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Spis treści 
SŁOWO WSTĘPU 

Kiedy prawie trzy lata temu zaczynałem 
swoją przygodę związaną z promocją 
naszego hufca, w zasadzie wszystko 
musiało startować od zera. Zaczęło 
się od próby przywrócenia do życia 
naszej strony internetowej, dlatego 
mianowano mnie administratorem. 
Krok po kroku, wraz z utworzonym 
krótko po tym przez pwd. Annę 
Ziółkowską Zespołem ds. Promocji 
Hufca ZHP Włocławek-Miasto, 
zaczęło się dziać sporo w obszarze 

promocji hufca. Mimo wzlotów i upadków wszelakiej natury, w tej 
mało rozpowszechnionej jeszcze w ZHP dziedzinie, mamy jednak 
już powody do dumy.

“Harcerskie Słowo” ma już rok!

Zrobiliśmy coś, co do czego były wątpliwości, że uda się utrzymać 
taki projekt a dłuższy okres czasu niż co najwyżej kilka miesięcy – 
jednak udało się, do Waszych rąk oddajemy właśnie piąty numer 
„Harcerskiego Słowa”. Wciąż się uczymy, poprawiamy i ulepszamy 
nasze wydawnictwo - tylko w tym numerze znajdziecie pierwszą część 
tłumaczenia pewnej amerykańskiej książki dla tamtejszych skautów 
oraz zupełnie odświeżony wygląd działu felietonów. Lecz to, co 
osiągnęliśmy do tej pory już można nazwać naszym małym sukcesem. 

Dlatego też wstęp ten niech będzie pewnego rodzaju podziękowaniem 
i dedykacją dla ludzi, którzy w sposób bezpośredni i pośredni 
przyczynili się do powstawania kolejnych numerów naszego 
kwartalnika. Przede wszystkim podziękować trzeba hm. Piotrowi 
Bielickiemu, którego pomysł i zainicjowanie całego projektu w ogóle 
pozwoliło wystartować z tym pomysłem i stworzyć podstawę jego 
dalszego rozwoju. Ogromną pracę w powstawanie “Harcerskiego 
Słowa” wykonują redaktorzy naszego Zespołu ds. Promocji - bez 
Angeliki, Agaty, Julki i Maćka, a jeszcze wcześniej Piotrka oraz 
Natalii, ilość publikowanych tekstów byłaby znacznie mniejsza, 
a przez to samo, pismo znacznie uboższe. Pojawiło się już u nas 
także kilkadziesiąt felietonów i recenzji, które otrzymaliśmy od 
instruktorów, ale także od harcerzy, którzy nie zdobyli jeszcze stopnia 
instruktorskiego - dziękujemy wszystkim, którzy zechcieli podzielić 
się z zespołem redakcyjny i czytelnikami swoimi przemyśleniami.

Czego w ramach takich urodzin można nam życzyć? Czego my 
powinniśmy życzyć sami sobie? Myślę, że dalszego rozwoju naszego 
pisma, kolejnych numerów, by kwartalnik służył nam jeszcze przez 
wiele lat, a w dalekiej przyszłości by mógł stać się swego rodzaju 
kroniką, z której korzystać będą przyszłe pokolenia, by poznać losy 
naszego hufca i zajrzeć do przeszłości w poszukiwaniu inspiracji.
Jednak mimo tego skupmy się na tu i teraz – mam nadzieję, że 
kolejny etap naszego wspólnego sukcesu będziemy świętować równo 
za rok... i za kolejny... i jeszcze jeden... i następny... jeszcze jeden...

pwd. Michał Bielicki
Redaktor Naczelny “Harcerskiego Słowa”
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„Podobno ptaki upadły,
jak ludzie, a jednak bliżej są nieba,
siedzę na tyłku z rękami w kieszeni, 
a duszy nie tego trzeba”.

autor tekstu: Julia Operlein
/tekst po raz pierwszy został opublikowany w serwisie na stronie internetowej hufca 
w dniu 13 stycznia 2015 r./

23. FiNaŁ WOśP
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“WOŚP, to coroczna okazja do dania czegoś od siebie innym lu-
dziom. W tym roku Włocławek pokazał się z jeszcze lep-
szej strony, niż poprzednio. Atmosfera w sztabie była bar-
dzo przyjemna “ - to przemyślenia dh. Zuzi Bonkowskej.

Podczas koncertu WOŚP zagrali Molly Malone’s oraz Jamal. W tym 
roku osiągnęliśmy ogromny sukces - udało nam się zebrać ponad 
100 000 zł ! Ta liczba pokazała wielkie serce Włocławian, za co jeste-
śmy bardzo wdzięczni. Obecnie trwają licytacje, do których serdecz-
nie zapraszamy - nasz sztab nie powiedział jeszcze ostatniego słowa.

Refren hymnu Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy zabrzmiał 
w tym roku po raz 23! Jak zawsze, nasi harcerze włączyli się do 
akcji - niektórzy jako wolontariusze chodzili z puszkami, inni zajęli 
miejsca w miejskim sztabie, gdzie roboty było co nie miara! Jedni 
liczyli zebrane pieniądze, inni robili pyszne kanapki, niektórzy tre-
nowali umiejętności negocjatorskie ustalając rozkład jazdy taksówek.

“Organizacja finału wymagała ciężkiej pracy oraz wielu przy-
gotowań. Jednak wspólne działanie w świetnej atmosferze do-
prowadziło do efektu, z którego każdy z nas jest zadowolony” 
- tak komentuje dh. Angelika Zdankiewicz, która w tym roku 
była odpowiedzialna za udział włocławskich harcerzy w WOŚP.
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Dzień Myśli Braterskiej 2015

dzień długo wyczekiwany. dzień dobrych uczynków. dzień dla przyjaciół. 
dzień pełen radości. dwudziesty drugi dzień lutego. dzień Myśli Braterskiej.

Tekt: Agata Mazurek
/tekst po raz pierwszy został opublikowany w serwisie na stronie internetowej hufca w dniu 24 lutego 2015 r./
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Dzień długo wyczekiwany. Dzień dobrych uczyn-
ków. Dzień dla przyjaciół. Dzień pełen radości. Dwu-
dziesty drugi dzień lutego. Dzień Myśli Braterskiej. 

Dla każdego harcerza ten dzień ma inne znaczenie, jednak dla 
wszystkich jest to wyjątkowe święto. To dzień, w którym jak za do-
tknięciem magicznej różdżki, ukazują się naszym oczom wszy-
scy harcerze. Często nie zdajemy sobie sprawy jak wielu nas jest 
w najbliższym otoczeniu. Ilu naszych znajomych, co tydzień zakła-
da mundur i spędza kilka godzin na zbiórce? Wszystko wyjaśnia 
się 22 lutego, kiedy skauci ujawniają się poprzez zakładanie mun-
durów lub zmianę zdjęcia profilowego na facebooku, na harcerskie.

Wiadomo czym jest to święto, ale do czego można je porównać? Harcerze z 
naszego hufca udzielają najróżniejszych odpowiedzi oto niektóre z nich:

„Jest jak szpinak. Wydaje się sztywny i beznadziejny, ale jak go przy-
prawić, to staje się całkiem niezły”.

„Dzień ten zupełnie niezwykle kojarzy mi się z przesłaniami No-
wego Testamentu, który otwarcie mówi, że Wrota Raju otwar-
te są dla każdego, przed obliczem Boga wszyscy jesteśmy równi”.

„Porównałabym go do Świąt Bożego Narodzenia. To długo wyczeki-
wany dzień. Wszyscy, bez względu na to, co wydarzyło się w minionym 
roku, przebaczają sobie i zasiadają razem do stołu. To wyjątkowy czas”.

