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Spis treści 
SŁOWO WSTĘPU 

Czuwaj!
Niewątpliwie niezwykłym 
doświadczeniem może być 
chwila, kiedy patrzysz na 
swój hufiec, widzisz jak się 
rozwija i jak wiele się dzieje 
w całym środowisku - tutaj 
rajd, tam harce, powstaje 
Baza Przygody... A przecież 

w planach jest jeszcze więcej! Więc pozwólcie drodzy 
czytelnicy, że na łamach naszego pisma przedstawimy 
Wam znowu, to co się działo w ostatnim kwartale tego 
roku w Hufcu ZHP Włocławek-Miasto. Najważniejszym 
wydarzeniem była oczywiście największa impreza 
harcerska organizowania przez nasze środowisko, 
czyli Rajd Nocny - w tym roku mieliśmy już 26. 
edycję. Renoma tego wydarzenia z roku na rok rośnie 
i tegoroczna edycja przyciągnęła największą liczbę 
uczestników od kiedy Rajd wrócił do kalendarza. 
Harcerze niewiele mieli wypoczynku, bo później odbyły 
się także Harce Zastępów, gdzie czekały ich kolejne 
godziny zadań i zabawy w swoim gronie. Nie brakowało 
nas też w miejscach nietypowych, bo harcerz może 
pojawić się naprawdę wszędzie – i oto w maju braliśmy 
czynny udział w organizacji zlotu motocyklistów. W 
aktualnym numerze Harcerskiego Słowa nie brakuje 
także publicystyki, więc można i tym razem znaleźć 
kilka bardzo ciekawych pozycji. Kontynuujemy serię 
tłumaczeń podręcznika dla skautów amerykańskich - 
tym razem poznamy pierwszą część interpretacji Prawa 
Skautowego. Bardzo ciekawa dla wielu może okazać 
się pierwsza część opracowania pracy magisterskiej 
traktującej o historii środowisk harcerskich we 
Włocławku. Mamy nadzieję, że będzie to cały cykl 
artykułów, dzięki którym poznamy przynajmniej 
część historii włocławskiego harcerstwa. Publikujemy 
również artykuły o charakterze metodycznym i z 
zakresu wychowania duchowego. Tak więc wydaje 
się, że w tym numerze naszego hufcowego periodyku 
każdy czytelnik znajdzie coś ciekawego dla siebie.

Redaktor naczelny
pwd. Michał Bielicki 
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26. Rajd NocNy 
we włocławku

Maciej Walczykowski
/tekst po raz pierwszy został opublikowany w serwisie na stronie internetowej hufca w dniu 2 maja 2015 r./
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Za nami już 26. edycja Harcerskiego Rajdu Nocnego we Włocław-
ku. Tegoroczna rywalizacja patroli z różnych części naszego kra-
ju odbyła się w dniach od 24 do 26 kwietnia. Trudno uwierzyć, że 
nasze Miasto gościło u siebie tylu harcerzy przez tak wiele lat.

Bazą – punktem centralnym, był Zespół Szkół nr 8 we Wło-
cławku, którego budynek przez cały weekend wspania-
le nam służył, za co serdecznie dziękujemy dyrekcji szkoły.

Mimo że rajd organizowany przez Hufiec ZHP Włocławek, to tak na-
prawdę, co roku przygotowuje go inny z włocławskich szczepów. W tym 
roku harcerze bawili się pod okiem 11 Włocławskiego Szczepu Harcer-
skiego „Equilibrium”, którego to komendant pwd. Krzysztof Gapski HO 
był również komendantem rajdu, a jego zastępcą pwd. Michał Bielicki.

Poza stałymi elementami rajdu czyli trasami nocnymi i dzienną zorga-
nizowano równie4z inne atrakcje. Miedzy innymi w sobotę wieczorem, 
uczestnicy rajdu udali się do budynku Państwowej Wyższej Szkoły Za-
wodowej, gdzie odbył się Festiwal Piosenki Harcerskiej i Turystycznej.

Rywalizacja poszczególnych patroli uczestniczących w rajdzie była 
niezwykle zacięta. Ostatecznie okazało się, że najlepszą w harcerskim 
pionie wiekowym została włocławska drużyna „No Name”, natomiast 
najbystrzejsi wędrownicy to „Muppety” z Hufca Włocławek-Powiat. 
Jako komentarz do podsumowania rajdu przytoczę wypowiedź sze-
fa biura rajdu, druhny Marty Telenda, która powiedziała: „Uważam 
ze rajd to nasze wspólne dzieło. Ciężka praca oraz nieprzespane noce 
przyczyniły się do sukcesu i uśmiechu na twarzach uczestników”.

Rajd dostarczył wszystkim niezapomnianych wrażeń oraz wie-
lu nowych znajomości. Mam nadzieję, że zobaczymy się na jesz-
cze wielu edycjach Harcerskiego Rajdu Nocnego we Włocław-
ku, w jeszcze większym gronie, więc, do zobaczenia za rok!
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26. Rajd NocNy 
tRasa haRceRska

Angelika Zdankiewicz
/tekst po raz pierwszy został opublikowany w serwisie na stronie internetowej hufca w dniu 4 maja 2015 r./

NAdSZEdł Od dAWNA WyCZEKiWANy PRZEZ NAS dZiEń – dOKłAdNiE 
24 KWiETNiA 2015 R. SPAKOWANi OBSERWOWAliśMy WSKAZóWKi ZEGARA, 
KTóRE W KOńCU UKAZAły GOdZiNę SPOTKANiA PATROli Z łąCZNiKiEM 
NA WłOCłAWSKiM dWORCU. PATROlE OTRZyMAły KARTKi, NA KTóRyCH 

ByłA ZASZyFROWANA iNFORMACJA dOKąd MAJą UdAć Się dAlEJ.
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Zadaniem harcerzy było zrobienie sobie zdjęcia przy pomniku Szarych 
Szeregów, który znajduje się przy Klasztorze Ojców Franciszkanów. 
Następnie wszyscy udali się do bazy rajdu, która mieściła się w Zespo-
le Szkół nr 8. Po rejestracji harcerze mieli chwilę na rozpakowanie się 
i krótki odpoczynek. Kolejnym punktem był apel rozpoczynający cały 
rajd, podczas którego został zaśpiewany Hymn Związku Harcerstwa 
Polskiego. Patrole zapoznały się z Komendą Rajdu. Od tej pory każdy 
wiedział do kogo zgłaszać się z problemami i pytaniami. Zaraz po ape-
lu głodni harcerze pędem udali się do stołówki na kolację, podczas, 
której nie zabrakło głośnego wyśpiewania sobie nawzajem smacznego.

Patrole przyjechały z różnych miast, z różnych części Polski. Kadra 
rajdu zadbała o to, aby wszyscy się zapoznali na wieczornym świecz-
kowisku. drużyny miały okazję do zaprezentowania się oraz wspólnej 
zabawy przy śpiewaniu i pląsaniu. O godzinie 22.00 drużyny, które 
uczestniczyły w trasie harcerskiej spotkały się na sali gimnastycznej, 
aby obejrzeć przygotowane przez nich filmiki przedrajdowe. Miały 
one ukazać różne ciekawe miejsca miast, z których pochodzą. Jako 
koordynator trasy harcerskiej byłam pozytywnie zaskoczona pomy-
słami ukazania miast w sposób wesoły i ciekawy dla oka. Nie obyło 
się bez śmiechu. Podczas seansu do sali wbiegł żołnierz niemiecki, 
który przybył z przeszłości i nakazał harcerzom odnalezienie monety, 
która wpadła w ręce córki rosyjskiego generała - lily. Harcerze uda-
li się w trasę, aby odnaleźć monetę, która zdążyła zostać przechwy-
cona. Podczas tej długiej drogi czekały ich różne zadania jak praca 
w włocławskiej fabryce delecta i uszykowanie wybuchającego budy-
niu, wymyślenie historii miłosnej, czy rozszyfrowanie tajnego listu. Na 
koniec trasy na każdy patrol czekała czekolada. Jednak harcerze byli 
zbyt zmęczeni, by o niej myśleć i zaraz po toalecie poszli spać. Zda-
wali sobie jednak sprawę, że ich sen nie potrwa długo. Już o godzinie 
7.00 czekała na nich pobudka, toaleta, śniadanie, a zaraz potem kolej-
ne wyzwanie. Patrole otrzymały mapki Włocławka, prowiant i ruszyły 
w drogę. Na terenie całego miasta czekali na nich punktowi z różnymi 
zadaniami. Najdalszy punkt miał miejsce przy Hali Mistrzów gdzie cze-
kało na nich strzelanie z łuku. Harcerze musieli dotrzeć m.in.: do Placu 
Wolności, Parku łokietka, Zielonego Rynku. innymi zadaniami, które 
napotykali na swojej drodze były: umiejętność przekazania informacji 
za pomocą kodu semaforowego, opatrunek zranionej ręki, uwiecznie-
nie za pomocą obrazu 3. punktu Prawa Harcerskiego i Zuchowego, 
przejście przez pajęczynę i wiele, wiele innych. Gdy dotarli do bazy 
wokół unosił się zapach pysznego obiadu, na który tak wszyscy czekali.

