nadło-
żono. Jak zwykle harcerze spisali się na piątkę! 
 
 

 

Orszak Trzech Króli 
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Natalia Idzikiewicz 
 
/tekst po raz pierwszy został opublikowany w serwisie na stronie internetowej hufca 
w dniu 11 lutego 2014 r./ 

 
Całkiem niedawno w naszym hufcu pojawiło się czterech nowych 
ratowników ZHP. W styczniu odbył się  bowiem wędrowniczy kurs 
pierwszej pomocy który trwał dwa weekendy (17-19 oraz 24-26). 
Co prawda pięć osób ubiegało się odznakę lecz niestety druhna 
Julia Korpowska, pomimo szeroko rozwiniętych umiejętności, nie 
mogła stawić się w drugim terminie by ostatecznie zaliczyć kurs. 
To przykre, bo gdyby dh. Julia mogłaby pojawić się 24 stycznia 
ponownie w Toruniu, teraz śmiało mówilibyśmy, że mamy pięciu 
świeżo upieczonych ratowników. 

  
Pomimo dużego zmęczenia, małej ilości snu i nawału wiedzy 
nabytej w krótkim czasie, kurs zdały wszystkie osoby z naszego 
hufca, które pojawiły się w obydwóch terminach - czyli druhna 
Magdalena Rożek, Natalia Idzikiewicz, Patrycja Grzegórska oraz 
druh Piotr Okruciński.  
„Ogólnie mi się podobało. Kurs był fajnie zorganizowany. Ostatnie 
wykłady były dość męczące z uwagi na wycieńczenie, ale żeby 
cos umieć trzeba poświęcić czas na naukę’’ - tak wypowiedział się 
druh Daniel Konrad, zastępowy z Niebieskiej 28 Toruńskiej Druży-
ny Harcerzy Watra. 
Podczas pierwszego weekendu wykłady trwały od rana do późnej 
nocy. Oczywiście z przerwą na jedzenie. Natomiast dnia 25 stycz-
nia odbywały się tylko symulacje. Cały, długi dzień sprawdzane 
były umiejętności naszych druhów. Nie dość, że musieli zachować 
zimną krew i doskonale poradzić sobie w praktyce, pisali test 
teoretyczny. 
,,Kurs bardzo mi się podobał. Moja wiedza po nim jest wiele lep-
sza. Oprócz tego była fajna atmosfera, wszyscy się dogadywali-
śmy i w ogóle. Ale organizacyjnie trochę źle’’ - powiedziała druhna 
Klaudia Konowalczuk, również z Torunia. 
Kurs zorganizował Harcerski Klub Ratowniczy w Toruniu na które-
go czele stoi Paweł Wantowski. Prowadzony był przez bardzo 

miłą, wykfalifikowaną i dobrze przekazującą wiedzę kadrę. Wykła-
dowcami były bowiem osoby, które na co dzień spotykają się  
z różnymi przypadkami pracując chociażby jako ratownicy me-
dyczni. Organizacja była dobra i tak samo osoby z naszego hufca, 
jak i inni uczestnicy potwierdzą, że warto przyjechać na takowy 
kurs. 
,,Wędrowniczy Kurs Pierwszej Pomocy uważam za bardzo udany. 
Był to jeden z lepszych biwaków na jakich byłem. Organizacja była 
odpowiednia. Mieliśmy okazję spędzić czas we wspólnym gronie, 
a przy okazji zyskać wiedzę wartą więcej niż życie’’ - tak kurs 
ocenił drużynowy Niebieskiej 28 Toruńskiej Drużyny Harcerzy 
Watra, ćwik Damian Litwin. 
Wszystkim nowym ratownikom gratulujemy, a za druhnę Julię 
trzymamy kciuki. Co się odwlecze to nie uciecze! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Agata Mazurek 
 
/tekst po raz pierwszy został opublikowany w serwisie na stronie internetowej hufca 
w dniu 23 lutego 2014 r./ 

 
Nietypowe święto. Choć odbywa się raz do roku, obchodzone jest 
każdego dnia – przez inne osoby. Jest to ważne wydarzenie  
w życiu każdego człowieka, instytucji, zgrupowania. Jednym sło-
wem – urodziny. Ciężko byłoby obchodzić je każdego dnia,  
z wszystkimi. 

Mamy nowych ratowników ZHP  

 

 

 

25. rocznica powstania  

147 WDW Scatter  
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W ten weekend przypadła jednak szczególna rocznica. 
Dwudziestego drugiego lutego swoje 25. urodziny obchodziła 147. 
Włocławska Drużyna Wędrownicza Scatter. Wydarzenie poruszyło 
całym Hufcem ZHP Włocławek, ponieważ jest to najstarsza istnie-
jąca drużyna w mieście. Przez jej szeregi przeszło ponad 100 
harcerzy. 
Wszystko zaczęło się w roku 1989, kiedy Dh Piotr Sławianowski 
postanowił założyć drużynę. Pierwszy nabór został zorganizowany 
w Szkole Podstawowej numer 21. Szeregi 147 WDSH Scatter 
utworzyła grupa młodych chłopców. Według pierwotnego założe-
nia miała być to drużyna męska. Z początku miała ona zasilić 
szeregi istniejącej już grupy najlepszymi harcerzami. Szybko 
jednak okazało się, że nowopowstałej drużyny nie da się już roz-
dzielić. W taki sposób 22 lutego 1989 roku powstała 147 WDSH, 
która później przekształciła się w 147. Włocławską Drużynę Wę-
drowniczą. 

