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Czuwaj!

Czas wakacji i podsumowania 
minionego roku harcerskiego 
na obozach już mamy za sobą. 
Harcerskie lato przyniosło 
w naszym hufcu aż dwa obozy: 
na jednym z nich zebraliśmy 
wszystkie trzy szczepy 

z naszego środowiska, a na drugi zaprosiliśmy 
niezrzeszoną młodzież, by młodzi ludzie poczuli się 
chociaż ten jeden raz jak harcerz w obozowych warunkach. 
Kto wie, może dzięki temu niejedna osoba postanowi do 
nas dołączyć na stałe i za rok pojechać już jako członek 
jednej z kilkunastu drużyn, które mamy w naszym hufcu...? 

Mimo wakacji, które są przecież czasem odpoczynku, 
to jednak redakcja naszego kwartalnika nie próżnowała 
gdyż najnowszy numer „Harcerskiego Słowa” jest 
niezwykle pojemny i pełen różnorodnych treści - 
od podsumowania wydarzeń, zdjęć obrazujących 
działania naszych harcerzy, po felietony i opracowania 
pisane specjalnie dla naszego magazynu. Nie wiem 
jak Wy, drodzy Czytelnicy, ale już naprawdę czuć, że 
„Harcerskie Słowo” stało się stałym i ważnym punktem 
publicystycznym w naszym małym środowisku 
harcerskim… A z wiarygodnych źródeł wiemy że 
sięgamy dalej, niż możemy sobie to wyobrazić! 

Dlatego z tego miejsca razem z całą redakcją chciałbym 
pozdrowić wszystkich spoza Włocławka, którzy 
regularnie zaglądają na wirtualne stronnice naszego 
kwartalnika i kibicują całemu naszemu hufcowi. Jeżeli 
chodzi o aktualne wydarzenia w naszym hufcu to właśnie 
mija czas „zbiórek naborowych”, w hufcu pojawiają się 
nowe twarze, w drużynach, szczepach i innych komórkach 
następują zmiany. Jest tylko pierwszy krok do kolejnych 
ważnych i interesujących wydarzeń, które są tuż, tuż przed 
nami. Jak zawsze będziemy gotowi Wam je w ciekawy 
sposób opisać, co też uczynimy za kolejne trzy miesiące. 

Tymczasem zapraszam do lektury niniejszego numeru!
pwd. Michał Bielicki
Redaktor Naczelny “Harcerskiego Słowa”
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Angelika Zdankiewicz

/tekst po raz pierwszy został opublikowany w serwisie na stronie inter-
netowej hufca w dniu 22 lipca 2015 r./

Nasza harcerska droga niesie ze sobą wiele wspaniałych przygód, zda-
rzeń, chwil, które zapadną nam w pamięci na długie lata. Najwięcej z nich 
jest związanych z kwintesencją harcerstwa - obozem. Te lato w naszym 
hufcu przejdzie z pewnością do historii, bowiem to pierwsza od dawna 
akcja letnia podczas, której w jednym miejscu przeżyło swoją przygo-
dę prawie 100 harcerzy z naszego miasta. Miejscem tym była Stanica 
Kaszubska (okolice Stężycy). Każdy, kto tylko miał chwilę, aby zoba-
czyć to piękne miejsce wypowiada się o nim w samych superlatywach.

Tamtejszy krajobraz jest bogaty w piękne wzgórza, pagórki oraz kry-
staliczne rzeki i jeziora. Jeszcze wakacje na dobre się nie zaczęły, 
a nasza „kwaterka” już rozstawiała dla nas 3 podobozy. Każdy stanowił 
osobny szczep. Kadra zadbała o zróżnicowany program. Jedni uczest-
nicy przeżywali swoją przygodę w świecie morskich piratów, inni zaś 
każdego dnia odwiedzali inny kontynent i poznawali rozmaite kultury, 
tradycje oraz zwyczaje, zaś na pozostałych czekały umiejętności prze-
trwania w lesie, głównie pod względem kulinarnym. W trakcie obozu 

nie zabrakło również wędrówek i kąpieli w pobliskich jeziorach oraz 
wyjazdu na basen do Kościerzyny. Wieczorne ogniska przywoływały 
chwile refleksji nad tym co dotąd było, nad tym co teraz jest dla nas 
istotne i nad tym co będzie dalej. Wspólnie śpiewane ulubione piosen-
ki tworzyły niesamowity nastrój. Podczas obozu odwiedził nas nasz 
Druh Komendant, by złożyć nam życzenia udanych wakacji. Ja już swo-
je powiedziałam. Teraz pora, aby reszta harcerzy się wypowiedziała.
 
