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SŁOWO WSTĘPU 
Druhny i Druhowie, Szanowni Czytelnicy

Oddajemy do Waszych rąk trzeci numer 
naszego kwartalnika. I znowu znalazły się 
w nim relacje z wydarzeń, w których brali 
udział, lub które organizowali włocławscy 
harcerze – to znak, że nasze środowisko 
podejmuje kolejne  wyzwania i realizuje 
kolejne projekty!!!  Niedawno zakończyły 
się letnie wakacje, więc siłą rzeczy wśród 
tych relacji znalazły się te, które opisują Harcerską Akcję Letnią 
2014, która tradycyjnie stanowiła podsumowanie mijającego 
roku harcerskiego. Bo właśnie HAL jest tym niezwykłym 
i kulminacyjnym momentem w pracy gromad, drużyn i szczepów, 
stanowiącym podsumowanie całorocznej pracy i służby. 

Mamy w tym numerze kolejne już recenzje publikacji o tematyce 
harcerskiej, w tym również recenzje z Biblioteki Pedagogicznej 
we Włocławku. W tym miejscu pragnę wszystkich czytelników 
zainteresować ofertą tejże placówki, która w swoich zbiorach 
posiada również publikacje harcerskie oraz takie, które  
w pracy wychowawczej mogą okazać się niezwykle przydatne. 

W trzecim numerze „Harcerskiego Słowa” publikujemy poza 
relacjami z wydarzeń i imprez harcerskich, także inne teksty, 
w tym o charakterze metodycznym. Mam tu na myśli m.in. 
niezwykle ciekawy tekst na temat „kodeksu wędrowniczego” 
oraz tekst o harcerkach w czasie II Wojny Światowej, który może 
być znakomitym narzędziem metodycznym wykorzystywanym 
w pracy prowadzonej przez drużynowych. Zresztą mam 
nadzieję, że tekst autorstwa druhny hm. Katarzyny Marszałek, 
zapoczątkuje cykliczne publikacje na łamach naszego kwartalnika 
o historii harcerstwa, w tym również harcerstwa włocławskiego.  

Ze swojej strony polecam również intrygujący tekst druha pwd. 
Mariusza Bielickiego… nieco refleksyjny, ale tak naprawdę będący 
swoistą deklaracją powrotu, po wielu latach do służby instruktorskiej 
oraz specjalny wywiad z Komendantem Hufca Włocławek-Miasto 
hm. Piotrem Walburgiem. Wywiad ten był publikowany wcześniej 
w oficjalnym serwisie internetowym Urzędu Miasta Włocławek. 

W imieniu własnym oraz zespołu redakcyjnego, serdecznie 
zapraszam do lektury niniejszego numeru „Harcerskiego Słowa”. 

Czuwaj!

hm. Piotr Bielicki
redaktor naczelny

Wydarzenia i relacje
Obóz 4 WSH Pretekst ‑ 4
Obóz w białym borze ‑ 6
zakończenie Harców zastępów 2014 oraz Gala nadzwyczajni 
2014 ‑ 13
Start Harcerski 2014 ‑ 14
integracyjny biwak zuchowo‑harcerski ‑ 15
75. rocznica powstania Szarych Szeregów ‑ 16
Kodeks Wędrowniczy, a Prawo Harcerskie ‑ czy są  ‑ 21

FelietOny, OPinie, dySKuSje
Wywiad z komendantem ‑ 9
Wszystko się zaczęło… no właśnie, kiedy? ‑ 17
Konspiracyjna działalność harcerek w czasie ii wojny 
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PrOGram, metOdyKa
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podobieństwa? ‑ 21
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Wychowawcze właściwości filmu ‑ 24

naSze recenzje
„druhno Oleńko! druhu andrzeju! : gawęda o twórcach Harcerstwa 
Polskiego Oldze i andrzeju małkowskich”  ‑ 26
młodość przeżywa się raz! : “Orszy” gawędy o wychowaniu ‑ 26
Odbudowa pracy w drużynach harcerskich, alojzy Pawełek, 1923 r., 
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obóz 4 WSH PretekSt

julia Operlein
12 września 2014 r.

Harcerskie lato dobiegło końca i nadeszła (nie)
harcerska jesień, więc to najwyższy czas na 
podsumowania!
Harcerze z 4 WSH „Pretekst” rozpoczęli wakacje z 
pompą – już 30 czerwca ruszyli na obozową przygodę 
do Stanicy Kaszubskiej nad jeziorem lubowisko.  
Komendantem obozu był phm Błażej Ostrouch, 
druzynowymi:  pwd. anna ziółkowska(która 
pełniła również funkcję programistki), pwd jakub 
Szczupakowski(będący jednocześnie oboźnym) oraz 
dh Kamil Krzyżanowski. Program był podzielony na 
dni metodyk, drużyny (podczas których 147 WdW 
„Scatter” odbyła wędrówkę do m.in. Sopotu, gdzie 
spełnili swoje marzenie – spędzili noc na plaży!) 
i program dla całego szczepu, w który wchodziły 

między innymi: robinsonada, liczne ogniska, konkursy, 
wycieczka do Szymbarku.  ciekawym punktem było 
realizowanie sprawności puszczańskiej Wampum. 
 
Wielu osobom z drużyny wędrowniczej najbardziej 
podobała się wędrówka, którą wspominają bardzo 
sentymentalnie. Wtedy więzi w drużynie zostały 
zacieśnione, wyjaśniło się kilka sporów. młodsi 
harcerze zaś zachwyceni byli robinsonadą oraz 
pokazem mody harcerskiej. dla kilku osób obóz był 
bardziej wyjątkowym czasem niż dla innych – zostali 
oficjalnymi członkami swoich drużyn!
chcąc nie chcąc, zasmuceni powrotem do domu, 
pojawili się na włocławskim dworcu  13 lipca koło 
godzin południowych. z pewnością nasza harcerska 
młodzież już nie może doczekać się przyszłych wakacji, 
a my – kadra – już zaczynamy je planować! Kto wie, co 
przyniesie przyszły rok? 

#HARCERSKIELATO



           Kwartalnik Hufca ZHP Włocławek-Miasto    harcerskie SŁOWO strona | 5

Nr 3(3)/2014
lipiec-wrzesień

#harcerskielato

           Kwartalnik Hufca ZHP Włocławek-Miasto    harcerskie SŁOWO strona | 5

Nr 3(3)/2014
lipiec-wrzesień



           Kwartalnik Hufca ZHP Włocławek-Miasto    harcerskie SŁOWO strona | 6

Nr 3(3)/2014
lipiec-wrzesień

#HARCERSKIELATO

Obóz w bIAłym bORzE

maciej Walczykowski  ‑ 20 września 2014 r. 

Po męczącym roku szkolnym nadchodzą wakacje. Czas odpoczynku i zbierana sił, 
aby we wrześniu powrócić do szkół. Okres ten można spędzić na wiele sposobów. 
Jedni jadą do babci, drudzy wolą spędzić go z przyjaciółmi. Od wielu lat Hufiec ZHP 
Włocławek Miasto organizuje Obozy Harcerskie. Młodzież z naszego rejonu ma 
możliwość spędzenia wakacji w zupełnie inny sposób niż rówieśnicy. Tegoroczny 
obóz odbył się w terminie 28.07-10.08.2014r. w Białym Borze. Kadra naszego Hufca 
z podharcmistrzem Błażejem Ostouchem na czele zajmowała się uczestnikami. 
Po długim czasie oczekiwania dotarłem do przewodnika Krzysztofa Gapskiego 
HO, jednego z członków kadry. Co wynikło z naszej rozmowy? Zobaczcie sami!
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Maciej Walczykowski: Podczas Obozu Hufca 
ZHP Włocławek Miasto o bezpieczeństwo dbała 
wykwalifikowana i pełnoletnia kadra. Kto się w niej 
znajdował, jakie pełnił funkcje?

Krzysztof Gapski: jasne, że tak. na obozie funkcje 
pełnili wykwalifikowani instruktorzy naszego Hufca. 
Phm Błażej Ostrouch pełnił funkcję Komendanta, 
phm damian Błaszczyk z‑cy Komendanta i Oboźnego. 
ja, pwd ania ziółkowska i pwd jakub Szczupakowski 
pełniliśmy funkcję wychowawców naszych 
podopiecznych. Wszyscy razem tworzyliśmy bardzo 
zgraną ekipę.

MW: Doszły mnie słuchy o podziale obozu na 2 części. 
Jak przebiegała między nimi współpraca?