Pierwszy rok był dla drużyny niełatwym okresem. Nie miała bo-
wiem własnej harcówki, w której mogłaby się spotykać. Harcerze 
przeprowadzali więc zbiórki w terenie, a kiedy pogoda nie pozwa-
lała na przebywanie na powietrzu, spotykali się w swoich mieszka-
niach. Trudne warunki pracy nie zniechęcały jednak grupy do 
działania. Scatter dwanaście pierwszych miesięcy poświęcił cięż-
kiej pracy nad sobą. Harcerze ćwiczyli musztrę, poznawali historię 
Związku Harcerstwa Polskiego, szlifowali techniki harcerskie.  
Ich wytrwałość zaowocowała w późniejszych latach. Do większych 
osiągnięć można zaliczyć wygraną podczas rajdu we Włocławku, 
na którym Scatter pokonał Czarną 13 – jedną z lepszych drużyn  
w Polsce. W 2007 roku pojechała na rowerach na  Światowe 
Jamboree w Anglii. Nie można również zapomnieć o obecności 
147. na wielu edycjach Ogólnopolskiego Rajdu Świętokrzyskiego, 
na którym drużyna lokowała się zazwyczaj w czołówce, kilka razy 
zajmując pierwsze miejsce. 
Przede wszystkim byliśmy rozpoznawani jako paczka przyjaciół – 
wspomina Dariusz Krzeszewski, jeden z członków Scattera.  
Jednak bordowy beret i wizerunek głowy spiderman’a na lewym 
ramieniu – to obecnie dwa bardzo charakterystyczne symbole. 
Rozpoznawane są w środowisku harcerskim nie tylko w mieście, 
ale również na arenie krajowej.  
Jestem drużynowym Scattera od listopada ubiegłego roku. Prowa-
dzenie tej drużyny jest dla mnie sporym wyzwaniem, jednak wiem, 
że moja praca zaprocentuje w przyszłości. Sto czterdziesta siódma 
pełni w moim życiu bardzo ważną rolę, poświęcam jej wiele cza-
su – mówi Mikołaj Bielicki, obecny drużynowy 147. Włocławskiej 
Drużyny Wędrowniczej Scatter. 
Z okazji 25 urodzin życzymy całej drużynie wytrwałości i sukcesów 
w dalszym rozwoju! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Natalia Idzikiewicz  
 
/tekst po raz pierwszy został opublikowany w serwisie na stronie internetowej hufca 
w dniu 25 lutego 2014 r./ 

 
Dnia 21.02.2014 r. 17 Drużyna Starszoharcerska Itineris (w skła-
dzie: druhna Natalia Idzikiewicz, Klaudia Bujalska, Oliwia Pasi-
kowska, druh Błażej Krzywicki, Bogumił Jasiński, Adam Jaworski, 
Maks Operlejn, Łukasz Gołaszewskim) wraz z opiekunem, druhem 
Michałem Bielickim, wyruszyła na Rajd Kopernikański. 
 
Od samego początku zaczęły się komplikacje. Okazało się bo-
wiem, że pociąg którym mieliśmy jechać w piątki nie kursuje. Na 
szczęście dotarliśmy do Torunia autobusem. Pomimo pokonania 
początkowych problemów, po przybyciu na miejsce również oka-
zało się, iż ciężko chociażby zgrać filmik który był zadaniem 
przedrajdowym, a i nie było wszystkich papierów. Po chwili jednak-
jak na wspaniałych harcerzy przystało-poradziliśmy sobie ze 
wszystkim, więc film został zgrany, a  papiery ściągnięte. 

  
Cały Rajd miał na celu przybliżenie nam codziennego PRLowskie-
go życia. Wszystkie patrole miały przygotować filmik w którym 
przedstawialiśmy jak żyło się w czasach PRLu. Podczas pierw-

XXXI Rajd Kopernikański  

okiem 17 WDSH Itineris  
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szego dnia oglądaliśmy twory wszystkich grup, po czym wyruszyli-
śmy na trasę nocną. Zmagaliśmy się z nią do trzeciej w nocy, by 
zrobić wszystkie punkty. Udało nam się! Nie mieliśmy tylko zaga-
dek, które zostały pozrywane. Gra nocna była bardzo ciekawa lecz 
pech chciał, że nie była punktowana. A tak dobrze nam poszła! 
Poza tym stare miasto oświetlone tylko dzięki lampom wygląda 
cudownie. 
 
Drugiego dnia wyruszyliśmy na trasę dzienną. Niestety wychodzili-
śmy jako jeden z ostatnich patroli, a do tego nasza znajomość 
Torunia jest tak mała, że gdybyśmy nie umieli orientować mapy 
pogubilibyśmy się kompletnie. Na szczęście, jak na harcerzy 
przystało, odczytywanie mapy poszło nam bezbłędnie i z uśmie-
chem na twarzy podróżowaliśmy po Toruniu. Punkty były jednak 
porządnie poukrywane, więc ciężko było znaleźć wiele  
z nich. Ba, nawet torunianie mieli z nimi problem! 
W międzyczasie często zaglądaliśmy do McDonalnda, a czasem 
nawet do Subway'a. Jak bowiem można wyruszyć na trasę  
z pustym żołądkiem? Harcerz głodny, harcerz zły. 
 