Co najbardziej podobało Ci się na obozie?
Kuchnia polowa. 
Najfajniej robiło się nocne żarty w cudzych podobozach. 
Nasza brama. 
Namiot K6 i Latryna Tajemnic, pionierka i kuchnia polowa. 
Hmmm myślę, że jako programista jestem dumny z harcerzy, którzy 
czynnie uczestniczyli w zajęciach, które przygotowałem i jednocześnie 
najbardziej podobały mi się te właśnie zajęcia. 
Gotowanie na kuchni polowej. 
Na obozie najbardziej podobały mi się wieczorne ogniska, na których 
śpiewaliśmy piosenki harcerskie, turystyczne oraz czasem szanty. 
Robienie łóżek. 
Obiady były najlepsze! 
Najbardziej na obozie podobała mi się atmosfera. Wszyscy byli życzli-
wi i pomocni.

obóz harcerski 2015
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Jaki moment zapamiętasz na długo?
Moje Przyrzeczenie Harcerskie. 
Wrzucenie pewnej osoby do jeziora i zapamiętam każde LB. 
Zapadającą się prycz. 
Zapamiętam bardzo długo moje kolejne trzy pióra. 
Wspólnie spędzone chwile. 
Moment, gdy rozpaliło się ognisko końcowe. 
Momentem, który zapamiętam na długo będzie kąpiel w jeziorze o 4 
nad ranem ostatniego dnia. 
Jak Druh Krzysztof chciał mnie wrzucić do jeziora. 
Wypady z dziewczynami na kawę po kolacji i te rozmowy. 
Na długo zapamiętam nocne śpiewanie przy ognisku.

Jedno słowo, które kojarzy Ci się z obozem!
Jagody. 
Zabawa. 
Ognisko. 
Wyzwanie. 
Ognisko. 
Lato. 
Las. 
Kuchnia. 
Wyzwanie. 
Wariactwo.

Jedziesz za rok?
Jadę za rok na obóz. 
Raczej tak.
Oczywiście, że tak. 
Taaaak! 
Jadę. 
Z pewnością. 
Na pewno nie zabraknie mnie za rok. 
Jadę za rok. 
Jadę! Bardzo bym chciała.

A jeśli Ciebie nie było, wybierz się z nami za rok!
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zdjęcia z obozu: Jakub Szczupakowski
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pwd. Ewa Kilijan

/tekst po raz pierwszy został opublikowany w serwisie na stronie inter-
netowej hufca w dniu 6 sierpnia 2015 r./

W dniach od 13 do 25 lipca 2015 r. w Foluszu pod przewodnic-
twem komendanta phm. Błażeja Ostroucha odbył się „obóz dla nie-
zrzeszonych”. Zmotywowana karda czekała na spotkanie z uczest-
nikami w poniedziałkowy poranek. Widać było, że schodzący się 
obozowicze również nie mogli doczekać się wspólnego wyjazdu.

Pierwsze dni obozu skupione były na integracji oraz wdrażaniu 
uczestników w zasady i zwyczaje panujące na harcerskim wyjeździe. 
Utrzymanie porządków w namiotach sprawiało wiele problemów, 
ale przyszedł taki dzień, w którym na apelu porannym druhna Ewa 
i druhna Magda nie miały dużo pracy podczas sprawdzania czysto-
ści. Kolejne dni były wypełnione różnymi aktywnościami. Dużą po-