Chwila odpoczynku i znów trzeba ruszyć w drogę tym razem dużo 
krótszą, bo do budynku Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, któ-
ry mieścił się niedaleko punktu widokowego na Zawiślu. Tam odbył 
się Festiwal Piosenki Harcerskiej podczas, którego każdy patrol miał 
zaprezentować jedną piosenkę harcerską i jedną turystyczną. O to, aby 
wszyscy świetnie się bawili i nikomu się nie nudziło zadbali nasi pro-
wadzący: dh. Magdalena Zielińska i ćw. Błażej drożdżewski. W jury 
zaś zasiedli : sam. Oliwia Gałek, ćw. Marcin Sosnowski i ja – sam. Ange-
lika Zdankiewicz. Podczas festiwalu nie zabrakło śmiechu, rewelacyj-
nej zabawy oraz wspólnego ,,pociągu”. Na koniec, gdy punkty zostały 
zliczone okazało się, ze aż dwa patrole miały maksymalną liczbę gło-
sów. Obydwa patrole zostały poproszone o bis. Były to: 8 WGZ Biesz-
czadzkie Anioły i 100 Twarzy Grzybiarzy. Mimo wszystko trzeba było 
wybrać zwycięzców, a o tym oklaskami zadecydowała publiczność. To 
8 WGZ Bieszczadzkie Anioły wygrała Festiwal Piosenki Harcerskiej. 
Podczas ostatnich występów tego wieczora, gdy słońce zachodziło wi-
downia mogła się przyglądać przepięknej panoramie Włocławka. Po 

powrocie do bazy każda drużyna zrobiła krótkie podsumowanie dnia, 
a po chwili już wszyscy smacznie spali w swoich śpiworkach. W koń-
cu od samego rana czekało nas sprzątanie, a zaraz po nim apel koń-
czący rajd, na który tak wszyscy czekali z niecierpliwością. To podczas 
niego mieli zostać ogłoszeni zwycięzcy. Komendant Rajdu starał się 
trzymać wszystkich w napięciu do samego końca. Zwycięzcami trasy 
harcerskiej został 914 WdH „No Name”. Serdecznie im gratulujemy! 
O to kilka słów od drużynowej zwycięzców: „26. Rajd Noc-
ny i kolejna wygrana za nami! W dniach 24.04-26.04 nasza dru-
żyna wzięła udział w 26. Rajdzie Nocnym organizowanym przez 
11 Włocławski Szczep Harcerski Equilibrium. Na trasie zuchowo
-harcerskiej czekała na nas niesamowita przygoda i niezwykle fa-
scynująca fabuła! Cieszymy się również z nagrody, jaką był namiot. 
Będziemy mogli go wykorzystać na różnych biwakach i zlotach”.

Po apelu przyszedł czas pożegnania. Mamy nadzieję, że każde-
mu się podobało, a za rok spotkamy się w jeszcze większym gronie!
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19 czerwca br. w Warząchewce Polskiej odbyła się już druga edycja 
hufcowych Harców Zastępów. Na zeszłorocznej imprezie gościliśmy 
tylko harcerzy starszych, zaś w tym roku nasze grono poszerzyło się o 
harcerzy młodszych, co zaowocowało finalną liczbą 60 uczestników.

Celem Harców Zastępów była integracja harcerzy na szczeblu huf-
cowym, sprawdzenie stanu wiedzy i umiejętności harcerzy, wyłonie-
nie zastępów roku – harcerskiego oraz starszo harcerskiego, a także, 
a może przede wszystkim sprawdzenie oraz wzmocnienie działania 
jednego z elementów metody harcerskiej – systemu małych grup. 

Rzadko mamy okazję dać młodszym pełną swobodę działania, dla-
tego postawiliśmy sobie za nadrzędną wartość to, by wykorzy-
stać harce właśnie w tym celu. Zastępy obecne na harcach miały 
przed sobą mnóstwo zadań do wykonania, problemów do rozwią-
zania oraz kilometrów do przejścia. Harcerze Starsi mieli oka-
zję wcielić się w indian zamieszkujących szerokie równiny, zaś har-
cerze oscylowali wokół sławnej obecnie tematyki igrzysk śmierci. 
Kadra miała pełne ręce roboty, by wymyślić całą otoczkę działa-
nia, a jednocześnie wpleść w to elementy sprawdzające wiedzę i 
umiejętności, które harcerze nabyli przez miniony rok harcerski.

Po wielu wahaniach pogodowych, zagubionych i odnale-
zionych szlakach, wykonanych zadaniach,  momentach tru-

dów, a także chwilach radości ii Harce Zastępów dobie-
gły końca. Współzawodnictwo było zacięte, lecz cały czas 
utrzymywane w pozytywnej atmosferze oraz na zasadach fair play.

Na trasie harcerskiej miejsca na podium zajęli:
- i miejsce – „Trole” z 914. Włocławskiej drużyny Harcerskiej „No Name”,
- ii miejsce – „Renascentis”, 10. Włocławskiej drużyny Harcerskiej 
„Phoenix”,
- iii miejsce – „Mamba” z 45. Włocławskiej drużyny Harcerskiej 
„Alias”.
Z kolei harcerze starsi podzielili się miejscami w następujący sposób:
- i miejsce – „ignis” z 17. Włocławskiej drużyny Starszoharcerskiej 
„itineris”,
- ii miejsce – „Ciuralla” z 52. Włocławskiej drużyny Starszoharcer-
skiej „Grot”,
- iii miejsce – „Jedi” z 17. Włocławskiej drużyny Starszoharcerskiej 
„itineris.

Całe harce możemy uznać w pełni za udane i na długo pozostaną w na-
szych wspomnieniach. Mam nadzieję, że w przyszłych latach nie zrezy-
gnujemy z tej imprezy i rozrośnie się ona także na inne piony metodycz-
ne, gdyż niewątpliwie pozytywnie wpływa na pracę i jakość zastępów 
naszego hufca, które są przyszłością naszego lokalnego harcerstwa.

haRce Zastępów 2015
phm. Jakub Szczupakowski

/tekst po raz pierwszy został opublikowany w serwisie na stronie 
internetowej hufca w dniu  

24 czerwca 2015 r./
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W ostatnią niedzielę (3 maja 2015 r.) pod Halą Mistrzów we 
Włocławku odbył się zlot motocyklistów, na który zjechali się 
ludzie z różnych krańców Polski. Można było zobaczyć roz-
maite marki motocykli. Osoby będące na zlocie przyznają, że 
czuć było klimat, atmosfera była świetna, a zabawa przednia. 
Zebrane w jednym miejscu motocykle zostały poświęcone, 
a następnie ruszyły w drogę. Celem, do którego się kierowali był 
kościół św. Stanisława, w którym odbyła się uroczysta Msza św. 
Zaraz po niej motocykliści wrócili pod halę na koncert podczas, 
którego wystąpiły dwa zespoły: Wpół do Bluesa i Forteca. Na 
miejscu czekały również rozmaite atrakcje dla najmłodszych, 
pokaz ratownictwa. Harcerze z naszego hufca zostali poprosze-
ni o pomoc w zlocie. dodatkowo na miejscu rozstawione zo-
stało stoisko, przy którym można było uzyskać informacje na 
temat tegorocznego obozu organizowanego przez nasz hufiec.

Zlot motocyklistów
Angelika Zdankiewicz

/tekst po raz pierwszy został opublikowany w serwisie na stronie internetowej hufca w dniu 9 maja 2015 r./
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W ostatni piątek (5.06.2015 r.) miała miejsce integracyjna zbiórka 
dwóch drużyn harcerskich z naszego Hufca – 45 Włocławskiej dru-
żyny Harcerskiej „Alias” oraz próbnej włocławskiej drużyny har-
cerskiej. Nie było to jednak zwykle spotkanie, ponieważ spod gim-
nazjum nr 4 im. ONZ przemaszerowaliśmy nad jezioro łuba, gdzie 
czekało już na nas rozpalone ognisko. Rozpoczęliśmy szantami i za-
częła się prawdziwa zbiórka. Harcerze mieli okazję poznać się a tak-
że rozwinąć swoje umiejętności. Mieliśmy również możliwość wyko-
rzystania swojej kondycji i szybkości, grając we „flagi”. drużynowa 
Patrycja Grzegórska tak podsumowała to spotkanie: „drużyny 45 i 
117, to spora różnica jednak harcerski duch i zapał ten sam!”. Na za-
kończenie zrobiliśmy wspólne zdjęcia. Wszystkim harcerzom zbiór-
ka bardzo się podobała i mają ochotę na więcej takich typu spotkań.

ZbióRka iNtegRacyjNa 
haRceRZy

Zuzanna Bonkowska
/tekst po raz pierwszy został opublikowany w serwisie na stronie internetowej hufca w dniu 10 czerwca 2015 r./
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PRAWO SKAUTOWE

Prawo skautowe jest fundamentem, na którym zbudowany jest cały skau-
ting. Zawiera zbiór zachowań, z których każdy skaut stara się wywiązać.

ludzkość zawsze znała pisane i niepisane zasady, który-
mi człowiek starał się kierować. Kiedy zostaje się skau-
tem, Prawo Skautowe staje się twoim własnym kodeksem.
Jest coś wyjątkowego w Prawie Skautowym, co sprawia że wyróżnia się 
ono na tle innych zbiorów praw. Prawa krajów, stanów i miast skupia-
ją się głównie na tym co można, a czego nie można robić. Jednak nie 
Prawo Skautowe. Jest ono oświadczeniem faktów: „Skaut jest prawdo-
mówny... lojalny... pomocny... przyjacielski... rycerski... dobroduszny... 
posłuszny... radosny... oszczędny... odważny... czysty... bogobojny”. Po-
przez jak największe staranie się, żeby żyć zgodnie z Prawem Skauto-
wym, stajesz się skautem. Jeśli rozmyślnie łamiesz Prawo Skautowe, 
zawodzisz jako skaut. ideały stojące za Prawe Skautowym są wzniosłe 
– takie mają być! Tylko poprzez dążenie w kierunku wzniosłych ide-
ałów oraz wiara w nie, pomoże ci zostać mężczyzną, jakim chcesz być.

Znaczenie Prawa Skautowego

Każdy punkt Prawa Skautowego jest wyrażony poprzez jedno sło-
wo. Każde z nich ma swoje głębokie znaczenie. Powienieneś je znać, 
by później potrafić wytłumaczyć te punkty swoimi własnymi słowa-
mi. To co teraz przeczytasz, pomoże ci, żeby to wszystko zrozumieć.

Skaut jest PRAWDOMÓWNY. Skaut zawsze mówi prawdę. Dotrzy-
muje obietnic. Szczerość jest częścią jego kodeksu postępowania. Ludzie 

mogą na nim polegać.