Drużyna miała okazję się zintegrować, choć opinie są podzielone. 
Jedni uważają, że w organizacji trasy starszo harcerskiej można 
by wprowadzić kilka poprawek, a inni są 
bardzo zadowoleni. Wszyscy jednak są 
jednogłośni, że bawiliśmy się wspaniale  
w swoim gronie. Oto wypowiedzi paru 
osób z 17 WDSH Itineris: 
 
,,Ten rajd był czymś nowym dla nas, 
ponieważ mieliśmy świeżo upieczoną 
drużynową i to był nasz pierwszy "samo-
dzielny" wyjazd. Musieliśmy sami się 
przygotowywać i załatwiać wszelkie 
formalności. Mimo to uważam, że świet-
nie daliśmy sobie radę i cały rajd był 
udany. Było dużo śmiechu, luzu. Ale były 
też momenty poważne, kiedy trzeba było zamknąć paszczę  
i słuchać się naszego opiekuna czy patrolowej. Zadnia były uroz-
maicone, nie narzekaliśmy na nudę, choć gdybyśmy wybrzydzali 
to coś dałoby się napisać, ale dzięki dobrej atmosferze prawie cały 
czas było miło i sympatycznie. Trasy opierały się głównie na sta-
rówce Torunia co potęgowało jeszcze PRL-owski klimacik. Nie 
było żadnej presji czasu, razem wykonywaliśmy zadania, nasz 
dzielny opiekun - Michał, pomagał jak mógł oraz dał pierwsze 
lekcje gry w popularne "karcioszki", czyli po prostu karciane Star 
Wars. Może nie udało nam się wygrać, ale nie tylko to było dla nas 
priorytetem. Dobra zabawa, to się dla nas liczy! Ogółem wrażenia 
bardzo pozytywne i z pewnością będą długo przez nas wspomina-
ne.’’ - Tak wypowiedział się druh Bogumił Jasiński, przyboczny  
17 WDSH Itineris. 
 
,,Rajd bardzo mi się podobał. Dał mi możliwość poznania innego 
miasta, harcerzy z innych środowisk, którzy okazali się bardzo mili 
i sympatyczni.’’-Powiedziała druhna Klaudia Bujalska. 
 
Mi osobiście Rajd się podobał. Z tak wspaniałą drużyną i opieku-
nem nie sposób się nudzić. Wydaje mi się, że organizacja mogłaby 
być lepsza. Chciałabym na zakończenie tego artykułu podzięko-
wać szefowi ds. promocji hufca, druhowi Michałowi Bielickiemu, za 
to, że zgodził się być naszym opiekunem i wspaniale się z nim 
bawiliśmy. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Agata Mazurek 
 
/tekst po raz pierwszy został opublikowany w serwisie na stronie internetowej hufca 
w dniu 25 lutego 2014 r./ 

 
Dzień jak co dzień, a jednak tak szczególny. Myśl przewodnia od 
lat ta sama, jednak co roku rozumiana inaczej. Braterski krąg, 
chodź jest tak częstym zjawiskiem, tylko jeden raz w ciągu dwuna-
stu miesięcy gromadzi tylu harcerzy. Tylko Dzień Myśli Braterskiej 
jest w stanie zdziałać tyle dobrego w ciągu niecałej doby. Godzi 
skłócone drużyny, eliminuje rywalizację, skłania do wyciągnięcia 
pozytywnych refleksji nad działaniami harcerskimi. 
  

To magiczne święto zgromadziło 22 lutego harcerzy z 11. 
cławskiego Szczepu Equilibrium. Było okazją do zintegrowania się 
z innymi oraz wspólnego spędzenia czasu w miłej atmosferze. 
Wszystkie drużyny spotkały się o 17.00 przy kościele na ulicy 
Ostrowskiej, aby po chwili znaleźć się w salce katechetycznej  
w podziemiach. Zbiórka rozpoczęła się obrzędowo, jednak bardzo 
szybko Jedenasta przeszła do części mniej oficjalnej. Wszyscy 
drużynowi opowiedzieli o swoich pierwszych krokach w ZHP oraz 

Dzień Myśli Braterskiej  

w 11 WSH Equilibrium 
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o tym jak doszli do pełnienia swojej funkcji. To zadanie pozwoliło 
nam lepiej się poznać i zbliżyć do siebie. Później wszyscy rozru-
szali się zabawą w wirusa, która wywołała wśród harcerzy falę 
śmiechu. Nie zabrakło pląsów, a także piosenek w akompania-
mencie gitary Dh Adama Pałuckiego. Najbardziej emocjonującą 
zabawą, było wyłonienie tajemniczego mordercy, który zabijał  
z zimną krwią jedynie za pomocą mrugnięcia oka. Na koniec, kiedy 
wszyscy byli zbyt zmęczeni na zabawy, drużyny wręczyły sobie 
kartki oraz prezenty z okazji Dnia Myśli Braterskiej. 
Podsumowując, 11 Włocławski Szczep Equilibrium spędził ze sobą 
wspaniałe kilka godzin, zapominając o jakiejkolwiek rywalizacji czy 
codziennych troskach. Dla nikogo nie był to czas stracony, co 
można zauważyć oglądając fotorelację z imprezy Dh Martyny 
Nowackiej.  
Z niecierpliwością czekamy na kolejną zbiórkę w tym samym,  
a nawet większym gronie! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

hm. Piotr Bielicki  
 
Związek Harcerstwa Polskiego to nie tylko organizacja wycho-
wawcza, to przede wszystkim ruch społeczno-wychowawczy, 
którego nadrzędnym celem jest jak najdalej idące wsparcie rodzi-
ców i opiekunów dzieci oraz szkół i innych placówek oświatowo-
wychowawczych w wychowywaniu dzieci i młodzieży. Misją ZHP, 
która została zapisana w Statucie Związku oraz w innych doku-
mentach, jest wychowywanie młodego człowieka, czyli wspieranie 
go we wszechstronnym rozwoju i kształtowaniu charakteru przez 
stawianie wyzwań. 
 
