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SŁOWO WSTĘPU 

Druhny i Druhowie, Szanowni Czy-
telnicy z ogromną przyjemnością 
oddajemy do Waszych rąk drugi nu-
mer kwartalnika „Harcerskie Słowo”. 
Tak jak w poprzednim numerze, zna-
jdziecie tu relacje z kilku wydarzeń 
harcerskich, w tym przede wszyst-
kim kilka z jubileuszowego Rajdu 
Nocnego. Publikujemy również w tym numerze artykuły 
o charakterze metodycznym oraz inne  teksty, mogące 
skłaniać do refleksji i przemyśleń – np. tekst o wspólnocie…

W tym miejscu zespół redakcyjny pragnie również poin-
formować, że w kwietniu br. Komendant Hufca hm. Piotr 
Walburg złożył w naszym imieniu wniosek o nadanie nu-
meru ISSN do Biblioteki Narodowej, która jest Narodowym 
Ośrodek ISSN w Polsce. Numer ISSN to Międzynarodowy 
Znormalizowany Numer Wydawnictwa Ciągłego (In-
ternational Standard Serial Number). W maju br. nasz 
wniosek został pozytywnie rozpatrzony i tym samym 
kwartalnik „Harcerskie Słowo” został zarejestrowany  
w międzynarodowym systemie i formacji o wydawnictwach 
ciągłych i oznaczony symbolem ISSN 2353-8082.
 
Serdecznie zapraszamy do lektury niniejszego numeru 
„Harcerskiego Słowa”. 

Czuwaj!

w imieniu zespołu redakcyjnego
hm. Piotr Bielicki
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25. Rajd NOcNy

W dniach 4-6 kwietnia 2014 we 
Włocławku odbyła się jubileuszo-

wa edycja naszej największej 
włocławskiej imprezy harcerskiej. 
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podsumoWanie 25. rajdu noc-
nego 

Piotr Okruciński 

/tekst po raz pierwszy został opublikowany w serwisie 
na stronie internetowej hufca w dniu 8 kwietnia 2014 
r./

Za nami już 25. edycja Rajdu Nocnego. Nadsze-
dł czas na podsumowania, radość z przeży-
tych chwil i wspomnienia. A jak to wyglądało  
w tym roku? Zapraszam zatem na sprawozdanie!
 
Wszystko zaczęło się w piątek, 4 kwietnia. Kadra pra-
cowała ciężko przez wiele dni, a niektóre elementy były 
dopracowywane w ostatnich chwilach. W końcu koło 
godziny 18 odbył się apel rozpoczynający rajd. Ponad 
setka harcerzy zebrała się na placu apelowym Zespołu Sz-
kół nr 8. Po oficjalnym składaniu meldunku komendant 
hufca, hm. Piotr Walburg, przywitał serdecznie wszyst-
kich uczestników. W międzyczasie ustawiono również 
gablotę prezentującą historię 147 WDW „Scatter”  
z okazji jubileusz jej istnienia – drużyna istnieje i działa 
nieprzerwanie przez 25 lat! ledwo apel zakończono,  
a wszyscy na łeb na szyję pognali po menażki i niezbęd-
niki. Zaczynała się kolacja, po której miała rozpocząć 

się pierwsza trasa nocna. Zarówno harcerze jak i uczest-
nicy trasy dla harcerzy starszych i wędrowników pogna-
li męczyć punktowych. Wszyscy z przyjemnością wczu-
li się w tematykę trasy. Zmęczenie dawało się we znaki, 
zatem po odgwizdanej ciszy nocnej wszyscy zalegli na 
pledach. Nieliczni szczęśliwcy za to składali przyrzecze-
nia i dostawali naramienniki wędrownicze.

W sobotę trasa zaczynała się dość wcześnie. Patrole 
otrzymały mapy i wyruszyły na trasy. Harcerze sku-
pili się na zawiślańskich lasach, zaś wędrownicy i SH 
wyruszyli do miasta. Zadania były przeróżne, a pa-
trole musiały udowodnić swoją szybkość, dokładność  
i różnorakie umiejętności. Po godzinie 17 wszyscy byli już  
w bazie i odpoczywali po gonitwie. Stagnacja trwała 
krótko, a zanim ktokolwiek zdążył pomyśleć o nudzie już 
zwołano wszystkich na salę gimnastyczną. trudno było 
się pomieścić, ale harcerze to stworzenia kompaktowe 
i nie tracąc uśmiechu zdołali utworzyć ogromne koło. 
Harcerze z różnych środowisk wymieniali się znanymi 
sobie zabawami, pląsami i piosenkami. Kadra włączyła 
się później do radosnego zbiegowiska proponując 
własne zabawy, takie jak kalambury, czekoladka i wiele 
innych. Po kolacji uczestnicy zaczęli przygotowywać się 
na ostatnią trasę nocną. Ona także nie zawiodła, a opa-
trując poszkodowanego czy ściągając zrozpaczonego 
pracownika korporacji z mostu uczestnicy musieli się 
nieźle wysilić. Czy po powrocie wszyscy padli zmęczeni 
po tak atrakcyjnym dniu? Ależ skąd! Rozmowy, śmiechy 
i śpiewanie trwało aż do późnych godzin rannych (do-
szły mnie słuchy, ze najwytrwalsi siedzieli aż do 5).
Kiedyś trzeba było jednak wstać. Po uprzątnięciu bazy 
wszyscy udali się na mszę i apel końcowy. Ogłoszenie 
wyników odbyło się na Placu Wolności. trasę harcer-
ską wygrała 914 WDH „No Name”. Drugie miejsce 
otrzymały ex aequo  144 WDH „Parasol” i 45 WDH 
„Alias”. Na trasie dla SH i Wędrowników wszystkich 
zdeklasowała 17 WDSH „Itineris”. Drugie miejsce za-
jęła  1 WDSH „Element” a na trzecim uplasowała się 
nieśmiertelna ekipa złożona z dawnych członków 147 
WDW „Scatter”. Nagrodę specjalną dostał patrol z brod-
nicy. Wszystkim zwycięzcom serdecznie gratulujemy!
25. Edycję Harcerskiego Rajdu nocnego wszyscy ucz-
estnicy ocenili pozytywnie. Rajd od strony technicznej 
był niemal idealny, a wszelkie pomyłki były szybko 
naprawiane lub wynagradzane. był on atrakcyjny, tra-
sy zajmujące, a zmęczenie satysfakcjonujące. Kadra 
może odetchnąć, gdyż udało jej się wykonać zadanie. 
Na kolejną edycję zapraszamy już za rok. Czuwaj!
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było mocno wytężać wzrok w poszukiwaniu karteczek 
z zadaniami, które należało wykonać w czasie podróży. 
Na mecie czekał na wszystkich ciepły obiad. Dobrze, 
że nikt nie był zmęczony, ponieważ znów na naszych 
najmłodszych czekała trasa. tym razem ku drodze 
powrotnej do bazy. Zadania, które mieli przygotowani 
punktowi trzymały się farmerskiej fabuły m.in. należało 
,,wydoić krowę”, stworzyć krowę ze sztućców i serwetek 
oraz wybrać strój idealnego farmera. Po dotarciu do sz-
koły wszyscy mieli czas wolny, aby następnie wspólnie 
ze starszymi harcerzami i wędrownikami pośpiewać  
i pobawić się. Każdy z patroli musiał przedstawić jakiś 
pląs, zabawę, bądź piosenkę. W momencie, gdy każdy 
myślał, że to już koniec wyczerpujących gier tere-
nowych okazało się, że krowa lucy zaginęła gdzieś  
w szkole. Krową lucy okazała się być czekolada mleczna 
Milka, którą otrzymała zwycięska drużyna. Wbrew po-
zorom nikomu nie chciało się spać. Wręcz przeciwnie 
wszyscy mieli w sobie mnóstwo energii, jednak gdy 
emocje opadły druhowieństwo położyło się do swoich 
śpiworów. Następnego dnia cały rajd brał udział we 
Mszy św., która odbyła się w Klasztorze franciszkanów, 
a zaraz po niej nastąpił uroczysty apel na Placu Wol-
ności podczas, którego zostały ogłoszone wyniki całe-
go 25. Rajdu Nocnego. Egzekwo drugie miejsce zajęły 
144 Włocławska Drużyna Harcerska Parasol oraz 45 
Włocławska Drużyna Harcerska Alias. Zaś pierwsze mie-
jsce w 25. Rajdzie Nocnym na trasie harcerskiej zdobyła 
914 Włocławska Drużyna Harcerska No Name. Grat-
ulujemy zwycięzcom! Po apelu wszyscy zmęczeni, ale  
z wielkimi uśmiechami na twarzach wrócili do domów.
 
,,Cieszę się, że mogłam spędzić te trzy niesamowite dni, 
uczestnicząc w Rajdzie Nocnym! Świetna atmosfera, 
ciekawa trasa oraz piękny las. Z niecierpliwością cze-
kam na następną edycję” –  z entuzjazmem opowiada 
dh. Zofia Pekról przyboczna w 914 WDH No Name.

25. rajd nocny - Harcerze 
mŁodsi 

Angelika Zdankiewicz 

/tekst po raz pierwszy został opublikowany w serwisie 
na stronie internetowej hufca w dniu 13 kwietnia 2014 
r./

W piątek 4 kwietnia nadszedł dla włocławskich harcerzy 
wyczekiwany dzień - Rajd Nocny. Nasze młodsze druhow-
ieństwo znalazło się w bazie długo przed rozpoczęciem. 
Nie marnując czasu na nudę zaczeli bawić się na boisku, 
które znajdowało się przed Zespołem Szkół nr 8. O godz-
inie 17.00 pląsy dobiegły końca i Druh Oboźny wpuścił 
wszystkich do szkoły. Po częściowym rozpakowywan-
iu patrole i kadra spotkały się na wspólnym apelu, na 
którym został przedstawiony program kolejnych trzech 
dni. fabuła tras młodszych harcerzy wprowadzała ich 
w farmerską przygodę. Pierwszego wieczora zaraz po 
kolacji wujo ben oznajmił wszystkim, że przez wioskę 
przeszło tornado. trzeba było robić wszystko, aby ją 
odbudować. Do zadań harcerzy należało m.in. budowa 
prowizorycznej stajni, a także poszukiwanie zagubionej 
owcy. Wygrywał patrol z największą liczbą punktów.
 