KG: tak zgadza się, nasze obóz został podzielony na 
dwie części. Pierwszy dla niezrzeszonych, 
a drugi dla 11 Włocławskiego Szczepu Harcerskiego 
„equilibrium”. nasza współpraca wyglądała bardzo 
fajnie, mięliśmy wspólne zajęcia i ogniska które 
wpletliśmy w nasze programy. razem stworzyliśmy 
obóz, który pozostanie w pamięci wszystkich 
uczestników i kadry.

MW: Jak przedstawiło się miejsce obozowiska? Czy po 
zeszłorocznym obozie nad morzem uczestników mogło 
coś zaskoczyć? [Nawiązanie do obozu Hufiec ZHP 
Włocławek Miasto 2013 - “Dzika Cień”]

KG: miejsce obozowiska było zupełnie 
przeciwieństwem do zeszłorocznego. Było bardziej 
urokliwe. znajdowało się w lesie a nie na polanie. 

Kolejnym aspektem było to że nasze obozowisko było 
na wzgórzu nad jeziorem. Była to duża odmiana i za 
razem piękna, bardziej Harcerska.

MW: Czy pogoda dopisywała? We Włocławku w tym 
czasie była bardzo kapryśna.

KG: Pierwszy tydzień było pięknie i słonecznie. 
jednak w drugim tygodniu potrafiła niestety nie miło 
zaskoczyć w postaci ulewnych i długich opadów 
deszczu czy zimniejszych nocy. nie obyło się też bez 
okopywania namiotów co okazało się nie lada zabawą 
dla Harcerzy.

MW: Zwróćmy na chwilę uwagę w stronę wyżywienia. 
Znalazły się obozowe niejadki, a może wręcz przeciwnie? 
Podobno zapach obiadu czuć można było w całym lesie.
KG: Posiłki były średnie, bywało lepiej.

MW: Czy pamięta druh jakieś wydarzenie, które jest 
szczególnie bliskie sercu lub pozostanie najdłużej 
w pamięci obozowiczów?

KG: myślę, że ogniska pozostaną w pamięci każdego, 
były dla nas bardzo rozwijające. Były naszym 
magicznym wydarzeniem podczas którego znikały 
wszystkie smutki, nerwy czy problemy. Podczas 
naszych obozowych ognisk tworzyliśmy jedność.

MW:Podczas drogi na obóz w autokarze słychać było 
muzykę, śpiewy, a może w drodze powrotnej wszyscy 
spali?

KG: Bywało różnie, nie wszyscy spali, część cieszyła się 

#HARCERSKIELATO
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kwartalnika! Czuwaj!

dziękuję! do zobaczenia na obozie za rok!
            
Owy druh spróbował przybliżyć nam Plan 
Programowy Obozu. tutaj mam wypowiedź drugiego 
z członków „Grotu”.

Poza świetnym jedzeniem i dobrym zakwaterowaniem 
obóz umilił rewelacyjnie dopracowany program, 
niezrealizowany niestety w 100%. Kadra zaprezentowała 
swoje wieloletnie doświadczenie i niezależnie od sytuacji 
potrafili wyjść z uśmiechem (zwłaszcza podczas ulewy, 
gdzie zalany obóz postanowiliśmy zamienić 
w ślizgawkę). Oczywiście, nie tylko ręka człowieka 
była tutaj dobra. Las i ukształtowanie terenu tworzyły 
idealne warunki do wszelkich zabaw harcerskich, 
realizacji sprawności, odpoczynku oraz wspaniałych 
widoków.     

niestety nie udało mi się dotrzeć do osób 
niezrzeszonych, czyli nie należących do harcerstwa. 
jednak mam nadzieję, że udało mi się przybliż 
wam obóz. mam nadzieję, że z roku na rok osób 
zgłoszonych będzie coraz więcej; a nasz kadra będzie 
miała więcej roboty. nie pozostaje mi nic innego, jak 
życzyć udanego roku szkolnego. mam nadzieję, że 
obóz pomógł uczestnikom naładować „baterię” 
i 1. Września dadzą z siebie wszystko. 

#HARCERSKIELATO

sobą oraz bawiła razem, a reszta nie podołała i poszła 
spać.

MW: Dziękuję bardzo. Do usłyszenia w kolejnych 
wydaniach kwartalnika.

KG: Również dziękuję, mam nadzieję do usłyszenia i do 
zobaczenia na obozie w przyszłym roku! Czuwaj!

 z dialogu powyżej wywnioskować można, że 
miejsce, w którym odbywa się obóz, nigdy nie jest 
postawione na jedną kartę. co roku cieszymy się dużą 
różnorodnością terenu. Od lasów, przez jeziora, aż 
po Polskie morze. dh Krzysztof przedstawia nam 
obóz z punktu widzenia opiekunów. zobaczmy jak 
wyglądał dla harcerzy z podobozu 11 Włocławskiego 
Szczepu Harcerskiego „equilibrium”. Bez problemu 
pomogli dwaj członkowie 52 Włocławskiej drużyny 
Starszo‑Harcerskiej „Grot”. Przeprowadziłem wywiad 
z druhem, który podczas tych dwóch tygodni zdobył 
sprawność „trzy Pióra”. Gratuluję!

MW: W jaki sposób podzielono tegoroczny obóz?
            
Były 2 podobozy, niezrzeszonych nad którym pieczę 
sprawowała kadra Hufca zHP Włocławek miasto 
z dh Błażejem Ostrouchem w roli komendanta obozu 
oraz podobóz 11 Włocławskiego Szczepu Harcerskiego 
„equilibrium” z dh Krzysztofem Gapskim na czele.

 MW: Zwróćmy teraz uwagę na podobóz szczepu 
“Equilibrium”. Jak wyglądał program? Czy był 
atrakcyjny dla przeciętnego harcerza?

jak najbardziej, zajęcia skupiły się w dużej mierze na 
puszczaństwie opierając się o wymagania na “leśne 
wampum”. Odbywały się zajęcia z kuchni polowej 
np. opiekanie ciasta BP czyli tzw. podpłomyków. 
innym przykładem mogą być zajęcia polegające na 
zrobieniu dzidy i nauczeniu się nią celnie rzucać.

MW: Jak wyglądała współpraca między uczestnikami? 
Dochodziło do kłótni?

niemożliwym jest, aby przez dwa tygodnie nie doszło 
do żadnej kłótni, na szczęście uczestnicy oraz kadra 
czuwali, by spory rozwiązywano po harcersku.

MW: Dziękuję! Do zobaczenia w następnym numerze 
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hm. Piotr walburg
WyWiad Z KOMeNdaNTeM

żrodło: www.wloclawek.pl
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Dorosły facet w harcerskim mundurze. Koledzy Panu nie 
dokuczają?

nie, bo to żaden wstyd. ubolewam jedynie nad tym, 
że we Włocławku jest mało harcerzy wśród moich 
rówieśników.

Może nie mają na to czasu?

może.

A może po prostu poważnieją?

(śmiech). Przecież harcerz powyżej trzydziestki nie 
musi biegać w krótkich spodenkach. Starsi zazwyczaj 
są instruktorami, dbają o młodszych i wychowują 
następców.

Póki co nie narodził się we Włocławku taki, który 
mógłby Pana zastąpić?

jestem komendantem z wyboru. nie tyle nie narodził 
się następca, co nikt nie chce ze mną konkurować 
o to stanowisko. a nie jest mi łatwo pełnić funkcję 
komendanta hufca we Włocławku, bo mieszkam 
i pracuję w Warszawie. jestem stąd, ale od lat 
zawodowo realizuję się w stolicy. Sporo wolnego 
czasu, który mógłbym poświęcić rodzinie, poświęcam 
włocławskim harcerzom. Pogodzenie tego nie jest 
łatwe, moja kadra na pewno to odczuwa. całe szczęście 
ktoś kiedyś wymyślił telefony, maile.

Od kiedy jest Pan harcerzem?

Od trzydziestu lat.

Harcerz dziś to brzmi dumnie?

W krótkich harcerskich słowach – tak (śmiech). jestem 
dumny z tego, że czas, który poświęcam młodzieży, 
to czas dobrze spożytkowany. Poza tym jesteśmy 
coraz lepiej postrzegani, wychodzimy z tak zwanego 
harcerstwa pomnikowego…

…żeby nie powiedzieć, że wychodzicie z czeluści niebytu.

z pokorą przyznam, że we Włocławku na pewno. 
Przez wiele lat dokuczały nam problemy kadrowe 
i finansowe. teraz wychodzimy na prostą i ambitnie 

patrzymy w przyszłość. Budynek, który przekazało 
nam miasto, to dla nas ogromna szansa na rozwój.