Związek Harcerstwa Polskiego jest więc ruchem, którego celem 
podstawowym jest podejmowanie działań umożliwiających harmo-
nijny rozwój intelektualny, społeczny, duchowy i fizyczny człowie-
ka. Harcerstwo realizuje ten cel poprzez specyficzny model wy-
chowawczy, który określa się mianem „harcerskiego systemu 
wychowawczego”. System ów tworzą: zasady harcerskiego wy-
chowania, program harcerski, metoda harcerska. 
 
Jednym z elementów „metody harcerskiej” jest prawo i przyrze-
czenie harcerskie (mamy tu na myśli również prawo i obietnicę 
zucha oraz zobowiązanie instruktorskie), czyli zbiór idei, praw  
i obowiązków, które wytyczają ramy etyczne i moralne, na których 
to wychowanie się opiera. „Przyrzeczenie i prawo harcerskie kre-
ślą konkretny system wartości, opisują ideał. Odzwierciedlają 
zasady harcerskiego wychowania: służbę, braterstwo, pracę nad 
sobą. Prawo każdemu harcerzowi daje ściśle określony kodeks 
postępowania, jest dla niego życiowym drogowskazem (…) Akcep-
towanie zawartych w Prawie i Przyrzeczeniu ideałów oraz stały, 
możliwie największy, wysiłek zmierzający do ich osiągnięcia są 
wobec młodego człowieka skutecznym instrumentem wpływają-
cym na jego rozwój” 1. 
 

                                                           
1 „Harcerskie Ideały”, Warszawa 1997, s. 11.  

Trudno jest w prosty sposób odpowiedzieć na pytanie, czym jest 
harcerstwo? Twórca skautingu, z którego harcerstwo się wywodzi  
i którego jest częścią twierdził, że „(…) zasadą skautowego syste-
mu wychowawczego jest badanie pragnień i pomysłów chłopca  
i kierowanie nim tak, by wychowywał sam siebie, a nie tylko był 
pouczany (…) Naczelnym zadaniem naszego systemu wycho-
wawczego jest uchwycić charakter chłopca na gorąco, kiedy jest 
zdolny do entuzjazmu, wykuć go w odpowiedni kształt wywabić na 
wierzch i rozwinąć jego indywidualność, tak by sam potrafił wy-
chować się na dobrego człowieka i obywatela cennego dla kraju  
w najbliższej przyszłości” 2. 
 
Powyższe „pragnienie” lub jak, kto woli „misję”, czyli wychowywa-
nie – kształtowanie osobowości młodego człowieka, można reali-
zować, gdy do dyspozycji mamy odpowiednio przygotowanych  
i predysponowanych wychowawców-instruktorów. To od ich umie-
jętności, wiedzy oraz właściwej postawy etycznej i moralnej zależy 
„jakość tego wychowania”. Aleksander Kamiński tak pisał o in-
struktorach-wychowawcach: „Co to znaczy – być wychowawcą 
młodzieży? Znaczy to po prostu – dawać, służyć, pomagać, inspi-
rować. Przeciwieństwem, karykaturą wychowawcy jest wódz, 
manipulator, który narzuca innym swój sposób myślenia, działania, 
postępowania (…) Zadanie wychowawcy polega na wyzwalaniu  
w jednostce wszystkiego tego, co w nim najlepsze, wartościowe, 
na pomocy w samorealizacji, w samourzeczywistnianiu” 3. 
 
To właśnie dlatego „(…) warunkiem skuteczności harcerskiej 
metody jest przykład instruktora. Swoją postawą instruktor powi-
nien dawać przykład osiągania wartości, którym służy harcerstwo, 
pokazywać, że życie według Prawa Harcerskiego może być źró-
dłem radości” 4.  

 
W kontekście powyższych 
rozważań, należy zauwa-
żyć, że w ZHP niezwykle 
ważną funkcje w rozwoju  
i wspieraniu kadry instruk-
torskiej stanowią Komisje 
Stopni Instruktorskich. Ja 
osobiście miałem to wielkie 
szczęści, że w swojej dro-
dze instruktorskiej mogłem 

pracować między innymi w KSI, a nawet więcej – współtworzyć  
w Hufcu ZHP Włocławek-Miasto wspólny zespół instruktorski  
z połączenia KSI i ZKK!!! 
 
Funkcję przewodniczącego Komisji Stopni Instruktorskich  
i Kształcenia Hufca Włocławek-Miasto, czyli połączonej Komisji 
Stopni Instruktorskich oraz Zespołu Kadry Kształcącej pełniłem 
przez dziesięć lat, tzn. od lutego 2003 r. do października 2013 r. 
(chociaż szefem zespołu kształcenia byłem dłużej, bo już od mar-
ca 2000 roku do połączenia tych dwóch zespołów, a wcześniej 
członkiem KSI w latach 1993-1994 oraz 2002-2003).  
  
To na mój wniosek w 2003 roku, ówczesny Komendant Hufca druh 
hm. Eugeniusz Rożek zgodził się na połączenie KSI i ZKK w jeden 

                                                           
2 R. Baden-Powell, „Skauting dla chłopców”, Warszawa 1938/Warszawa 1990,  
s. 12, 14, 374.  
 3 A. Janowski, „Aleksander Kamiński, Myśli o Polsce i wychowaniu”, Warszawa 
2003, s. 21.  
4 „Harcerskie Ideały”, op. cit., s. 12.  