,,Podczas wykonywania zadań było dużo śmiechu i zabawy, 
dzięki czemu patrole mogły się lepiej integrować” wspomi-
na Dh. lena Detmer przyboczna w 914 WDH No Name
 
Drugiego dnia zaspani harcerze wywlekli się ze swoich 
śpiworów i ruszyli na toaletę poranną, a potem już 
pędem na śniadanie. Odpoczynek nie trwał długo, gdyż 
już po kolejnych kilku minutach znaleźli się na kolejnej 
trasie, która swój koniec miała w okolicach wsi Wito-
szyn. Harcerze kierowali się mapą. Po drodze trzeba 
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terazprzyszedł kolej na trasę starszoharcersko- 
wędrowniczą. Przedział wiekowy był bardzo rozległy bo 
aż od 13 do 25 lat! W jedną trasę połączone były dwie 
metodyki, jednakże to nie przeszkodziło 17 Włocławsk-
iej Drużynie Starszoharcerskiej Itineris w wygranej nawet 
z dużo starszymi harcerzami. Patrolowa, druhna Natalia 
Idzikiewicz, również podzieliła się z nami swoją opinią:
„Rajd był bardzo udany. Wymagał od nas bardzo 
dużo pomysłowości, kreatywności, sprawdzał naszą 
kondycję, a przy tym naprawdę męczył. Oczywiście  
w pozytywnym tego słowa znaczeniu. byliśmy zmęczeni,  
a z drugiej strony nie chcieliśmy już kończyć rajdu, gdyż 
trasy były niezmiernie ciekawe. Na punktach świet-
nie się bawiliśmy i każdy miał szansę, by pokazać jakiś 
swój talent. Nie było osoby niezadowolonej. Na ape-
lu końcowym nie wiedzieliśmy czy wygramy. byliśmy 
naprawdę przestraszeni, gdy zostaliśmy my oraz  
I WDSH Element. Przeszło nam przez głowę, że może 
jednak to miejsce nie należy do nas. Niemniej jednak, 
gdy usłyszeliśmy, że wygrana jest nasza, radości było co 
niemiara. Przez długi czas na twarzy mieliśmy promi-
enne uśmiechy, gdyż wygraliśmy taki wspaniały rajd!”.
Członkowie 17 WDSH Itineris, również powiedzieli nam 
jak się czują i co myślą: „Mi się bardzo podobało, było 
ciekawie i wesoło. Poznałam dużo fajnych, nowych osób  
i mam nadzieję, że za rok znowu uda nam się 
wygrać” - powiedziała druhna Natalia Wójtowicz.
„25. Rajd Nocny był moim pierwszym harcerskim ra-
jdem. Cieszę się, że mogłem wziąć w nim udział. Ra-
dość jest tym większa, że naszej drużynie udało się go 
wygrać. Dostarczył mi wielu nowych doświadczeń, 
które na pewno zaowocują w przyszłości” –  taką relację 
udało nam się uzyskać od druha Szymona Sikorskiego.

25. rajd nocny - WypoWiedzi 
zWycięzcóW 

Natalia Idzikiewicz 

/tekst po raz pierwszy został opublikowany w serwisie 
na stronie internetowej hufca w dniu 22 kwietnia 2014 
r./

Ostatnio największą imprezą harcerską, która odby-
wała się we Włocławku był zdecydowanie Rajd Noc-
ny. Miał on miejsce 4-6 kwietnia, a patroli zmaga-
jących się o tytuł zwycięzcy nie brakowało. Mimo 
wszystko obydwie trasy (harcerską oraz starszoharcer-
sko-wędrowniczą) wygrały drużyny z Włocławka.
 
Zaczynamy od trasy harcerskiej, czyli w wieku 10-13 
lat. Pierwsze miejsce zajęła 914 Włocławska Drużyna 
Harcerska „No Name” pod przewodnictwem druha Pi-
otra Studzińskiego – drużynowego, który podzielił się  
z nami swoją opinią na temat rajdu i nastawienia drużyny:
„Gdy wybieraliśmy się na rajd mieliśmy dwa cele: dobrze 
się zaprezentować i dobrze się bawić. Obydwa cele udało 
się zrealizować. Zabawa była genialna. Harcerze mieli 
wiele frajdy realizując zadania, a i kadra drużyny musiała 
się postarać żeby im sprostać. Nie było wiadomo, kto 
radzi sobie lepiej i kto wygra, dlatego do ostatnich chwil 
czekaliśmy z niecierpliwością na ogłoszenie wyników. 
Gdy na apelu okazało się, że to my zwyciężyliśmy, byliśmy 
naprawdę zdziwieni. Po rajdzie wszyscy czuliśmy się 
zmęczeni i zadowoleni. bardzo cieszyliśmy się z wygranej 
i czekamy z niecierpliwością na kolejny rajd nocny”.
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GaleRia Z ZaKOńcZeNia Rajdu
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gaWęda o pŁomyczku

hm. Paweł bielicki /Egon/ 

Mija właśnie rok, od chwili odejścia na wieczną 
wartę druhny phm. Renaty Urbańskiej… niech ta 
opowieść będzie nie tylko wspomnieniem o druh-
nie Renacie, ale również hołdem jej złożonym… 

Dawno, dawno temu… a może nie tak dawno. 
Daleko, daleko stąd… a może całkiem blisko. 
W pewnej harcówce , a może nie w harcówce?
Pojawił się Płomyczek. 

Skromny, nie rzucający się w oczy, zawsze gotowy na 
wezwanie. Okazał się być bardzo pomocny. Rozpalał 
świeczki na świeczkowisku i ogień w kominku. Przy-
dawał się podczas biwaków, rajdów i obozów rozpala-
jąc ogniska drużyny. Ale najważniejsze, że Płomyczek 
stał się też opiekunem „DUCHA” drużyny, gwaran-
tem spokoju i przyczynkiem do wypowiadania tylko 
wyważonych sądów. był Płomyczek najlepszym przy-
jacielem, wtedy, kiedy było smutno, kiedy przycho-
dził żal i zwątpienie. towarzyszył więc coraz większej 
rzeszy harcerzy. Już po pewnym czasie okazało się, że 
był z nimi zawsze… że jest zawsze kiedy go potrze-
bują… że będzie zawsze kiedy go będą potrzebować.

Mijały lata… Otoczeni ciepłem i dobrocią Płomycz-
ka powoli przestawali o niego zabiegać. Codzienne 
wspólne przebywanie było tak oczywiste, że wkrótce 
zaczęli zapominać o jego istnieniu… w końcu Płomy-
czek doznał z ich strony obojętności, niewdzięczności 

i niepamięci. był świadkiem nieporozumień, wzajem-
nych zaniedbań, a nawet kłótni. W ich konsekwencji 
zburzono kminek i zamknięto harcówkę. Krążył jeszcze 
Płomyczek w poszukiwaniu „DUCHA” braterstwa. lecz 
tego duha zatracili harcerze we wzajemnych sporach. 

Mijały kolejne, długie lata szarego życia i w tych, którzy 
zagubili całą radość z bycia razem obudziły się wspom-
nienia i tęsknota za tym co było kiedyś. Zaczęli się 
rozglądać w poszukiwaniu Płomyczka. Przecież powin-
ien być przy nich. Zawsze, gdy go potrzebowali był… 
Długo trwało zanim dotarło do harcerzy, że Płomyczka 
już nie ma… gdzieś zaginął – ten który służył całej wspól-
nocie, niegdyś tak nieodzowny. Opanował ich smutek  
i przygnębienie. Zrozumieli swój błąd. byliby do dzisiaj 
zagubieni, gdyby nie to, że Płomyczek został odnaleziony.

Okazało się, że zakończył swoją wędrówkę. Przesze-
dł na wieczną służbę. Służbę pamięci o wszystkich 
tych, którzy w innym czasie, w innych harcówk-
ach byli dla innych Płomyczkami. byli opiekunami 
„DUCHA” ich drużyn. teraz możemy w różnym cza-
sie, w różnych miejscach być z Płomyczkiem, który 
na zawsze zamieszkał w zniczu….Nadal rozgrze-
wa płomienie naszych harcerskich serc. Przypomi-
na o idei braterstwa, o potrzebie ciągłego wspomina-
nia tego co było oraz o dzisiejszej codziennej służbie.

Dedykuję pamięci, mojej niezapomnianej men-
torki,  phm. Renaty Nowakowskiej (Urbańskiej) 

tekst ten powstał na kanwie gawędy poświęconej 
harcerzom  poległym na wieży spadochronowej 
w Katowicach w 1939 r. („Gawęda o bezdom-
nym płomyczku” – hm. Ewa tecław-Majeran).           
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meta equilibrium

Angelika Zdankiewicz

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

W ostatnią niedzielę członkowie 11 Włocławskie-
go Szczepu Harcerskiego Equilibrium spotkali się na 
wspólnej, ostatniej zbiórce w roku 2013-2014. trasa, 
w której brali udział nasi harcerze była podzielona na 
dwie części: śladami powieści ,,Gra o tron”, przenieś-
li się również w czasy II wojny światowej. Zadaniami 
jakie na nich czekały były m.in.: wojna karłów, czy 
udzielenie pierwszej pomocy osobie postrzelonej  
w Grzywnie. Punkt kulminacyjny trasy miał miejsce na 
włocławskim punkcie widokowym. tam przy wspól-
nym ognisku szczep wspominał wspaniałe chwile. tr-
zeba przyznać, że w szczególności w pamięci harcer-
zy utkwił wspólny biwak majowy. Następnie całej 
Komendzie Szczepu zostały wręczone barwy szczepu. 
Od tej pory w 11 WSH Equilibrium będzie obow-
iązywał obrzęd tzw. ,,biegu po chustę”. Wspólnym 
śpiewem zostało zakończone ognisko, a kadra już myś-
li o biwaku rozpoczynającym rok harcerski 2014-2015.
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kadra instruktorka zHp …

Związek Harcerstwa Polskiego jest ruchem wychow-
awczym, którego misją jest wychowanie młodego 
człowieka, czyli wspieranie go we wszechstronnym ro-
zwoju i kształtowaniu charakteru przez stawianie wy-
zwań1. ZHP to nie tylko organizacja dzieci i młodzieży,  
to przede wszystkim ruch społeczny kształtujący post-
awy i charaktery. ZHP wspiera wychowanie dzie-
ci i młodzieży zgodnie z harcerskimi wartościami, 
takimi jak: patriotyzm, braterstwo, przyjaźń, służ-
ba, wiara, praca, sprawiedliwość, wolność i pokój. 