Twoi rodzice, nauczyciele i przyjaciele wiedzą, że jako skaut bę-
dziesz mówił prawdę i dotrzymywał swoich obietnic. Kie-
dy twój ojciec albo twoja mama proszą cię o zrobienie cze-
goś, doskonale wiedzą, że to zrobisz. Kiedy twoja drużyna ma 
zbiórkę, twoi przełożeni wiedzą, że na niej będziesz. Kiedy za-
deklarujesz się do wzięcia udziału w wycieczce lub obozie, współtowa-
rzysze będą wiedzieć, że będziesz gotowy na ustalony wcześniej czas.
Od czasu do czasu możesz popaść w kłopoty – każdy chło-
pak czasem tak ma. Twoja piłka baseballowa może roztrzaskać 
okno, łokciem możeć przewrócić i zbić wazon, możesz niechą-
cy zadeptać czyiś kwietnik. Poprzez szybkie przyznanie się do winy 
i naprawienie szkód, takie wypadki mogą odejść w niepamięć.

the official scout haNdbook - cZ. 2 
W niniejszym numerze Harcerskiego Słowa publikujemy drugą część tłumaczenia fragmentów niezwykłej książki przeznaczonej dla 
amerykańskich skautów pt. „Boy Scout Handbook”. Tym razem będzie to pierwszy fragment poświęcony Prawu Skautowemu. Myślę, że lektura 
tego tekstu może okazać się przydatna w kontekście trwającej właśnie w ZHP dyskusji na temat ewentualnych zmian w naszym Prawie Harcerskim.

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

Tłumaczenie z j. angielskiego i opracowanie redakcyjne: pwd. Michał Bielicki
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Skaut jest RYCERSKI. Skaut jest uprzejmy dla każdego, nie zważając 
na wiek czy pozycję. Wie, że dobre maniery ułatwiają ludziom wspólne 

funkcjonowanie.

Jest to inny sposób, żeby powiedzieć „skaut jest gentlemanem”. Będziesz 
miał wiele okazji każdego dnia, żeby pokazać czy nim jesteś, czy też nie.
Przede wszystkim, bądź uprzejmy w swoim domu. Słowa „proszę” 
i „dziękuję” są łatwe do wypowiedzenia. Małe, pomocne uczynki są łatwe 
do wykonania. Wciąż jednak sprawiają, że twoja mama i twój tata, oraz 
inni członkowie rodziny, czują że doceniasz to, co oni robią dla ciebie.
dobre maniery zawsze sprawiają przyjemność i przyciągają uwa-
gę. Otwarcie drzwi kobiecie. Ustąpienie siedzenia w autobusie star-
szej osobie. Wstanie z krzesła, kiedy do pokoju wchodzi gość. Pomoc 
mamie przy siadaniu przy rodzinnym stole. Mówienie „przepra-
szam” kiedy to potrzebne. To są męskie rzeczy, które należy robić.
„Rycerskość”, którą praktykujesz jako chłopiec, po-
może ci zostać lepszym mężczyzną, kiedy dorośniesz.

Skaut jest DOBRODUSZNY. Skaut rozumie, że siła drzemie w byciu 
łagodnym. Traktuje innych tak samo, jak sam chciałby być traktowa-

nym. Nie rani ani nie zabija bezbronnych istot bez powodu.

Rycerze z dawnych czasów zawsze byli gotowi do podjęcia wal-
ki. Walczyli dla swojego króla, religii i honoru. Mogli być jed-
nak jednocześnie najłagodniejszymi z łagodnych podczas wy-
konywania swoich innych obowiązków. Chronili starszych 
i słabszych, kobiety i dzieci. Zdawali sobie sprawę, że w byciu ła-
godnym drzemała dodatkowa siła, kiedy łagodność była wymagana.
Jako skaut, podążaj za przykładem rycerzy. Walcz o swo-
je przekonania. Bądź dobrodusznym dla tych, którzy tego po-
trzebują i tych, którzy nie potrafią obronić samych siebie.
Owa dobroduszność dotyczy tak ludzi, jak i zwierząt. Jeśli masz psa 
albo inne zwierzę domowe, już prawdopodobnie jesteś dla niego do-
broduszny. Ale musisz być taki też dla dzikiej zwierzyny i ptactwa 
kiedy jesteś na wyprawie lub obozie. im więcej wiesz o dzikich zwie-
rzętach, tym bardziej będziesz chciał nieść im pomoc i chronić je.

/drugi fragment „Prawa Skautowego” z książki „Boy Scout Han-
dbook” opublikujemy w kolejnym numerze Harcerskiego Słowa/.

świetną sprawą jest kiedy ludzie mogą Tobie ufać. Twoja reputacja 
jako osoby prawdomównej będzie przydatna w dorosłym życiu. Pomo-
że dostać dobrą pracę. Pomoże zdobyć najlepszych rodzaj przyjaciół.

Skaut jest LOJALNY. Skaut jest wierny swojej rodzinie, przełożonym 
skautom, przyjaciołom, szkole i państwu.

lojalność zaczyna się w twojej rodzinie. Pokazujesz ją (lojalność) po-
przez bycie tym typem chłopaka, którym chcą cię widzieć twoi rodzi-
ce. Spraw, żeby widzieli, że doceniasz to wszystko co dla ciebie robią. 
O swoim domu mów w taki sposób, żeby ludzie wiedzieli, że go kochasz.
łańcuch jest tak mocny jak jego najsłabsze ogniwo. Powo-
dzenie twojej drużyny i zastępu zależy od twojej lojalno-
ści w stosunku do każdego chłopaka, który jest ich częścią.
Setki tysięcy Amerykanów pokazało swoją lojalność wobec kraju wal-
cząc i ginąć za niego. Jednak jest też wiele innych sposobów, żeby także 
pokazać swoją lojalność. Pomoc w projektach społecznych. Okazywa-
nie szacunku fladze i instytucjom państwowym. Przestrzeganie prawa.

Skaut jest POMOCNY. Skaut interesuje się losem innych ludzi. Chętnie 
robi różne rzeczy dla innych nie biorąc za to zapłaty ani nagród. 

Jako skaut interesujesz się losem innych osób. ślubując słowa-
mi Skautowej Przysięgi obiecałeś „pomagać innym ludziom cały 
czas”. Skautowe motto mówi ci – „Bądź gotowy”. Skautowe ha-
sło przypomina ci, żeby „codziennie wyświadczyć przysługę”. Te 
trzy rzeczy połącz razem – obiecujesz pomoc, jesteś zdolny do po-
mocy, ponieważ nauczyłeś się jak to zrobić, a na końcu pomagasz.
Chłopak znający pierwszą pomoc może pomóc osobie, któ-
ra jest ranna. Chłopak doskonale znający swoje miasto może po-
móc komuś, kto nie zna drogi. Jako skaut przygotowujesz się 
do bycia pomocnym i szukania sposobów do niesienia pomocy.
Skauci mogą pracować za pieniądze, ale nie zarabiają na by-
ciu pomocnym. Jeśli dajesz komuś przysługę mając nadzie-
ję na otrzymanie jakiegoś profitu, nie jest to już przysługą.

Skaut jest PRZYJACIELSKI. Skaut jest przyjacielem dla wszystkich. 
Jestm bratem dla innych skautów. Stara się zrozumieć innych. Szanuje 

tych, którzy mają inne poglądy i obyczaje niż on sam.

Przyjaźń jest jak lustro. Kiedy witasz się z kimś z uśmiechem na ustach i po-
mocną dłonią, w zamian także otrzymasz uśmiech i pomoc kiedy będziesz 
jej potrzebować. Sposobem na posiadanie przyjaciela jest stanie się nim.
Chwila, w której dołączasz do drużyny i zastępu, wkraczasz do brater-
stwa, które rozciąga się na cały świat. Chłopaki, którzy do niego nale-
żą, pochodzą z różnych krajów, mają różne kolory skóry i wyznają róż-
ne religie, ale wszyscy są dla siebie jak bracia jako skauci. Podążają za 
tą samą Skautową Przysięgą i tym samym Prawem Skautowym, co ty.
Poznawanie nowych przyjaciół jest całkiem proste, jeśli tylko ty 
sam jesteś przyjacielski. Utrzymanie przyjaciół przy sobie jest jed-
nak trudniejsze. dobrze wiesz, że każda osoba jest indywidu-
alnością o własnych poglądach i sposobem bycia. Żeby być do-
brym przyjacielem musisz zaakceptować drugą osobę taką jaka 
jest, interesować się jego życiem i szanować wszelkie różnice.
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cZy bóg istNieje?
Niniejszy tekst autorstwa ks. Andrzeja Tomalaka pochodzi ze strony 
internetowej Zespołu Szkół Katolickich im. J. długosza we Włocław-
ku i dotyczy zajęć przeprowadzonych w dniu 16 marca 2015 r. dla 
uczniów tejże szkoły przez instruktora Hufca ZHP Włocławek, druha 
pwd. Mariusza Bielickiego. Polecamy jego lekturę zwłaszcza drużyno-
wym i instruktorom wspierającym drużynowych w kontekście założeń 
„wychowania duchowego w ZHP”. Tekst ten jest również przykładem 
na aktywność wychowawczą naszych instruktorów poza harcerstwem. 