Spoglądam na planszę obok. „Wychowanie młodego 
człowieka, czyli wspieranie we wszechstronnym rozwoju 
poprzez kształtowanie charakteru i stawianie wyzwań”.

to harcerska misja, wyrażona najkrócej jak się da. 
Sedno zawarte w kilku wyrazach. nie chcemy pouczać, 
ani dawać gotowych rozwiązań. Wędka zamiast ryby. 
Przecież stawianie wyzwań to kształtowanie człowieka 
i przygotowywanie do roli, którą będzie pełnił 
w społeczeństwie. nieważne, czy to rola ojca, partnera 
czy dobrego pracownika.

Przygotowujecie do roli ojca rodziny?

a drużynowy, który podczas wyjazdu opiekuje się 
grupą dzieci? Przecież drużynowi to młodzi ludzie, 
którym jeszcze nie w głowie zakładanie rodziny. mimo 
to są odpowiedzialni za swoich podopiecznych, godzą 
skłóconych harcerzy. a jeszcze muszą usuwać ze ściany 
pająka, którego boją się najmłodsze harcerki (śmiech).

Odpowiedzialna fucha.

Słyszę przekąs w głosie.

Absolutnie nie. To słowa uznania.

i dobrze, bo ludzie nie doceniają roli drużynowych. 
a oni często wyręczają rodziców w wychowywaniu 
dzieci. jeśli tylko się do tego przykładają, robią bardzo 
dobrą robotę.

Zmieńmy wątek. Ilu harcerzy mamy we Włocławku?

Ponad 180. zuchy, harcerze, harcerze starsi, 
wędrownicy i instruktorzy. trzy lata temu było nas 
raptem około 50. aby hufiec mógł istnieć powinien 
mieć minimum stu członków i dziesięć jednostek 
organizacyjnych. teraz mamy czternaście jednostek 
i trzydziestu instruktorów.

Może Włocławek mógłby się obejść bez harcerzy?

nie sądzę. Widzi Pan, my jesteśmy alternatywą. nie 
awangardą, ale alternatywą. W tym zabieganym 
świecie proponujemy zajęcia, które rozwijają i uczą 
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i tak i nie. tak dla wesołego patriotyzmu. ale z drugiej 
strony obóz harcerski jest udany wtedy, kiedy śpi się na 
łóżku zbudowanym z żerdzi, wodę trzeba zagotować 
w parniku, a na obiad trzeba nazbierać jagód. 
trzymamy się tych pierwotnych wzorców.

To teraz o nowej siedzibie. Ułatwi życie, pomoże 
w pracy?

zrewolucjonizuje.

Duże słowo.

Bo i duże wyzwanie. nowa siedziba poszerza nasz 
horyzont dwukrotnie.

Nie tylko kubaturowo?

nie tylko. acz kubatura ma tutaj znaczenie. 
Otrzymaliśmy od miasta lokal, który ma blisko 400 
m2 powierzchni, dwie kondygnacje – to stwarza 
wspaniałe możliwości dla każdej z naszych grup. 
Każdej! Będziemy realizować program dla stu osób, 
ale w pięciu innych salach jednocześnie. Wcześniej 
mogliśmy o tym tylko pomarzyć.

Kiedy się wprowadzacie?

liczę, że jeszcze w tym roku.

Pomysł na adaptację już jest?

Spokojnie. Budynek jest solidny, nie będzie nam kapać 
na głowę, więc adaptacja może poczekać. zanim 
wpuścimy tam dzieci i młodzież, musimy wszystko 
dokładnie uprzątnąć. ale powiem coś, o czym 
harcerze dowiedzą się dopiero czytając ten wywiad. 
Przygotowujemy pomieszczenie, gdzie zbiórkę będą 
mogły odbyć trzy drużyny w jednym momencie.

Zostawmy infrastrukturę. Teraz o ofercie dla harcerzy 
i mieszkańców.

na szczegóły za wcześnie. Powiem tylko, że zgłosimy 
się po granty do fundacji „anwil dla Włocławka”.

Może jakieś akcenty…

odpowiedzialności. Przygoda, świeże powietrze 
zamiast joysticka i zajęcia w grupie. Harcerstwo to 
najstarsza młodzieżowa organizacja w Polsce. mamy 
ponad 100 lat. nasze główne założenia się nie zmieniły. 
Samorozwój, działania na rzecz drugiego człowieka, 
poznawanie przyrody.

Poza przekazywaniem Betlejemskiego Światła Pokoju 
niewiele Was widać.

czternaście drużyn, które cyklicznie, raz w tygodniu, 
spotykają się na zbiórce. Szerokie horyznoty spędzania 
wolnego czasu. jako jedyna organizacja jesteśmy 
nieprzerwanie z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy 
od samego początku! Pokazujemy się w szkołach, nasi 
harcerze są społecznikami. Od kilku lat rokrocznie 
organizujemy dwutygodniowe obozy harcerskie. 
do tego szkolenia instruktorskie. może nie zawsze 
to, co robimy, jest na świeczniku, ale nie siedzimy 
z założonymi rękoma. dążymy też do wesołego 
patriotyzmu.

Nie przesłyszałem się?

nie! nie chcemy być kojarzeni tylko ze sztandarem. 
taki patriotyzm nas nie interesuje.

Odważnie.

Pozostaje w nas szacunek do Szarych Szeregów…

…już się boję. Wesoły patriotyzm a druga wojna 
światowa?

Żebyśmy się dobrze zrozumieli. Szare Szeregi to coś 
najwspanialszego, co nam, harcerzom, mogło się trafić. 
ale dziś nie chcemy już rozdrapywać ran. Przecież nie 
chodzi o to, by co roku, w ten sam martyrologiczny 
sposób, świętować rocznice. dziś harcerz ma 
pamiętać o ważnych datach i z uśmiechem na ustach 
uczestniczyć w obchodach. ma zarażać swoich kolegów 
wiedzą i optymizmem. celebrujmy, ale nie w sposób 
sztampowy. Przykład Święta Flagi. nie wszyscy o tym 
pamiętają, a harcerze tak. malujemy buźki, ubieramy 
się na biało‑czerwono, chcemy wszystkich tym zarazić. 
uśmiechnięta gromada zuchów z biało‑czerwoną flagą 
to właśnie wesoły patriotyzm.

Jest pokój i spokój, więc po co stać na baczność.



           Kwartalnik Hufca ZHP Włocławek-Miasto    harcerskie SŁOWO strona | 12

Nr 3(3)/2014
lipiec-wrzesień

zHP działa na wielu płaszczyznach: wychowanie 
patriotyczne, ekologia, sport, turystyka, promocja 
zdrowia. mamy wiele pomysłów. Koniecznie chcemy 
łączyć pokolenia. Będziemy organizować spotkania 
dzieci z seniorami. tego brakuje we Włocławku. 
Oczywiście będą konsultacje, ankiety. Po to, by 
stworzyć coś, co spodoba się większości.

A propos siedziby, jej lokalizacja też Wam pewnie 
odpowiada.

jak najbardziej. Słodowo to miejsce, które nasze 
szerokie horyzonty poszerza jeszcze bardziej. a do tego 
sąsiedztwo basenu, który należy do OSir. na bazie 
współpracy z Ośrodkiem stworzymy wspaniałe rzeczy. 
jestem o tym przekonany. Proszę sobie wyobrazić: 
prawie środek miasta, ognisko, pieczenie kiełbasek, 
świetna zabawa, a jednocześnie nikomu to nie będzie 
przeszkadzało. miasto przekazało nam budynek przy 
Wienieckiej z 99% bonifikatą. to fantastyczna sprawa i 
teraz chcemy się odwdzięczyć. Planujemy stworzyć 
w tym miejscu strefę przygody. to najlepsze słowo, 
które nas opisuje.

Życzę powodzenia i dziękuję za rozmowę.

dziękuję.
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zakończenie HarcóW 
zaStęPóW 2014 oraz Gala nad-
zWyczajni 2014

jakub Szczupakowski

dzień – 22 września był dniem wyczekiwanym przez 
wielu członków Hufca Włocławek‑miasto. tego 
dnia odbyło się rozstrzygnięcie dwóch ważnych 
przedsięwzięć.