W pracy wychowawczej instruktorzy harcerscy wyko-
rzystują sprawdzoną metodę pracy polegającą na re-
alizacji zadań w małych grupach rówieśniczych, 
uczeniu w działaniu, stale stymulującym programie,  
w oparciu o Prawo i Przyrzeczenie Harcerskie. Meto-
da ta cechuje się pozytywnością, dobrowolnością, 
świadomością celów, indywidualnością, natural-
nością, pośredniością i wzajemnością oddziaływań.

Za podejmowanie działań wychowawczych odpow-
iedzialni są przede wszystkim drużynowi oraz in-
struktorzy pełniący inne funkcje organizacyjne. 
Głównym spoiwem instruktorskiej kadry ZHP jest 
służba, która łączy ludzi wywodzących się z różnych 
środowisk społecznych, w różnym wieku i z róż-
nym bagażem doświadczeń życiowych, podejmu-
jących się pełnienia różnej rangi zadań i funkcji.

1 Statut ZHP (tekst jednolity po zmianach uchwalonych przez 
XXXVII Zjazd ZHP), § 3, ust. 1

instruktor zHp – rozWój 
przez peŁnienie Funkcji W or-
ganizacji WycHoWaWczej

hm. Piotr bielicki 

(na przykładzie instruktorów zrzeszonych w Kręgu 
Instruktorskim „Stos”, działającym w Hufcu ZHP 
Włocławek-Miasto)

Jednym z najważniejszych założeń skautingu (harcerst-
wa) jest idea samodoskonalenia członków ruchu  
(w tym dzieci i młodzieży oraz instruktorów), poprzez 
ciągłe stawianie nowych wyzwań. Pozwala to, na świ-
adome i planowane zdobywanie wiedzy oraz nowych 
umiejętności i doświadczeń. Harcerstwo bowiem, to 
sposób na kształtowanie człowieka aktywnego, sa-
modzielnego i zaradnego, realizującego nie tylko swo-
je cele życiowe, ale również włączającego się twórczo 
do pracy na rzecz społeczności, w której funkcjonuje. 
Kwestie samodoskonalenia i samorealizacji są szcze-
gólnie ważne dla instruktorów, którzy z jednej strony 
„powinni dawać przykład swoim podopiecznym i wy-
chowankom, a drugiej powinni doskonalić się, aby moc 
dobrze wypełniać obowiązki instruktora-wychowawcy. 

 

ObóZ HUfCA WŁOCŁAWEK W bRZEźNIE (1995 R.) NA ZDJęCIU: MElDUNEK PRZYJMUJE DH. PIOtR bIElICKI, StOJą tRZECIA I 
CZWARtA OD lEWEJ DH. KINGA GRODZICKA I DH. EWElINA bUtlEWSKA (INStRUKtORZY Z GRUPY ZAŁOżYCIElSKIEJ KI „StOS”)
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pracy wychowawczej), a także kształtowaniu wartoś-
ci i postaw (spójnych z harcerską ideą wychowawczą).

W związku z powyższym, niezwykle ważnym zagad-
nieniem jest określenie, kto wchodzi w skład kadry ZHP 
i kiedy można mówić o pełnieniu funkcji instruktorsk-
iej. Pierwszą kwestię precyzuje § 21 Statutu ZHP, który 
mówi, że kadrę stanowią członkowie zwyczajni pełnią-
cy funkcje instruktorskie. W myśl Statutu funkcjami 
instruktorskimi są funkcje, które nie mają charakteru 
dorywczego, to jest funkcja drużynowego lub kierujące-
go podstawową jednostką organizacyjną (np. szczepem, 
kręgiem instruktorskim itp.) oraz inne stałe funkcje 
związane z realizacją zadań statutowych, powierzone  
w trybie mianowania przez właściwego Komendanta Huf-
ca, Komendanta Chorągwi, Naczelnika ZHP oraz funk-
cje członków władz ZHP powierzone w trybie wyboru 
(np. przez Zjazd Hufca lub Chorągwi, bądź Zjazd ZHP).

Można powiedzieć, że są to tzw. „statutowe funkcje in-
struktorskie” i jak wyżej zauważono, nie mają one char-
akteru doraźnego. Pełnienie takiej funkcji upoważnia 
m.in. do udziału w zjeździe hufca z czynnym prawem 
wyborczym. funkcjami takimi natomiast nie są   
np. funkcja przybocznego, opiekuna próby na stopień 
instruktorski, czy samo członkostwo w kręgu instruk-
torskim oraz funkcja komendanta obozu, rajdu itp.

Oczywiście w praktyce instruktorzy oprócz wy-
mienionych w statucie „funkcji instruktorskich”, 
które mają stały charakter, pełnią również funkc-
je doraźne. Mogą to być m.in.: funkcja komendan-
ta obozu, biwaku, kursu, członka i szefa doraźnej 
komisji, czy zespołu (np. komisji inwentaryzacyjnej 
itp.). Mimo, że nie są one tzw. funkcjami statutowy-
mi, to mają również ogromne znaczenie w kontekś-
cie samodoskonalenia (samorozwoju) instruktorów. 

funkcję powinno pełnić się przez określony czas  
i nie dotyczy to tylko kadencyjności. Określenie czasu 
pełnienia funkcji ma na celu planowy rozwój instruk-
torów i całej organizacji. Dobrze i konkretnie dobrany 
czas pełnienia funkcji daje możliwość przygotowania 
następcy oraz podjęcie działań służących przygotowa-
niu się do pełnienia innej funkcji. Ważne jest, aby de-
cyzję o zmianie pola służby były wcześniej zaplanowane 
i przemyślane. Zakończenie pracy na danej funkc-
ji powinno łączyć się z poczuciem satysfakcji z osi-
ągniętego etapu rozwoju oraz zrealizowanych celów.

Instruktorzy ZHP pełnią różne funkcje wynika-
jące z wyboru tzw. „pola służby”. Praca w tych róż-
norodnych obszarach służby jest m.in. jednym  
z elementów (sposobów) samodoskonalenia i samore-
alizacji, podobnie jak udział w kursach i szkoleniach 
oraz poprzez zdobywanie kolejnych stopni instruk-
torskich. Większość kadry – drużynowi – pracuje  
w podstawowych jednostkach organizacyjnych (gro-
madach i drużynach) z zuchami, harcerzami, harcer-
zami starszymi i wędrownikami. Celem pracy 
pozostałej kadry jest wspieranie drużynowych, pod-
noszenie ich kompetencji, kształtowanie osobowości. 

W związku z tym praca z kadrą jest, obok wychowy-
wania dzieci i młodzieży, jednym z najważniejszych 
procesów w naszej organizacji, ponieważ to kadra in-
struktorska prowadzi pracę wychowawczą. Praca na 
rzecz rozwoju kadry (praca z kadrą) powinna skupiać 
się na zdobywaniu i podnoszeniu poziomu wiedzy oraz 
umiejętności (niezbędnych do prowadzenia skutecznej 

CHORąGWIANA lEtNIA AKCJA SZKOlENIOWA 1999 (HOW KRóWKA 
lEŚNA); OD lEWEJ StOJą: DH. KAtARZYNA MARSZAŁEK, DH. PIOtR 

bIElICKI, DH. WOJCIECH KRUSZYńSKI
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wo członków naszego ruchu gdzie wszyscy są zarówno 
wychowawcami jak i wychowankami2.  I to właśnie chy-
ba przesądza o potrzebie tworzenia kręgów instruktor-
skich, które stanowić mają przede wszystkim „grupę 
wsparcia” dla instruktorów pełniących różne funkcje 
w Naszej Organizacji. Mają być również polem służby 
dla tych, którzy konkretnych funkcji w danym mo-
mencie nie pełnią. Warto w tym miejscu przypomnieć,  
że najważniejszym elementem łączącym instruktorów 
wywodzących się z różnych środowisk społecznych,  
w różnym wieku i z różnym bagażem doświadczeń 
życiowych (w tym również harcerskich) jest jedna  
z trzech fundamentalnych zasad skautingu – braterstwo, 
czyli przyjacielska i serdeczna postawa wobec innych.
W kontekście powyższego można zacytować nie-
odżałowanego druha hm. Stefana Mirowskiego3, prze-
wodniczącego ZHP, który pisał: „... na harcerski styl ży-
cia składa się uznanie prymatu wartości duchowych nad 
materialnymi, postawa osobistego zaangażowania się  
w służbę drugiemu człowiekowi, spolegliwości – uży-
wając pięknego sformułowania profesora tadeusza Ko-
tarbińskiego. braterskie wyciągnięcie ręki do drugiego 
człowieka, poczucie, że jego potrzeby są ważniejsze od 
moich. Na ten styl składa się konieczność ciągłego rozwoju, 
ciągłego doskonalenia się pod każdym względem: moral-
nym, intelektualnym, zawodowym, także fizycznym4...” . 
Jednym z wielu przykładów aktywnego udziału w real-
izacji misji ZHP przez harcerskich instruktorów w Hufcu 
Włocławek-Miasto, jest działalność Kręgu Instruktorsk-
iego „Stos”. Aktywność ta przejawia się przede wszyst-
kim ciągłym podejmowaniem przez członków Kręgu 

2 Opracowanie „Harcerskie Ideały” przyjęte przez Radę Na-
czelną ZHP w formie uchwały w 1997 roku.
3 Harcmistrz Stefan Mirowski (1920-1996) – Przewodniczący 
ZHP w latach 1990-1996.
4 S. Mirowski, Styl życia, HbW Horyzonty, Warszawa 1997,  
s. 15, 16.