(…) Spotkanie z panem Mariuszem Bielickim

Czy Bóg istnieje? Takim oto prowokującym pytaniem rozpoczął swo-
je spotkanie z długoszakami p. Mariusz Bielicki, który gościł u nas 16 
marca. ów mieszkający w Witnicy k. Gorzowa Wielkopolskiego dy-
rektor firmy budowlanej, przyjechał do naszej szkoły, aby podzielić się 
swoją wiarą. Opowiadając o nawróceniu, które przeżył kilkanaście lat 
temu, podczas urlopu spędzanego nad morzem, podkreślał, że miło-
ści Boga można doświadczyć wszędzie i nigdy nie jest za późno, aby 

porzucić swoje grzeszne życie. Jako katolicy jesteśmy ludźmi szczę-
śliwymi - zapewniał - bo mamy niezawodną nadzieję. Ateista żyje 
bez nadziei, dlatego jego życie nie posiada sensu i jako takie często 
je widzi - tłumaczył. Bóg nigdy nie przestanie nas kochać i szukać, 
i jak dobry pasterz w przypowieści o zagubionej owcy, zawsze szuka 
człowieka, który pobłądził na drogach życia. On nas szuka, bo jeste-
śmy Jego dziećmi, stworzonymi z miłości po to, aby miał kogo kochać 
i z kim dzielić szczęście i miłość. On nie chce mistrzów świata, ale 
kocha nas takich, jacy jesteśmy - powtarzał p. Mariusz. To szatan za-
siewa w nas zwątpienie, że Bóg nie jest dobry ani miłosierny i że nas 
nie kocha. Rzeczywistość jest zupełnie inna. dowodem tego są choć-
by liczne cuda, które dokonują się także w XXi w. Nasz gość wskazał 
m.in. na cud w Sokółce czy uzdrowienia, które miały miejsce w jego 
rodzinie za wstawiennictwem św. Charbela, dziewiętnastowiecznego 
mnicha i pustelnika pochodzącego z libanu. Jeżeli czegoś nie można 
sobie wyobrazić, to nie znaczy, że tego nie ma - zakończył p. Mariusz, 
przywołując słowa Jezusa: „Poznacie Prawdę, a Prawda was wyzwo-
li” (J 8,32). Tylko rozpoznanie Jezusa w naszym życiu i przylgnię-
cie do Niego całym sercem może uczynić nas naprawdę wolnymi.
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O METOdyKACH i iNSTRUMENTACH METOdyCZNyCH

druhno drużynowa, druhu drużynowy…

w swojej codziennej pracy wy-
chowawczej sięgacie po wie-
le różnorodnych rozwiązań or-
ganizacyjnych, programowych 
i repertuarowych. Wykorzystuje-
cie w tym celu wiele form aktyw-
ności z niezwykle szerokiej pale-
ty jaką daje metoda harcerska oraz 
stuletnie doświadczenie naszego Związku. Te różnorodne formy dzia-
łań wychowawczych staracie się dopasować do możliwości i potrzeb 

waszych podopiecznych. W zależności od pionu wiekowego w jakim 
prowadzicie swoje drużyny, formy pracy dobieracie w myśl zasady, 
że poszczególne grupy wiekowe realizują program harcerski poprzez 

różnego rodzaju aktywność, odpowia-
dającą wiekowi członków drużyny [2]. 

Jednak dla skuteczności oddziaływań 
wychowawczych nie wystarczy sama, 
chociażby najbardziej atrakcyjna forma 
– np. rajdy, biwaki, zbiórki itp. Dlatego 
niezwykle istotne jest, aby drużynowy wy-
korzystywał w jak najszerszym zakresie 

INSTRUMENTY METODYCZNE, a szczególnie STOPNIE HARCERSKIE.

haRceRskie stopNie w pRacy dRużyNowego

Głównym celem ZHP jest wspieranie 
młodego człowieka w rozwoju i 
kształtowaniu charakteru, który 
realizowany jest głównie w 
codziennej pracy każdej gromady 
i drużyny. Za realizację tego celu 
na poziomie drużyny odpowiada 
drużynowy, który jest najważniejszym 
harcerskim wychowawcą [1].

hm. Piotr Bielicki
/tekst niniejszy stanowi obszerny fragment broszury pt. „Harcerskie stopnie w pracy drużynowego”, hm. Piotr Bielicki, „Ki Stos”, Włocławek 

maj 2015/

“System stopni harcerskich jest bowiem tak pomyślany, 
aby realizacja zadań na poszczególne (kolejne) stopnie 
pozwalało na kształtowanie zainteresowań, rozwijanie 

pasji, kształtowanie charakteru oraz umiejętności 
społecznych zucha, harcerza i wędrownika.”
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wuje go do pracy. Jeśli sukces ten zostanie powszechnie
dostrzeżony i uznany– wzrośnie jego pozycja w grupie” [3].

dlatego w pracy z poszczególnymi grupami wiekowymi stosuje się 
różne i jednocześnie zróżnicowane pod względem wymagań (trudno-
ści) narzędzia metodyczne. Chodzi o to, aby podejmowane działania 
były dostosowane do rozwoju psychofizycznego dzieci i młodzieży, aby 
odpowiadały potrzebom zuchów i harcerzy oraz ich możliwościom. 
Moim zdaniem stopnie harcerskie są najważniejszym, z wychowaw-
czego punktu widzenia, instrumentem metodycznym. dlatego ważne 
jest, aby same zadania prób na stopnie, które realizowane są w drużynie 
w danym roku harcerskim,  powinny stanowić podstawę do tworzenia 
programu pracy drużyny. W ten sposób narzędzie jakim są stopnie, 
będzie lepiej i efektywniej wykorzystywane w pracy drużynowego. 

HARCERSKI CIĄG WYCHOWAWCZY 

W tym miejscu warto przypomnieć fundamentalną zasadę, iż funk-
cjonowanie drużyny harcerskiej opiera się przede wszystkim na 
sprawnym działaniu świadomego swych obowiązków wychowaw-
cy, czyli drużynowego. Swoje zadania powinien on realizować 
w oparciu o posiadaną wiedzę i doświadczenie, ale nie chodzi tu tylko 
o tzw. „wyrobienie harcerskie”. Najistotniejsze jest bowiem to, 

System stopni harcerskich jest bowiem tak pomyślany, aby realiza-
cja zadań na poszczególne (kolejne) stopnie pozwalało na kształ-
towanie zainteresowań, rozwijanie pasji, kształtowanie charakteru 
oraz umiejętności społecznych zucha, harcerza i wędrownika. do-
brze zaplanowana przez drużynowego praca oparta na zdobywaniu 
stopni harcerskich (gwiazdek zuchowych) daje mu prawie nieogra-
niczone możliwości stymulowania rozwoju swoich podopiecznych, 
głównie dzięki atrakcyjności samej idei zdobywania kolejnych 
stopni, odzwierciedlającymi kolejne, wyższe  poziomy posiada-
nej wiedzy i umiejętności (tzw. „wyrobienia harcerskiego”). Zgod-
nie z metodykami poszczególnych grup wiekowych, realizacja wy-
magań stopni harcerskich stanowić może element – w zależności 
od grupy wiekowej – zabawy, gry, poszukiwania, służby i wyczynu.

W tym kontekście niezwykle ciekawe i trafne spojrzenie na stop-
nie harcerskie przedstawiono w broszurze „Uczestnicząc w grze 
- Poradnik drużynowego drużyny harcerskiej”: „(…) poszczegól-
ne stopnie dzielą drogę indywidualnego rozwoju na etapy, któ-
rych poziom trudności jest dostosowany do możliwości harcerek
i harcerzy. To sprawia, że młody człowiek ma przed sobą 
cel możliwy do osiągnięcia, a przeczucie sukcesu moty-

“Stopnie harcerskie są najważniejszym, z wychowawczego 
punktu widzenia, instrumentem metodycznym.”
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żeby swoją pracę wychowawczą prowadził wykorzystując świa-
domie i z rozmysłem metodę harcerską, która określa spo-
sób realizacji harcerskiego wychowania. Sama metoda harcer-
ska jest realizowana za pomocą metodyk posługujących się 
– jak już wyżej to przypomniałem – narzędziami (inaczej instru-
mentami metodycznymi) dostosowanymi do danej grupy wiekowej. 

W kontekście wyżej przywołanych metodyk, czyli podziału na gru-
py wiekowe, należy zwrócić szczególną uwagę na tzw. harcerski ciąg 
wychowawczy. W myśl założenia, że każdy kolejny poziom wie-
kowy w ZHP ma określone potrzeby oraz możliwości realizacji za-
dań, to wykorzystując metodę harcerską mamy możliwość ciągłego 
doskonalenia się i stosując pewnego rodzaju przenośnię „przygoto-
wywania do wejścia na wyższy poziom”. Oznacza to, że każdy czło-
nek naszej organizacji, od dziecka do dorosłości, może uczestniczyć 

w nieprzerwanym procesie wychowawczym jako zuch, harcerz, har-
cerz starszy, wędrownik, instruktor. dlatego w procesie wychowaw-
czym dla każdej grupy wiekowej mamy odpowiednio dobrane instru-
menty metodyczne. dzięki temu możemy sprawować kontrolę nad 
procesem wychowania, który obejmuje kilka lub kilkanaście lat. Moż-
na tu dodać, że nieocenioną wręcz rolę w realizacji harcerskiego ciągu 
wychowawczego pełnić mogą szczepy, gdyż to właśnie w szczepie har-
cerskim można połączyć w spójną całość działania poszczególnych 
pionów wiekowych, odpowiedzialnych za wychowanie z użyciem  
odpowiednich do wieku narzędzi (instrumentów) metodycznych.

STOPNIE HARCERSKIE – INSTRUMENT METODYCZNY 

Tak jak wyżej wspomniałem, każda metodyka posługuje się cha-
rakterystycznymi dla siebie narzędziami metodycznymi (zwany-
mi również instrumentami). W zależności od grupy wiekowej są to:

 stopnie harcerskie (dot. pionów wiekowych/metodyk i obej-
muje stopnie zuchowe, harcerskie, starszoharcerskie i wędrownicze),
 sprawności (wszystkie grupy wiekowe/metodyki),
 znaki służb (stosowane w metodyce wędrowniczej),

 zadania zespołowe (stosowane w metodyce harcerskiej),
 projekty (stosowane w metodyce starszoharcerskiej),
 stopnie instruktorskie (stosowane w metodyce wędrowniczej).