pularnością cieszyła się wizyta Straży Pożarnej połączona z prze-
jażdżką na motorówce czy wycieczka do Biskupina. Ale uczestnicy 
byli bardziej zainteresowani typowo harcerskimi zadaniami! Wszy-
scy angażowali się w „trasy ze znakami patrolowymi”, budowanie 
szałasu i wspólne układanie ogniska na wieczorne spotkania. Przez 
dwa tygodnie na obozie zawiązało się wiele przyjaźni. Jak to mówią 
- pożegnania są najtrudniejsze. Tak było i w tym przypadku, ale pa-
dło wiele obietnic spotkania się za rok na tym samym obozie. Nie-
którzy nawet zadeklarowali się, że wstąpią do drużyn harcerskich, co 
bardzo ucieszyło kadrę, której udało się zachęcić tych młodych ludzi 
do dalszej wspaniałej przygody jaką jest harcerstwo. Wszyscy z cu-
downymi wspomnieniami wrócili do domu i ... zobaczą się za rok!

obóz w Foluszu
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rocznica wybuchu Powstania warszawskiego

W rocznicę wybuchu powstania warszawskiego liczna reprezentacja naszego hufca wzięła udział 
w obchodach tej uroczystości. Przybyli harcerze z należytym szacunkiem i powagą oddali hołd 

poległym bohaterom.

W OBIEKTYWIE
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Angelika Zdankiewicz

/tekst po raz pierwszy został opublikowany w serwisie na stronie inter-
netowej hufca w dniu 15 sierpnia 2015 r./

W poniedziałek 10. sierpnia rodzice dzieci z Włocławka i okolic przy-
prowadzili swoje pociechy na zieloną polanę niedaleko siedziby Hufca 
ZHP Włocławek. Było to miejsce zbiórki dla uczestników Półkolonii 
Letnich 2015 finansowanych z grantu Fundacji Anwil dla Włocław-
ka organizowanych przez Bazę Przygody. Koloniści zostali podziele-
ni na grupy, w których przez 5 dni spędzali wspólnie czas świetnie 
się przy tym bawiąc. Nad ich bezpieczeństwem czuwali instruktorzy 
z naszego hufca. To oni zajmowali się organizacją zajęć, które miały 
na celu m.in. integrację i edukację, ale nade wszystko miały za zada-
nie sprawić, aby chwile spędzone przez ten czas były niezapomniane. 

W pracy pomagali im młodzi wolontariusze bez, których z pewnością 
by sobie nie poradzili. Koloniści miło wspominają zajęcia integracyj-
ne polegające na tworzeniu własnej obrzędowości oraz podziale na 
zastępy. Zajęcia z pierwszej pomocy i bieg harcerski podczas, które-
go czekały na nich czysto harcerskie zadania (szyfrowanie wiadomo-
ści, umiejętność splatania węzłów) to kolejne z najchętniej wspomi-
nanych atrakcji. Nie zabrakło również strzelania z łuku oraz zabawy 
z chustą Klanze. Całym półkoloniom towarzyszyły również wszelkie-
go rodzaju wyjścia, które miały urozmaicić kolonistom wypoczynek. 

We wtorek wspólnie wybraliśmy się do kina na film pt. ,,W głowie się 
nie mieści”. Podczas kolejnych dni odwiedziliśmy Park Linowy Wło-
cławek, gdzie każdy mógł zmierzyć się z lękiem wysokości i sprawdzić 
swoją zwinność nad ziemią. Tego samego dnia, zaraz po obiedzie od-
były się zawody w paintball, w których to młodsi wcale nie odbiegali 
celnością od starszych. W te upalne dni nie zabrakło również wyj-
ścia nad Jezioro Czarne. Jednak wszystko, co dobre szybko się kończy. 
W piątek grupy spotkały się na ognisku podczas, którego śpiewaliśmy 
wspólnie piosenki harcerskie i wspominaliśmy miłe momenty minio-
nego tygodnia. Nie zabrakło również pysznych kiełbasek. Dodatkową 
atrakcją tego dnia była wizyta Straży Pożarnej. Dzieci mogły zobaczyć 
z jakiego sprzętu korzystają strażacy w naszym mieście. Żaden koloni-
sta nie odszedł z pustymi rękami. Każdy otrzymał zdjęcia wszystkich 
uczestników oraz swojej grupy, które będą stanowiły miłą pamiąt-
kę. Dodatkowymi gadżetami były także koszulka, worek i informa-
tor harcerski, w którym to zamieszczone zostały m.in. piosenki oraz 
informacja o możliwości dołączenia do harcerskiej wspólnoty nasze-
go miasta. Całość zakończył głośny śpiew i wspólne zdjęcie z nieba.