Warto w tym miejscu zaznaczyć, że przygotowanie do 
pełnienia funkcji w ZHP oparte jest na trzech elementach: 
posiadanym stopniu instruktorskim, podstawowym 
przeszkoleniu do pełnienia określonej funkcji (zgod-
nym z obowiązującym standardem) oraz doskonaleniu 
wiedzy i umiejętności z jej zakresu. Stopień instruktor-
ski stanowi gwarancję posiadanej wiedzy i umiejętności 
oraz dojrzałości i właściwych postaw, niezbędnych do 
objęcia funkcji. Standardy (stopni i kształcenia instruk-
torów) obejmują swym zakresem podstawowe przygot-
owanie do pełnienia funkcji, ono zaś wymaga uzupełnia-
nia, doskonalenia i uaktualniania wiedzy i umiejętności. 
System stopni instruktorskich jest ułożony tak, aby oso-
ba posiadająca określony stopień, miała odpowiednie 
kwalifikacje i predyspozycje oraz dojrzałość wychow-
awczą i społeczną odpowiadające poziomowi stopnia. 

Każdy ze stopni instruktorskich (a w zasadzie próba 
przygotowująca do zdobycia stopnia – trwająca od jed-
nego do dwóch lat) przygotowuje do pełnienia funk-
cji na określonym poziomie. Stopień przewodnika –  
na poziomie drużyny, do pełnienia funkcji drużynowe-
go; stopień podharcmistrza – do pracy w zespołach 
hufca, w kadrze wspierającej drużynowych (szczepowi, 
namiestnicy, kadra kształcąca itd.); stopień harcmistrza 
– w kadrze kierowniczej hufca, chorągwi i ZHP. Ideą 
systemu stopni instruktorskich jest połączenie zdoby-
wanych umiejętności wychowawczych z pełnieniem 
funkcji. Konsekwentne powiązanie funkcji ze stopniem 
powinno być samo w sobie motywujące i prowadzić do 
dobrego wypełniania zadań przez harcerskie komendy.

Z całą pewnością można powiedzieć, że osoba pełniąca 
funkcję instruktorską zyskuje coraz to nowe doświad-
czenia życiowe, wychowawcze i specjalistyczne, pozwa-
lające na realizowanie zadań poszczególnych struktur 
Związku, ale również na realizowanie własnych planów 
zawodowych, społecznych i osobistych. Własny rozwój 
jest dla instruktora jako człowieka wartością samą w so-
bie. Jednak nie tylko on powinien mieć  pożytek z tego, 
co robi, ale również cała organizacja, a w szczególności 
dzieci i młodzież skupiona w ZHP oraz inni instruktorzy.

Harcerstwo jest więc „sposobem na kształtowanie i wz-
bogacanie osobowości człowieka” i to nie tylko „mło-
dego człowieka”. Ważne przy tym wydaje się to, iż jedną  
z charakterystycznych cech metody harcerskiej (jedną  
z sześciu) jest wzajemność oddziaływań, czyli partnerst-

ZlOt 70‑lECIA SZARYCH SZEREGóW (WŁOCŁAWEK 2009)
NA ZDJęCIU OD lEWEJ StOJą: DH. EWElINA PIOtROWSKA, DH. DARIUSZ MAJCHRZAK, 

DH. PIOtR bIElICKI KI „StOS”), DH. KAtARZYNA MARSZAŁEK (KI „StOS”), 
DH. PAWEŁ bIElICKI (KI „StOS”), DH. MAŁGORZAtA SZCZAP.
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ustruje szerokie spektrum realizowanych zadań  
i obszarów służby instruktorskiej członków Kręgu In-
struktorskiego „Stos” z Hufca ZHP Włocławek-Miasto. 

- hm. katarzyna marszałek (instruktorka ZHP od 
1997 r.) – drużynowa, członkini komendy hufca, zastęp-
czyni komendanta hufca, członkini hufcowego zespołu 
programowego, hufcowej komisji stopni instruktors-
kich, hufcowego zespołu kadry kształcącej, członkini  
i przewodnicząca hufcowej komisji stopni instruktors-
kich i kształcenia, członkini chorągwianej komisji sto-
pni instruktorskich, chorągwianego zespołu kadry ksz-
tałcącej, komendantka i członkini kadry wielu kursów  
i szkoleń instruktorskich na poziomie hufca i chorągwi, 
członkini komend wielu imprez harcerskich na poziomie 
hufca i chorągwi (zloty, rajdy, biwaki itp.), delegatka na 
zjazd chorągwi, opiekunka kilkunastu prób na stopnie 
instruktorskie. Za działalność instruktorską odznaczo-
na m.in. przez Przewodniczącego ZHP Srebrnym 
Krzyżem „Za Zasługi dla ZHP”, wyróżniona dwoma 
złotymi liśćmi dębu za długoletnią służbę instruktor-
ską. Poza ZHP – jest doktorem nauk humanistycznych  
w zakresie pedagogiki i od wielu lat pracuje jako 
nauczyciel akademicki, m.in. w Wyższej Szkole Human-
istyczno-Ekonomicznej we Włocławku, Kujawsko-Po-
morskiej Szkole Wyższej w bydgoszczy, Uniwersytecie 
Kazimierza Wielkiego w bydgoszczy. Jest autorką wielu 
publikacji naukowych z dziedziny pedagogiki, w tym 
wielu bezpośrednio związanych z tematyką harcerską. 
Idee harcerskie oraz dorobek ZHP w zakresie działalnoś-
ci wychowawczej popularyzuje m.in. podczas wystąpień 
na konferencjach i seminariach naukowych (również 
tych, których jest współorganizatorem). Ponadto jest 
członkiem Włocławskiego towarzystwa Naukowego 
i Zespołu Samokształcenia Doktorów przy Komitecie 
Nauk Pedagogicznych PAN. Jest również wolontari-
uszką fundacji „Dr Clown”, prowadzącej działalność 
na rzecz dzieci chorych i hospitalizowanych oraz me-
diatorem postępowania mediacyjnego w sprawach 
nieletnich przy Sądzie Okręgowym w bydgoszczy.
- hm. paweł bielicki (instruktor ZHP od 1988 r.) – 
drużynowy, komendant szczepu, zastępca komendanta 
hufca, członek komisji rewizyjnej hufca, przewodniczą-
cy hufcowej komisji stopni instruktorskich, członek 
hufcowego zespołu kadry kształcącej, hufcowej komis-
ji stopni instruktorskich i kształcenia, chorągwianego 
zespołu kadry kształcącej, członek komend wielu imprez 
harcerskich na poziomie hufca i chorągwi (zloty, rajdy, 
biwaki itp.), komendant i członek komend kursów in-

nowych wyzwań związanych z pełnieniem różnych funk-
cji instruktorskich – poczynając od bycia drużynowym, 
aż do pełnienia funkcji komendanta hufca i innych. 

krąg instruktorski „stos” …

Celem działalności kręgów instruktorskich jest ro-
zwój instruktorski i harcerski ich członków oraz pode-
jmowanie służby społecznej na rzecz harcerstwa, śro-
dowiska i swych członków. Kręgi mają obowiązek 
realizować w szczególności takie zadania, jak: podno-
szenie kwalifikacji wychowawczych członków kręgu, 
tworzenie warunków do wymiany doświadczeń oraz 
doskonalenia metod i form pracy instruktorów, in-
icjowanie i organizowanie działalności programowej  
i wychowawczej swojego środowiska, wzmocnienie więzi 
między instruktorami, rzecznictwo spraw instruktorów.

Idea utworzenia Kręgu Instruktorskiego „Stos” zrodziła 
się wśród członków kadry instruktorskiej na obozie 
harcerskim Hufca Włocławek w lubiatowie w sierp-
niu 1996 roku. Szczegóły dotyczące utworzenia Kręgu 
zostały jednak sprecyzowane dopiero rok później, pod-
czas obozu harcerskiego w Gdańsku-Jelitkowie.  Inic-
jatorami powołania Kręgu byli m.in.: dh. Piotr bielicki 
(komendant obozu w lubiatowie i w Gdańsku), dh. Ew-
elina butlewska, dh. Marcin Mikołajczewski, dh. Marta 
Sebastian, dh. Krzysztof lewandowski i dh. Kinga Grod-
zicka. Po zakończeniu Harcerskiej Akcji letniej ’97 do 
grupy inicjatywnej dołączyli kolejni instruktorzy, m.in. 
dh. Katarzyna Marszałek, dh. Paweł bielicki, dh. Piotr 
Sławianowski. W dniu 19 listopada 1997 roku w siedzibie 
Komendy Hufca przy ul. żabiej we Włocławku zorgan-
izowano spotkanie, na którym oficjalnie powołano do 
życia Krąg Instruktorski „Stos”. Już na pierwszej zbiórce 
(założycielskiej) wytyczono główne kierunki działal-
ności – szczególny nacisk położono na działalność szko-
leniową (kształceniową) w obrębie Kręgu oraz na rzecz 
środowiska instruktorskiego Hufca Włocławek Miasto.