Moje słowo o KSIiK  

w latach 2003-2013 
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zespół. Z perspektywy czasu wydaje się, że był to dobry pomysł. 
W hufcu o dość małym potencjale kadrowym, wykorzystanie kilku 
zaledwie czynnych podharcmistrzów i harcmistrzów do pracy  
w jednym zespole okazało się najbardziej racjonalnym rozwiąza-
niem. W tym czasie, tzn. od 2000 roku w ZKK i później w ramach 
KSIiK od 2003 roku, służbę pod moim kierownictwem pełniło wielu 
znakomitych instruktorów – były to druhny i druhowie:  
1) hm. Katarzyna Marszałek (w ZKK od III.2000 do II.2003 oraz 

w KSIiK od II.2003 do IX.2004 i znowu w KSIiK od X.2004 do 
chwili obecnej – od X.2013 jest przewodniczącą KSIiK), 

2) hm. Piotr Walburg (w ZKK od III.2000 do II.2003 oraz  
w KSIiK od II.2003 do IX.2004 i znowu w KSIiK od X.2004 do 
chwili obecnej), 

3) hm. Jarosław Marciniak (w ZKK od III.2000 do II.2003 oraz  
w KSIiK od II.2003 do IX.2004), 

4) hm. Paweł Bielicki (w ZKK od XI.2000 do II.2003 oraz  
w KSIiK od II.2003 do IX.2004 i znowu w KSIiK od II.2008 do 
chwili obecnej), 

5) phm. Wojciech Kruszyński (w ZKK od XI.2000 do II.2003 oraz 
w KSIiK od II.2003 do IX.2004), 

6) phm. Jarosław Chlewicki (w ZKK od XI.2000 do II.2003 oraz 
w KSIiK od II.2003 do IX.2004), 

7) phm. Marcin Lewandowski (w ZKK od XI.2000 do II.2003 oraz 
w KSIiK od II.2003 do IX.2004), 

8) hm. Agnieszka Balcerak (w KSIK od IX.2004 do IV.2008), 
9) hm. Cecylia Falkowska (w KSIiK od IX.2004 do IV.2008), 
10) hm. Marek Tężycki (w KSIiK od IX.2004 do IV.2008), 
11) phm. Dariusz Krzeszewski (w KSIiK od I.2008 do chwili obec-

nej), 
12) phm. Jakub Sadowski (w KSIiK od VIII.2011 do II.2013). 
 
W tym miejscu chciałbym tym wszystkim instruktorkom i instrukto-
rom złożyć serdecznie podziękowania, za wytrwałość i wysiłek  
w pełnieniu służby instruktorskiej w wymienionym wyżej Zespole  
i Komisji oraz sumienność i rzetelność w wykonywaniu tej służby.  
 
Szczególne podziękowania należą się druhom, którzy najdłużej 
pracowali razem ze mną w Komisji oraz wnieśli najwięcej twór-
czych pomysłów w realizację jej zadań od roku 2003 do roku 2013. 
Te podziękowania oraz wyrazy szczerej wdzięczności za ogromny 
trud i wysiłek, jaki włożyli w czasie pracy w KSIiK, kieruję do druh-
ny Katarzyny Marszałek, druha Pawła Bielickiego, druha Piotra 
Walburga i druha Dariusza Krzeszewskiego.  
 
W minionym dziesięcioleciu przez Komisję przewinęło się wiele 
harcerek i wielu harcerzy oraz instruktorek i instruktorów, realizu-
jących próby na stopnie przewodnika i podharcmistrza. Wśród nich 
znalazły się również takie osoby, którym w tym okresie Komisja 
zamknęła pozytywnie próbę na stopień przewodnika i następnie na 
stopień podharcmistrza. Od listopada 2004 r. do końca październi-
ka 2013 r. KSIiK prowadziła w sumie 56 prób na stopnie instruk-
torskie, w tym 47 to próby przewodnikowskie i 9 prób podharcmi-
strzowskich. Większość z nich zamknięto ze skutkiem pozytyw-
nym. Warto zaznaczyć, że opiekunami zdecydowanej większości 
tych prób byli członkowie KSIiK.  
 
Niewątpliwie naszym wspólnym sukcesem jest fakt, iż Komisja 
którą kierowałem przez te dziesięć lat, jest jedną z nielicznych 
hufcowych KSI w Chorągwi Kujawsko-Pomorskiej ZHP, które 
posiadają uprawnienia do prowadzenia prób na stopień podharc-

mistrza (nieprzerwanie przez cały czas pełnienia przeze mnie 
funkcji przewodniczącego). 
 
Ze względu na fakt, iż KSIiK stanowi połączone zespoły, to jej 
zadania obejmują również kształcenie kadry instruktorskiej  
w hufcu. Należy w tym miejscu podkreślić, że wszyscy obecni 
członkowie Komisji posiadają aktualne Odznaki Kadry Kształcącej 
(srebrne bądź brązowe). W latach 2003-2013 zrealizowaliśmy 
wiele przedsięwzięć szkoleniowych i kształceniowych. Były to m.in. 
kursy instruktorskie (kursy drużynowych, kursy przewodnikowskie) 
oraz warsztaty i seminaria instruktorskie5. W sumie przeprowadzi-
liśmy 3 duże hufcowe kursy instruktorskich oraz 11 warsztatów, 
szkoleń i seminariów dla kadry hufca. Braliśmy również aktywny 
udział w organizacji i przeprowadzeniu 27 kursów i szkoleń na 
poziomie chorągwi (w ramach współpracy z ChZKK), z których aż 
12 odbyło się na terenie Hufca Włocławek-Miasto6. Warto zazna-
czyć, że w większości szkoleń i kursów chorągwianych, do organi-
zacji których włączyła się nasza Komisja, uczestniczyli nasi pod-
opieczni – harcerze i instruktorzy z Włocławka. Kilku instruktorów  
z naszego zespołu (Komisji) było i jest jednocześnie członkami 
Chorągwianego Zespołu Kadry Kształcącej i Chorągwianej Komisji 
Stopni Instruktorskich. Stąd też aktywny udział naszej Komisji  
(i poszczególnych instruktorów z jej składu) w kursach i warszta-
tach organizowanych na poziomie chorągwi, a nawet na poziomie 
ogólnozwiązkowym (np. LAS 2004). To też uważam za ogromny 
sukces Komisji, której przewodniczyłem. Ten sukces, to aktywny 
udział na rzecz rozwoju nie tylko Hufca, ale również Chorągwi  
i całego Związku – niewiele hufców może pochwalić się tak szero-
kim działaniem i jednocześnie wyraźnym, pozytywnym oddziały-
waniem na inne środowiska.  
 