Pierwszym z nich było przedstawienie wyników 
i Harców zastępów Harcerzy Starszych 
zorganizowanych przez namiestnictwo 
Starszoharcerskie . rywalizacja zastępów odbywała 
się w poprzedzające galę dni i polegała na 
wykonywaniu przez zastępy wielu zadań harcerskich, 
sprawnościowych i logicznych, sprawdzała ich 
umiejętność poruszania się w terenie, a także, 
a może przede wszystkim jak członkowie zastępów ze 
sobą współpracują. Współzawodnictwo było bardzo 
emocjonujące i poszczególne miejsca oscylowały 
wokół różnicy kilku punktów. Wyniki przedstawiają się 
następująco:

‑ i miejsce – Bulwozaury im. moon moon’a (52 WdSH 
„Grot”)
‑ ii miejsce – ignis (17 WdSH „itineris”)
‑ iii miejsce – niewidzialna ręka rynku (17 WdSH 
„Grot”)

Wyróżnione zastępy otrzymały atrakcyjne nagrody, 
a pozostałe zastępy dyplomy uczestnictwa.

Kolejnym wydarzeniem była gala „nadzwyczajni 
2014” – plebiscyt instruktorski, którego celem jest 
motywowanie oraz nagradzanie osób wyróżniających 
się swoją pracą instruktorską w danym roku. W tym 
roku wyłonienie nadzwyczajnych odbyło się w dwóch 
kategoriach – drużynowy roku oraz instruktor roku. 
W jury plebiscytu zasiadali hm. Katarzyna marszałek, 
hm. Piotr Walburg, hm. Piotr Bielicki i hm. Paweł 
Bielicki. czekało na nich nie lada wyzwanie, ponieważ 
posiłkując się wieloma opiniami oraz samymi 
osiągnięciami kandydatów musieli podjąć wybór, które 
z nich otrzyma powyższe tytuły.

Ostatecznie drużynowym roku 2014 została 
drużynowa 8 Włocławskiej Gromady zuchowej 
„Bieszczadzkie anioły” ‑ ewa Kilijan, zaś tytuł 
instruktora roku 2014 przypadł pwd. annie 
ziółkowskiej – zastępcy Komendanta Hufca 
ds. programowych. 
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maciej Walczykowski

dnia 30.09.2014r. odbył się Harcerski Start Hufca zHP 
Włocławek miasto. Harcerze z naszego miasta spotkali 
się w Parku Łokietka. Pod czujnym okiem kadry 
naszego Hufca drużyny (patrole) wyruszyły 
w stronę jeziora Wikaryjskiego. Po drodze ulokowano 
kilka punktów, na których uczestnicy wykonywali 
różne zadania. Wszyscy zgodnie stwierdzili, 
że najciekawszym punktem było rzucanie kartą 
w miąższ arbuza; zadanie z pozoru trudne, ale jednak 
kilku harcerzom udało się to uczynić. nad Wikaryjką 
czekało na nas ognisko, podczas którego odwiedził 
nas Komendant hm. Piotr Walburg. Po zakończeniu 
części oficjalnej zbiórki ognisko wykorzystaliśmy do 
pieczenia kiełbasek.

Start HarcerSki 2014
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inteGracyjny biWak zu-
cHoWo-HarcerSki

ewa Kilijan

W dniach 26‑28 września w Fabiankach odbył się 
integracyjny biwak zuchowo‑harcerski zorganizowany 
przez 8 WGz Bieszczadzkie anioły, 45 WdH alias 
oraz 914 WdH no name. uczestnikami biwaku była 
karda oraz członkowie wyżej wymienionych drużyn.

W piątek, 26 września biwak rozpoczęliśmy apelem 
wraz z komendantem 4 WSH Pretekst phm. Błażejem 
Ostrouchem. następnie wszyscy udali się na kolację. 
Po posiłku wszyscy mieli czas na zakwaterowanie się 
oraz przygotowanie do wieczornego ogniska. mimo 
lekkich opadów deszczu, udało się je rozpalić. Przy 
ogniu wszystkie drużyny poznały swoje obrzędy, 
zwyczaje, ulubione pląsy czy piosenki. Pozostało nam 
już tylko przygotować się do snu i zasnąć, myśląc 
o wydarzeniach dnia następnego. 

W sobotę obudziły nas promienie słońca‑ pogodę 
mieliśmy idealną! Po porannej zaprawie, rozbudzeni 
zasiedliśmy do śniadanie. dodatkowo, każdy musiał 

zaopatrzyć się w co najmniej jedną kanapkę na wynos, 
gdyż czekała nas długa podróż. Około godziny 10 
wszyscy wyruszyliśmy na trasę, Po drodze czekały 
na nas zadania poukrywane w kopertach. Po kilku 
kilometrach gromada zuchowa z racji wieku swoich 
członków, wróciła na bazę, ale harcerze kontynuowali 
wędrówkę w stronę chełmicy. W tym czasie najmłodsi 
mieli zajęcia z podstaw pionierki, a w kuchni pichcił 
się obiad. Po powrocie harcerzy, wszyscy głodni zjedli 
pyszny obiad. Po krótkim odpoczynku czekał nas blok 
zajęciowy „gry i zabawy podwórkowe”, gdzie graliśmy 
między innymi w zbijaka, klasy, liska czy kluchę. 
następnie czekało nas drugie już ognisko podczas tego 
wyjazdu. Podczas niego zuchy dowiedziały się 
o symbolach i zwyczajach harcerzy a z kolei oni mieli 
przedstawione jak to wygląda u tych, którzy noszą 
znaczek zucha. Pod koniec tego wieczoru nastąpiła 
wyjątkowa chwila. zuchy, które ukończyły już 10 lat, 
zakończyły swoją przygodę u Bieszczadzkich aniołów. 
Przechodząc przez mostek zbudowany ze starszych 
kolegów, symbolicznie zaczęły nowy etap swojego 
harcerskiego życia. Wzruszeniom i uściskom nie było 
końca. nadszedł jednak czas na sen, po tak męczącym 
ale pełnym wrażeń dniu.  

W niedzielę zostało nam spożyć wspólny ostatni 
posiłek, spakować swoje rzeczy oraz rozdzielić 
obowiązki, by posprzątać bazę. 

do domu wszyscy wrócili zmęczeni, ale zadowoleni 
i z nową wiedzą. na pewno to nie ostatni biwak 
gromady zuchowej i drużyn harcerskich z 4 WSH 
Pretekst.
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75. rocznica PoWStania 
SzarycH SzereGóW

angelika zdankiewicz
27 września 2014 r.

dzisiejsza data to 27 września 2014r., ale gdyby tak 
przenieść się te 75 lat ‑ wstecz zastanówmy się co 
byśmy wtedy zastali? nie możemy nosić mundurów, 
zbiórki odbywają się w tajemnicy, gdzieś w piwnicach 
kamienic. nie możemy działać harcersko. ciężko jest 
sobie wyobrazić taki przebieg sytuacji. W dzisiejszych 
czasach umawiamy się na zbiórki w harcówkach, 
w lesie, na mieście. Przejście przez miasto w mundurze 
nie grozi nam śmiercią.

to właśnie 27 września 1939r. zostały stworzone Szare 
Szeregi. Współpracowali oni m.in. z główną Komendą 
aK. Komendant Główny aK, rozkazem nr 129 

z 16 marca 1942 r. ustalił, że: “... członkowie Szarych 
Szeregów, którzy wejdą do zespołów konspiracyjnych, 
będą uważani bez względu na wiek za żołnierzy.” 
Pamiętajmy jednak, że członkowie Szarych Szeregów 
nie byli żołnierzami, to była młodzież, która walczyła 
za Polskę.

dziś harcerze spotkali się przy pomniku Szarych 
Szeregów w naszym mieście, który znajduje się przy 
Klasztorze Ojców Franciszkanów. druh Komendant 
przybliżył nam nieco historię z września 1939r., 
a także historię samego pomnika. Poczym uczciliśmy 
pamięć poległych w walce minutą ciszy.  następnie 
wszyscy skierowali się w stronę kina, aby obejrzeć film 
pt. ,,miasto 44”. Produkcja, opowiada o wydarzeniach 
z Powstania Warszawskiego, a w szczególności 
o codziennym życiu ludzi, o każdym dniu, który 
mógłby być ich ostatnim. 



           Kwartalnik Hufca ZHP Włocławek-Miasto    harcerskie SŁOWO strona | 17

Nr 3(3)/2014
lipiec-wrzesień

wSzySTKO SIę zACzęłO… 
nO włAśnIE, KIEdy?

Zacznę inaczej. Pamiętam, że wszystko odżyło w hufcu 
na Żabiej w dniu 20.06.2013 r. Uroczystość wręczenia 

Srebrnych Krzyży „Za zasługi dla ZHP” dla trzech harcerzy, 
trzech instruktorów: eugeniusza Rożka, Piotra Bielickiego 

i Pawła Bielickiego. Z tej trójki, dwóch znam bardzo dobrze 
i sięgając pamięcią, nie pamiętam by kiedyś ich nie było, 

byli zawsze.