harcerskie Półkolonie letnie 
z bazą Przygody
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15. sierpnia delegacja harcerzy z naszego hufca uczciła pa-
mięć Żołnierzy Wojska Polskiego w ramach uroczystości 
miejskich, które odbyły się na pl. Wolności w samo południe.

Święto wojska Polskiego

W OBIEKTYWIE



           Kwartalnik Hufca ZHP Włocławek-Miasto    harcerskie SŁOWO strona | 10

Nr 3(7)/2015
lipiec-wrzesień

Trzech przedstawicieli z naszego hufca - hm. Paweł Bielicki, pwd. 
Mariusz Bielicki i hm. Katarzyna Marszałek - wzięło udział w ogól-
nopolskiej konferencji „Harcmistrz: lider, mentor, kreator rzeczy-
wistości” organizowanej przez Centralną Szkołę Instruktorską oraz 
Chorągwiany Zespół Kadry Kształcącej Quercus w Bydgoszczy. 
W konferencji uczestniczyło łącznie 29 instruktorów z Chorągwi 
Dolnośląskiej, Wielkopolskiej, Stołecznej i Kujawsko-Pomorskiej.

To dwudniowe spotkanie (8-9 sierpnia 2015 r.) pełne było, nie tyl-
ko okazji do wymiany myśli, poglądów, instruktorskich dys-
kusji, ale także urozmaicone zostało warsztatami rozszerzają-
cymi harcmistrzowską wiedzę z takich tematów jak mediacja, 
fundraising, ekonomia społeczna oraz praca z dziećmi i młodzieżą 
niepełnosprawną. Dwa warsztaty poprowadziła hm. K. Marszałek. 
Natomiast hm. Paweł Bielicki zorganizował wieczorem „słuchanie 
lasu” – czyli instruktorską wędrówkę po lesie, który tym razem mó-
wił głosem wielu znanych harcmistrzów o idei czerwonej podkładki. 

Sama konferencja podzielona została na 3 części:
I. Harcmistrz- Mistrz. Rozwój harcmistrzów (sesje: 1. Droga do mi-
strzostwa w ZHP, 2. troska o swój rozwój)
II. Harcmistrz- Mentor. Harcmistrz a praca z kadrą. (sesje: 3. Harc-
mistrz Mentor, 4. ZHP dla harcmistrza)
III. Harcmistrz- Kreator. Wpływ harcmistrza na rzeczywistość w or-
ganizacji i poza nią (sesje: 5. Kreowanie rzeczywistości, 6. Wpływ na 
oblicze ZHP).

W czasie dyskusji uczestnicy opracowali robocze wnioski z konferencji, 
które zostaną zaprezentowane w artykułach w czasopiśmie „Czuwaj”. 
Poniżej prezentuję wersję niektórych roboczych wniosków z dyskusji:

Część I HARCMISTRZ – MISTRZ 

Sesja 1. Droga do mistrzostwa w ZHP 
Wnioski wynikające z Arkusza Analizy Hufca: 
- praca z kadrą aktualnie wygląda raczej, jak jej zabawianie, a nie jej 

relacja z ogólnoPolskiej konFerencji 
„harcmistrz: lider, mentor, kreator rzeczywistoŚci”

hm. Katarzyna Marszałek
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- Członkowie KSI i opiekunowie prób biorą udział w życiu hufca. 
- Rzetelność opiniowania prób na stopnie instruktorskie. 
- Opiekunowie w ciągłym kontakcie z KSI – konsultacje. 
- Opinie z kilku źródeł. 
- KSI wyznacza mentorów dla opiekunów. 
- Dobre, solidne przygotowanie dokumentów. 
- Nieformalne kontakty tworzące wspólnotę, partnerstwo. 
- Rotacja w składzie KSI. 
-  Reprezentacja w składzie KSI wszystkich środowisk. 
- Rzetelność w przestrzeganiu zasad. 