Gwiazdki zuchowe – odpowiednik stopni harcerskich – stosowa-
ne są oczywiście tylko w najmłodszym pionie wiekowym. Podob-
nie jak stopnie harcerskie są stopniowalne – trzy kolejne gwiazdki 
odpowiadają trzem poziom wiedzy i umiejętności.  Stopnie harcer-
skie natomiast stosowane są w trzech kolejnych pionach wiekowych, 
tj. w drużynach harcerskich, starszoharcerskich i wędrow-
niczych. System stopni harcerskich jest stopniowalny 
i obejmuje w sumie sześć kolejnych stopni – po dwa dla każdego 
z wyżej wymienionych pionów wiekowych. Kolejne narzędzie me-
todyczne, czyli sprawności przewidziane jest dla wszystkich pio-
nów wiekowych. Przy czym w gromadzie zuchowej stosuje się 
sprawności indywidualne oraz sprawności zespołowe. We wszyst-
kich pozostałych pionach stosowane są tylko sprawności indywi-
dualne. W tym przypadku sprawności, podobnie jak stopnie, są 
również stopniowalne – w zależności od stopnia złożoności wyma-
gań na daną sprawność wyróżnia się sprawności jednogwiazdko-
we, dwugwiazdkowe, trzygwiazdkowe i mistrzowskie. Znaki służb 
jako narzędzie metodyczne przeznaczone są tylko dla drużyn wę-
drowniczych i nie są stopniowalne. Podobnie jest w przypadku za-
dań zespołowych, które przeznaczone są tylko dla pionu harcerskie-
go. Natomiast narzędzie pn. projekt stosowane jest w drużynach 
starszoharcerskich. Ostatnim z narzędzi metodycznych są stopnie in-
struktorskie, które mogą być stosowane w drużynach wędrowniczych. 

Warto podkreślić, że sprawności zuchowe i harcerskie stanowią pewne-
go rodzaju uzupełnieniem systemu stopni harcerskich. ich zdobywanie 
powinno być – tak jak zdobywanie stopni harcerskich – powiązane ściśle 
z programem drużyny. Ponadto powinny one stanowić uzupeł-
nienie wymagań prób stopni realizowanych przez zuchy i harce-
rzy, poprzez odpowiedni dobór sprawności do zdobywanych stopni.

W myśl założeń „systemu stopni harcerskich”, dla harcerki i harce-
rza stopień powinien być swego rodzaju wyzwaniem. Zdobywanie 
kolejnych stopni powinno wskazywać pożądane cechy charakteru 
i wyznaczać etapy osiągnięć życiowych. Poza tym warto zaznaczyć, 

że każdy stopień powinien być dla harcerki i harcerza także celem, 
którego osiągnięcie jest dostrzegane w środowisku. Niezwykle waż-
ne jest to, iż dzięki prowadzeniu w drużynie prób na stopnie oraz 
zdobywaniu kolejnych stopni przez harcerzy i harcerski, druży-
nowy wprowadza swoich podopiecznych na drogę systematycznej 
pracy nad sobą, uczy ich pokonywania kolejnych wyzwań i łącze-
nia własnych pragnień z działaniem w zespole jakim jest drużyna.

“Każdy stopień powinien być dla harcerki i harcerza także 
celem, którego osiągnięcie jest dostrzegane w środowisku.”
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nowego, przybocznych lub zastępowych starszych stopniem.
i stopień (jedna krokiewka) – pionierka / odkrywca 
ii stopień (dwie krokiewki) – samarytanka / ćwik 

 stopnie WędROWNiCZE
Próba jest indywidualna. Wędrownicy samodziel-
nie planują i realizują zadania w ramach prób. Planowanie 
i realizację próby wspiera opiekun próby. Zdobywanie stop-
ni polega na zaplanowanej i świadomej pracy nad sobą, ak-
tywnym poszukiwaniu swojego miejsca w otaczającym 
świecie, służbie oraz podejmowaniu prób kształtowania 
rzeczywistości; wymaga odpowiedzialności za siebie i otoczenie.
i stopień (jedna gwiazdka) – harcerka orla / harcerz orli 
ii stopień (dwie gwiazdki) – harcerz Rzeczypospolitej / harcerka 
Rzeczypospolitej

Przykładowe programy prób stopni harcerskich, star-
szoharcerskich i wędrowniczych można znaleźć m.in. w:

1) „W krainie zabawy - Poradnik drużynowego gromady zucho-
wej”, pod red. Emilii Kulczyk-Prus i Anny Wittenberg, łódź 2011.
2) „Uczestnicząc w grze - Poradnik drużynowego drużyny har-
cerskiej ”, pod red. Emilii Kulczyk-Prus i Marty Wrzosek, łódź 2011.
3) „W poszukiwaniu przygody  - Poradnik druży-
nowego drużyny starszoharcerskiej”, pod red. Ewy Gą-
siorowskiej i Emilii Kulczyk-Prus, łódź 2011.
4) „Niemała sztuka - Poradnik dla kadry wędrowni-
czej”, pod red. Ryszarda Polaszewskiego i Ewy Sidor, łódź 2011.

Gorąco polecam lekturę wyżej wymienionych poradni-
ków – nie tylko dlatego, że znajdują się tam znakomite in-
spiracje i podpowiedzi dotyczące stosowania narzędzi meto-
dycznych, w tym stopni w gromadzie i drużynie, ale przede 
wszystkim dlatego, że stanowią one niezwykle ciekawie opraco-
wane kompendium wiedzy na temat każdej z grup metodycznych. 

Przypisy:

[1] Wg dokumentu „Podstawy Wychowawcze ZHP” – przyjęty Uchwa-
łą XXXiii Zjazdu ZHP w sprawie Podstaw wychowawczych ZHP.
[2] W oparciu o Uchwałę nr 24/XXXii Rady Naczelnej ZHP z dnia 
1 marca 2003 r. w sprawie opisu metodyk poszczególnych grup.
[3]  „Uczestnicząc w grze - Poradnik drużynowego drużyny harcer-
skiej ”, pod red. Emilii Kulczyk-Prus i Marty Wrzosek, łódź 2011.
[4] Uchwała nr 40/XXXii Rady Naczelnej ZHP z dnia 15 czerwca 2003 
r. w sprawie przyjęcia instrumentu metodycznego – stopnie harcerskie.
 

ORGANIZACJA ZDOBYWANIA STOPNI W DRUŻYNIE

Każdy drużynowy, a szczególnie taki, który rozpoczyna swoją służ-
bę, zadanie sobie pytanie JAK ZORGANiZOWAć W dRUŻy-
NiE ZdOByWANiE STOPNi i jak – w oparciu o realizowane przez 
jej członków zadania z prób na stopnie – planować pracę druży-
ny? W tym przypadku można powiedzieć, że drużynowy układa-
jąc plan pracy drużyny powinien zawrzeć wymagania na stopnie 
w treści konkretnych zbiórek, zadań i zajęć. W ten sposób harce-
rze zdobywający stopnie, będą mogli poszerzać i sprawdzać swą 
wiedzę, wykazywać się umiejętnościami uczestnicząc aktywnie 
w zbiórkach drużyny i innych działaniach przez nią realizowanych.

Program próby stopnia harcerskiego powstaje w oparciu o ideę stop-
nia, wymagania na stopień, potrzeby wynikające z indywidualnych ce-
lów i zainteresowań harcerza, pomysły wynikające z programu (planu 
pracy) drużyny. Próba powinna być sformułowana w postaci zadań, 
których wykonanie można podsumować i jasno stwierdzić, czy zostały 
wykonane. Zadania te powinny wprost wynikać z wymagań na stopień.

W Systemie stopni harcerskich ZHP zawarte są wskazówki dotyczące 
warunków otwarcia i czasu trwania prób na stopnie. Trzeba przy tym 
wziąć pod uwagę, że zdobywanie stopnia powinno być procesem cią-
głym. Z otwarciem następnej próby nie należy czekać rok czy dwa lata. 
Zabraknie wówczas wyzwań do dalszego działania, do pracy nad sobą.

Szczegółowe zasady zdobywania stopni harcerskich oraz wyma-
gania na poszczególne stopnie itd. określa uchwała Rady Naczel-
nej ZHP z 2013 roku [4]. Poniżej zamieszczone opisy stanowią 
fragmenty powyższej uchwały czyli „systemu stopni harcerskich”. 

 gwiazdki ZUCHOWE
Zuchy realizują zadania gwiazdki na zbiórkach, w domu 
i w szkole. drużynowy wraz z przybocznymi motywują 
i wspierają zucha w wykonywaniu zadań, nadzorują ich re-
alizację, przy aktywnym wsparciu rodziców. dla zapewnie-
nia pełnego rozwoju stosowany jest system trzech gwiazdek:
i gwiazdka - zuch ochoczy,
ii gwiazdki - zuch sprawny,
iii gwiazdki - zuch gospodarny.

 stopnie HARCERSKiE
Harcerze realizują zadania wynikające z wymagań na stopnie głównie 
przez aktywny udział w życiu drużyny. Stopnie zdobywane przez har-
cerki i harcerzy w tym wieku opierają się na woli i potrzebie poznania:
i stopień (jedna belka) – ochotniczka / młodzik
ii stopień (dwie belki) – tropicielka / wywiadowca

 stopnie STARSZOHARCERSKiE
Wymagania realizowane są zarówno na zbiórkach, jak i in-
dywidualnie. Realizacja zadań odbywa się pod opieką druży-

“Drużyny powinien zawrzeć wymagania na stopnie w 
treści konkretnych zbiórek, zadań i zajęć.”



           Kwartalnik Hufca ZHP Włocławek-Miasto    harcerskie SŁOWO strona | 19

Nr 2(6)/2015
kwiecień - czerwiec

W ostatnim numerze pisałem o potrzebie naprawy świata, którą trzeba 
rozpocząć od przemiany siebie. W ten sposób możemy uczestniczyć 
w budowie wielkiego pokoleniowego szańca, któremu na imię „Polska 
godna szacunku” jak mówił druh Kamyk. Na tej drodze ku naszej prze-
mianie warto mieć pewne drogowskazy, by nie zagubić się i nie upaść 
na duchu. Tymi drogowskazami mogą być ludzie, którzy byli przed 
nami i swoim życiem potwierdzali prawdę o głoszonych słowach. dziś 
znowu chcę przywołać druha Aleksandra Kamińskiego. Jego bogata 
twórczość i życie bez kompromisów warte są częstego przypominania. 

„W pracy >>Polskie związki młodzieży<<, wydanej w roku 1963, 
oceniając tych którym do dziś nasza młodzież przyrzeka cytatem 
z „dziadów”: - >>Jeśli zapomnę o nich, Ty, Boże, na niebie – za-
pomnij o mnie!<< - druh Aleksander Kamiński stwierdza: >>fila-
recki wzór związkowy we wstrząsającej formie uwznioślony przez 
Mickiewicza (dziady cz. iii) wywierać będzie wpływ na treści związ-
kowego życia młodzieży przez wiele kolejnych generacji<<” [1].