Harcerze z 40 Włocławskiej Drużyny Harcerskiej „Widmo” na Rajdzie Bieszczadzkim w maju 1988 roku. Stoją od lewej: Paweł Bielicki, Jarosław Skowroński, Andrzej Biesiada, 
Piotr Bielicki, Mariusz Bielicki; poniżej klęczą: Zbigniew Popkowski, Piotr Bieńkowski.
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ale wróćmy do uroczystości. zebrała się nas spora 
grupa, druhen i druhów w różnym wieku i nagle – 
szok, dotarło do mnie, że czas nie stoi w miejscu, 
płynie nieubłaganie (tylko my się nie starzejemy 
‑ harcerze tak mają). archiwalne już, biało‑czarne 
zdjęcia tylko to potwierdzają. Braci harcerskiej 
pokazuje się jak wyglądał plecak ze stelażem, namiot 
… fryzury na cześć Boney m. zaczyna się wędrówka 
w przeszłość. Przed oczyma wyobraźni stają jak 
w szeregu harcerki i harcerze w mundurach. Wróciło 
wspomnienie beztroskiego życia, tyle przygód a głowa 
pełna marzeń. ile ich było?!...

Wróciłem z krótkiej wędrówki. rozglądam się po 
twarzach i zrozumiałem ‑ to jest inne harcerstwo. 
i właśnie to jest HarcerStWO. trzy zasady 
harcerskiego wychowania były wypisane na ich 
twarzach. SŁuŻBa, BraterStWO, Praca nad 
SOBĄ. niesamowite!!! to inne harcerstwo i inni 
wychowawcy. to są WycHOWaWcy.  Wśród nich 
chudy i egon ‑ znam ich, byli zawsze… 

ale kiedy wszystko się zaczęło?
na obozie harcerskim w chodczu w 1981r. 
zakończonym złożeniem przyrzeczenia harcerskiego. 
Pamiętam rozgwieżdżone niebo, zapach nocnego 
lasu i słowa drużynowego: „harcerzem jesteś na całe 

życie”. te słowa powtórnie usłyszałem właśnie na 
uroczystości… 

tak, chudy i egon byli zawsze. dzięki nim dzisiaj 
jestem tym kim jestem, jestem harcerzem. 

chudemu szczególnie dziękuję, że dał się przekonać 
‑ janosik w telewizji jest zdecydowanie lepszy niż 
bieganie po lesie. egonowi za obecność. dzięki niemu, 
biegałem po tym lesie i czułem się bezpiecznie. 

Byli zawsze, po podstawówce (gdzie zrobili ze mnie 
harcerza) ‑ szkoła średnia.
miałem być górnikiem, zostałem mechanikiem.

„chodź do nas, jest super drużyna…”
dzięki chudy, że haftowałeś sprawności na moim 
mundurze i nauczyłeś mnie pisać drukowanymi 
literami.
dzięki egon, bo znałem granice, których lepiej, 
bezpieczniej było nie przekraczać. 

dzięki Wam dzisiaj jestem tym kim jestem, jestem 
harcerzem. 

pwd. mariusz Bielicki, harcerz Orli
mario vel maniek
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konSPiracyjna działalność 
Harcerek W czaSie ii Wojny 
śWiatoWej

hm. Katarzyna marszałek

W świadomości „potocznej” większości Polaków 
w prezentowanych filmach, czytanych lekturach, 
działalność harcerstwa w czasie konspiracji jest 
kojarzona z Szarymi Szeregami‑ organizacją 
konspiracyjną męską, z akcjami typu „ tylko świnie 
siedzą w kinie”, Powstaniem Warszawskim, zamachem 
na Kutscherę, bohaterami jak rudy, alek, zośka. 
Kto dziś pamięta o w organizacji konspiracyjnych?  
takich jak „Organizacji Harcerek”/ „związku 
Koniczyn”/ „Bądź Gotów”.

analiza oryginalnych dokumentów z tamtych czasów 
pozwala stwierdzić, że to właśnie harcerki jako 
pierwsze zorganizowały już w styczniu 1939 roku 
pogotowie wojenne, że to one jako pierwsze rozpoczęły 
przygotowania do wyszkolenia celem służby na rzecz 
ojczyzny.

jaką służbę pełniły harcerki w czasie wojny?
ich praca to nie tylko przygotowanie wojskowe, 
sanitarne, kurierskie to również mozolna praca w roli:
‑opiekunki społecznej‑ i tu organizowanie schronienia, 
wyżywienia dla sierot wojennych, poszukiwania 
rodziców zastępczych, opiekowania się dziećmi 
i rodzinami więźniów obozów koncentracyjnych,‑ 
administratorki/organizatorki noclegowni, jadłodajni, 
przytulisk, wysyłania kalorycznych paczek dla 
więźniów obozów koncentracyjnych‑ pracownic 
kulturalno‑oświatowa, w myśl promieniowania poza 
ramy organizacji. Harcerki organizowały 
tzw. „Ogniwa” dla dzieci i młodzież nie 
zorganizowanych. Które obejmowały młodzież od 
14‑20 lat, wiążąc ją w zespoły 4‑8 osobowe.Program 
Ogniw obejmuje cztery dziedziny:

•	 Samokształcenie,
•	 	Przygotowanie	do	służby	w	okresie	powstania	
i potem w wolnej Polsce,
•	 Konkretną	pracę	dla	innych	pod	hasłem:	„już	
dziś”,
•	 Kontakt	z	bratnimi	zespołami	przez	wymianę	
materiałów dyskusyjnych i korespondencji.

Kolejne zadanie które podejmowały to organizowanie 
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c/ zlecać przygotowanie ekwipunku wyjazdowego 
i konieczność stałego noszenia przy sobie rzeczy 
najważniejszych /środki lecznicze 
i zabezpieczające/.”Harcerki poprzez działalność 
konspiracyjną wcielały w życie zasady harcerskiego 
wychowania: służbę, braterstwo i praca nad sobą. 
Pomimo licznych innych zobowiązań: często harcerki 
te były matkami, jedynymi żywicielami rodzin a jednak 
potrafiły sprostać obowiązkom dnia powszedniego 
i podjąć jeszcze inne o wiele niebezpieczniejsze‑ 
konspiracyjne. nie umiem odpowiedzieć sobie czy 
ja jako matka jedyna żywicielka rodziny podjęłabym 
służbę konspiracyjną tak jak one. 

pomocy dla dziewcząt i kobiet przeznaczonym do 
przymusowego  wyjazdu na roboty.

W instrukcji harcerskiej określono, że 
„1. dziewczętom nie wolno poddawać się temu 
nakazowi, wszelkimi sposobami należy się bronić.
2. Komendantki środowisk obowiązane są pomóc 
w zorganizowaniu wyjazdu czy innego zabezpieczenia 
zagrożonych.3. licząc się z możliwością zaskoczenia/
masowe wywożenie ze szkół/ należy przeprowadzić 
niezwłocznie przygotowanie, a mianowicie:
a/ rozpowszechnić instrukcję tyczącą postawy 
dziewcząt polskich na robotach,
b/ omówić szczegółowo grożące niebezpieczeństwo 
skierowania do obozów rasowych, domów 
publicznych, pouczyć o środkach zabezpieczających,
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kodekS WędroWniczy, a 
PraWo HarcerSkie - czy Są 
W nicH PodobieńStWa?

julia Korpowska
16 sierpnia 2014 r.

jak dobrze wiemy Kodeks Wędrowniczy ma być 
uzupełnieniem Prawa, które przyświeca każdemu 
harcerzowi. Kodeks to tak naprawdę nowe wyzwania 
stawiane przed nami, gdy wchodzimy wiek 
dojrzałości harcerskiej, to właśnie w latach bycia 
wędrownikiem otwieramy coraz ambitniejsze próby, 
stajemy się drużynowymi i wkraczamy na drogę 
instruktorską. teraz warto zastanowić się co Kodeks 
daje nam nowego, a w czym jest podobny do Prawa 
Harcerskiego.
Być wędrownikiem to niemała sztuka, a dostępna 
tylko dla tych, którzy posiadają prawdziwie harcerską 
postawę. Wędrownikowi nie wystarcza znajomość 
miejsca zamieszkania, wędrownika ciekawi świat, 
wędrownik, patrząc w swą przyszłość, pragnie 
odnaleźć własną ścieżkę.
Wędrowanie to znacznie więcej niż przemierzanie 
kilometrów czy wytrwałość fizyczna. to sztuka 
wchłaniania życia, które nas otacza, to oczy i uszy 

otwarte, to tajemnica współodczuwania przyrody 
i człowieka. Wędrówką nie będzie przyspieszony 
tupot nóg, nadmiar krzykliwego humoru, lecz właśnie 
cisza wśród ciszy lasu, skupienie wobec wschodów 
czy zachodów słońca. to wyczucie wędrownik łatwo 
odszuka w sobie.
Wędrownik — jest zawsze gotów nieść pomoc.
 