„Dnia Myśli Braterskiej nie porównałbym do żadnego innego 
dnia, gdyż jest to coś nadzwyczajnego, naszego i niepowtarzalne-
go. Jest to dzień, którym świętujemy urodziny założycieli skautingu”.

Z pewnością wszystkie drużyny w naszym kraju, a nawet na świe-
cie, świętowały ten dzień w swoim gronie. Również nasz hufiec 
uczcił pamięć założycieli skautingu. 11 Włocławski Szczep Harcer-
ski Equilibrium zorganizował z tej okazji zbiórkę, w trakcie której, 
jej uczestnicy mogli zastanowić się nad swoimi wadami oraz zro-
zumieć myśl braterskiego postępowania. Rozmyślaniom towarzy-
szyły gawędy oraz śpiewanie przy akompaniamencie gitary. 4 WSH 
Pretekst postanowił natomiast uczcić DMB’15 dopiero na swo-
im zimowisku. Relacja z tego wydarzenia już w kolejnym artykule.

Z harcerskim pozdrowieniem, Czuwaj!
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Nasi harcerze Na roczNicy 
wybuchu PowstaNia 
styczNiowego

Julia Operlein
/tekst po raz pierwszy został opublikowany w serwisie na stronie 
internetowej hufca w dniu 26 stycznia 2015 r./

W czwartek 22 stycznia 2015 r., trójka harcerzy z naszego Hufca 
będąca jednocześnie uczniami III Liceum Ogólnokształcącego 
im. Marii Konopnickiej we Włocławku na prośbę dyrekcji szkoły 
wzięła udział w obchodach 152 rocznicy wybuchu Powstania 
Styczniowego. Patrycja Grzegórska, Julia Operlein oraz Piotr 
Okrucinski złożyli kwiaty pod pomnikiem Stanisława Bechiego.

Pamiętajmy o celebracji tak ważnych rocznic. Współczesny patriotyzm 
to nie tylko chodzenie na wybory, ale także pamięć o poległych
bohaterach.
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W dniu 31 stycznia 2015 r. o godzinie 17.00 w Zespole Szkół nr 8, 
11 Włocławski Szczep Harcerski Equilibrium spotkał się na III biwaku 
zimowym. Rozłożyliśmy swoje rzeczy na sali gimnastycznej, dostoso-
waliśmy wszystkie dostępne nam sale pod nasz biwak i rozpoczęliśmy 
wszystko apelem. Zajęliśmy sobie czas zabawami oraz pląsami razem 
z zuchami. O 19.00 spożyliśmy biwakową kolacje, po której odbyło się 
świeczkowisko, podczas którego każdy bawił się wyśmienicie. Na pew-
no je zapamiętamy, a z pewnością dh. Zosia Szczupakowska, która do-
stała sznur przybocznej 10 WDH Phoenix. Ta sama dh. dostała podczas 
alarmu nocnego naszywki 52 WDH „Grot” i stała się oficjalną członki-
nią tej drużyny. To była niesamowita noc dla Druhny Zosi. W tym czasie 
zuchy wraz ze swoją drużynową dh. Martą i dh. Magdą oglądały bajki. 

Rano nie mieliśmy problemu ze wstaniem. Zapowiadał się niesamo-
wity dzień. Od rana czekała nas „trasa” (bieg patrolowy) po osiedlu 
Zawiśle, a na niej zadania m.in.: strzelanie z łuku, szyfry, wiedza har-
cerska itp. Po powrocie do bazy przyszła pora na upragniony obiad, 
a po niej LB. Cóż to takiego? Z angielskiego Lunch Break, a u nas? Le-
żenie Bykiem. K®otko mówiąc mieliśmy chwilę odpoczynku, po któ-
rym rozpoczęliśmy harcerską grę logiczną. Przenieśliśmy się na ten 

czas do starożytnego Rzymu. Mieliśmy dzięki dociekaniu i dedukcji 
dowiedzieć się, kto miał w planach zamach na Kaligulę. Gra wcią-
gnęła wszystkich uczestników, a żaden patrol nie chciał się poddać. 
W końcu każda grupa odkryła kto i dlaczego chciał zabić. Zuchy zaś 
były zajęte malowanie palcami swoich ulubionych zwierząt. Jak to 
mówią brudny zuch to szczęśliwy zuch. Ja osobiście uważam, że ża-
den wędrownik, by tak pięknie nie wykonał tego zadania jak nasze 
zuchy. Następnie kalambury oraz wiele innych zabaw umilały im czas.

Tej nocy na jedną z Druhen również czekała niespodzianka. Bowiem 
dh. Oliwia Gałek wstąpiła w krąg wędrowników otrzymując nara-
miennik wędrowniczy. Takie chwile najlepiej przeżywa się w Walen-
tynkowy wieczór. Gratulujemy Druhnie i życzymy dalszych sukcesów.

Następnego dnia czekało nas wielkie sprzątanie. Po śniadaniu odbył 
się apel końcowy i każda z drużyn zabrała się za sprzątanie. Następny 
wspólny wyjazd już na wiosnę. Każdy z nas nie może się już doczekać.

ZiMOWy BiWaK equiliBriuM
Angelika Zdankiewicz
/tekst po raz pierwszy został opublikowany w serwisie na stronie internetowej hufca w dniu 22 lutego 2015 r./
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Nocka Scattera
 
pwd. Ewa Kilijan
 
/tekst po raz pierwszy został opublikowany w serwisie na stronie in-
ternetowej hufca w dniu 31 marca 2015 r./
 
W ostatni weekend marca odbyła się zbiórka 147 WDW Scatter. Było 
to jednak spotkanie nietypowe. Członkowie drużyny spędzili wspólnie 
czas w nocy z 28/29 kwietnia. Na początku omówione zostały bieżące 
sprawy drużyny. Następnie rozpoczęła się integracyjna część zbiórki. 
Wyjęte zostały gitary oraz nienajzdrowsze przekąski. Pomiędzy śpie-
waniem nie tylko harcerskich piosenek znalazł się czas na rozmowy czy 
żarty. Jako, że „scatterzy” jak zwykle mieli sobie dużo do powiedzenia, 
poszli spać dopiero o świcie. Stało się to oczywiście po tradycyjnym 
już zaśpiewaniu utworu „Czarny blues o czwartej nad ranem” zespołu 
Stare Dobre Małżeństwo. Takie spotkanie jest świetną okazją do spę-
dzenia czasu razem, a co za tym idzie, do zacieśnienia więzi między 
członkami drużyny. Mimo krótkiego snu, wszyscy rozeszli zadowoleni.
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Dnia 14 marca 2015 r. w ramach projektu „Szerokie Ho-
ryzonty Wolnego Czasu - aktywnie, międzypokolenio-
wo”,  finansowanego przez Fundacją ANWIL dla Włocław-
ka i realizowanego przez Hufiec ZHP Włocławek-Miasto, 
odbyła się impreza skierowana do dorosłych mieszkańców Włocławka.

Spotkanie pod hasłem „Dzień Myśli Braterskiej - przyjaźń łączy po-
kolenia „ miało miejsce w Centrum Kultury Browar B we Włocław-
ku. Jego celem była integracja dorosłych mieszkańców Włocław-
ka, przybliżenie genezy Dnia Myśli Braterskiej oraz propagowanie 
idei przyjaźni, braterstwa i skautingu w Polsce i na świecie. Miesz-

kańcy Włocławka nie zawiedli nas i skorzystali z zaproszenia. 
Spotkanie przebiegło w niezwykle miłej atmosferze. Mogliśmy 
wspólnie bawić się, śpiewać, wymieniać myśli, a co chyba najważ-
niejsze, obdarować się uśmiechem, ciepłem. Aby zachować na dłu-
żej wspomnienie owego spotkania, wymieniliśmy się własnoręcz-
nie wykonanymi kartkami zapełnionymi szczerymi życzeniami.