Krąg Instruktorski „Stos” przez cały okres swojego 
działania brał aktywny udział w działaniach pode-
jmowanych we włocławskim hufcu ZHP. Członkow-
ie Kręgu byli aktywni zarówno na poziomie działa-
nia hufca, jak również chorągwi a nawet na szczeblu 
władz centralnych Związku. Poniżej wymienieni zosta-
li niektórzy członkowie Kręgu z podaniem wybranych 
funkcji instruktorskich, które pełnili w trakcie swo-
jej służby instruktorskiej. Zestawienie to najlepiej  il-
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członek chorągwianego zespołu kadry kształcącej, del-
egat na dwa zjazdy chorągwi, członek komend wielu 
imprez harcerskich na poziomie hufca i chorągwi (zlo-
ty, rajdy, biwaki itp.), komendant i członek komend 
wielu kursów instruktorskich (na poziomie hufca 
i chorągwi), członek kadry programowo-wychowaw-
czej oraz komendant i członek komend wielu placówek  
HAl/HAZ, opiekun ponad dwudziestu prób na sto-
pnie instruktorskie. Za działalność instruktorską 
odznaczony m.in. przez Prezydenta Rzeczypospolitej 
Polskiej „brązowym Krzyżem Zasługi” i przez Prze-
wodniczącego ZHP Srebrnym Krzyżem „Za Zasłu-
gi dla ZHP”, a także nominowany w kategorii „praca  
z kadrą” w ogólnopolskim plebiscycie ZHP „Niezwy-
czajni 2012”, wyróżniony dwoma złotymi liśćmi dębu 
za długoletnią służbę instruktorską. Poza ZHP – wielo-
letni pracownik administracji publicznej (rządowej  
i samorządowej), nauczyciel akademicki (Wyższa Sz-
koła Humanistyczno-Ekonomiczna we Włocławku), 
wykładowca w ośrodku szkolenia zawodowego, członek 
oraz przewodniczący rady nadzorczej spółdziel-
ni mieszkaniowej. Jest byłym działaczem związków 
zawodowych (przez dwie kadencje przewodniczący 
komisji zakładowej NSZZ „Solidarność” oraz przez jed-
ną kadencję członek Komisji Rewizyjnej Zarządu Re-
gionu). Jest też członkiem organizacji pozarządowych, 
w tym m.in. Polskiego Czerwonego Krzyża (odznaczony 
Odznaką Honorową PCK IV i III stopnia) oraz jest 
obecnie lub był wcześniej członkiem towarzystw nau-
kowych – m.in. Polskiego towarzystwa Higieniczne-
go, Włocławskiego towarzystwa Naukowego i innych. 
- phm. dariusz krzeszewski (instruktor ZHP od 
1996 r.) – drużynowy, członek komisji rewizyjnej huf-
ca, kwatermistrz hufca, członek hufcowej komisji stopni 
instruktorskich i kształcenia, przewodniczący kręgu in-
struktorskiego, członek kadry programowo-wychowaw-
czej wielu placówek HAl/HAZ. Odznaczony Medalem 
„Zasłużony dla Harcerskiego Rajdu Świętokrzyskiego”, 
wyróżniony dwoma złotymi liśćmi dębu za długoletnią 
służbę instruktorską. Poza ZHP – od ponad dwudzies-
tu lat jest honorowym dawcą krwi (odznaczony brązo-
wa, srebrną i złotą Odznaką Honorową Dawcy Krwi). 
- phm. agnieszka trzebuchowska (instruktorka 
ZHP od 2000 r.) – drużynowa, namiestniczka zuchowa, 
komendantka i członek komend zlotów i rajdów harcer-
skich, członek hufcowego zespołu ds. drużyn, członkini 
kadry programowo-wychowawczej wielu placówek HAl/
HAZ. Poza ZHP – długoletnia nauczycielka/pedagog, 
pracuje z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych. 

struktorskich (na poziomie hufca i chorągwi), członek 
kadry programowo-wychowawczej oraz komendant  
i członek komend wielu placówek HAl/HAZ, opiekun 
ponad dwudziestu prób na stopnie instruktorskie. 
Odznaczony za działalność instruktorską m.in. przez 
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej „brązowym 
Krzyżem Zasługi” i przez Przewodniczącego ZHP Sre-
brnym Krzyżem „Za Zasługi dla ZHP”, wyróżniony 
dwoma złotymi liśćmi dębu za długoletnią służbę in-
struktorską. Poza ZHP – przez wiele lat był menagerem  
w dużej regionalnej firmie branży paliwowej. Obecnie jest 
przedsiębiorcą prowadzącym działalność na obszarze 
woj. kujawsko-pomorskiego, wielkopolskiego, lubuskie-
go oraz mazowieckiego łącznie z Warszawą. Jest również 
aktywnym mieszkańcem podwłocławskiej gminy, 
podejmującym działania na rzecz jej mieszkańców.
- hm. piotr Walburg (instruktor ZHP od 1995 
r.) – drużynowy, komendant hufca, członek komendy 
hufca, zastępca komendanta hufca, członek Rady Na-
czelnej ZHP oraz Rady Chorągwi Kujawsko-Pomor-
skiej ZHP, członek hufcowej komisji stopni instruk-
torskich, przewodniczący komisji rewizyjnej hufca, 
członek hufcowego zespołu kadry kształcącej, hufcowej 
komisji stopni instruktorskich i kształcenia, chorąg-
wianego zespołu kadry kształcącej, delegat na cz-
tery zjazdy chorągwi i dwa zjazdy ZHP, komendant  
i członek kadry wielu kursów i szkoleń instruktorskich 
na poziomie hufca i chorągwi, komendant i członek 
kadry kilkunastu rajdów, biwaków i innych imprez 
harcerskich na poziomie hufca i chorągwi oraz ogól-
nopolskich, członek kadry programowo-wychowaw-
czej oraz komendant i członek komend wielu placówek  
HAl/HAZ, opiekun kilkunastu prób na stopnie in-
struktorskie. Odznaczony za działalność instruktorską 
m.in. przez Przewodniczącego ZHP Srebrnym Krzyżem 
„Za Zasługi dla ZHP” oraz wyróżniony dwoma złoty-
mi liśćmi dębu za długoletnią służbę instruktorską, na-
grodzony przez komendanta hufca tytułem i odznaką 
„Wzorowy Drużynowy” i wyróżniony we włocławskim 
plebiscycie organizacji pozarządowych tytułem 
„Wolontariusz Roku 2013”. Poza ZHP – pracuje w dużej 
międzynarodowej firmie oraz prowadzi i współtworzy 
trzy internetowe firmy produkcyjno-handlowe.
- hm. piotr bielicki (instruktor ZHP od 1988 r.) – 
drużynowy, p.o. komendanta hufca, członek komendy 
hufca, przewodniczący kręgu instruktorskiego, członek 
hufcowej komisji stopni instruktorskich, członek huf-
cowego zespołu kadry kształcącej, przewodniczący 
hufcowej komisji stopni instruktorskich i kształcenia, 
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- phm. jarosław chlewicki (instruktor ZHP od 
1992 r.) – drużynowy, członek komisji rewizyjnej huf-
ca, komendant i członek komend hufcowych zlotów, 
biwaków, rajdów, członek hufcowego zespołu kadry 
kształcącej, hufcowej komisji stopni instruktorskich 
i kształcenia, członek kadry programowo-wychow-
awczej wielu placówek HAl/HAZ, opiekun próby na 
stopnie instruktorskie. Wyróżniony dwoma złotymi 
liśćmi dębu za długoletnią służbę instruktorską. Poza 
ZHP – m.in. pełnił służbę wojskową w misji poko-
jowej ONZ UNIfIl w libanie (odznaczony „Medalem 
w Służbie Pokoju UNIfIl”), jest długoletnim funkc-
jonariuszem Policji, a wcześniej pracował również we 
włocławskiej Straży Miejskiej. Od ponad dwudziestu 
lat jest honorowym dawcą krwi (odznaczony brązo-
wa, srebrną i złotą Odznaką Honorową Dawcy Krwi). 
- phm. Wojciech kruszyński (instruktor ZHP 
od 1993 r.) – komendant szczepu, szef hufcowego 
zespołu ds. drużyn, przewodniczący harcerskiego klu-
bu koszykówki, szef harcerskiego klubu turystyki row-
erowej, członek komend hufcowych imprez harcer-
skich (m.in. rajdów, złazów itp.), członek komend 
wielu kursów instruktorskich (na poziomie hufca 
i chorągwi), członek kadry programowo-wychow-
awczej oraz komendant i członek komend placówek 
HAl/HAZ, opiekun prób na stopnie instruktorskie. 
- phm. piotr sławianowski (instruktor ZHP od 
1987 r.) – drużynowy, członek komendy hufca, członek 
komisji rewizyjnej hufca, szef hufcowego zespołu kad-
ry kształcącej, członek komend hufcowych i chorąg-
wianych imprez harcerskich (m.in. rajdów, złazów 
itp.), członek hufcowego zespołu programowego, 
członek kadry programowo-wychowawczej placówek 
HAl/HAZ, opiekun prób na stopnie instruktorskie.

- pwd. magdalena tuszyńska (instruktorka ZHP 
od 2009 r.) – drużynowa, zastępczyni komendanta hufca, 
członkini komendy hufca i komend hufcowych imprez 
harcerskich (m.in. rajdów, złazów itp.), członkini kadry 
programowo-wychowawczej wielu placówek HAl/HAZ. 
Poza ZHP – długoletnia nauczycielka/pedagog, pracu-
je z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych. 

Jak wcześniej zauważono, instruktorzy ZHP pełnią 
różne funkcje wynikające z wyboru tzw. „pola służby”, 
a praca w tych różnorodnych obszarach służby jest 
jednym z elementów samodoskonalenia i samoreal-
izacji. Wydaje się, że opisane działania instruktorów 
stanowią wiarygodny obraz dużego zaangażowa-

nia instruktorów Kręgu Instruktorskiego „Stos” 
w życie włocławskiego hufca ZHP. Mogą być również 
dowodem na to, iż harcerska służba instruktorska jest 
źródłem satysfakcji i sposobem na realizację własnych 
planów odnoszących się do samorealizacji przez pełnienie 
różnych ról i funkcji w organizacji wychowawczej. 

/hm. Piotr bielicki – inicjator powstania i pierwszy 
przewodniczący KI „Stos” w latach 1997-2011/
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intercamp 2014

Natalia Idzikiewicz

Dnia 6 czerwca rozpączął się międzynarodowy 
zlot skautów InterCamp w miejscowości bad 
lippspringe w Niemczech, który trwał trzy dni.

Jak zawsze, Polaków było bardzo dużo. We wszyst-
kich podobozach powiewało wiele biało-czerwonych 
flag. Na międzynarodowym zlocie harcerzy pojawił 
się także patrol z 4 Włocłaskiego Sczepu Harcerskiego 
Pretekst. Do tego dwójka instruktorów naszego hufca 
pokazało się na InterCampie jako ICt, czyli harcerska 
służba, pomagająca w przygotowywaniu zlotu i atrakcji. 

Na dwa dni zaplanowane były różnorakie atrakc-
je. Jednego dnia odbyła się całodniowa wędrów-
ka, natomiast drugiego na harcerzy czekało wiele 
punktów na których mogli się pobawić, jak również 
sprawdzić swą sprawność fizyczną i psychiczną.

Jak co roku można było poznać wielu nowych ludzi 
i świetnie się bawić.

źródło: intercamp.zhp.pl, fot. Marcin Konieczny
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Wspólnota…

hm. Paweł bielicki /Egon/

Drogie czytelniczki i czytelnicy, chciałbym podziel-
ić się z Wami spostrzeżeniami i przemyśleniami do-
tyczącymi  wspólnoty – harcerskiej wspólnoty…

Pragnę zwrócić  uwagę na nasze postrzeganie i ocenę 
ludzi – naszych najbliższych współpracowników, 
przełożonych, podwładnych w Związku itd. żyjemy 
w świecie nowoczesnym, otwartym, tolerancyjnym 
do tego stopnia, że jesteśmy skłonni zaakceptować 
w naszym życiu chociażby „kobietę z brodą”. Dla dzi-
wnie pojmowanej poprawności i dla zachowania opi-
nii o nas  bezgranicznie tolerancyjnych, nowoczesnych 
ludzi stajemy się często pochlebcami nienaturalnych  
i dziwnych zachowań. I nie ma w tym nic złego, wręcz 
przeciwnie, świadczy to o tym, że staramy się realizować 
zasadę harcerskiego wychowania - bRAtERStWO. 