Wędrownik — jest przyjacielem całego świata. 
Wędrownika ciągnie siła nieprzeparta w dal na coraz to 
nowe, nieznane szlaki, nie pozwala zastygnąć mu 
w wygodnym, osiadłym życiu, toczącym się zbyt 
wolno.
 
Wędrownik — spostrzega urok życia wszędzie, 
gdziekolwiek się znajdzie, gdyż odkrywa to, czego inni 
w pozornej monotonii codziennych dni dopatrzyć 
się nie umieją. Wędrownik zna radość trudnych 
zwycięstw, urok przyrody, piękno zdobywania 
samotnie niewydeptanych ścieżek.
 
Wędrownik — stale uprawia wędrówki, wędruje 
w zimie, w lecie, na wsi, w mieście, tropi miejsca, 
gdzie może być pożyteczny. drogę jego wędrówki 
wyznaczają wartości zawarte w Prawie i Przyrzeczeniu 
Harcerskim.
jak widzimy kodeks wiążę się z Prawem Harcerskim, 
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jaki PoWinien być inStruktor 
zHP…

hm. Piotr Bielicki

W dyskusjach instruktorskich oraz podczas szkoleń 
i kursów, a także w trakcie opracowywania prób na 
stopnie instruktorskie i w wielu innych sytuacjach, 
często pojawiają się pytania dotyczące tego, kim jest lub 
kim powinien być instruktor zHP. Pytania te padają 
najczęściej w kontekście tego, jakim człowiekiem 
powinien być instruktor, jakie cechy powinien 
posiadać, jakie wartości są dla niego najważniejsze, 
jaką rolę powinien pełnić w procesie wychowywania 
młodych ludzi, ale również jakim człowiekiem 
powinien być w życiu prywatnym, zawodowym itd. 
z moich obserwacji wynika, że każda jednoznaczna 
odpowiedź w takich rozważaniach, budzi z reguły 
sprzeciw lub co najmniej zdystansowanie się do tego 
typu opinii, przynajmniej części uczestników „takiej 
dyskusji”. Wynika to mi.in. 
z tego, iż punkt widzenia i próba odpowiedzi na 
pytanie , kim jest, albo kim powinien być instruktor 
zHP, zależna jest w dużej mierze od wieku, 
doświadczenia, aktualnie pełnionej funkcji w naszej 
organizacji, ale również od doświadczenia życiowego 
i pełnionych ról społecznych, zawodowych, 
rodzinnych. zupełnie inaczej więc, będzie postrzegał 
instruktora zHP i jego role w związku oraz poza 
nim, wędrownik wchodzący w dorosłe życie, i inaczej 
instruktor z kilkunasto lub kilkudziesięcioletnim 
doświadczeniem instruktorskim oraz zawodowym 
i społecznym. 

z formalnego punktu widzenia (choć moim zdaniem 
tylko w pewnym sensie i do pewnego stopnia), 
odpowiedzi na pytanie kim jest i kim powinien być 
instruktor zHP udzielają „idee stopni instruktorskich” 
zawarte w „Systemie stopni instruktorskich” /
patrz: idea stopnia przewodnika, podharcmistrza, 
harcmistrza w obowiązującym system stopni 
instruktorskich z 2011 r./. 

i tak wg „systemu stopni instruktorskich”…

Przewodnik – „Poznaje siebie i motywy swojego 
postępowania. jest wzorem dla harcerzy. ma 

jak i daje więcej nowych wyzwań. Żeby zasłużyć na 
miano wędrownika trzeba na to zapracować, pokazać 
hart ducha i to, że bycie dobrym harcerzem jest dla 
nas ważne nie tylko w harcerstwie, to pewien sposób 
na życie. Wędrownik to już coś więcej niż harcerz, to 
ciągły poszukiwacz, to nauczyciel dla młodszych 
i ciągle uczący się razem z nimi. tak, jak mówi szósty 
punkt Prawa „Harcerz miłuje przyrodę i stara się 
ją poznać”, u wędrownika jest to jeszcze bardziej 
rozwinięte on bezustannie odkrywa piękno przyrody, 
żyje z nią i pośród niej. miłuje wszystko co go otacza 
i widzi to, a przecież ludzie, którzy ciągle gdzieś pędzą 
nie zauważają wielu rzeczy, które dostrzega człowiek 
wędrujący szlakami świata, jak i swoich myśli, w ciszy 
i skupieniu, porzucając swój „młodzieńczy bunt”, 
wyrastając z niego. zwyczajny harcerz jest zdumiony 
zachodami słońca i jego wschodami, ale czy widzi 
w nich to piękno, którego nie można odnaleźć poprzez 
zwykłe wpatrywanie się? 

„Harcerz jest pożyteczny i niesie pomoc bliźnim” to 
punkt taki sam, jak „Wędrownik‑ jest gotów nieść 
pomoc”, bo to jest rzecz ważna dla naszej wspólnoty, 
jedna z najważniejszych, choć wędrownik tropi 
miejsca gdzie będzie pożyteczny, gdzie może pomóc, 
ponieważ odczuwa tego nieodpartą potrzebę. Służba to 
najważniejsza część jego życia, jego cel.
„Wędrownik — spostrzega urok życia wszędzie, 
gdziekolwiek się znajdzie, gdyż odkrywa to, czego inni 
w pozornej monotonii codziennych dni dopatrzyć 
się nie umieją. Wędrownik zna radość trudnych 
zwycięstw, urok przyrody, piękno zdobywania 
samotnie niewydeptanych ścieżek.”  to jeden 
z najtrudniejszych punktów, odpowiadający 8. 
Punktowi prawa. czasem wszystko w naszym życiu 
się wali, spadają nam na głowę narastające problemy 
i jak mamy wtedy czerpać z tego radość? trzeba być 
pozytywnie nastawionym, z tym również wiąże się 
doświadczenie, które ciągle zdobywamy i uczymy się 
podchodzić do wielu spraw z uśmiechem.
trzeba pamiętać, że aby być dobrym wędrownikiem, 
trzeba być dobrym harcerzem. dążyć do ideału 
i kierować się wartościami Prawa i Przyrzeczenia 
Harcerskiego. dewizą wędrownika jest „ Wyjdź w 
Świat, zobacz, pomyśl, pomóż‑ czyli działaj!”. niech to 
będzie naszą motywacją, działajmy! 
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w nim: „… harcmistrz swoim codziennym zwykłym 
życiem wskazuje innym drogę, budzi tęsknotę za 
rozwojem, przekraczaniem własnych ograniczeń, 
realizowaniem marzeń. jest wzorem dostępnym dla 
każdego, pokazuje swoim autentycznym przykładem 
nie tylko dążenie do ideału, ale także, jak powstać 
z upadku i przezwyciężyć własną słabość. nie sztuką 
jest pokazać dążenie do doskonałości – wiele większym 
wyzwaniem jest pokazać własną niedoskonałość i 
pracę nad sobą…” /hm. maciej Szafrański, 
w: ”Harcmistrzowska czytanka”, Horyzonty 2011, s. 13 
oraz „czuwaj”, maj 2007 r./.

jeżeli chodzi o mnie, to poza harcerstwem realizuje 
się w wielu płaszczyznach i na wiele sposób. między 
innymi zdobywając ciągle nową wiedzę i umiejętności 
przydatne w pracy zawodowej i społecznej – studia 
podyplomowe, udział w kursach, konferencjach 
i seminariach naukowych itp. (chodzi o aktywność 
zawodową oaz społeczną poza zHP – jestem 
m.in. członkiem Włocławskiego towarzystwa 
naukowego oraz Polskiego czerwonego Krzyża 
i innych, a wcześniej byłem również aktywnym 
działaczem związków zawodowych). Poprzez 
rzetelne wypełnianie swoich licznych obowiązków 
zawodowych i podejmowanie kolejnych zobowiązań 
w wymiarze zawodowym i działalności społecznej 
(oprócz pracy w administracji publicznej jestem 
również m.in. nauczycielem akademickim, członkiem 
rady nadzorczej spółdzielni mieszkaniowej). chodzi 
bowiem o to, żeby całej energii nie poświęcać 
tylko pełniąc służbę instruktorską, ale o to, aby być 
użytecznym również na co dzień – wykonując swoją 
pracę zawodową, udzielając się społecznie i ciągle 
szukając nowych pomysłów na rozwijanie się, poprzez 
zdobywanie nowych umiejętności, wiedzy oraz szeroko 
rozumianych doświadczeń w wymiarze rodzinnym, 
zawodowym, społecznym… 

to jest moja ścieżka rozwoju instruktorskiego – 
rozwoju siebie jako człowieka użytecznego… można 
robić to na wiele sposobów, będąc dla przykładu: 
rzetelnym przedsiębiorcą, dającym zatrudnienie innym 
ludziom i dbającym o rozwój własnej firmy 
i zatrudnionych w niej pracowników… ; sumiennym 
i aktywnym w swoim środowisku studentem lub 
uczniem…; wywiązującym się sumiennie ze swoich 
obowiązków i podnoszącym własne kwalifikacje 
pracownikiem…; rzetelnym rzemieślnikiem, 

uzdolnienia przywódcze. We współdziałaniu 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 wspólnoty”.