Dziękujemy za te chwile wszystkim tym, któ-
rzy znaleźli czas i sprawili, że dzień, pomimo deszczo-
wej aury, był pełen pozytywnych emocji i uśmiechu.

tylKO dla dOrOSŁycH 
SPOtKaNia W dOBryM tOWarZyStWie

hm. Piotr Walburg
/tekst po raz pierwszy został opublikowany w serwisie na stronie internetowej hufca w dniu 19 marcda 2015 r./



           Kwartalnik Hufca ZHP Włocławek-Miasto    harcerskie SŁOWO strona | 12

Nr 1(5)/2015
styczeń - marzec

kim jest

tekst: Angelika Zdankiewicz

/tekst po raz pierwszy został opublikowany w serwisie na stronie internetowej hufca w dniu 9 lutego 2015 r./
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Kim jest drużynowy? Obserwując drużynę z boku widzimy star-
szych, bądź młodszych harcerzy, którzy wspólnie spędzają czas. 
Jednak po dłuższym przyglądaniu się rozbawionej grupie dostrzega-
my osobę, która być może różni się wzrostem, posturą, choć nieko-
niecznie zawsze tak jest. Ten harcerz, bądź harcerka ma małą iskier-
kę w oku. Tą iskrą jest determinacja, duma, pracowitość, wytrwałość, 
zdecydowanie oraz kumulacje ogromnej liczby cech. Internetowa 
definicja „drużynowego” mówi nam, że ,,stoi on na czele druży-
ny harcerskiej lub gromady zuchowej. Kieruje działalnością swojej 
jednostki. Jest odpowiedzialny za wychowanie jej członków w du-
chu harcerskich ideałów, zgodnie z kanonami metody harcerskiej.”

Ja jednak chciałam poznać zdanie harcerzy z nasze-
go hufca. Dowiedzieć się jak oni widzą osoby pełnią-
ce wspomnianą funkcję. Niektóre z odpowiedzi brzmiały tak:

„Drużynowy to odpowiedzialna oso-
ba, która ma ważne zadanie rozwijać młodszych”.
„Jest przyjacielem, osobą godną zaufania kimś kto wspiera i uczy”.
,,Drużynowy to wzór do naśladowania zarów-
no na polu harcerskim jak i w życiu codziennym”.
,,Osoba, która pomoże i wskaże drogę”.

Jak zatem widzimy obraz drużynowego w oczach harcerzy to pełna 
gama zalet. 

Ciężka praca staje przed osobami noszącymi granatowe sznu-
ry. Od rozpoczęcia aktualnego roku harcerskiego w na-
szym hufcu spora ilość drużynowych przekazała swoje sznu-
ry następcą lub podjęła pomysł utworzenia nowych jednostek.

Jedną z nich jest dh. Paulina Kardasz, która zapytana przeze mnie 
o to jak wiele spraw, poglądów zmieniło się w niej samej odkąd do-
stała sznur odpowiedziała:

„Wydaje mi się, że jestem bardziej odpowiedzialna odkąd prowa-
dzę drużynę, ponieważ teraz muszę dbać o wszystkich i zawsze in-
nym pomóc, jeżeli będą czegoś potrzebować coraz więcej się do-
wiaduje, jak wiele trzeba umieć żeby być dobrym drużynowym, 
realizuje się, bo to że jestem drużynową daje mi taką siłę do dzia-
łania. Gdybym nie została drużynową pewnie nie otworzyłabym 
próby instruktorskiej na stopień przewodnika, ani próby wędrow-
niczej, a to mnie zmotywowało. Znów częściej jestem na zbiór-
kach i zaczynam godzić szkołę z harcerstwem. Wcześniej było mi 
ciężko”. Druhna Paulinka jest drużynową II PWDW ,,Industria”.

Swoją funkcję drużynowej przekazała pwd. Magdalena Rożek dh. 
Patrycji Grzegórskiej. Teraz to ona dba o 45 WDH ,,Alias”. Zadałam jej 
to samo pytanie co poprzedniczce, na które usłyszałam taka odpowiedź:

„Wow stało się, to moja pierwsza myśl, gdy spod mojego lewego ra-
mienia zwisał już granatowy sznur. Ogromne szczęście i zarazem 
strach dominowały w moich uczuciach. Przypomniała się pierwsza 
zbiórka, Przyrzeczenie, pierwszy wyjazd. Przypomniało się jak ja by-
łam wychowywana, nadeszły myśli – teraz ja wychowuję. Duma, od-
powiedzialność, poświęcenie, chęci i najważniejsze wsparcie bliskich 
pomaga mi w prowadzeniu 45 WDH Alias. Jeżeli chłopiec idzie ulicą 
uśmiechnięty, to to już coś znaczy. Niejeden przechodzień rozpogo-
dzi się na ten widok. Warto potrudzić się, żeby nauczyć chłopców tego 

uśmiechu jako pierwszego kroku ku szczęściu. Mój główny cel, to pro-
wadzenie (kształtowanie) moich harcerzy tak, aby ich przygoda a zara-
zem służba była krokiem do ich szczęścia, jak i szczęścia innych ludzi.”

8 WGZ „Bieszczadzkie Anioły” po ponad dwóch latach ze smutkiem po-
żegnała pwd. Ewę Kilijan. Zastąpiła ją dh. Julia Korpowska, która pod-
jęła niezwykły trud, aby z takim samym zapałem, co jej poprzedniczka 
pokierować i zaopiekować się zuchami - przyszłością naszego hufca.

Druh pwd. Piotr Studziński oddał swoje małe skarby, czyli 914 WDH 
,, No Name” dh. Zofii Pekról. Zapytałam ją jak podeszła do przejęcia 
drużyny harcerzy młodszych.

“Szczerze mówiąc, w moim życiu harcerskim nic się nie zmieniło, po-
nieważ od dłuższego czasu pełniłam funkcję drużynowej, tylko bez 
rozkazu. W moim przypadku, pytanie powinno być skierowane do 
członków drużyny, gdyż dopiero teraz wiedzą, kto nad nimi czuwa”.

A zapytana o to, co sprawia jej największą przyjemność odpowiedziała:

“Możliwość spędzenia czasu z dziećmi, podjęcie próby przygotowa-
nia ich do życia dorosłego, pokazanie naczelnych wartości, którymi 
będą mogli się kierować w przyszłości”.

Oprócz wspomnianej drużyny PWDW „Industrii” na próbie są jesz-
cze 3 drużyny, a każda działa na innym poziomie metodycznym.

PWDH ,,Terabithii” na czele z dh. Zuzanną Bonkowską, jed-
na drużyna starszo-harcerska, której drużynową jest dh. 
Julia Operlein oraz PWGZ „Leśne Duszki”, którą opiekuje się 
dh. Marta Telenda. Druhna Marta opowiedziała nam trochę 
o swoich początkach. Wspomniała, że nie łatwo było ją z począt-
ku namówić do założenia nowej drużyny. Teraz jednak uważa to 
za ogromny plus, ponieważ praca z dziećmi to sama przyjemność. 
Satysfakcjonuje ją widok uśmiechniętych dzieci, które wychodzą ze 
zbiórki, ich zapał do wykonywania zadań jakie im przygotowuje.