Martwi  jednak fakt, że w tym samym czasie bywamy 
zbyt małostkowi w ocenach postaw naszych przyja-
ciół, harcerzy i instruktorów z którymi dzielimy trudy 
i przyjemności wspólnego harcowania. Nader częs-
to nasze surowe oceny wygłaszamy pod wpływem 
emocji, bez pozostawienia sobie czasu na refleksję  
i przemyślenie sprawy. Sytuacje te często dotyczą mo-
mentów w życiu poszczególnych harcerzy i instruk-
torów, których w tym momencie bardziej zajęły rodz-
inne, szkolne, zawodowe obowiązki, a może dopadło 
zwykłe zmęczenie i chęć odpoczynku od pasji harcow-
ania. Ale czy są to wystarczające powody do izolowa-
nia takich ludzi, czy są to wystarczające powody do 
wymazania z pamięci mniejszych lub większych 
dokonań harcerzy i instruktorów, którzy do niedawna 
byli naszymi nierzadko jedynymi współpracownikami, 
jedyną „deską ratunku” w krytycznych momentach?

Jestem przekonany, że właśnie my harcerze powin-
niśmy i jesteśmy do tego zdolni, żeby nie żyć tylko 
chwilą, a pielęgnować w naszej pamięci to co było  
i jednocześnie planować rozwój  wspólnoty harcersk-
iej,  poprzez rozwijanie i pogłębianie naszej WSPól-
NEJ PASJI jaką jest harcerstwo właśnie. Jednocześnie 
musimy pamiętać, że nie żyjemy dla pasji, a pasjonu-
jemy się harcerstwem, aby łatwiej nam się żyło. Myślę, 
że z taką świadomością łatwiej nam przyjdzie zaak-
ceptować  naszych przyjaciół, którzy mają chwilową 
potrzebę mniejszego zaangażowania w sprawy dla nas 
najważniejsze. Odpowiednie ustawienie hierarchii 
ważności między pasją, rodziną, szkołą, pracą dotyczy  
w równym stopniu harcerzy i instruktorów. Wydaje mi 
się, że w przypadku instruktorów jest to zadanie trudnie-
jsze, o tyle, że i presja środowiska jest większa i  większe 
oczekiwania dotrzymania przysłowiowego „kroku”.

W systemie stopni instruktorskich zapisano wydawało-
by się dziwne zadanie dla KSI: „bUDOWANIE EtO-
SU StOPNIA INStRUKtORSKIEGO”. Zapewniam, 
że nic w tym dziwnego, bo przecież nie chodzi o nad-
mierne gloryfikowanie, zaspakajanie czyjejś próżnoś-
ci czy też specjalnego okazywania dumy z kolorowych 
podkładek pod krzyżem. to zadanie należy rozumieć  
jako wyrażanie szacunku dla wszystkich instruktorów, 
którzy nie tylko ciężko pracują teraz, ale też dla tych, 
którzy swoją wcześniejszą służbą w szeregach ZHP 
zapewnili ciągłość tradycji i umożliwili tym samym 
możliwość realizowania przez kolejne pokolenia in-
struktorskie najważniejszego celu ZHP, tzn. wychowy-
wania w duchu „IDEI SKAUtOWYCH”. Mam nadzieję, 
że nadal w atmosferze wzajemnego zrozumienia i tol-
erancji dla naszych indywidualnych potrzeb będziemy 
wspólnie budować i rozwijać NASZą WSPólNOtę.

Z sercem pełnym radości i zadowolenia z możli-
wości współpracy z pasjonatami harcerskiej przy-
gody, przesyłam radosne pozdrowienie CZUWAJ!
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to oraz Włocławek Powiat i bydgoszcz. Ukończyliśmy 
kurs Granatowe Kamienie III! 

Pierwszy biwak, odbywający się w dniach 21-23 marca 
był biwakiem przeładowanym zajęciami. W niedzielę 
byliśmy padnięci po tylu godzinach zajęć. Drugi bi-
wak, mający miejsce pod koniec kwietnia był zdani-
em większości dużo lepszy. byliśmy lepiej zintegrow-
ani, czas zaczęliśmy spędzać wspólnie, głównie grając 
w kalambury (pogłoski głoszą, że turniej kalamburów 
zakończył się o 4 nad ranem!) czy po prostu ze sobą 
rozmawiając, wymieniając się przy tym doświad-
czeniem. Na zajęciach juz dowolnie dobieraliśmy się  
w grupy, kierując sie myślą: “Nieważne, z kim będę,  
i tak będę się dobrze bawić!”. Ale przecież kurs to nie ty-
lko dobra zabawa... Chodzi przecież o zdobycie wiedzy. 
bloki tematyczne, mimo dużej ilości, był zróżnicowane  
i w większości bardzo ciekawie poprowadzone. Niek-
tóre do tego stopnia, że nie czułam, że się czegoś uczę! 
Niestety, w końcu nadszedł czas rozstania. Kurs został 
zakończony. Z dumą oznajmiam, że wszyscy uczestnicy 
kursu go zaliczyli!
Pamiętajcie, przyszli i obecni instruktorzy - niech będzie 
“turbo, ale bezpiecznie”. 

granatoWe kamienie iii – pod-
sumoWanie

Julia Operlein 

/tekst po raz pierwszy został opublikowany w serwisie 
na stronie internetowej hufca w dniu 14 maja 2014 r./

Przyjmuję obowiązki Instruktora Związku Harcerstwa 
Polskiego. Jestem świadomy odpowiedzialności harcer-
skiego wychowawcy i opiekuna. będę dbać o dobre 
imię harcerstwa, przestrzegać Statutu ZHP, pracować 
nad sobą, pogłębiać swoją wiedzę i umiejętności. Wy-
chowam swojego następcę. Powierzonej przez Związek 
Harcerstwa Polskiego służby Nie opuszczę samowol-
nie.  .... O wypowiedzeniu tych słów marzy każdy z nas, 
niektórzy mają to już za sobą, ale aby to zrobić wszyscy 
musimy podjąć te same kroki. Pierwszym z nich jest 
ukończenie kursu przewodnikowskiego. taką okazję 
mieliśmy i my - harcerze z Hufców Włocławek Mias-
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granatoWe kamienie po raz 
trzeci 

hm. Piotr bielicki

Wiosną 2014 roku dwa hufce – Włocławek Mi-
asto i Włocławek Powiat – połączyły swoje siły 
w celu przeprowadzenia kursu instruktorskie-
go, dzięki czemu mógł odbyć się już po raz trzeci 
kurs przewodnikowski pn. „Granatowe Kamienie”. 

Pierwsze dwie edycje – w roku 2006 i 2013 – zor-
ganizował Hufiec Włocławek Miasto. Dzięki uda-
nej współpracy dwóch wyżej wymienionych śro-
dowisk harcerskich, w marcu i kwietniu 2014 r. 
zorganizowano trzecią edycje kursu „Granatowe Kam-
ienie” w formie dwóch biwaków kursowych. Pierwszy  
z nich odbył się w dniach 21-23 marca 2014 r. w Sz-
kole Podstawowej w Śmiłowicach, a drugi w dniach 
25-27 kwietnia 2014 r.  w Gimnazjum w boniewie. 

Nazwa kursu „Granatowe Kamienie III” – nawiązywała 
do granatowej podkładki pod krzyżem harcerskim, 
która oznacza pierwszy stopień instruktorski oraz do 
tytułu książki Aleksandra Kamińskiego „Kamienie na 
Szaniec”. bowiem idea kursu była ściśle związana z głów-
nym przesłaniem tejże książki która jest przede wszyst-
kim opowieścią o braterstwie i służbie. to właśnie tzw. 
„zasady harcerskiego wychowania”, czyli „braterstwo”  
i „służba” oraz „praca nad sobą” stanowiły oś fabuły kursu. 

W kursie wzięły udział dwadzieścia dwie osoby 
z trzech Hufców ZHP wchodzących w skład Ku-
jawsko-Pomorskiej Chorągwi ZHP, w tym osiem osób 
z Hufca Włocławek-Miasto, jedenaście osób z Hufca 
Włocławek-Powiat i trzy osoby z Hufca bydgoszcz-Miasto.

Komendę kursu stanowili instruktorzy z Hufca 
Włocławek-Miasto – hm. Piotr bielicki (komendant kur-
su) i pwd. Jakub Szczupakowski (zastępca komendan-
ta kursu) oraz instruktorki z Hufca Włocławek-Powi-
at – phm. Katarzyna linczak (komendantka I biwaku 
kursowego) i pwd. Joanna Morawska (komendantka II 
biwaku kursowego). Zajęcia na kursie powadzili instruk-
torzy z obu hufców, w tym z Hufca Włocławek-Miasto –  

hm. Paweł bielicki (1 warsztat), hm. Piotr bielicki  
(1 warsztat), pwd. Jakub Szczupakowski (4 warsztaty) 
phm. Piotr Walburg (1 warsztat), phm. Dariusz Krzesze-
wski (2 warsztaty), hm. Katarzyna Marszałek (1 warsztat), 
pwd. Anna Ziółkowska (3 warsztaty), pwd. błażej Os-
trouch (2 warsztaty), pwd. Justyna Łosiak – 1 warsztat oraz 
z Hufca Włocławek-Powiat – pwd. Katarzyna Mielcza-
rek (1 warsztat), phm. Katarzyna Kurkiewicz-błaszczyk 
(1 warsztat), pwd. Joanna Morawska (1 warsztat).