Podharcmistrz – „Określa kierunki swojego rozwoju. 
Swoją postawą propaguje harcerski system wartości. 
rozumie ludzi i otaczającą go rzeczywistość – reaguje 
na ich potrzeby. Potrafi zauważyć sytuacje problemowe 
i je rozwiązywać. umie spojrzeć na nie szerzej, niż 
tylko z perspektywy własnego środowiska. Buduje 
swój autorytet. doskonali swą wiedzę i umiejętności 
wychowawcze. dzieli się nimi z kadrą. Pracuje 
w zespole instruktorskim. ma własny pogląd na sprawy 
nurtujące jego środowisko harcerskie”.

Harcmistrz – „Konsekwentnie realizuje swoje cele 
życiowe. Osiągnął założoną przez siebie dojrzałość 
w życiu rodzinnym, zawodowym, i społecznym. Kreuje 
rzeczywistość. jest znaczącą osobowością w zespole 
instruktorskim, z którym pracuje, i w środowisku 
swojego działania. Własne doświadczenia życiowe 
i wychowawcze potrafi przełożyć na trwały 
dorobek. ma dużą wiedzę i umiejętności w zakresie 
samodzielnego kierowania zespołem. Potrafi 
inspirować i organizować swoje środowisko do 
potrzebnego społecznie działania. Wpływa na oblicze 
harcerstwa. jest wzorem dla instruktorów”. 

Oczywiście nie wszystkich, przytoczone wyżej „idee 
stopni” zadowolą w kontekście odpowiedzi na pytanie, 
kim jest albo kim powinien być instruktor. nie mniej 
jednak, bez wątpienia stanowią one pewnego rodzaju 
punkt odniesienia, który można zastosować przy 
próbie odpowiedzi na to interesujące nas pytanie. 

Według mnie instruktor, a w szczególności harcmistrz, 
to nie tylko osoba z dużym dorobkiem harcerskim, czy 
z tzw. „wyrobieniem harcerskim”, ale przede wszystkim 
człowiek aktywny zawodowo i społecznie. to ktoś, kto 
oprócz zaangażowania i sukcesów 
w służbie instruktorskiej realizuje z powodzeniem 
swoje plany życiowe, w tym rodzinne, zawodowe i 
społeczne. W mój „obraz” instruktora posiadającego 
stopień harcmistrza, wpisuje się ciekawy tekst druha 
hm. macieja Szafrańskiego, który został opublikowany 
w zbiorze „Harcmistrzowska czytanka”. czytamy 
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WycHoWaWcze WłaściWości 
filmu

phm. Błażej Pęszyński 

jedną z najskuteczniejszych metod wychowawczych 
stosowanych współcześnie przynoszącą 
zadowalające efekty, jest metoda modelowania, 
czyli metoda przykładu.   metoda modelowania 
polega na przyswajaniu i powielaniu przez dziecko 
zaobserwowanych zachowań wzorca lub wzoru oraz 
identyfikacji z nimi w sferze poglądów, decyzji, postaw 
czy w konkretnych działaniach.  

Ważne dla wychowawcy jest to, aby odróżnić pojęcie 
wzoru od wzorca. Wzorcami wychowawczymi są 
osoby fikcyjne (bohaterowie literaccy, filmowi) lub 
postacie historyczne ( m.in. patroni szkolni, święci 
), których osobowość i czyny są godne podziwu. 
natomiast wzorem wychowawczym jest osoba 
rzeczywiście istniejąca, którą obserwujemy na co 
dzień, mogąc jednocześnie się do niej upodobnić 
(rodzice, nauczyciele, gwiazdy muzyki). 

W pierwszej kolejności wychowawca określa wartość 
i cechy osobowościowe danego wzorca/wzoru, aby 
móc stwierdzić czy nadaje się on do naśladowania 
przez dzieci i młodzież. następnie wychowawca oferuje 
wychowankowi konkretne wzory i wzorce zaczerpnięte 
z bogatego zbioru postaci historycznych, twórców 
kultury czy osób żyjących w danych środowisku, aby 
ten mógł samodzielnie wybrać postać, która jest mu 
najbliższa. 

Wraz z rozwojem fizycznym, umysłowym i społeczno 
– moralnym zmieniają się również upodobania 
względem wzorców i wzorów wychowawczych. 
Proces ten przebiega od bezwarunkowej akceptacji 
oferty wychowawcy w okresie dzieciństwa, aż 
do samodzielnego wyboru w okresie dorastania. 
czynnikiem wpływającym na wybór jest chęć 
upodobnienia się do konkretnego modelu 
oraz kształtowanie własnej osobowości na jego 
podobieństwo. 

nieustanne poszukiwanie wzorów do naśladowania i 
próba identyfikacji z wybitnymi osobami leży 
w naturze młodzieży. W okresie dojrzewania stają się 

rozwijającym swój kunszt zawodowy i dobre relacje 
z klientami…; działaczem społecznym lub 
politycznym, dbającym o innych ludzi, niosącym 
pomoc i wsparcie oraz wiarę w to, że są ludzie gotowi 
poświecić własną energię i zaangażowanie na rzecz 
innych…; przykładnym nauczycielem, przekazującym 
swoim uczniom nie tylko wiedzę, ale będącym również 
ich przewodnikiem i wychowawcą…; i wiele, wiele 
innych… 

…bowiem instruktor to ktoś, kto dba o własny rozwój, 
po to aby być użytecznym dla innych i to nie tylko w 
harcerstwie!!!
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i nabrać odwagi do bycia sobą. Wiedza 
o własnej odmienności czerpana z filmów ułatwia 
funkcjonowanie w społeczeństwie poprzez 
zaakceptowanie siebie samego oraz nabranie szacunku 
do własnej osoby.  niestety nie jest to regułą. Filmy 
mogą także stanowić źródło błędnych wzorców 
osobowych, wspierać patologiczne postawy, sprzyjać 
kreowaniu fałszywego wizerunku a nawet namawiać 
do czynów społecznie nie pożądanych. Filmy 
w których pojawiają bogaci, piękni czy beztroscy 
ludzie, mogą negatywnie wpływać na samoocenę 
i wywoływać poczucie bycia gorszym. 
uściślając powyższe można stwierdzić, że 
w odniesieniu do młodzieży większe szanse 
oddziaływania wychowawczego maja filmy ukazujące 
bohaterów i sytuacje skłaniające do refleksji, do 
dyskusji, do sprzeciwu. W tego typu filmach nie zawsze 
autor ma rację, może ją mieć także odbiorca, który 
patrzy na poruszane kwestie z innej perspektywy. 
trzeba także pamiętać, że bohaterów filmowych, 
których młodzież lubi, nie należy utożsamiać 
z postaciami, które istotnie wywierają ważny wpływ 
wychowawczy. Wyniki wielu badań polskich 
i zagranicznych pozwalają stwierdzić, że najbardziej 
podobają się młodzieży postacie o cechach 
przerysowanych. młodzież chętnie ogląda w filmach 
bohaterów ukazywanych w pozytywnym świetle. 
jednak to nie oni fascynują młodzież najbardziej, 
lecz postacie o niesztampowym, nieliniowym, 
niestandardowym czasem kontrowersyjnym myśleniu, 
postępowaniu czy usposobieniu. 
często postacie lubiane spełniają w stosunku do 
młodzieży funkcję kompensacyjną. ich godne 
zachowanie lub pozytywne cechy charakteru 
– sprawiedliwość, odwaga, bezinteresowność, 
szlachetność – są zrozumiałe i powszechnie 
akceptowane. Stanowią one często dopełnienie braków 
osobowościowych młodocianych odbiorców. jednakże 
funkcja kompensacyjna nie idzie w parze 
z naśladownictwem. 