Podsumowując, należą się ogromne podziękowania dla drużynowych, 
który przekazali swoje funkcję za ich poświęcenie, ciężką pracę i zaanga-
żowanie, a nowym drużynowym życzymy, by szybko oswoili się z nowy-
mi zadaniami, i aby to co robią przynosiło im satysfakcję i zadowolenie.
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Moje życie potoczyło się w dość niespodziewany dla mnie spo-
sób, więc pewnego dnia „wylądowałem” na studiach na filolo-
gii angielskiej, które zresztą kontynuuję – jestem studentem stu-
diów magisterskich na Uniwersytecie Łódzkim. Uczę się tego, 
że język to nie tylko kwestia poznania kilku słówek i rozumieniu, co 
śpiewają gwiazdy popu, ale także tłumaczenia, które stają się bar-
dziej czasochłonne, kiedy poznajesz kolejne tajniki tego procesu.

Podczas pierwszego roku studiów jeden z wykładowców – dowiadując 
się, że jestem aktywnym członkiem wspólnoty harcerskiej – przeszukał 
„swoje archiwa” i podarował mi pewną książkę. Okazało się, że w jakiś 
sposób wpadła mu w ręce wydana w 1979 roku pozycja o tytule Boy Sco-
ut Handbook (Podręcznik skauta) – blisko 600 stronicowy poradnik dla 
amerykańskich skautów. Jest to wyjątkowy poradnik opisujący wiele 
aspektów pracy drużyny skautowej od samych początków z wyborem 
drużyny i patrolu, przez informacje o zwierzętach, które można śledzić 
w lasach, do porad związanych z utrzymywaniem tężyzny fizycznej. 

Krótkie rozeznanie pozwoliło mi odkryć, że Boy Scout Handbook jest 
bardzo ważną pozycją dla skautów amerykańskich, która wydawana 
jest nieprzerwanie od 1911 roku – do tej pory powstało aż dwana-
ście edycji (ostatnia – 2009), a na rok 2016 zapowiedziana jest trzy-

nasta. Całość bazowała na Skautingu dla chłopców Baden-Powella 
w połączeniu z pionierką, a z czasem dodawano kolejne elementy, 
np. informacje o pierwszej pomocy, posługiwaniu sie siekierą czy no-
żem, a także posługiwaniu się mapą. Do wersji zerowej, czyli wydanej 
próbnie jeszcze przed oficjalnym pierwszym wydaniem, ilustracje na 
okładkę stworzył sam Baden-Powell. Historia książki jest tak wielka, 
że nie można jej w żaden sposób pominąć, czy zignorować, ponie-
waż wpisuje się ona w stuletnią historię skautingu amerykańskiego, 
a tym samym stanowi niezwykły wkład do rozwoju skautingu w ogóle. 

Publikacja ta jest niesamowita i raczej niespotykana! Je-
dynym problemem była kwestia języka, dlatego owa pozy-
cja mogłaby służyć w zasadzie niewielu, aczkolwiek niektó-
rzy pożyczali ją ode mnie, żeby się z nią zapoznać. Co by było 
jednak, gdyby najciekawsze fragmenty przetłumaczyć na język pol-
ski? Czemu miałbym nie połączyć moich dwóch zainteresowań...?

Tak oto więc macie przed sobą pierwszą część mo-
jej przygody z tłumaczeniem tego podręcznika. Począ-
tek krótki, bo jest to jedynie wstęp zachęcający młodych 
chłopców do wstąpienia w szeregi skautów. Za trzy miesiące spo-
dziewajcie się tłumaczenia prawa skautowego, oraz jego interpretacji. 

tHe OFFicial ScOut HaNdBOOK - tŁuMacZeNie, 
cZ. 1



           Kwartalnik Hufca ZHP Włocławek-Miasto    harcerskie SŁOWO strona | 15

Nr 1(5)/2015
styczeń - marzec

tWOje życie jaKO SKaut 

Tłumaczenie fragmentu książki „Boy Scout Handbook” , autorstwa 
Williama Hillcourta, wydanie 9  z 1988 r. (Wstęp)

Dzisiaj jesteś amerykańskim chłopcem. Już wkrótce staniesz 
się amerykańskim mężczyzną. Dla Ameryki i dla ciebie same-
go jest ważnym, żebyś został obywatelem o czystym charakte-
rze, silnej psychice, otwartym umyśle i nieskazitelnej moralności.

Skauting pomoże ci zostać właśnie takim obywatelem. 
Ale przyniesie także ze sobą pełno braterstwa i zabawy.

Tak, bycie skautem to świetna zabawa! To niezwykłe, kie-
dy możesz wybierać się na podróże i obozy ze swoimi najlep-
szymi przyjaciółmi... pływać, nurkować, pływać kajakiem, uży-
wać siekiery... podążać śladami pionierów, którzy  przecierali 
szlaki pustkowii jako pierwsi... wpatrywać się w rozjarzony żar 
ogniska i marzyć o cudach świata, które wciąż na ciebie czekają...

Przyjemność może sprawiać również nauka bezszelestnego prze-
mieszczania się w lesie... czajenie się w pobliżu pasącego się jelenia bez 
zdradzenia swojej obecności... zwabienie ptactwa poprzez naśladowa-
nie jego śpiewu. To niezwykłe, kiedy możesz znaleźć drogę z użyciem 
mapy i kompasu... przygotować sobie wtedy samodzielnie jedzenie, 

gdy staniesz się głodny... bezpiecznie popływać, gdy jest ci gorąco... 
sprawić sobie wygodne warunki na noc w namiocie lub pod samymi 
gwiazdami. Poprzez skauting możesz nauczyć się sztuki przetrwania.

Jednak skauting jest czymś więcej niż świet-
ną zabawą na świeżym powietrzu, poprzez podróżowa-
nie i obozowanie. Skauting to styl życia. Skauting to dorasta-
nie do odpowiedzialnej męskości, nauka służby innym ludziom.

Przysięga Skauta oraz Skautowe Prawo są twoimi przewodnika-
mi do obywatelstwa. Mówią ci, czego oczekuje się od skautów. 
Wskazują twoje obowiązki. Mottem skautów jest „Bądź gotowy” 
– gotowy do zadbania o siebie i pomocy ludziom w potrzebie. Ha-
słem skautów jest „Codziennie wyświadcz przysługę”. Razem, mot-
to i hasło, wyrażają twoje umiejętności i chęci do niesienia służby.

Twoje życie jako skaut sprawi cię silniejszym i samodzielnym. Po-
znasz umiejętności przydatne w skautowej pionierce, które będą 
przynosić swoje korzyści wraz z twoim dorastaniem. Razem 
z upływem czasu rozwiniesz także swoje umiejętności przywódcze. 
Więc wskakuj! Przejdź do działania! W swoim patrolu oraz 
drużynie przeżyjesz jedne z najlepszych chwil swojego życia.  

(Tłumaczenie z j. angielskiego: pwd. Michał Bielicki)
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Tak jak pisałem w artykule poświęconym cechom metody harcerskiej 
[1], ZHP jest organizacją wychowawczą, której misją jest wspieranie 
rodziny w wychowywaniu młodego człowieka, które polega na dąże-
niu do jego wszechstronnego rozwoju i kształtowaniu charakteru przez 
stawianie wyzwań. To „stawianie wyzwań” stanowi istotę tzw. metody 
harcerskiej [2], która jest unikalnym i specyficznym sposobem realiza-
cji celów wychowawczych. Sama metoda harcerska opiera się na czte-
rech elementach: Przyrzeczeniu i Prawie, uczeniu w działaniu, pracy 
w małych grupach, programie stale doskonalonym i pobudzającym do 
działania [3]. Wszystkie cztery elementy stanowią jednolitą i integral-
ną całość. Powinny one być stosowane na wszystkich poziomach dzia-
łania harcerskiego, przy założeniu ich zróżnicowania dla poszczegól-
nych grup wiekowych (zuchy, harcerze, harcerze starsi, wędrownicy). 