Samemu Adamowi Mickiewiczowi zawdzięczamy przecież litery na 
harcerskich lilijkach ONC.

Pieśń
Ale kto w naszym jest gronie
śród pracy czy śród zabawy,
Czy przy pługu czy w koronie,
Niechaj pomni na Ustawy!

Pomni na przysięgę swoją
i w każdej chwili żywota
Niechaj mu na myśli stoją:
Ojczyzna, nauki, cnota.

iii drużyna Pruszkowska, której Kamyk był drużyno-
wym otrzymała imię Tomasza Zana, którego nazwał 
Mickiewicz w „dziadach” – naczelnikiem młodzieży” [2].

A czy słowa Tomasza Zana nie są bliskie nam, harcerzom?
„Szczerość w przyjaźni, prostota w postępkach, prawda w żartach 
i wesołości, wesołość bez przymusu, w zabawie nauka, w nauce słodycz, 
w przestrogach łagodność, na schadzkach pewne obrzędy i znaki” [3].

Gawęda na Kursie instruktorskim pod Piwniczną latem 
1921roku: >>Jak rozumiem harcerstwo i swoją w nim rolę?<<
„Obok celów ogólnych, dalszych, ma harcerstwo bliższe a niemniej 
ważne – mówił Kamyk. – dać radość życia zapracowanej młodzie-
ży, oderwać ją od ciągłego ślęczenia przy książkach lub warszta-
tach, a przez ciągłe życie w sympatycznym, braterskim środowisku, 
wśród pełnych romantyzmu przygód wycieczkowych – zostawić 
jasny promień wspomnień z młodości. Uchronić od złych wpły-
wów, od zgnilizny, wyrwać z nieodpowiedniego towarzystwa…” [4]. 

„W artykule „O jaką Polskę walczymy?”, opubliko-
wanym jesienią 1943, po czterech latach okupacji 
Kamyk kreślił ideał państwa, o którym marzyły pokolenia:

koNdycja społecZeństwa, 
koNdycja cZłowieka

„Harcerzem ducha jest nie jeden…” (1)
„jesteście z rodu rycerzy” (2)
„Kamyk na szańcu” (3)

pwd. Mariusz Bielicki
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szańcu gawęda o druhu Aleksandrze Kamiński, oficyna wydawnicza 
Rytm, Warszawa.
[2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] Tamże.

1. Walczymy o Polskę demokratyczną. To znaczy o Polskę, w któ-
rej panować będzie wolność słowa, wolność przekonań, wolność sto-
warzyszania się. (…) O Polskę braterstwa chrześcijańskiego, brater-
stwa uznającego prawa każdego człowieka do szacunku i do szczęścia.
2. Walczymy o Polskę sprawiedliwości społecznej i dobrobytu 
najszerszych mas. O Polskę, która wyzwoli z niedostatku i nędzy mi-
lionowe rzesze niedożywionych i głodujących.(…) Polski ideał spra-
wiedliwości społecznej jest przeciwieństwem sowiecko-komunistycz-
nej nędzy, w której niewolnicze życie pędzi chłop i robotnik rosyjski.
3. Walczymy o Polskę wielką kulturalnie, to znaczy o upo-
wszechnienie i uspołecznienie kultury w Polsce. (…) Realiza-
cja takiej Polski jest w naszych rękach i od nas tylko zależy” [5]. 

Słowa z artykułu „Człowiek”, opublikowanego w Bi
w rocznicę święta Niepodległości 11 listopada 1943:
„Twierdzimy, że potworne straty zadane Narodowi przez Niem-
ców i przez sowiecką okupację – najgroźniejsze są nie na od-
cinku gospodarczym i materialnym. Najgroźniejszym dla 
nas są niezmierne straty ludzkie (…). Najpierwszym proble-
mem odnowy życia polskiego jest odbudowa człowieka” [6].

„Na kwietniowe święto harcerstwa roku 1947 przygotował gawę-
dę „następcy świętego Jerzego”. Została ona przez samego ministra 
oświaty oceniona gromko: niebezpieczeństwo!” Wrogowie rozu-
mowali wedle swej logiki – trafnie. Bo jakże – w epoce narastają-
cej represji – odczytać te słowa byłego dowódcy małego sabotażu: 
„Musimy pozbyć się wszelkich wątpliwości i wahań. Musimy być na-
stępcami świętego Jerzego w walce ze wszelkim złem. (...) Jeżeli po-
stanowiliśmy przebijać mur, nie przebijajmy go głową, lecz jakimś 
umiejętnie wybranym narzędziem! Ale walczyć ze złem trzeba. (…) 
Odważnie i uporczywie, lecz rozumnie i inteligentnie. Kto by z wal-
ki ze złem zrezygnował – zrezygnowałby z człowieczeństwa!” [7].

W swojej pracy doktorskiej pisał: „żadna metoda i żadna technika nie 
jest w stanie zastąpić żywej, twórczej osobowości nauczyciela przeję-
tego życzliwością do uczniów i chęcią do swej pracy. Najlepsza meto-
da w rękach człowieka obojętnego lub niezdolnego nic nie daje…” [8].

Przed operacją, po której pozostał mu tydzień życia, w szpitalu odwie-
dził go leon Marszałek. „Kamyk mówił: >>Każda operacja jest ryzy-
kowna: albo mnie czeka dalsze życie, albo chwalebne przejście do nie-
bytu. Zastanawiam się, co bym zrobił, gdyby przyszedł do mnie ksiądz. 
Chyba powiedziałbym, że jestem gotów wyspowiadać się, choć jestem 
człowiekiem niewierzącym. Bo bardzo cenię chrześcijaństwo, jest mi 
bardzo bliskie. dlatego chciałbym też, by pogrzeb był katolicki<<.

Jedną z ostatnich lektur Kamyka, którego głęboko wierzą-
cy Antek zwał słusznie >>mój ty niby-ateisto<< - były…
>>inne kwiatki świętego Franciszka z Asyżu<<…” [9].

i położył z siebie Kamyk
kamyk na historycznym szańcu.
i my stanęliśmy nową dziś wartą
W pełni świadomie, że było warto
                                                 (l.M.)

Przypisy:
[1] Wierna rzeka harcerstwa t. ii, Barbara Wachowicz, Kamyk na 
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Regulamin Kuźnicy Harcerskiej 
zatwierdzony Rozkazem Naczelniczki Harcerek i Naczelnika Harce-
rzy z dnia 10 października 1938 r.

1. W środowisku, w którym jest więcej, niż je-
den krąg starszoharcerski, powstaje Kuźnica Harcerska, 
jako forma współpracy starszego harcerstwa w środowisku.
Członkami Kuźnicy są: kręgi starszych harcerek i starszych harcerzy 
oraz koła dawnych harcerzy. Przynależność kręgów do Kuźnicy nie 
ogranicza samodzielności programowej ani organizacyjnej, nie zmie-
nia też ich obowiązków wobec bezpośrednich władz harcerskich.
2. Celem Kuźnicy jest:
a) wnoszenie do życia starszego społeczeństwa zasad harcer-
skich;
b) tworzenie i prowadzenie ośrodków społecznej pracy harcer-
skiej;
c) praca kulturalna (biblioteki, czytelnie, dyskusje itp.)
3. Władzami Kuźnicy są:
a) Rada Kuźnicy,
b) Prezydium Kuźnicy.
4. Radę Kuźnicy tworzą:
a) kierownicy kręgów względnie ich zastępcy,
b) Prezydium Kuźnicy,
c) Ponadto osoby dokooptowane spośród członków Z.H.P.
5. Rada Kuźnicy:
a) ustala wytyczne pracy Kuźnicy;
b) wybiera na przeciąg jednego roku Prezycium,
c) przyjmuje sprawozdania Prezydium;
d) uchwala budżet i oznacza wysokość opłat na rzecz Kuźnicy;
e) uchwala przepisy wewnętrzne Kuźnicy;
f) dokooptowuje nowych członków Rady;
g) decyduje w innych sprawach, jej przepisami wewnętrznymi 
zastrzeżonych
6. Radę Kuźnicy zwołuje Prezes:
a) z własnej inicjatywy,
b) na życzenie 1/3 członków Rady.
W ciągu roku powinny odbyć się przynajmniej dwa zebrania Rady. 
Na zebraniu Rady przewodniczy Prezes Kuźnicy, gdy zaś obrady 

dotyczą jego osoby lub dyskusji nad dorocznym sprawozdaniem z 
pracy, Rada może wybrać na Przewodniczącego jednego z członków 
Rady.
7. Prezydium Kuźnicy składa się z:
a) Prezesa,
b) Skarbnika,
c) Sekretarza,
d) innych członków przewidzianych w przepisach wewnętrz-
nych Kuźnicy.
Prezes spośród harcerzy (rek) wybiera Rada oddzielnie, pozostałych 
członków Prezydium łącznie. Nowoobrane Prezydium może objąć 
funkcję dopiero po zatwierdzeniu przez władze nadzorczą.
8. Prezydium ma dbać o urzeczywistnienie celów Kuźnicy, a w 
szczególności:
a) czuwać nad realizacją programu i przestrzerganiem regula-
minu;
b) wykonać uchwały Rady;
c) zarządzać majątkiem, dochodami, urządzeniami i zakładami 
Kuźnicy;
d) reprezentować Kuźnicę na zewnątrz.
9. Rozwiązanie Kuźnicy może nastąpić:
e) gdy wskutek rozwiązania lub wycofania się z Kuźnicy kręgów 
lub kół dawnych harcerzy pozostał w Kuźnicy tylko jeden krąg,
f) z innych powodów, gdy uzna to za konieczne włacza nadzor-
cza.
10. Władzą nadzorczą jest zarząd obwodu. Zadaniem jego jest 
przede wszystkim”
d) zatwierdzenie Prezydium Kuźnicy;
e) rozwiązanie Kuźnicy
f) kontrola gospodarcza i finansowe.
W wypadku, gdy zarząd obwodu nie istnieje, kompetencje jego prze-
chodzą na zarząd okręgu. 