Sesja 4. ZHP dla harcmistrza 
Harcmistrz rozwija się przez funkcje, choć często nie jest to jego in-
dywidualny wybór, tylko funkcja nadana, bo taka jest potrzeba śro-
dowiska. Ale jednak pełnimy służbę dla ZHP. 
Postulaty 
- Potrzeba szkoleń specjalistycznych dla instruktorów. 
- Potrzeba darmowych szkoleń dla młodych instruktorów. 
- Jeśli zadbamy o kadrę (nie tylko poprzez kursy, ale także system 
motywacyjny), to pozostałe przyczyny odchodzenia harcmistrzów z 
ZHP by nie miały miejsca (oprócz przyczyn prywatnych i zawodo-
wych, gdy następuje zmiana priorytetów). 

Część III Harcmistrz - kreator 
Sesja 5. Kreowanie rzeczywistości - ognio branie, „Słuchanie lasu” 

kształcenie, - a może inaczej powinno się kształcić drużynowych? W 
jakiej formie? 
- obserwuje się odpływ kadry na studia i za pracą; w odpowiedzi 
Program 35+, ale jego rozwój, wdrażanie, rekrutacja idzie bardzo 
wolno, 
- dzieci nadal przychodzą do ZHP, choć nie mamy pojęcia dlaczego. 

W mistrzostwie bardzo ważny jest ten element liderowania związa-
ny z przekazywaniem dalej wiedzy i umiejętności, ale nie oznacza to, 
że trzeba być mistrzem w każdej dziedzinie, ponieważ dla każdego 
co innego jest mistrzostwem – jest to subiektywnie określane. Nato-
miast bycie mentorem określane jest przez inne osoby, z zewnątrz. 

Sesja 2. Troska o swój rozwój. 
Mentor pokazuje nie tylko, jak być mistrzem w technikach harcer-
skich, ale także, jak wykorzystać wiedzę i umiejętności harcerskie w 
życiu prywatnym i zawodowym, jak również odwrotnie, czyli prze-
kłada na grunt harcerski swoje mistrzostwo z życia prywatnego i za-
wodowego. 

Część II HARCMISTRZ - MENTOR 
Sesja 3. Harcmistrz - mentor 
Podkreślenie, iż zadanie związane z byciem opiekunem próby na sto-
pień instruktorski jest bardzo ważne i nadal powinno znajdować się 
w wymaganiach na stopień harcmistrza. 

SKUTECZNE BUDOWANIE PARTNERSTWA: HARCMISTRZ – 
MENTOR – OPIEKUN PRÓB NA STOPNIE INSTRUKTORSKIE /
postulaty/
- Pozytywne nastawianie opiekunów prób stopni instruktorskich do 
Komisji Stopni Instruktorskich. 
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Czym jest siła? Jaki jest jej wymiar i w czym 
się objawia? Kiedyś rozmawiałam o tym w bar-
dzo prozaiczny sposób z przyjaciółmi, otóż za-
częliśmy ten temat na godzinie wychowawczej. 
Dyskusja była bardzo burzliwa i trwała ponad 
40 minut, mimo to nie udało nam się dojść do 
konsensusu.  Rozpatrywaliśmy wiele możliwo-
ści: siłę fizyczną, wytrzymałość, męstwo, honor, 
wolę działania... Ktoś powiedział że dla niego siła 
to patriotyzm a jeszcze inna osoba, że moc czer-
pie z wiary, w tym przypadku z katolicyzmu. Naj-
bardziej spodobało nam się stwierdzenie Joasi, 
która przywołała fragment filmu „Trzy razy Ma-
non”. Jest to francuska realizacja opowiadająca 
o nastoletniej dziewczynie, która na swojej drodze 
spotyka się z wieloma problemami między inny-
mi rodzinnymi. W pewnej scenie wypowiedziała 