Z powyższego wynika, że naszą misją jest wychowywanie, ale w konkret-
ny i bardzo specyficzny, odróżniający nas od innych organizacji sposób. 
Przy czym niezwykle ważne jest aby w pracy wychowawczej instrukto-
rzy harcerscy skupiali się na „stawianiu wyzwań” (dostosowanych do 
wieku harcerzy), poprzez realizację zadań w małych grupach rówieśni-
czych, uczenie w działaniu (czyli aktywny udział harcerzy w praktycz-
nych zadaniach), poprzez realizację stale doskonalonego (zmieniane-
go) i stymulującego aktywność młodych ludzi programu, a to wszystko 
w oparciu o Prawo i Przyrzeczenie Harcerskie (czyli nasze ideały) [4].

PRZYRZECZENIE I PRAWO HARCERSKIE 

Prawo i Przyrzeczenie Harcerskie (ale również Obietnica i Prawo 
Zucha) określają konkretny i niekwestionowany system wartości 
– opisują ideał. Odzwierciedlają zasady harcerskiego wychowania: 
służbę, braterstwo, pracę nad sobą. W związku z tym Prawo i Przy-
rzeczenie powinny być niejako fundamentem, albo inaczej mówiąc, 
punktem odniesienia w pracy wychowawczej z harcerką i harce-
rzem. Z Prawa i Przyrzeczenia powinny wynikać cele wychowawcze. 

eleMeNty MetOdy HarcerSKiej
hm. Piotr Bielicki

Poniższy tekst stanowi kontynuac-
ję artykułu opublikowanego w po-
przednim numerze kwartalnika HS pt. 

„cechy Metody harcerskiej”. 
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Prawo Harcerskie powinno każdemu harcerzowi wskazywać określo-
ny kodeks postępowania, czyli stanowić „życiowy drogowskaz”. Mo-
ment złożenia harcerskiego Przyrzeczenia powinien być jednocześnie 
zobowiązaniem się do nieustannego dążenia do osiągnięcia ideałów 
w nim zawartych. Bowiem młody człowiek składając Przyrzeczenie 
decyduje się z własnej i szcze-
rej woli akceptować i stosować 
w swym życiu zawarte w Prawie 
zasady etyczne. To dobrowolne 
zobowiązanie powinno być naj-
większą motywacją do samodo-
skonalenia, czyli do nieustannej 
pracy nad sobą. Zakłada się, że 
świadome zaakceptowanie za-
wartych w Prawie i przyrzecze-
niu ideałów oraz nieustający 
wysiłek zmierzający do ich osią-
gnięcia, powinny być dla młode-
go człowieka skutecznym instrumentem wpływającym na jego rozwój. 
Jednym z najważniejszych warunków osiągnięcia tego założenia jest 
przykład starszego instruktora – drużynowego, opiekuna, mentora. 

UCZENIE PRZEZ DZIAŁANIE 

W harcerskiej pracy wychowawczej powinno kłaść się największy na-
cisk na aktywność i czynne uczestnictwo wychowanków – zuchów 
i harcerzy. Wychowawca (instruktor) powinien skupić się przede 
wszystkim na stymulowaniu aktywności swoich wychowanków. 

Ta aktywność i czynny udział zucha i harcerza powinny sprzyjać na-
uce nowych umiejętności, zdobywania i pogłębiania wiedzy oraz 
kształtowania postaw i charakteru. Żeby działania te były efektywne 
i prowadzone zgodnie z założeniami metody harcerskiej, powinny być 
podporządkowane zasadzie uczenia poprzez praktyczne działanie. 
Oznacza to stosowanie takich form pracy, które niejako wymuszają 
i gwarantują aktywność ich uczestników oraz umożliwiają wykony-
wanie praktycznych zadań. Dzięki temu, że uczymy i wychowujemy 
w działaniu, harcerstwo staje się atrakcyjniejsze. Ponadto wszystko to, 
co harcerz sam wykona, wniosek do którego sam dojdzie, własnoręcz-
nie wykonany eksperyment, dokonanie jakiegoś wyboru itp. – lepiej 
zapadną mu w pamięć, przyczynią się do lepszego zrozumienia isto-
ty rzeczy itd. Dlatego dużą rolę 
w naszym harcerskim działaniu 
odgrywa praktyka, działanie, 
ruch. Bowiem tak jak wcześniej 
to zauważyłem, ludzie dużo ła-
twiej się uczą przez obserwację, 
uczestnictwo i eksperymenty. 
Stąd też harcerskie wychowanie 
powinno opierać się na dąże-
niu do indywidualnego rozwoju 
harcerza przez jego aktywność i 
działanie. W każdej grupie wie-
kowej ta aktywność/działanie 
realizowane jest w inny sposób, dostosowany do specyficznych moż-
liwości i potrzeb. Aktywność zuchów realizowana jest przez zabawę 
w coś lub kogoś. U harcerzy przejawia się przez grę, harcerzy star-
szy przez poszukiwanie, a u wędrowników przez służbę i wyczyn.

SYSTEM MAŁYCH GRUP 

System małych grup, to idea pracy wychowawczej prowadzonej 
w małych grupach rówieśniczych. 
Taka grupa jest naturalnym środo-
wiskiem każdego młodego czło-
wieka. W harcerstwie małe gru-
py tworzą m.in., szóstki (zuchy), 
zastępy, patrole, grupy zadanio-
we itd. Skupiona np. w zastępie 
grupa przyjaciół sama uczy się 
współdziałania, samorządności, 
brania na siebie odpowiedzialno-
ści, solidarności. Ważnym aspek-
tem jest również to, iż mała grupa 
wyklucza anonimowość, pozwa-

la wszystkim jej członkom na „wykazanie się” – indywidualną ak-
tywność. Ponadto zorganizowanie dużego zespołu (np. gromady czy 
drużyny) do pracy małymi grupami pozwala na łatwiejsze kierowa-
nie nim, a przez to efekty pracy są lepsze. Istotnym elementem syste-
mu małych grup jest „przywództwo”. Powinno ono wyrażać się tym, 
że zastępowy pełni rolę lidera grupy. Z założenia powinien on mieć 
zdolności przywódcze i większe doświadczenie harcerskie od pozo-
stałych członków zastępu – on planuje i inicjuje pracę zastępu. Dru-
żynowy powinien tak organizować funkcjonowanie drużyny, aby pra-
ca w małych i autonomicznych grupach stwarzała młodym ludziom 
atmosferę do stopniowego dojrzewania osobistego i społecznego.

PROGRAM, STALE DOSKONALONY I POBUDZAJĄCY DO 
ROZWOJU 

Przez program harcerski (stale doskonalony i pobudzający do dzia-
łania i rozwoju) rozumiemy wszystkie zaplanowane działania, po-
dejmowane przez instruktora (np. drużynowego) i gromadę/dru-
żynę w celu realizacji zamierzeń i celów wychowawczych. Program 
harcerski powinien stanowić harmonijne połączenie zdobywania 
przez harcerzy (zuchy) określonej wiedzy, wyrabiania praktycznych 
umiejętności, kształtowania postaw oraz podejmowania konkretnych 

działań na rzecz innych i swojego 
otoczenia, poprzez zabawę, grę, 
służbę i wyczyn. Działania reali-
zowane w ramach programu har-
cerskiego powinny być oparte na 
stawianiu wyzwań przydatnych 
we wspieraniu rozwoju młode-
go człowieka i kształtowaniu jego 
charakteru. Warto pamiętać, że 
na program harcerski (np. reali-
zowany w drużynie harcerskiej 
czy gromadzie) składają się „małe 
programy indywidualne i zespo-
łowe”. Należą do nich m.in. zada-

nia, zapisane w programach prób sprawności i stopni harcerskich oraz 
gwiazdek i sprawności zuchowych, zadania zespołowe, znaki służb, 
projekty, programy obozów harcerskich i kolonii zuchowych, itd. 