Oprócz wyżej wymienionych działań, na przypomnienie zasługuje 
również praca Komisji, polegająca m.in. na opiniowaniu prób na 
stopnie instruktorskie, przygotowywaniu harcerzy (wędrowników) 
 i instruktorów do otwierania prób na stopnie instruktorskie, spo-
rządzaniu protokołów z posiedzeń Komisji, pisemnych wniosków 
do rozkazów Komendanta Hufca, planów pracy, sprawozdań oraz 
dokumentacji realizowanych szkoleń i kursów. Do niezwykle 
żmudnych zadań należały także prace związane z opracowywa-
niem różnego rodzaju dokumentów. W czasie minionych dziesięciu 
lat, Komisja opracowała i wdrożyła własne, unikalne wzory doku-
mentów związanych z realizacją prób stopni instruktorskich 
(hufcowe karty prób, schematy realizacji prób, wzory protokołów  
i rejestrów oraz inne). Ponadto kilkakrotnie, m.in. w związku ze 
zmianą dokumentów ogólnozwiązkowych („system stopni instruk-
torskich”), opracowywaliśmy  kolejne wersje regulaminu KSIiK. 
Komisja opracowała również zwartą koncepcję (wraz z pełną 
dokumentacją), przyznawania honorowego wyróżnienia za lata 
służby instruktorskiej „Liść Dębu” w Hufcu ZHP Włocławek-Miasto.  
 

                                                           
5 Kursy i szkolenia organizowane przez KSIiK oraz kursy i szkolenia, w których 
organizację włączała się KSIiK: 
  – hufcowe kursy instruktorskie: 1 w 2006 r., 1 w 2011 r., 1 w 2013 r. 
  – warsztaty i szkolenia hufcowe: 1 w 2007 r., 2 w 2009 r., 2 w 2011 r.,  
      2 w 2012 r., 4 w 2013 r. 
  – kursy i szkolenia chorągwiane we Włocławku: 5 w 2004 r., 3 w 2011 r.,  
      4 w 2012 r. 
   – kursy i szkolenia chorągwiane poza Włocławkiem: 3 w 2004 r., 3 w 2005 r.,  
     1 w 2009 r., 1 w 2011 r., 1 w 2012 r., 6 w 2013 r. 
6 Taka duża liczba kursów i szkoleń chorągwianych wynika z faktu, iż większość  
z nich obywała się łącznie w ramach zgrupowań szkoleniowych, np. po 3-4 kursy 
podczas jednego szkolenia-zgrupowania.  
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Te wszystkie wysiłki podejmowane w latach 2003-2013, a związa-
ne z realizacją prób na stopnie instruktorskie oraz kształceniem 
kadry, były możliwe tylko dzięki wytężonej pracy członków Komisji 
i życzliwości wszystkich instruktorów i harcerzy naszego Hufca 
oraz komendantów hufca – hm. Eugeniusza Rożka oraz hm. Piotra 
Walburga. Za to Wam wszystkim Druhny i Druhowie składam 
serdecznie podziękowania. Czuwaj! PB. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jakub Wojtczak  
 
/tekst po raz pierwszy został opublikowany w serwisie na stronie internetowej hufca 
w dniu 30 marca 2014 r./ 

 
 
Emocje już opadły, a więc czas na krótką relację z 44 Rajdu Arse-
nał! 21 marca 2014 roku 52 Włocławska Drużyna Starszoharcer-
ska „Grot” pojechała do Warszawy na 44 Rajd Arsenał odbywający 
się co roku na pamiątkę akcji pod Arsena-
łem, akcji zbrojnej Grup Szturmowych 
Szarych Szeregów przeprowadzonej  
26 marca 1943 roku. 
Na rajd pojechał 9 osobowy patrol składają-
cy się z dh. Martyny Dudzińskiej, dh Marci-
na Sosnowskiego, dh Błażeja Drożdżew-
skiego, dh Jakuba Wojtczaka, dh Kacpra 
Kuczyńskiego, dh Jakuba Bartczaka,  
dh Piotra Jasiewicza, dh Tomasza Weso-
łowskiego oraz pwd Krzysztofa Gapskiego 
jako opiekuna.  
Pociąg przyjechał na włocławski dworzec 
około godziny 13.00, cały patrol nie mógł 
się już doczekać wyjazdu do Warszawy.  
W podróży spędziliśmy 2-3 godziny, lecz od 
dworca do naszej bazy na Wilanowie mieli-
śmy jeszcze dobre kilkanaście kilometrów. 
Dłuższą część tej trasy przebyliśmy warszawskim metrem. Po 
dojściu na miejsce wszyscy się ucieszyli, ponieważ zaraz obok 
naszej bazy znajdował się McDonald, w którym byliśmy co prawda 
tylko raz. Cały pierwszy dzień minął na różnego typu zabawach 
integracyjnych okraszonych fabułą pracy na przedwojennej po-
czcie. Wieczorem odbyło się świeczkowisko, po którym dano nam 
czas wolny, aż do ciszy nocnej. 
Drugiego dnia rano rozpoczęła się trasa po Warszawie, która 
trwała aż do popołudnia. Poruszanie się po stolicy ułatwił nam 
urząd miasta, dzięki któremu mogliśmy korzystać z komunikacji 
miejskiej za darmo, bez kupowania biletów. Trasa zawierała  
5 różnorodnych punktów o tematyce nie do końca harcerskiej. 
Wśród zadań znalazło się lutowanie radiostacji, budowanie war-
szawskich zabytków z klocków LEGO oraz nagrywanie słuchowi-
ska do radia. Na każdym punkcie zdobywaliśmy pocztówki z kolo-
rowymi ramkami, przedstawiające ważniejsze zabytkami Warsza-
wy, im więcej pocztówek w ramkach jednego koloru, tym więcej 