Zajęcia kursowe prowadzone były w oparciu o „standard 
kursu przewodnikowskiego”1  oraz uwzględniały prop-
agowanie idei stopnia przewodnika/przewodniczki, od-
noszących się m.in. do tego, że  „przewodnik poznaje 
siebie i motywy swojego postępowania, jest wzorem dla 
harcerzy, ma uzdolnienia przywódcze, we współdziała-
niu z dziećmi i młodzieżą znajduje radość, umie być 
starszym kolegą i przewodnikiem, świadomie stosuje 
metodę harcerską do realizacji celów wychowawczych, 
ma poczucie odpowiedzialności za pracę i powierzony 
zespół. bierze aktywny udział w życiu hufcowej wspól-
noty”. Podczas kursu odbyły się m.in. zajęcia nt. podstaw 
wychowawczych ZHP, harcerskiego systemu wychow-
awczego, metody harcerskiej i poszczególnych metodyk 
harcerskich, rozwijania umiejętności interpersonalnych, 
podstaw planowania pracy, budowania wspólnoty hufca, 
roli instruktora ZHP jako wychowawcy, finansów i gosp-
odarki drużyny, organizacji HAl/HAZ i wiele innych. 

Cały kurs został poddany ocenie uczestników, którzy 
wypełniali specjalne ankiety ewaluacyjne na zakończenie 
pierwszego i drugiego biwaku. Z analizy tych ankiet 
wynika m.in.,  że na kursie panowała niezwykle przyjazna 
i ciepła atmosfera, instruktorzy prowadzący zajęcia byli 
dobrze przygotowani, zajęcia były bardzo zróżnicowane 
pod względem wykorzystania różnorodnych form, gdyż 
w zasadzie wszystkie zajęcia kursowe prowadzone były 
metodą harcerską, co gwarantowało również wysoki 
stopień aktywności uczestników kursu. Średnia ocena 
wszystkich zajęć przeprowadzonych podczas dwóch bi-
waków kursowych (w skali 0-5), to znakomity wynik 
wynoszący 4,68 pkt. Na tą ocenę składały się takie kryte-
ria, jak: kompetencje prowadzącego, atrakcyjność zajęć/
zastosowanych form, jasność przekazywania informacji. 

Według opinii członków kadry kursu oraz samych uczest-
ników, cały kurs przyczynił się m.in. do wymiany infor-
1 Załącznik nr 3 do Uchwały GK ZHP nr 50/2011 z dnia 
29.03.2011 r. w sprawie dokumentów dotyczących pracy z kadrą.
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nasi instruktorzy…

W czerwcu br. Komendant Hufca na wniosek Komisji 
Stopni Instruktorskich i Kształcenia zamknął próbę na 
stopień przewodniczki druhnie Ewie Kilijan i stopień 
przewodnika druhowi Michałowi bielickiemu – grat-
ulujemy druhnie i druhowi! Również w czerwcu br. 
Komendant Hufca otworzył dwie nowe próby – na stopień 
przewodniczki druhnie Monice bielickiej i stopień 
podharcmistrza druhowi pwd. Krzysztofowi Gapskiemu.

W tym samym miesiącu, w hufcowym plebiscy-
cie „Nadzwyczajni”, który został rozstrzygnięty 
podczas uroczystej gali w dniu 22 czerwca 2014 r.,  
dh. pwd. Anna Ziółkowska zdobyła tytuł „Instruk-
tor Roku” a dh. Ewa Kilijan tytuł „Drużynowe-
go Roku”. Serdecznie gratulujemy obu druhnom!

macji i doświadczeń pomiędzy harcerzami z równych śro-
dowisk harcerskich, integracji oraz nawiązania nowych 
przyjaźni, zdobycia wiedzy wymaganej od instrukto-
ra, ale również nabycia praktycznych umiejętności itd.  

Osobiście jestem przekonany, że zarówno komenda jak 
i cała kadra kursu dopełniły wszelkich starań, aby ten 
kurs był dla jego uczestników wyjątkowym przeżyciem  
związanym z nowymi przyjaźniami oraz twórczym i akt-
ywnym zdobywaniem wiedzy i umiejętności. W związ-
ku z tym przekonaniem, serdecznie gratuluję absol-
wentom kursu jego ukończenia i jednocześnie dziękuję  
w tym miejscu wszystkim instruktorom zaangażowan-
ym w przeprowadzenie kursu za wytrwałość i rzetelność 
oraz życzę jednocześnie dalszej sumiennej oraz uży-
tecznej służby harcerskiej i instruktorskiej wszystkim 
uczestnikom i kadrze kursu Granatowe Kamienie III. 
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samoWycHoWanie W zHp – 
rola drużynoWego W proce-
sie samoWycHoWania

phm. błażej Pęszyński

Drużynowy to funkcja organizacyjna w ZHP. Ze 
względu na ideowo wychowawczy charakter organ-
izacji i specyficzną harcerską metodykę pracy funkcja 
drużynowego ma w Związku kluczowe znaczenie, de-
cydujące dla wychowania1. Drużynowy jest osobą ki-
erującą całokształtem pracy drużyny i odpowiedzialna 
za pracę wychowawczą. Drużynowy jest również przy-
wódcą zespołu drużyny, inspiratorem i organizatorem 
samodzielnych działań członków drużyny, organiza-
torem samorządności w drużynie; powinien starać 
się być żywym wzorem osobowym dla młodzieży2.

Drużynowy, podobnie jak w zasadzie każdy instruk-
tor harcerski, winien posiadać wiele cech charakteru 
predysponujących go do funkcji wychowawcy i kie-
rownika zespołu młodzieży. Przede wszystkim musi 
być człowiekiem odpowiedzialnym, przekonanym 
o wadze swojej roli i potrzebie wykonywanej funkc-
ji, świadomie kierującym procesem wychowawczym. 
Powinien być człowiekiem nowoczesnym o szerokich 
horyzontach myślowych i skrystalizowanych poglą-
dach. Musi posiadać łatwość kontaktów z młodzieżą, 
znać podstawy psychologii rozwojowej i pedagogiki3.

Szczególnym zadaniem drużynowego jako harcer-
skiego wychowawcy jest krzewienie wśród dzieci  
i młodzieży ideałów patriotyzmu, pomocy dzieciom  
i młodzieży w osiąganiu coraz większej samodzielności 
w myśleniu, działaniu, nabywaniu umiejętności pracy 
życia w zespole, kształtowaniu cech osobowości zgod-
nych z ideałem i celami wychowania harcerskiego4.

1 leksykon harcerstwa, pod red. O. fietkiewicza, Warszawa 
1988.
2 tamże
3 W. leszczyński, Harcerska metoda wychowawcza, „Wychow-
awca”, nr 7 – 8, 2005.
4 leksykon harcerstwa, pod red. O. fietkiewicza, Warszawa 
1988.

Miejsce drużynowego w drużynie i jego rola zależą  
w znacznym stopniu od rodzaju drużyny, którą prowad-
zi, a zatem od wieku i społecznej dojrzałości członków 
drużyny. Im wyższy jest ten poziom tym większą rolę  
odgrywa aktywność własna i samorządność dzieci 
i młodzieży, tym bardziej powinien się zmnie-
jszyć osobisty udział drużynowego w bezpośred-
nim organizowaniu i zarządzaniu pracą drużyny5.

W gromadzie zuchowej drużynowy jest wodzem 
w zabawie, inspiruje ją, koordynuje jej przebieg, 
ale też aktywnie w niej uczestniczy. Drużynowy 
dba o rozwój przybocznych i wychowuje następcę6.

W drużynie młodszo – harcerskiej drużynowy jest przy-
wódcą i autorytetem. Inicjuje przedsięwzięcia realizowane 
w drużynie. Kieruje zastępem zastępowych. Drużynowy 
dba o rozwój przybocznych i wychowuje następcę7.

W drużynie starszo – harcerskiej drużynowy jest prze-
wodnikiem w poszukiwaniach. Drużynowy w istotny 
sposób wpływa na program drużyny i jej organizację. 
Świadomie część decyzji powierza radzie drużyny8. Za-
dania drużynowego w drużynie starszoharcerskiej to:
1. W sferze rozwoju społecznego:
•	 przygotowanie	do	aktywnego	i	odpowiedzialne-
go udziału w życiu społecznym,
•	 rozwijanie	umiejętności	społecznych	harcerki/
harcerza przez zdobywanie prawidłowych doświadczeń 
we współżyciu i współdziałaniu w grupie rówieśniczej,
•	 pogłębianie	i	umacnianie	postawy	patriotyzmu,
•	 pogłębianie	poczucia	przynależności	do	wspól-
noty harcerskiej, skautowej, państwowej,
•	 kształtowanie	poczucia	odpowiedzialności	za	
siebie i innych,
•	 wspieranie	samorządności	harcerskiej,
•	 umożliwienie	rozwijania	umiejętności	prezentac-
ji własnego stanowiska w dialogu z innymi i demokra-
tycznego współdecydowania;
2. w sferze rozwoju intelektualnego:
•	 wdrażanie	do	samodzielności	w	poszukiwaniu	
informacji w różnych źródłach, rozwijanie umiejętnoś-
ci poszukiwania, porządkowania, wykorzystywania  
5 tamże.
6 Uchwała nr 19/XXXIII Rady Naczelnej ZHP z dnia 18 czerw-
ca 2006 r. w sprawie systemu metodycznego ZHP
7 A. Regucka – Kwaśnik, Harcerki i harcerze : zarys metodyki, 
Warszawa 2003, s. 28
8 E. Gąsiorowska, Harcerki i harcerze starsi : zarys metodyki, 
Warszawa 2003, s. 31
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i przechowywania różnych rodzajów informacji,
•	 rozbudzanie	i	rozwijanie	indywidualnych	zaint-
eresowań,
•	 rozbudzanie	wyobraźni,	pomysłowości	na	temat	
przyszłej aktywności zawodowej i gospodarczej;
3. w sferze rozwoju emocjonalnego
•	 pomoc	we	właściwym	przeżywaniu	okresu	do-
jrzewania;
4. w sferze rozwoju fizycznego
•	 ukazanie	powodów	i	sensu	starań	o	własne	ciało,	
sprawność, zdrowie i urodę,
•	 doskonalenie	sprawności	kondycyjnej	i	koordy-
nacyjnej,
•	 stymulowanie	różnorodnych	form	aktywności	
fizycznej, wspierającej ich rozwój,
•	 kształtowanie	motywacji	do	podejmowania	sa-
modzielnych działań na rzecz harmonijnego rozwoju 
fizycznego,
•	 wdrażanie	do	aktywnego	i	bezpiecznego	spędza-
nia wolnego czasu i wypoczynku;
5. w sferze rozwoju duchowego
•	 wspieranie	rozwoju	moralnego	i	kształtowania	
hierarchii wartości,
•	 kształtowanie	refleksyjnej	postawy	wobec	człow-
ieka, jego natury, powinności moralnych oraz wobec 
różnych sytuacji życiowych,
•	 rozpoznawanie	podstawowych	wartości	i	
dokonywanie właściwej ich hierarchizacji,
•	 umiejętności	dokonywania	samooceny,
•	 kształcenie	zachowań	ukierunkowanych	na	
ochronę środowiska przyrodniczego9.