ona słowa, które pamiętam do dziś mimo upły-
wu czasu: „Im wrażliwsza jestem tym silniejsza” 
Przez pewien moment każdy z nas rozpatrywał 
ten cytat w myślach. W końcu pani wychowaw-
czyni uznała że to dobry moment aby zakończyć 
naszą lekcję i wypuściła nas na przerwę. Nasze 
rozważania jednak się na tym nie zakończyły. Co 
to znaczy w ogóle że im wrażliwsza to tym silniej-
sza? Żeby to zrozumieć, obejrzeliśmy film. Nasze 
wnioski spisaliśmy na kartce. Brzmiały następu-
jąco: Jesteśmy silni gdy potrafimy wyrażać wła-
sne zdanie, nie boimy się wyjść naprzeciw niedo-
godnością. Dostrzegamy otaczające nas piękno 
i doceniamy je. Jesteśmy silni poprzez nasz cha-
rakter, nasze emocje i odczucia- naszą wrażliwość. 

gawęda
“im wrażliwsza jestem tym silniejsza”

Autor: Zuzanna Bonkowska
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/niniejszy artykuł został opublikowany po raz pierwszy na łamach Kujaw-
sko-Pomorskiego Przeglądu Oświatowego „UczMy” nr 3(10) V-VI.2015/

Związek Harcerstwa Polskiego jest organizacją wychowawczą, wspie-
rającą rodzinę w wychowywaniu dzieci i młodzieży. Swoją misję re-
alizuje poprzez wyjątkową i unikalną „metodę harcerską”, która 
w swojej istocie jest prostym systemem stale doskonalonego samo-
wychowania i samodoskonalenia. Rolę wychowawców i opiekunów 
w harcerstwie pełnią instruktorzy. Skuteczność i efektywność, czyli 
powodzenie procesu wychowawczego, który realizowany jest przede 
wszystkim w gromadach i drużynach (choć nie tylko) uzależnio-
ny jest w najwyższym stopniu od jakości pracy instruktorów. Jakość 
ich pracy z kolei uwarunkowana m.in. od posiadanych kompetencji 

(w tym wychowawczych), doświadczenia oraz ściśle określonej posta-
wy etycznej wynikającej wprost z Prawa i Przyrzeczenia Harcerskiego. 
W tym miejscu warto wspomnieć, że „…instruktorzy ZHP pełnią różne 
funkcje wynikające z wyboru tzw. „pola służby”. Praca w tych różnorod-
nych obszarach służby jest jednym z elementów (sposobów) samodo-

skonalenia i samorealizacji, podobnie jak udział w kursach i szkole-
niach oraz poprzez zdobywanie kolejnych stopni instruktorskich” [1]. 
Same stopnie instruktorskie stanowią zamknięty system, któ-
rego głównym celem jest stymulowanie rozwoju instruktorów, 
również w zakresie podnoszenia ich kompetencji wychowaw-
czych. System stopni instruktorskich obejmuje trzy kolejne stop-
nie – przewodnik, podharcmistrz i harcmistrz (odpowiednio: pwd, 
phm, hm), które stanowią jednocześnie trzy kolejne poziomy kwa-
lifikacji instruktorskich (opiekuńczo-wychowawczych). Stop-
nie instruktorskie w ZHP wg „systemu stopni instruktorskich” 
(z 2011 r.) „…wyznaczają drogę rozwoju instruktorskie-
go. Odzwierciedlają wiedzę, dojrzałość społeczną, umie-
jętności wychowawcze i doświadczenie instruktora zgodne 
z ideą stopnia. Zdobycie stopnia nie wymaga pełnienia funk-
cji na określonym poziomie struktury organizacji” [2]. 

Otrzymanie kolejnego z trzech stopni instruktorskich uwarunkowane 
jest zrealizowaniem „próby na stopień instruktorski” (próby przewod-
nikowskiej, podharcmistrzowskiej, harcmistrzowskiej) oraz jej pozy-
tywne zamknięcie przez odpowiednią Komisję Stopni Instruktorskich. 