“…skuteczność metody harcerskiej w 
głównej mierze zależy od umiejętnego 
wykorzystania jej czterech elementów. 

Żeby móc to zrobić, należy znać ich 
istotę oraz sposoby praktycznego sto-

sowania w pracy wychowawczej.”

:”…metoda harcerska opiera się na 
czterech elementach: Przyrzeczeniu 
i Prawie, uczeniu w działaniu, pracy 
w małych grupach, programie stale 
doskonalonym i pobudzającym do 

działania.”
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skiej w głównej mierze zależy od umiejętnego wykorzystania jej czte-
rech elementów. Żeby móc to zrobić, należy znać ich istotę oraz spo-
soby praktycznego stosowania w pracy wychowawczej. Ponadto warto 
w tym miejscu przypomnieć, że warunkiem skuteczności harcerskiej 
metody jest przykład osobisty instruktora. Bowiem swoją postawą in-
struktor powinien dawać przykład osiągania wartości, którym słu-
ży harcerstwo. Jednak oprócz właściwej postawy, powinien on rów-
nież posiadać odpowiednią wiedzę i umiejętności. Dotyczy to przede 
wszystkim wiedzy i umiejętności, które pozwolą na świadome i prze-
myślane stosowanie metody harcerskiej w służbie instruktorskiej. Jest 
oczywistym, że owo prawidłowe wykorzystywanie metody będzie 
możliwe tylko wtedy, gdy instruktor będzie ją doskonale znał i umiał 
wykorzystywać jej cechy oraz elementy w swojej pracy wychowawczej. 

Metoda harcerska jest w swojej istocie prostym systemem stale dosko-
nalonego samowychowania. Wszystkie jej elementy – Przyrzeczenie 
i Prawo, uczenie w działaniu, system małych grup, ciągle doskona-
lony i pobudzający do rozwoju program – są współzależne i stano-
wią spójną oraz uzupełniającą się całość. Jest ona w pełni skutecz-

na, tylko w takim przypadku, 
gdy instruktor/wychowawca 
wykorzystuje te cztery ele-
menty metody harcerskiej 
w oparciu o jej sześć specy-
ficznych cech – pozytyw-
ność, dobrowolność, świado-
mość celów, indywidualność, 
naturalność, pośredniość 
i wzajemność oddziaływań.

Przypisy:
[1] P. Bielicki, Cechy metody harcerskiej, kwartalnik Huf-
ca ZHP Włocławek-Miasto  Harcerskie Słowo Nr 4(4)/2014.
[2] Sama metoda harcerska jest jedną z części szerszego pojęcia jakim jest Harcer-
ski System Wychowawczy, na który składają się: zasady harcerskiego wychowania 
(służba, braterstwo, praca nad sobą) oraz program harcerski i metoda harcerska.
[3] Statut ZHP
[4] Opisy poszczególnych elementów metody harcerskiej oparto m.in. na zapisach uję-
tych w dokumencie „Podstawy wychowawcze ZHP” (Uchwała XXXIII Zjazdu ZHP z 
2006 r. w sprawie Podstaw wychowawczych ZHP ze zmianami wprowadzonymi Uchwa-
łą XXXVI Zjazdu ZHP z 2009 r. w sprawie zmian w Podstawach wychowawczych ZHP).

W związku z powyższym, można powiedzieć, że program harcerski 
stanowi treść harcerskiego wychowania. Natomiast same treści pro-
gramowe – czyli konkretne zadania realizowane w ramach progra-
mu oraz sposoby ich realizacji – powinny być dostosowane do po-
trzeb i możliwości członków harcerskich zespołów (gromad, drużyn 
itd.), do czasu, miejsca, warunków działania i oczekiwań społecznych. 
Z założenia tego wynika, że zadania oraz sposób ich realizacji, po-
winny być odmienne dla każdej grupy wiekowej – inne dla zuchów, 
harcerzy, harcerzy starszych i wędrowników. Zróżnicowane powin-
ny być również rozwiązania organizacyjne niezbędne dla prawidło-
wego realizowania harcerskiego systemu wychowawczego w poszcze-
gólnych grupach wiekowych.  Innymi słowy, program harcerski dla 
poszczególnych pionów powinien uwzględniać zapisy ujęte w opisie 
metodyk – zuchowej, harcerskiej, starszoharcerskiej i wędrowniczej. 

Żeby program harcerski spełniał powyższe założenia, powinien być 
stale doskonalony tak, aby zapewniał stopniowy i harmonijny roz-
wój członków naszej organizacji. Powinien odpowiadać na zainte-
resowania harcerzy przy jednoczesnym stawianiu im wyzwań. Po-
winien również stanowić 
pewnego rodzaju zachętę do 
samodoskonalenia i aktyw-
ności młodych ludzi w ze-
społowym działaniu (zastę-
pie, gromadzie, drużynie). 
Program harcerski (np. pro-
gram drużyny) należy two-
rzyć w taki sposób, aby był 
spójną i zintegrowaną ca-
łością, a nie zbiorem przy-
padkowych, oderwanych od siebie działań. 

Dzięki dobremu zaplanowaniu i podjęciu za-
dań indywidualnych (np. programy prób na stopnie 
i sprawności) oraz działań zbiorowych (zbiórka, obóz harcerski, kolonia 
zuchowa, rajd, festiwal itd.) program harcerski będzie pozytywnie sty-
mulował rozwój każdego zucha i harcerza, a także całej naszej organizacji.

PODSUMOWANIE 

Nie jest przesadnym stwierdzeniem, iż skuteczność metody harcer-

“…na program harcerski (np. realizowa-
ny w drużynie harcerskiej czy gromadzie) 
składają się „małe programy indywidualne 

i zespołowe”.
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Nim przejdę do meritum należałoby odróżnić słowo „mieszkaniec” 
od słowa „obywatel”. Moim subiektywnym zdaniem mieszkaniec od 
obywatela różni się tym, że mieszkaniec, to osoba zamieszkująca w 
określonym miejscu, interesująca się własnymi sprawami, mało ak-
tywna i często przeświadczona o tym, że ma tylko swoje prawa. Oby-
watel natomiast to osoba bardziej świadoma nie tylko swoich praw 
ale i obowiązków, aktywnie działająca na rzecz społeczności lokal-
nej. Osoba taka aktywnie uczestniczy w celebracji ważnych świąt 
państwowych, świadomie bierze udział wyborach, bo wie, że decy-
zje, które podejmie wpłyną na jakość jego życia. Traktuje pracę nie 
tylko, jako źródło zaspokajania potrzeb socjalno-bytowych, ale tak-
że jako sposób na samorealizację i pożytku dla społeczności lokalnej.

Harcerstwo jest jedną z organizacji pożytku publicznego, w któ-
rej członek począwszy od najmłodszych lat wyrabia w sobie po-
stawę świadomego i aktywnego członka danej wspólnoty. Po-
przez wykonywanie różnorodnych zadań wraz z wiekiem dojrzewa 
do tego, aby zmieniać otaczającą go rzeczywistość. Myślę, że każ-
dy z nas - harcerzy powinien mieć poczucie tego, że jest w sta-
nie „ulepszać społeczeństwo” poprzez pracę nie tylko nad sobą, 
ale także poprzez kształtowanie postaw i zachowań innych ludzi. 