Fascynacja postaciami z trudnych, wartościowych dzieł 
filmowych jest uwarunkowana 
z jednej strony dojrzałością umysłową, a z drugiej 
strony wielostronnym oddziaływaniem dzieła 
filmowego, które stara się rozbić utrwalone schematy 
myślowe i przekonania, oddziałuje na uczucia a przede 
wszystkim apeluje do osobowości człowieka. 

nimi najczęściej aktorzy, piosenkarze oraz postacie 
z okładek kolorowych pism. Obecnie za sprawą 
mediów młody człowiek ma szeroki dostęp do różnych 
wzorów zachowań. 

Siła oddziaływania środków masowego przekazu 
polega na przedstawianiu różnorodnych stylów 
życia, różnych systemów wartości, poszerzaniu 
horyzontów myślowych, sugerowaniu idei i wzorców 
w konkretnych kontekstach społecznych. Szczególna 
rolę odgrywają wzory osobowe bohaterów filmowych. 
Są nimi postacie rzeczywiste ( historyczne lub 
współczesne) lub fikcyjne  . 
doraźne  i bezpośrednie skutki oddziaływania 
bohatera filmowego na zachowywanie się dzieci 
są zauważalne z obserwacji potocznej. Łatwo to 
zauważyć, zwłaszcza w zabawach dzieci, odtwarzanie 
mniej lub bardziej złożonych zachowań czy sytuacji 
ukazywanych 
w serialach telewizyjnych czy popularnych filmach dla 
dzieci.  

uwzględniając poziom rozwoju procesów 
poznawczych, cech rozwoju moralnego dziecka oraz 
prawidłowości recepcji filmu przez dzieci 
w młodszym wieku szkolnym, można ograniczyć 
zasięg oddziaływania filmu do kształtowania 
zewnętrznych przejawów aktywności dziecka. 
W takim układzie bohatera filmowego należy 
traktować jako czynnik modelujący zachowanie, a nie 
jako czynnik kształtujący wewnętrzne mechanizmy 
regulacji zachowania. należy także pamiętać o tym, 
że dziecko nie ujmuje jeszcze ani intencji bohatera, 
ani jego zachowań. u młodzieży natomiast obserwuje 
się przejściowe zainteresowanie modą filmową lub 
stylem bycia popularnych aktorów. Oddziaływanie 
filmu na młodego człowieka nie ogranicza się tylko do 
kształtowania zewnętrznych, powierzchownych form 
zachowania, ale także wywiera trwały wpływ na system 
wartości, postawy czy światopogląd jednostki.   
młody człowiek, identyfikując się z bohaterem 
filmowym w jakimś stopniu do niego podobnym, może 
uzyskać pomoc w komponowaniu swojej tożsamości. 
jest to istotne wtedy, kiedy mamy do czynienia 
z pewnymi odstępstwami od norm społecznych wśród 
młodzieży. Widz, który jest osobą niepełnosprawną, 
homoseksualistą, osieroconą czy pochodzącą 
z rozbitej rodziny, w filmie może znaleźć potwierdzenie 
siebie jako wartościowej osoby 
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Biblioteka Pedagogiczna Kujawsko-Pomorskiego 
Centrum Edukacji Nauczycieli  we Włocławku zaprasza 
do korzystania ze zbiorów, w których skład wchodzą 
publikacje o tematyce harcerskiej.

iwona lelewska
Biblioteka Pedagogiczna KPcen we Włocławku

„Druhno Oleńko! Druhu Andrzeju! : gawęda o twórcach 
Harcerstwa Polskiego Oldze i Andrzeju Małkowskich” 
Barbara Wachowicz, Wyd. 4 uzup., Warszawa, Oficyna 
Wydawnicza rytm, 2010.

cykl „Wierna rzeka Harcerstwa” składa się z pięciu 
tomów poświęconych najsławniejszym postaciom 
harcerstwa polskiego. W jednym z nich znajdziemy 
wzruszającą gawędę o Oleńce i andrzeju małkowskich, 
którą czyta się jak powieść przygodową. to biografia 
„najpiękniejszego harcerskiego małżeństwa”, napisana 
w oparciu o niepublikowane listy, relacje, zdjęcia 
i dokumenty. autorka przedstawia historię, którą 
usłyszała bezpośrednio z ust Oleńki, historię, która jest 
fascynującą lekcją patriotyzmu oraz refleksją na temat 
kształtowania wartości i postaw.

na posterunku padłeś jak przystało
Synowi Polski – życie dałeś młode
i dziś przed Bogiem stanąć możesz śmiało
aby niebieską legię wziąć w nagrodę...
(frag. wiersza „Pamięci andrzeja” Olgi małkowskiej)

iwona lelewska
Biblioteka Pedagogiczna KPcen we Włocławku

Młodość przeżywa się raz! : “Orszy” gawędy o wychowa-
niu
Stanisław Broniewski; [wybór tekstów jarosław 
Błoniarz], Warszawa, niezależne Wydawnictwo 
Harcerskie, 2013.

Publikacja wybitnego autorytetu i symbolu polskiego 
harcerstwa;  stanowi zbiór gawęd, artykułów 
i wystąpień spisywanych lub wygłaszanych przez 
„Orszę” w latach 1943–1989. ich przekaz wychowawczy 
i historyczny  ukształtował  sposób myślenia 
wielu pokoleń działaczy harcerskich. W myśl 
autora ‑ „Pamięć o wczoraj musi służyć dzisiaj” ‑ 
szesnaście oryginalnych nagrań wystąpień Stanisława 
Broniewskiego zostało uwiecznionych na płycie, 
dołączonej do książki.



           Kwartalnik Hufca ZHP Włocławek-Miasto    harcerskie SŁOWO strona | 27

Nr 3(3)/2014
lipiec-wrzesień

ISSN 2353-8082

Redaktor naczelny:
hm. Piotr Bielicki

Zastępca Redaktora naczelnego:
pwd. Michał Bielicki

Zespół redakcyjny:
Agata Mazurek

Piotr Okruciński
Angelika Zdankiewicz

Julia Operlein
Maciek Walczykowski

Rada programowa:
hm. Katarzyna Marszałek
hm. Jarosław Marciniak

hm. Paweł Bielicki
hm. Piotr Walburg
hm. Piotr Bielicki

phm. Adam Kowalski
pwd. Michał Bielicki

Kontakt z redakcją:
promocja.hufca@gmail.com

Wydawca:
Hufiec ZHP Włocławek-Miasto

Zdjęcia:
Wszystkie fotografie pochodzą 

ze strony www.wloclawek.zhp.pl  oraz prywatnych 
zasobów autorów poszczególnych artykułów

Dystrybucja:
Dystrybucja w formule on-line

/elektroniczna prenumerata: promocja.hufca@gmail.com/
/zakładka na stronie http://www.wloclawek.zhp.pl//

Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść artykułów. Redakcja 
zastrzega sobie prawo do redagowania, skracania i zmian tytułów 

otrzymanych materiałów.

hm. Katarzyna marszałek

ODBUDOWA PRACy W DRUŻyNACH HARCER-
SKICH, alojzy PaWełek, 1923 r., rePrint  
krakóW 2014

Książka a. Pawełka mimo, że została wydana prawie 100 
lat temu, zawiera wiele stwierdzeń które przystają do 
naszej harcerskiej rzeczywistości:
„Praca wychowawcza jest trudna i ma to do siebie, że 
nie da się porównać z pracą mechaniczną, biurową 
rzemieślniczą czy inna, którą możemy wykonywać z dnia 
na dzień w miarę czasu i ochoty”.
” (...) drużynowi są zapracowani do ostateczności. na 
jednym człowieku kręci się jak na osi cały młyn harcerski 
danego ośrodka. Oprócz wyszkolenia drużyny, spada 
nań dział pracy kancelaryjnej i gospodarczej, utrzymanie 
stosunków ze społeczeństwem, szkołą rodzicami...”
„nic dziwnego, że po kilku latach takiej szarpaniny 
nerwowej, najlepsi instruktorzy uciekają z harcerstwa, 
aby dogonić czas stracony ze swego życia osobistego, 
odrobić zaniedbane obowiązki własne, wreszcie dojść do 
jakiejś równowagi umysłu i pracy”....
autor  w książce Odbudowa pracy w drużynach 
harcerskich wydanej przez Wydawnictwo „impuls”, w 
serii „Przywrócić Pamięć” zastanawia się jak zapobiec 
„wypaleniu” instruktorów i harcerzy. umieszcza zarys 
3‑letniej pracy rekonstrukcyjnej drużyn harcerskich. 
może ty również znajdziesz w niej pomysły na kolejne 
trzy lata pracy swojej drużyny? 
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