W drużynie wędrowniczej drużynowy to lider – przy-
wódca, obdarzony zaufaniem przez wędrowników. 
Jest wybierany na funkcję przez drużynę i może być 
przez nią odwołany. Dlatego też pozycja drużynowego 
zależy od jego autorytetu, jako lidera grupy oraz zau-
fania, jakim został obdarzony przez członków drużyny. 
Drużynowy jest pierwszym wśród równych. formalnie 
jego miejsce w zespole określa konstytucja drużyny10.
Wskazane jest, by drużynowy drużyny wędrowniczej 
był osobą pełnoletnią, instruktorem – najlepiej w stop-
niu podharcmistrza (wtedy ma możliwość organizowa-
nia samodzielnie obozów wędrownych). Dobrze, gdy 
jest, choć trochę starszy od członków swojej drużyny, 
tym lepiej może ich wspierać w ich samorozwoju. Poza 

9 tamże
10 R. Polaszewski i E. Polaszewska, Wędrowniczki i wędrownicy 
: zarys metodyki, Warszawa 2003, s. 30

tym to, że jest zawsze o krok dalej w pracy nad sobą, niż 
najlepszy po nim wędrownik w drużynie, stanowi do-
bry przykład dla pozostałych członków drużyny11. Do 
zadań drużynowego w drużynie wędrowniczej należy:
•	 koordynowanie	pracy	drużyny;
•	 reprezentowanie	jej	interesów	na	zewnątrz;
•	 dawanie	dobrego	przykładu	–	bycie	przewod-
nikiem w drodze do ideału zawartego w Prawie 
Harcerskim i Kodeksie wędrowniczym;
•	 motywowanie	wędrowników	do	działania	i	wspi-
eranie ich w samorozwoju;
•	 spełnianie	innych	zadań	określonych	w	przepi-
sach ZHP12.

11 tamże.
12 tamże.
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jdy sprawiło wszystkim szukanie jeziora, czyli punk-
tu, na którym trzeba było zbudować tratwę. Po trasie 
wszyscy wspólnie zasiedliśmy do ogniska. Jedyna rzecz, 
o której wszyscy myśleli – obiad. Komendant biwaku  
pwd. Krzysztof Gapski HO czekał już na nas  
z kiełbaskami. Świetną zabawą okazało się pieczenie ich 
nad ogniskiem. W nocy nie brakowało także Przyrzec-
zeń Harcerskich! Dwoje druhów już pełnoprawnych 
harcerzy oraz druhna, która stała się prawowitym 
członkiem 52 Włocławskiej Drużyny Starszoharcer-
skiej „Grot”. Ostatniego dnia zaczęła się ciężka praca 
– składanie namiotów. Około godziny 13:00 wszyscy 
byliśmy już we Włocławku. Druhna Angelika Zdank-
iewicz powiedziała: „Podczas biwaku szczepu nasi 
harcerze zintegrowali się ze sobą w dość znaczącym sto-
pniu. Pomogły z pewnością ciężkie warunki, w których 
musieliśmy egzystować, a jak to mówią w grupie raźniej”.

biWak equilibrium 

Maciek Walczykowski 

/tekst po raz pierwszy został opublikowany w serwisie 
na stronie internetowej hufca w dniu 9 czerwca 2014 r./

W dniach 16-18 V 2014 odbył się I Puszczański biwak 
11 Włocławskiego Szczepu Harcerskiego „Equilibri-
um”. Jak zawsze w piątkowe popołudnie wyjechaliśmy  
z dworca PKS/PKP Włocławek. Naszym celem była 
Ruda/Dobiegniewo. O godzinie 18:00 rozpoczęliśmy 
wspólne zmagania apelem. Wieczorem nie zabrakło 
również ogniska. Śpiewaliśmy, bawiliśmy się, ale przede 
wszystkim poznaliśmy lepiej. Następnego dnia, zaraz 
po śniadaniu, rozpoczęła się trasa – nie byle jaka,  
a siedmiogodzinna! Pogoda robiła psikusy. Raz padało, 
zaś następnie było gorąco. Nie wątpliwie najwięcej fra-
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nasze recenzje
Mamy przyjemność po raz drugi zaprosić do czytania, 
pisania i komentowania recenzji książek, filmów, pub-
likacji itp. Każdy z czytelników kwartalnika „Harcer-
skie Słowo” może podzielić się swoimi opiniami o re-
cenzowanych książkach lub filmach oraz zaproponować 
własne. Do obecnego numeru nie otrzymaliśmy żad-
nych recenzji od naszych czytelników (oprócz recen-
zji prowadzącej tą część kwartalnika dh. hm. Katarzy-
ny Marszałek), ale te osoby które napiszą do numeru 
trzeciego, mogą liczyć na dwie książki z serii „Przy-
wrócić pamięć” (poniżej więcej informacji nt. serii).

zakazane książki
hm. Katarzyna Marszałek 

był czas w historii naszego stowarzyszenie, gdzie zabra-
niano rozpowszechniania i czytania pewnych harcers-
kich i skautowskich książek. były one wycofane z bibli-
otek, niszczone zakazane przez komunistyczne władze...

Może warto dziś zajrzeć do tych pozycji?, aby poznać/
przypomnieć sobie korzenie naszego ruchu harcerskiego?

W czasie ostatniego posiedzenia Komisji Stopni In-
struktorskiej i Kształcenia czytaliśmy fragment jed-
nej z tych książek i jeden z Druhów stwierdził „o jak-
ie to proste ale zarazem genialne...” Może ty również 
odkryjesz w nich coś dla siebie. Polecam zajrzeć do 
serii wydawnictwa „Impuls” Kraków 2014 „Przy-
wrócić pamięć”, do tej pory w serii ukazały się:

1. „Szkoła za lasem”. Program kształcenia starszyzny  
i Harcerstwa Podziemnego, Reprint wydania z 1945 r.
2. biernakiewicz t., Starsze harcerstwo a instruktorzy, 
Reprint wydania z 1922 r.
3. bogdański A., ks., Podstawy Harcerstwa. Reprint 
wydania z 1928 r.
4. Czyżewski A., Na tropie wodza harcerskiego. Z cyklu 
„Wyścig pracy”, Reprint wydania z 1936 r.
5. Harcerstwo Polskie , red, S. Sedlaczek i l. 
Grabowski, Reprint wydania z 1925 r.
6. Harcerstwo, red. Stanisław Sedlaczek, Reprint wyda-
nia z 1922 r.
7. lutosławski K., Skauting jako system wychowania 

moralnego, Reprint wydania z 1913 r.
8. Michalski J., Kurjerki, Reprint wydania z 1928 r.
9. Muszalski E., Harcerstwo (skauting) a wychowanie 
człowieka, Reprint wydania z 1913 r.
10. Muszalski E., Harcerstwo niepodległe. Gawędy 
Harcmistrzowskie, Reprint wydania z 1922 r.
11. Nowe Horyzonty Harcerstwa. listy do Starszych 
Harcerzy, Reprint wydania z 1921 r.
12. Organizacja Harcerstwa Polskiego. Na podstawie 
zarządzeń Ministra W.R.i O.P., Statutu i Regulaminów 
Z.H.P. opracował Stanisław Sedlaczek, Naczelnik 
Głównej Kwatery Miejskiej Z.H.P. i Sekretarz Do 
Spraw Harcerstwa w Ministerstwie Wyznań Religijnych 
i Oświecenia Publicznego, Reprint wydania z 1920 r.
13. Pawełek A., Harcerstwo na martwym tropie. 
Harcerstwo oniemiałe, Reprint wydania z 1922 r.
14. Pawełek A., Hasła współczesnej pracy harcerskiej. 
Gawędy obozowe, Reprint wydania z 1922 r.
15. Pawełek A., Odbudowa Pracy w Drużynach 
Harcerskich, Reprint wydania z 1923 r.
16. Philipps R.E., System zastępowy dla dziewcząt, Re-
print wydania z 1944 r.
17. Próby harcerskie. Reprint wydania z 1932 r.
18. Przykład ułożenia Planu Pracy Drużyny, Reprint 
wydania z 1936 r.
19. Sedlaczek S., Harcerstwo na Rusi i w Rosji 1913-
1920, Reprint wydania z 1936 r.
20. Sedlaczek S., Kilka myśli o zadaniach harcerstwa. 
W Polsce będzie lepiej!, Reprint wydania z 1924 r.
21. Sedlaczek S., Kształcenie starszyzny harcerskiej, 
bertier G., Wychowanie wodzów, Reprint wydania  
z 1928 r.
22. Sedlaczek S., Obóz harcerski, Reprint wydania  
z 1927 r.
23. Sedlaczek S., Szkołą harcerza. Na podstawie dzieła 
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29. Wolne Harcerstwo. listy Do Starszych Harcerzy, 
Reprint wydania z 1921 r.
30. Wywiadowcy. Sceny z życia młodzieży według 
dzieła Gen. baden-Powella, Oprac. E. Jezierski, Reprint 
wydania z 1913 r.

sztuka dobrej komunikacji

hm. Katarzyna Marszałek 

Oto jeden z przykładów różnić w rozumieniu komu-
nikatów niewerbalnych. Czy można budować mosty 
zamiast murów w komunikacji międzyludzkiej? 
Redaktor pracy zbiorowej Johan Stewart wydawnict-
wa PWN, Warszawa 2000,  pt. „Mosty zamiast murów”  
(z której pochodzi powyższa grafika) ukazuje możli-
wości wzbogacenia naszej osobistej komunikacji, tak 
aby móc porozumieć się również z tymi osobami które 
„są od nas różne, nie myślą dokładnie tak jak my, nie 
używają tych samych schematów czy kluczy do rozum-
ienia rzeczywistości”.  Polecam tym wszystkim którzy 
chcą doskonalić swoje umiejętności komunikacyjne. 
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