Każdy harcerz na pewnym etapie swoje życia jest 
na tyle w stanie ocenić własne zachowania i dział-

nia, aby stwierdzić czy wystarczająco dobrze wywiązuje się 
z obowiązków wynikających nie tylko z obowiązującego prawa, ale 
także własnej potrzeby działania na rzecz innych. Już w próbach na 
stopnie odnajdujemy ideę krzewienia potrzeby bycia świadomym 
i aktywnym obywatelem. W pierwszych dwóch stopniach harcerskich 
mamy zapis o kształtowaniu postawy obywatelskiej, które potem 
przekształcone zostają na poszukiwanie własnego pola służby.  W mo-
mencie, gdy stajemy się wędrownikami, przyświeca nam pewna dewi-
za, która brzmi następująco: Wyjdź w świat, zobacz, pomyśl - pomóż, 
czyli działaj. Tak oto przebiega droga każdego młodego człowieka, 
który trafia do ZHP. Jest on stopniowo pobudzany i przygotowany do 
tego by w przyszłości umieć rozpoznawać sytuacje, w których mógłby 
się sprawdzić oraz znajdować problemy, które mógłby rozwiązywać.

Jestem zdania, iż młode pokolenie Polaków charakteryzuje się więk-
szą wrażliwością i otwartością na świat. Jest zainteresowane kształ-
towaniem rzeczywistości na miarę własnych potrzeb i wyobrażeń. 
Podobnie jak osoby dorosłe, młodzież realizuje te postulaty anga-
żując się w szeroko pojmowaną działalność społeczną. Jeśli odnieść 
te spostrzeżenia do obecnego kształtu ZHP, to bywa to różnie re-
alizowane w zależności od miejscowości, w  których zamieszku-
ją harcerze oraz w jakim środowisku wychowawczym działają.

Wykładnią do powyższych stwierdzeń jest intensywnie re-

“Życie nauczyło mnie tony rzeczy, niektóre nich były bezcenne a inne kompletnie bezużyteczne. Mimo to każdy z Nas podąża w jedną stronę. W 
stronę gdzie się daje a nie otrzymuje, to może być trochę kłopotliwe ale na tym polega życie”

HarcerZ – śWiadOMy i aKtyWNy OByWatel 

phm. Błażej Pęszyński

W podstawach wychowawczych ZHP 
zawarty jest zapis, że harcerz powinien 
być świadomym obywatelem i aktywnym 
uczestnikiem społeczności, do której należy. 
Umieć pracować w zespole, podejmować 
wyzwania, inicjować działania, realizować cele, 
wykazywać się chęcią działania. Znać swoje 
prawa i obowiązki wobec kraju i świadomie 
z nich korzystać, szanując demokrację, 
w tym demokratycznie wybrane władze.
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alizowana edukacja obywatelska, która jest narzędziem de-
mokratyzacji państwa. Opiera się ona na fundamental-
nych zasadach poszanowania praw człowieka, pluralizmu 
i znaczenia prawa. Głównymi celami tego obszaru edukacji jest przy-
gotowanie młodzieży i dorosłych do aktywnego uczestnictwa w de-
mokratycznym społeczeństwie i tym samym wzmocnienie spo-
łeczeństwa demokratycznego. Poza tym, ma stanowić narzędzie 
w walce i profilaktyce przeciw przemocy, ksenofobii, rasizmowi, 
agresywnemu nacjonalizmowi i nietolerancji, a przez to przyczy-
niać się do spójności społecznej, sprawiedliwości i wspólnego dobra. 

Świadomy i aktywny obywatel będzie odczuwał niezaspokojoną po-
trzebę budowania lepszego otoczenia, będzie się angażował w waż-
ne sprawy społeczne, ponieważ będzie wiedział, że jego słowo i czyn 
ma znaczenie. Nie będzie głuchy i niemy na jakąkolwiek krzywdę. 
Będzie też walczył z postawą bezkrytycznego i mimowolnego przyj-
mowania wszelkich przejawów uderzających w godność człowieka. 

Moim zdaniem harcerstwo powinno być pionierem w kształtowaniu wła-
ściwych postaw obywatelskich, a przede wszystkim w przygotowywaniu 
każdego młodego człowieka do dorosłego życia, do bycia potrzebnym. 

“Życie nauczyło mnie tony rzeczy, nie-
które z nich były bezcenne a inne kom-
pletnie bezużyteczne. Mimo to każdy z 
Nas podąża w jedną stronę. W stronę 

gdzie się daje 
a nie otrzymuje, to może być trochę 
kłopotliwe ale na tym polega życie”
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Pytania o tyle istotne, że zrodziły się ze słów druha Kamyka: „Wasi 
bracia i siostry z Szarych Szeregów ratowali Polskę swoją krwią. Wy 
ją musicie dzisiaj dźwigać i umacniać pracą. Czyńcie to!” [1]. Słowa te 
brzmią, jak jego testament z przed blisko 70. lat. Dla pełnego zrozumie-
nia tych słów, powyższe wezwanie druha Kamińskiego można niejako 
dopełnić cytując prof. A. Janowskiego: „Aleksander Kamiński przez 
całe życie interesował się tym, jak się rodzi, tworzy dzielność człowie-
ka. (…) Pragnął, 
aby ci, którzy są 
moralni, dobrzy 
i mają czyste in-
tencje, nauczy-
li się organizo-
wać, walczyć i 
pracować tak, 
by ich zasady i 
normy nie mu-
siały przegry-
wać z agresyw-
nym złem” [2].

Jak wiele szczę-
ścia mają ci, któ-
rym przyszło żyć wśród takich ludzi. Wtedy trzeba „tylko”  przyjąć 
i rozwijać „ich zasady i normy”. Zobaczmy jak tworzyła się „dziel-
ność człowieka” w rodzinie Romockich, (z resztą w kolejnym już po-
koleniu, pokoleniu Kolumbów). Ojciec Paweł i jego dwaj synowie:

 Harcmistrz Andrzej Romocki  „Morro” (ur. 1923 r.), 
dowódca Kompanii „Rudy” batalionu „Zośka”, odznaczo-
ny dwukrotnie Krzyżem Walecznych i Virtuti Militari. Awanso-
wany do stopnia kapitana. Przez dowódcę Zgrupowania – pułkow-
nika „Radosława”, uznany za najzdolniejszego dowódcę kompanii.
 Podharcmistrz podporucznik Jan Romocki „Bonawentura” 
(ur. 1925 r.), w Powstaniu dowódca Drużyny Plutonu „Sad” Kom-

panii „Rudy”. Od-
znaczony Krzyżem 
Walecznych i Vir-
tuti Militari. Autor 
sławnej „Modlitwy 
o łaskę wybaczenia”. 

Czy byłby „Mor-
ro” i „Bonawentu-
ra”, gdyby nie ich oj-
ciec? Na pewno jego 
ideały i zbiór za-
sad miał ogromny 
wpływ na postawę 
jego synów. Tak wy-
jaśniał (13-letniemu 

Andrzejowi i 11-letniemu Jankowi), czym jego zdaniem jest pojęcie ho-
noru: „Do czego obowiązuje? Co jest przeciwieństwem honoru? Tym 
jest kłamstwo, tchórzostwo, obłuda. Twoje życie będzie tyle warte wo-
bec Boga i Ciebie samego, jakim zasadom będziesz wierny” [3]. W 1936 

KONdycja SPOŁecZeŃStWa, KONdycja cZŁOWieKa (cz.2)
„jesteście z rodu rycerzy”

pwd. Mariusz Bielicki

W poprzednim artykule rozpoczynającym 
się słowami „Harcerzem ducha jest 
nie jeden…”, postawiłem kilka pytań 
bez odpowiedzi, min.: Na czym dziś 
polega służba Ojczyźnie „w życiu 
codziennym”? Czy my musimy dzisiaj 
Polskę „dźwigać i umacniać pracą”?