Źródło: „Wiadomości Urzędowe” Naczelnictwa Związku Harcerstwa 
Polskiego rok 16 nr 8, Warszawa, październik 1938, s. 155. 

kuźNica haRceRska
W nawiązaniu do rozpoczętego cyklu z kart historii 
harcerstwa prezentuję kolejny tekst. tym razem 
zapraszam do zapoznania się regulaminem 
Kuźnicy Harcerskiej, który obowiązywał w 
Związku Harcerstwa Polskiego od 1938 roku. 

Może ten pomysł można wykorzystać do stworzenia, 
w naszym środowisku, forum współpracy 
starszego harcerstwa i dawnych członków ZHP?

hm. Katarzyna Marszałek
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ZaRys histoRii włocławskiego śRodowiska 
haRceRskiego do 2012 Roku - cZ.1 

Justyna Politowska

Tekst niniejszy stanowi fragment pracy magisterskiej pani Justyny Politowskiej pt. „Związek między formami awansu instruktorów, a 
aktywnością Hufca ZHP Włocławek Miasto w latach 1995-2012”. Praca została napisana w 2014 r. pod kierunkiem dra. hab. Piotra 
Petrykowskiego w Katedrze Edukacji Dorosłych na Wydziale Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. 
Przedmiotowa praca magisterska poswatała przy wsparciu druha phm. Adama Kowalskiego. Fragmenty pracy publikowane są za zgodą autorki.
Opracowanie redakcyjne dla kwartalnika HS: hm. Piotr Bielicki
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Początki…

(…) Włocławek na początku XX wieku był nadgranicznym miastem 
guberni warszawskiej, utworzonej w 1837 roku, a stanowiącej część 
zaboru rosyjskiego. (…) Szkolnictwo włocławskie wywodziło się 
z tradycji szkolnictwa elementarnego seminarium duchownego. Na 
początku XiX wieku dał się odczuć wzrost ilości szkół, a z biegiem 
czasu wzrastała ich różnorodność. Na początku XX wieku szkolnic-
two włocławskie było już zróżnicowane. Mimo nadzoru władz rosyj-
skich pedagodzy włocławscy starali się wpajać młodzieży ideały pa-
triotyczne. Funkcjonowały szkoły niedzielne, szkoły żeńskie i szkoły 
rzemieślnicze. dla rozwoju harcerstwa włocławskiego istotne zna-
czenie miała Siedmioklasowa Szkoła Handlowa z językiem wykłado-
wym rosyjskim. dyrektorem był Michaił Bobrykin. Początek wieku 
zaowocował w społeczeństwie polskim wzrostem nastrojów patrio-
tycznych. Rusyfikacja prowadzona przez Rosjan podsycała te nastro-
je. Strajk szkolny, który wybuchł w 1905 roku również je zaktywizo-
wał. W wyniku wydarzeń z tym związanych, już w listopadzie 1905 
roku pozwolono w Siedmioklasowej Szkole Handlowej we Włocław-
ku na wprowadzenie języka polskiego  jako wykładowego. Nowym 
dyrektorem został Władysław Nowca. (…) Na bazie tych wydarzeń 
uczniowie tej szkoły powołali Organizację Młodzieży Narodowej 
związaną z Narodowym Związkiem Robotniczym. dla organizacji 
w Szkole Handlowej przyjęto nazwę „Sekcja Koronna”. Uczniowie 
należący do tej organizacji gromadzili polską literaturę, dyskutowa-
li, uczyli się historii, a także odbywali wycieczki w okolice Włocław-
ka ,gdzie kształtowali nie tylko umysł ,ale i ciało. Wydawano czasopi-
smo konspiracyjne  „Pobudka”. (…) wydawane przez młodych ludzi 
głosiło ideę powstania silnej Polski jednoczącej ziemie trzech zabo-
rów. (…) dało to impuls środowiskom niepodległościowym we Wło-
cławku do zwrócenia się w stronę tendencji niepodległościowych 
w Galicji, co później zaowocowało związkami z działaczami Zarze-
wia. (…) W lipcu 1910 roku Czesław Rokicki zainicjował działal-
ność „zarzewiackiego” koła wojskowego. Utrzymywano także kontakt 
z władzami „Zarzewia”, a Zygmunt Orłowski wziął udział w zjeździe 
delegatów Niezależnej Młodzieży Niepodległościowej w Krakowie w 
1911 roku. Tam zgłosił akces w imieniu grupy włocławskiej do po-
wołanego Związku Młodzieży Niepodległościowej „ Zarzewie” [1].

(…)

Pierwsze drużyny skautowe.

W Galicji uważano, że tworzenie tajnych drużyn skautowych w ra-
mach „Zarzewia” pomoże w szkoleniu młodzieży polskiej przygo-
towującej się do walki o wolność ojczyzny. W Tyńcu pod Krako-
wem zorganizowano ośmiodniowy obóz skautowy. Po powrocie do 
Włocławka Orłowski zapoznał z nowymi projektami swoje środo-
wisko. Edwardowi Wojciechowskiemu z szóstej klasy Szkoły Han-
dlowej zlecono organizację drużyny skautowej we Włocławku.

W połowie września 1911 roku powołano drużynę skautową  im. 
Kazimierza Puławskiego. drużynowym  został Edward Wojcie-
chowski, a zastępcą Kazimierz dyżewski. Jesienią 1911 roku dru-
żyna liczyła 27 skautów, a w czerwcu 1912 roku około 100. Oficjal-
nie drużyna funkcjonowała jako kółko gimnastyczno-sportowe 
„ Cujawiak”, jako jedno z wielu kół w Szkole Handlowej we Wło-
cławku. dyrektor szkoły Józef Szczepański podarował druży-
nie książkę Aleksandra Małkowskiego „Scauting jako system wy-

chowania młodzieży na podstawie dzieła generała Baden Powella”. 
drużyna podlegała Naczelnej Komendzie Skautowej Królestwa 
Polskiego i Ziem Zabranych w Warszawie. Jednocześnie młodzi kon-
spiratorzy z kręgu Szkoły Handlowej zaczęli wydawać pismo „ do 
Czynu”, zachęcające do pracy nad dziełem niepodległości Polski.

Skauci ochoczo przystąpili do realizacji swoich zadań, organizując wy-
pady za miasto w których uczono: terenoznawstwa, topografii, ratow-
nictwa i innych umiejętności skautowych oraz wojskowych. Jak podaje 
w przypisach W. Skotnicki  za J. iwaszkiewiczem młodzi skauci dotarli 
w czasie swoich ćwiczeń terenowych  w „lasy śmiałowskie” koło lipna. 
dbano także o rozwój ducha poprzez kształtowanie czytelnictwa litera-
tury polskiej jak i obcej, a nawet poznawania dzieł wybitnych filozofów.

O zagrożeniach wynikających z tej działalności świadczą wydarzenia 
z 1912 roku. Aresztowania w maju 1912 roku miały związek z mani-
festacją patriotyczną z okazji rocznicy 3 Maja. Po nabożeństwie ma-
jowym  w Katedrze odśpiewano trzykrotnie po polsku „Boże coś Pol-
skę”. Mimo aktywności rosyjskiej policji i żandarmerii Rosjanom nie 
udało się dotrzeć do rzeczywistej działalności włocławskich skautów.

W następnym roku skauci zorganizowali pokazy zręcznościowe, które 
stały się inauguracją sezonu sportowego.  W listopadzie 1913 roku po-
wstaje Pierwsza drużyna Żeńska im. Zofii Chrzanowskiej przy Gim-
nazjum Masłowskiej (obecnie liceum Marii Konopnickiej). drużynę 
prowadził E. Wojciechowski, zastępcą  była druhna Wyczałkowska [2].

(…) W 1914 roku wybuchła i wojna światowa. W czasie działań wo-
jennych toczyły się także walki o Włocławek. (…) Zawierucha wojen-
na wpłynęła na rozproszenie skautów włocławskich. Po wielu perype-
tiach 22 listopada funkcję drużynowego objął S. Zalewski, a w czerwcu 
1915 roku p.o. drużynowego zaczął pełnić J. Sęczkowski. Od  września 
1915 roku drużyna zaktywizowała swoją działalność. Organizowano 
wycieczki terenowe, w czasie których kształcono umiejętności skau-
towe. Powołano nowe plutony: przy włocławskim „domu Miłosier-
dzia”, przytułku ewangelickim i Czteroklasowej Szkole Rzemieślniczej.

Struktury harcerskie we Włocławku na początku XX wieku

Wydział Prowincjonalny Naczelnej Komendy ZHP powołał Ko-
mendę Okręgu podzieloną później na męska i żeńską. W tym 
roku przy pensji Pani Aspis powstała ii drużyna Żeńska im. 
Emilii Plater, którą kierowała Wanda Gawrońska-Raczyńska.

Komendzie Okręgu podporządkowano drużyny w Radziejowie, 
Włocławku, Rypinie, lipnie i dobrzyniu n/W. Na czele Okręgu po-
wstała Rada Komendantów Okręgu z Feliksem Karpińskim na czele. 
Zalegalizowano w strukturach skautowych drużynę przy Szkole Rze-
mieślniczej jako drużynę im .Tadeusza Kościuszki. W celu populary-
zacji idei skautowej 21 stycznia 1917 roku w auli Gimnazjum Real-
nego, zorganizowano wieczornice dla społeczeństwa w czasie której 
skauci prezentowali włocławskiej publiczności idee skautowe [3].

W maju 1917 roku, naczelny komendant ZHP ks. Jan Mauersberger 
mianował nową Komendę Okręgu i jej komendanta Romana Koben-
dzę. Nowa komenda przystąpiła energicznie do działań. Organizowa-
no koncerty i pokazy oraz wycieczki. Statkiem wybrano się na Regio-
nalny Zjazd drużyn Skautowych do Płocka. dużej pomocy udzielił 
Patronat Komendy Okręgu, który nie tylko poszukiwał sojuszników 
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jechała do Warszawy. Tydzień  później wyruszyła następna 30-oso-
bowa grupa. Pozostałych 150 harcerzy przydzielono do oddzia-
łów wojskowych. Zmobilizowano także grupę „wilcząt” do prac 
pomocniczych. W czasie obrony Włocławka nie zabrakło tak-
że harcerzy, a kilkunastu z nich zginęło śmiercią bohaterską [8].