punktów, więc patrole wymieniały się nimi przez cały czas. Po 
powrocie do bazy otrzymaliśmy skromny obiad i mieliśmy zajęcia 
związane z pierwszą połową XX w. Były to zajęcia fotograficzne, 
na których wywoływaliśmy zdjęcia metodami z epoki, filmowe, na 
których oglądaliśmy film wojenny oraz zajęcia taneczne, na któ-
rych uczyliśmy się popularnych w tym okresie tańców. Każdy 
uczestnik mógł wybrać 2 z 3 dostępnych warsztatów, a Druh 
Krzysztof pojechał na konferencję instruktorską. Wszystko skoń-
czyło się tuż przed ciszą nocną, więc zaraz po zajęciach udaliśmy 
się do śpiworków. Noc z soboty na niedzielę była wyjątkowa dla 
druha  Tomasza Wesołowskiego, który właśnie wtedy otrzymał 
naszywki drużyny. 
Ostatni dzień rajdu rozpoczął się pakowaniem, opuszczeniem 
bazy i apelem. Spakowani pojechaliśmy autobusem pod Arsenał, 
gdzie miał odbyć się apel kończący. Oczekiwanie na zakończenie 
wcale nie było nudne, ponieważ spędziliśmy ten czas w KFC  
z naszymi przyjaciółmi z 6 Tarnobrzeskiej Drużyny Harcerskiej 
„Kalina”, którzy jak się potem okazało wygrali rajd. Po apelu po-
szliśmy na Dworzec Centralny, gdzie mieliśmy czekać na nasz 
pociąg do domu. Podróż minęła dosyć spokojnie i około godziny 
20.00 wszyscy rozeszli się do domów. Możemy być również dumni 
z wyniku jaki uzyskaliśmy! Na 113 Patroli biorących udział w raj-
dzie nasza drużyna zajęła 21 miejsce!!! :)Wiemy jedno! Za rok na 
pewno pojawimy się na 45 Rajdzie Arsenał! 
Z harcerskim pozdrowieniem Czuwaj! 52WDSH Grot. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

„Grot” na Arsenale…  
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pwd. Damian Błaszczyk  
 
 
Koło Przyjaciół Harcerstwa - Termin jakże wszystkim znany, lecz 
jednocześnie mało wiemy. Historia kół przyjaciół harcerstwa ma 
swoją długą tradycję. Każdy słyszał o tym ruchu, w który gromadzi 
zwolenników, rodziców, partnerów, którzy to chcą pomagać naszej 
organizacji.  A skoro są osoby, które chcą nam pomagać, czemu 
by nie skorzystać z ich pomocy? KPH działają przy jednostkach 
organizacyjnych ZHP. Niestety we Włocławku nie działa takie koło, 
a kolejne inicjatywy jego powołania są nieskuteczne. Powodem 
może być brak odpowiednich warunków do działania koła, bądź 
też brak inicjatywy i zrobienia pierwszego kroku w stronę miesz-
kańców i zebrania grupy ludzi, którzy chcą nieść pomoc. Doskona-
le pamiętamy jak chętnie pomagali nam rodzice podczas naszych 
pierwszych kroków zarówno szkolnych jak i tych harcerskich. 
Podobnie jest z takim kołem. Osoby należące do koła pracują  
w różnych firmach, posiadają różny sprzęt, doświadczenie, kwalifi-
kację, znajomości, itp. Więc dlaczego by nie skorzystać z tak 
doskonałej oferty w przypadku, gdy niemal nic nas to nie kosztuje? 
Jedyną pracę, jaką musimy włożyć to zapoczątkować otwarcie 
koła, a następnie wspierać jego funkcjonowanie. Osobą należą-
cym do koła wystarczy wskazać kierunek oraz udzielić kilku cen-
nych rad, a one doskonale odnajdą się w nowych rolach  
i świetnie sobie poradzą.  Na terenie naszego miasta jest sporo 
osób, które chciałyby pomóc Włocławskim harcerzom. Wielokrot-
nie słyszałem od rodziców „…gdyby druh czegoś potrzebował, 
proszę dać znać”. Powstanie takowego koła dałoby możliwość 
sprawnego odbioru pomocy, a także pozyskania informacji odno-
śnie możliwej do uzyskania pomocy od naszych sojuszników. 
Niestety bywa tak, iż rodzice naszych harcerzy czują się bezuży-
teczni, gdyż nie korzystamy z ich możliwości oraz oferowanej 
pomocy. A przecież, osoby należące do KPH mogłyby zorganizo-
wać, załatwić bądź pomóc w załatwieniu wielu spraw, których sami 
często nie jesteśmy w stanie wykonać, chociażby ze względu brak 
wiedzy, czy też brak doświadczenia. Od kilu lat instruktorzy próbu-
ją wskrzesić KPH we Włocławku, jednak z uwagi na brak umiejęt-
ności, czasu, możliwości czy też odpowiedniej determinacji, próby 
takie kończą się niepowodzeniem. Mam jednak nadzieję,  
iż w nieodległej przyszłości uda się stworzyć KPH we Włocławku  
i w doskonały sposób wykorzystać pomoc naszych partnerów,  
z którymi będziemy dążyć do jak najlepszego wychowywania 
dzieci oraz młodzieży. Zachęcam wszystkich instruktorów i harce-
rzy pełniących funkcje statutowe, aby wspólnie zastanowić się nad 
tym, jakie kroki można było by podjąć, aby we włocławskim hufcu 
ZHP powstało w końcu Koło Przyjaciół Harcerzy.  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zapraszamy do czytania, pisania i komentowania recenzji książek, 
filmów, publikacji itp. Każdy z czytelników kwartalnika „Harcerskie 
Słowo” może podzielić się swoimi opiniami o recenzowanych 
książkach lub filmach oraz zaproponować własne. 
Wśród  osób które prześlą recenzje do kolejnego numeru  wylosu-
jemy nagrodę (książkę „Dokąd odchodzisz” aut. Suresh Rattan). 
 