Musimy wzmacniać Polskę, 
już nie naszą krwią, lecz 
dźwigać i umacniać pracą.
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r. podczas uroczystości bierzmowania Andrzej otrzymuje od swojego 
Ojca takie przesłanie:  „Masz, synu, wielkie zadatki, ale niech Cię Bóg 
chroni od cienia zarozumialstwa czy pychy (…) Życzę Ci i muszę dą-
żyć do tego, byś dojrzał jako człowiek honoru, prawości i opanowania. 
A przy tym kocham Cię, Synu, bezmiernie” [4]. W listopadzie 1938 r. 
pisze Paweł Romocki do Andrzeja: „Synu mój kochany! (…) Cokol-
wiek zdecydujesz, jakąkolwiek ma być Twoja droga życia, trzeba byś w 
nie wchodził z całą trzeźwością myśli, prawością niepokalaną. Strzeż 
się, Synu, nałogów. One zjadają jak robactwo wolę, energię, rozmach 
życiowy” [5]. Tuż przed wybuchem II Wojny Światowej Paweł Romoc-
ki pisze list, który brzmi jak testament: „Jesteście z rodu rycerzy, zro-
słych wszystkimi fibrami serca z Rzeczpospolitą i tego ducha szlachet-
nego macie obowiązek kultywować przede wszystkim w sobie” [6].

Paweł Romocki zginął 28 czerwca 1940 roku. Andrzej, wstę-
pując do konspiracji, wybrał pseudonim ojca – Morro”.

Wybucha Powstanie Warszawskie…
Janek Romocki zginął 18 sierpnia 1944 roku w czasie bom-
bardowania szpitala. Andrzej „Morro” zginął 15 wrze-
śnia 1944 roku. Niemiecki snajper ugodził go prosto w ser-
ce. Jako wygrani „z agresywnym złem” odeszli na wieczną wartę. 

„Modlitwa Bonawentury”

Od wojny, nędzy i od głodu
Sponiewieranej krwi narodu,
Od łez wylanych obłąkanie
Uchroń nas, Panie! (…)

Uchroń od zła i nienawiści
Niechaj się odwet nasz nie ziści,
Na przebaczenie im przeczyste
Wlej w nas moc, Chryste!

[Janek Romocki, lat 17]

Sam problem wychowania, kształtowania odpowiednich postaw sta-
ry jest jak świat – no może trochę młodszy. Nie tylko my, dzisiaj ży-
jący, dostrzegamy jak ogromne znaczenie na życie człowieka i funk-
cjonowanie całych społeczeństw ma takie czy inne wychowanie.
Poniżej zamieszczam tekst z tabliczki sumeryjskiej z końca III tysiącle-
cia przed Chrystusem, na której ojciec poucza i strofuje swojego syna:

„Bądźże człowiekiem! Nie wystawaj na publicznym placu, nie włócz 
się po szerokiej ulicy. Gdy idziesz ulicą, nie rozglądaj się wokół siebie. 
Bądź skromny, okazuj lęk przed twoim nauczycielem. Szukaj wiedzy 
u minionych pokoleń. Uczęszczaj do szkoły, to ci przyniesie korzyść. 
Ja nigdy nie pędziłem cię do pracy i nie kazałem znosić ci trzciny, 
orać pola, kopać rowy. Inni ojcowie każą swym synom harować. Noce 
i dnie trwonisz na uciechy, nie chcesz się uczyć. Nagromadziłeś so-
bie wiele dobytku, ale to marność, liczy się mądrość i wiedza” [7]. 

Brzmi znajomo i współcześnie? Wróćmy do pytań, od których rozpoczą-
łem niniejszy tekst. Na czym dziś polega służba Ojczyźnie „w życiu co-
dziennym”? Czy my musimy dzisiaj Polskę „dźwigać i umacniać pracą”? 

Odpowiedź na te pytania już na początku mojego artykułu podpowia-

da nam druh Kamyk. Musimy wzmacniać Polskę, już nie naszą krwią, 
lecz dźwigać i umacniać pracą. Ta praca musi zacząć się od „pra-
cy nad sobą”. Bowiem zmieniając  siebie zmieniamy świat na lepszy. 
Z pewnością prawdziwe są słowa, że „wszelkie działania, mające do-
prowadzić do poprawy warunków ludzkiego bytu, mają swój początek 
w wewnętrznej przemianie człowieka.” W naszej przemianie na pewno 
pomocni będą ludzie, którzy są „moralni, dobrzy i mają czyste inten-
cje”. Pomocne też będzie poznawanie naszej przeszłości pisanej przez 
kolejne pokolenia Polaków, bo jak pisał Henryk Sienkiewicz „pamięć 
o umarłych odradza żywych”. Co ciekawe i budujące to każdy może 
dokonać tej wielkiej pracy nad sobą. Czy warto? Przeczytajcie sami…

„Dziejowa praca”

Jak warto wejść za przeszłości zasłony
Poznać bohaterów, rycerzy całe rzesze
Wieszczów, co podnosili z upadku naród       
Zrozumieć i poczuć Nasz dziejowy trud
                        
Bo my, Polacy poznaliśmy tajemnicę
Dla godności ludzkiej warto poświęcić życie
Więc dalej wznoszą pokoleniowy szaniec 
By w końcu zatrzymać demonów taniec
                                                  (L.M.)

Przypisy:
[1] Gawęda harcerska, Aleksander Kamiński „Na tropie” 1947 r.
[2] Prof. A. Janowski, instruktor harcerski, wykładowca Aka-
demii Pedagogiki Specjalnej, prorektor Wyższej Szkoły Spo-
łeczno-Ekonomicznej, autor świetnych esejów o druhu Kamiń-
skim. Cytat z książki B. Wachowicz „Wierna rzeka harcerstwa”.
[3] [4] [5] [6] „ŻOŁNIERZE BOGA I OJCZYZNY – PO-
WSTAŃCY WARSZAWY” B. Wachowicz, ND 30-31 lipca 2011 r.
[7] M. Bielicki, Zapomniany świat Sumerów, Wa-wa 1966.
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„Dziewczyny z Powstania – 
PrawDziwe historie” 
autor recenzji: hm. Piotr Bielicki

Z ogromną przyjemnością przeczytałem w ostatnim czasie książkę 
Anny Herbich pt.  „Dziewczyny z Powstania – prawdziwe historie”. 
Autorka w przejmujący sposób pokazuje, jak naprawdę wyglądało ży-
cie w czasie 63 dni Powstania Warszawskiego, ale co ciekawe pokazu-
je to z perspektywy kobiet. Książka ta bowiem stanowi zbiór relacji 
i opowieści kobiet które przeżyły Powstanie Warszawskie. W wśród 
bohaterem książki są również harcerski. Godzina „W” zastała kobiety 
w codziennych sytuacjach: na ulicach, w pracy, w domach – przy co-
dziennych zajęciach. Walczyły wszystkie, każda na swój sposób: rato-
wały rannych, chroniły swoje dzieci, chwytały za broń. Umawiały się 
na randki w cieniu spadających bomb, brały śluby w białych kitlach 
sanitariuszek zamiast sukien ślubnych. Moim zdaniem niepowtarzal-
ną wartością tej książki jest sposób narracji. Są to pełne ciekawych 
anegdot oraz niezwykle refleksyjne relacje kobiet. Przy czym są one 
podane niejako w konwencji krótkich gawęd opowiedzianych barw-
nym i przykuwającym uwagę językiem. Dla mnie osobiście bardzo 
cenne jest to, że oprócz opisów dotyczących samego Powstania, nie-
mal każda relacja zawiera ciekawe nawiązania do sytuacji życiowych 
bohaterek książki z okresu przedwojennego, z czasów okupacji oraz 
z okresu powojennego. Dzięki temu dowiadujemy się z kart książki 
dużo więcej na temat tych niezwykłych kobiet oraz losów ich życia. 
Zachęcam z całego serca do lektury tej wyjątkowej książki. 
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