Kiedy ucichła zawierucha wojenna przystąpiono do odbudo-
wy harcerskich szeregów. Komendantem inspektoratu Okręgu zo-
stał Zygmunt Błędowski, z jego inicjatywy powołano Koło Przyja-
ciół Harcerstwa. do najbardziej popularnych drużyn tego okresu 
należały: 1 drużyna im. Kazimierza Pułaskiego, 2 drużyna im. Ta-
deusza Kościuszki, 3 drużyna im. Bohaterów Powstania 1863 
roku, 4 drużyna im. Gen. Józefa Sowińskiego, 5 drużyna im. Józe-
fa Piłsudskiego i drużyna Pożarnicza im. ks. ignacego Skorupki.

do Komendy Okręgu dołączył ks. Antoni Bogdański. To właśnie ks. 
Bogdański był kierownikiem kursu dla zastępowych na przełomie 
marca i kwietnia 1921 roku. O aktywizacji włocławskiego harcer-
stwa świadczy fakt, że w maju 1921 roku zorganizowano rejonowy 
zjazd kierowników pracy harcerskiej we Włocławku, który zakoń-
czono prezentacją dorobku drużyn. Akcja letnia 1921 roku odbywa-
ła się nad jeziorem łuba, w Płomianach i we Włocławku. Pogłębie-
nie pracy harcerskiej  zaowocowało powołaniem  21 sierpnia Koła 
Starszych Harcerzy oraz utworzeniem nowych drużyn: 6 drużyny  
im. Szymona Konarskiego przy Gimnazjum Państwowym i 7 dru-
żyny im. Stefana Batorego przy Państwowej Szkole Technicznej [9].

Przypisy:
(wg oryginalnej pisowni zawartej w pracy magisterskiej z której po-
chodzą publikowane fragmenty)
[1] Wojciech Jerzy Skotnicki: Harcerstwo męskie we Włocławku w 
latach 1911-1945, str. 21.
[2] Z dziejów harcerstwa polskiego we Włocławku, Maj 1986 r., str. 2.
[3] Wojciech Jerzy Skotnicki: Harcerstwo męskie…, str.100. 
[4] Tamże, str.101.
[5] Tamże, str.101.
[6] „Kalendarium ważniejszych faktów i wydarzeń z życia Harcer-
stwa Kujaw i Ziemi dobrzyńskiej”. dariusz Słomski, Włocławek 1986 
r. str.7-8.
[7] Tamże, str. 7-8.
[8] W. Skotnicki: Harcerstwo męskie…, str.101.
[9] W. Skotnicki: Harcerstwo męskie…, str.114

i sponsorów, ale przekonywał właścicieli ziemskich, aby zatrudniali 
młodych skautów w charakterze robotników rolnych. Powołano także 
Komisję dostaw Harcerskich, która zajmowała się zaopatrzeniem dla 
harcerzy w środowisku włocławskim. Już w październiku 1918 roku 
harcerze nawiązali kontakt z Komendą Polskiej Organizacji Wojskowej 
we  Włocławku. W czasie zajęć przygotowywali się do posługiwania 
bronią strzelecką. Brali także udział w uroczystościach patriotycznych 
– 22 i 23 września 1918 roku wystawili wartę  honorową w Kate-
drze podczas wizyty Achille  Ratiego, późniejszego Papieża Piusa Xi.

W dniu 12 listopada harcerze z Pogotowia Młodzieży pod przywódz-
twem ks. Józefa Kruszyńskiego przystąpili do rozbrajania Niemców, 
ponadto pełnili służbę patrolowo-porządkową. Wielu harcerzy zgłosi-
ło się do służby wojskowej, a nawet utworzono Batalion Harcerski [4].

Ogólnie pierwsze lata rozwoju harcerstwa włocławskie-
go charakteryzowały się dużą samodzielnością, co sprzyja-
ło rozwojowi organizacji. W tych trudnych chwilach dla na-
rodu, włocławscy harcerze zaznaczyli swoją obecność, kładąc 
podwaliny pod rozwój przyszłego harcerstwa w wolnej Polsce.

Szkolnictwo włocławskie i harcerstwo po odzyskaniu niepodległości

Wraz z odzyskaniem niepodległości nastąpił rozwój szkolnictwa. 
Nauczanie w zakresie podstawowym stało się powszechne. Szko-
ła Handlowa została przekształcona w Ośmioklasowe Gimnazjum 
Realne, które w 1919 roku przybrało nazwę Państwowego Gimna-
zjum im. Ziemi Kujawskiej. Powstało Męskie Gimnazjum i liceum 
im. Jana długosza., Gimnazjum im. Marii Konopnickiej i wiele in-
nych [5]. W 1917 roku powołano Komunalne Seminarium Nauczy-
cielskie. Powstały także: Państwowa Szkoła Handlowa, Państwowa 
Niższa Szkoła Techniczna i wiele innych. Ogromna ilość młodzie-
ży włocławskiej miała szanse kształcić się, a co za tym idzie stwa-
rzały się nowe warunki dla rozwoju organizacji młodzieżowych.

W październiku komendantem Okręgu iV A został ks. Józef Kruszyński. 
Pod jego kierownictwem skauci aktywnie zaznaczyli swoją obecność 
w chwilach wyzwalania kraju. W dniu 18 maja 1919 roku zorganizo-
wano jednodniową wycieczkę do Ciechocinka. Rozpoczęły się działa-
nia mające na celu aktywizację harcerzy. dnia 29 lipca zorganizowana 
została 5-dniowa wycieczka po Kujawach i Wschodniej Wielkopolsce. 
Grupa harcerzy pod kierunkiem drużynowego T. Sypniewskiego wzięła 
udział w wycieczce do Krakowa i Zakopanego, a instruktorzy włocław-
scy uczestniczyli w obozie szkoleniowym w dolinie Kościeliskiej [6].

Nowy rok szkolny rozpoczął się sukcesem harcerskiego pluto-
nu strażackiego, który zajął pierwsze miejsce w zawodach Kujaw-
skich Ochotniczych Straży Ogniowych we wrześniu 1919 roku. 
W tym czasie powstały nowe drużyny, takie jak: drużyna im. Bohate-
rów Powstania w 1863 roku, czy  drużyna im. gen. Józefa Sowińskie-
go. Nie obyło się jednak bez zawirowań, drużynę gimnazjalną roz-
wiązano a w jej miejsce powołano gromadę wilcząt. W dniach 23 i 
24 maja 1920 roku odbył się pierwszy zlot drużyn inspektoratu Ku-
jawskiego. Na przełomie czerwca i lipca 1920 roku udało się zorgani-
zować kolonię dla „wilcząt” w Płomianach koło dobrzynia n/W [7].

Zbliżało się tragiczne lato 1920 roku. inspektorat ZHP we Włocław-
ku wydał rozkaz „Ojczyzna w niebezpieczeństwie”. dnia 20 lipca 
tego roku 96-osobowa grupa harcerzy w wieku powyżej 17 lat wy-
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Wyobraź sobie, że masz 19 lat,  jest 1944 rok pomału kończy się ii woja świa-
towa... Jesteś harcerzem, który bierze udział w konspiracyjnej organiza-
cji harcerskiej Szare Szeregi... Przeżyłeś wojnę, nadchodzi wymarzona 
wolność. Władze podziemnego harcerstwa rozwiązują Szare Szeregi...
Po pewnym czasie okazuje się, że w nowej Polsce twoja działal-
ność konspiracyjna przedstawiana jest jako zbrodnia, dowódcy zo-
stają aresztowani, tobie grozi więzienie... Co robisz?... Zaczynasz 
współpracować z nową władzą, która nie jest samodzielna bo ste-
rowana przez sowietów?  Wydajesz kolegów? donosisz na do-
wódców? Czy też wybierasz inną drogę? Ponowną konspirację?

Kawałki pociętego sztandaru Janusza Zabłockiego, to opowieść 
o harcerzach, którzy dokonali wyboru pomiędzy współpracą 

z nową władzą a ideałami lat wojennych... Tak pisze autor:

„(...) w owych upragnionych ludzkich marzeniach o po-
wrocie do życia normalnego kryje się groźna zasadzka, któ-
rej nie wszyscy na czas potrafią dostrzec. Polega na bezwied-
nym przekroczeniu dopuszczalnych granic kompromisu. 
(...) Czy twoje milczenie nie oznacza w istocie przyzwole-
nia, czy takie przyzwolenie nie staje się od pewnego mo-
mentu solidarnością z tymi, którzy takie oskarżenia rzucają?

„(…) Trzeba, by Polacy zreflektowali się, odkryli przed 
sobą ową zasadzkę. By pojęli, że nie cała Polska klasz-
cze nowej władzy, że jest jeszcze Polska, która cierpi i wal-
czy. Oto sens naszej decyzji powrotu do konspiracji” [1].

„(…) Nasza decyzja powrotu do konspiracji podyktowa-
na była nie rachubami politycznymi, nie chłodną kalku-
lacją, ale prostym odruchem moralnym - odruchem soli-
darności z naszymi dotychczasowymi dowódcami z AK, 

z kierownikami polskiego państwa podziemnego, w których pod-
stępnie uderzono. A także prostym odruchem wierności naszym do-
tychczasowym ideałom, naszym symbolom i znakom organizacyj-
nym, które były teraz kłamliwie przestawione i obrzucone błotem”[2].

Zapraszam do niełatwej lektury o harcerzach, którzy do-
konali wyboru i ponieśli konsekwencję swoich decyzji...

Przypisy:
[1] Cyt. za: J. Zabłocki, Kawałki pociętego sztandaru, Warszawa 
1992, s.32-33.
[2] Cyt. za: J. Zabłocki, Kawałki pociętego sztandaru, Warszawa 
1992, s.30.

kawałki pociętego sZtaNdaRu, jaNusZa 
Zabłockiego, waRsZawa 1992 R.

hm. Katarzyna Marszałek
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