 

hm. Katarzyna Marszałek  
 
Recenzja I – „Przyrzeczenie harcerskie…” 
 
Gdy przystępowałam do złożenia przyrzeczenia harcerskiego 
sprawą naturalną i oczywistą  była dla mnie możliwość wyboru roty 
przyrzeczenia które będę składała i tak miałam do wyboru „Mam 
szczerą wolę całym życiem pełnić służbę Bogu i Polsce, nieść 
chętną pomoc bliźnim i być posłusznym Prawu Harcerskiemu”. lub  
”Mam szczerą wolę całym życiem pełnić służbę Polsce, dążyć do 
Prawdy i Sprawiedliwości, nieść chętną pomoc bliźnim i być po-
słusznym Prawu Harcerskiemu” 
Później już jako drużynowa po wprowadzeniu jednej roty przy-
rzecznie w ZHP często zastanawiałam się jak wytłumaczyć swoim 
harcerzom  (w tym i osobom niewierzącym) dlaczego jest tylko 
jedna? Czy wszyscy jesteśmy takimi samymi harcerzami skoro 
składaliśmy różne przyrzeczenia? Jak często nasze przyrzeczenie 

Koło Przyjaciół Harcerstwa  

we Włocławku…? 

 

 

 

Nasze recenzje 
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będzie się jeszcze zmieniać? Czy na początku skautingu też do-
chodziło do zmian rot przyrzeczenia? 
Odpowiedzi na te pytania i wiele innych odnalazłam w książce, 
Bogusława Śliwerskiego zatytułowanej „Przyrzecznie harcerskie. 
Historia, metodyka, manipulacje”, wydanej przez Wydawnictwo 
Impuls, w Krakowie w 2009 roku.  
Autor publikacji (również harcerz i instruktor harcerski) stara się 
odpowiedzieć na kilka pytań: „1. Skąd została zaczerpnięta formu-
ła przyrzeczenia harcerskiego? 2. Ile było redakcji pierwowzoru 
harcerskiego przyrzeczenia?, 3. Czego dotyczyły kolejne transfor-
macie przyrzeczeń i jakie złożyły się na to przyczyny? 4. Dlaczego 
w dziejach harcerstwa nie mogła obowiązywać jedna formuła 
przyrzeczenia harcerskiego?” 
Publikacja na pewno godna jest polecenia dla harcerzy którzy 
dopiero rozpoczynają swoją harcerską drogę ale również dla 
instruktorów i starszyzny celem lepszego poznania historii zmian 
roty przyrzeczenia. Może być też  pretekstem do zorganizowania 
kuźnicy instruktorskiej...  
 
 

hm. Katarzyna Marszałek  
 
Recenzja II – „Dokąd odchodzisz”  
 
Czy zbiórka harcerska może zmienić/ukształtować dalsze życie 
naszych harcerek harcerzy? Na własnym przykładzie wiem że tak. 
Do tej pory  pamiętam zbiórkę na którą mój drużynowy zaprosił 
osobę zakażoną wirusem HIV (a były to czasy gdy wierzyłam,  
że można zarazić się tym wirusem poprzez np. wspólne sztućce). 
Zbiórkę, jej dramaturgię i przeżycia z nią związane pamiętam do 
dnia dzisiejszego. Dlatego polecam wszystkim drużynowym  
i instruktorom książkę która może pomóc w zorganizowaniu nieza-
pomnianej zbiórki. Publikacja „Dokąd odchodzisz” Suresh Rattan 
wydana przez wydawnictwo Anwero w Gdańsku w 2009 roku. Jest 
opowieścią której bohaterami są dziesięcioletni Anuresz, który żyje 
w Danii i trzynastoletnia Arkusz mieszkająca z ich wspólnym 
dziadkiem w Indiach. Jest to opowieść o starzeniu się i umieraniu 
skierowana do nastolatków.  Sądzę, że może ona pomóc Wam 
porozmawiać na tematy śmierci, starzenia się z waszymi harce-
rzami... być może w taki sposób, że będą o tym pamiętać tak jak ja 
do tej pory pamiętam tamtą zbiórkę za którą i teraz dziękuje mo-
jemu drużynowemu. 
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