O ZdOByWaNiu StOPNi iNStruKtOrSKicH W ZHP

czyli o jednym z elementów 
podnoszenia kwalifikacji 
opiekuńczo-wychowawczych 
kadry harcerskiej

hm. Piotr Bielicki

“…skuteczność i efektywność, czyli powodzenie procesu 
wychowawczego, który realizowany jest przede wszystkim 
w gromadach i drużynach (choć nie tylko) uzależniony jest 
w najwyższym stopniu od jakości pracy instruktorów…”
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osobowości, doświadczenie, zaangażowanie i pozycję w organizacji 
itp. Idea stopnia jest swego rodzaju punktem odniesienia – program 
próby powinien być tak skonstruowany, aby po jego zrealizowaniu 
instruktor zdobywający określony stopień, mógł o sobie powiedzieć, 
że on sam, jako instruktor odpowiada opisowi ujętemu w „idei stopnia”. 

Obecnie obowiązujący system stopni instruktorskich zakłada m.in., 

że w uzasadnionych przypadkach, biorąc pod uwagę wykształcenie, 
doświadczenie i dotychczasowy przebieg służby instruktorskiej kandy-
data do stopnia, można pominąć wybrane wymaganie (wymagania) na 
stopień opisując ten fakt w karcie próby. W tym przypadku chodzi np. 
o nauczycieli, którzy z racji wykonywanego zawodu posiadają odpo-
wiednie kwalifikacje wychowawcze. Może też dotyczyć to instrukto-
rów o znacznym dorobku i doświadczeniu harcerskim oraz instruk-
torów lub kandydatów na instruktorów którzy z racji doświadczenia 
zawodowego czy związanego z pracą społeczną np. w innych organiza-
cjach wychowawczych posiadają kompetencje i doświadczenia zawar-
te w „wymaganiach” na stopień oraz „opisie idei” określonego stopnia. 

Tryb zdobywania stopni określa wcześniej przywołana Uchwała Rady 
Naczelnej ZHP w sprawie systemu stopni instruktorskich. Pierwszym 
etapem jest podjęcie inicjatywy przez osobę zainteresowaną zdoby-
ciem konkretnego stopnia instruktorskiego. Dlatego wędrownik, czło-
nek starszyzny lub instruktor, decydujący się na zdobywanie stopnia, 
zgłasza do właściwej KSI (Komisja Stopni Instruktorskich) gotowość 
podjęcia próby. KSI akceptuje opiekuna próby, przedstawionego przez 
otwierającego próbę, lub wyznacza za jego zgodą innego opiekuna 
próby (instruktora co najmniej w stopniu podharcmistrza dla prób 

pwd i phm oraz w stopniu harcmistrza dla prób hm). Następnie otwie-
rający próbę wspólnie z opiekunem opracowuje program próby i skła-
da wniosek o otwarcie próby wraz z jej programem do właściwej KSI 
(wniosek wymaga opinii bezpośredniego przełożonego osoby otwie-
rającej próbę, np. komendanta hufca lub szczepu). Komisja po rozmo-
wie z kandydatem i opiekunem oraz pozytywnym przyjęciu programu 
próby wnioskuje do właściwego komendanta o otwarcie próby. Po tym 
fakcie rozpoczyna się realizacja próby, która trwa od 12. do 24. mie-

Próby na stopnie instruktorskie oparte są na generalnym założeniu, 
iż stanowią one pewnego rodzaju plan rozwoju instruktora. Realizacji 
tych prób oparta jest na elementarnym założeniu metody harcerskiej, 
jakim jest samodoskonalenie przez „stawianie wyzwań”. W związku 
z tym w programie próby powinny znaleźć się zadania, których re-
alizacja przyczyni się m.in. do podniesienia kompetencji wychowaw-
czych, pogłębienia wiedzy (zarówno w obszarach pracy harcerskiej, 

ale również w innych, np. związanych z pracą zawodową, społeczną 
itd.), zdobycia nowych umiejętności, utrwalenia pożądanych postaw 
itd. W oparciu o takie podejście, nie należy w programie próby wpi-
sywać zadań, które dotyczą już osiągniętych wcześniej celów i zamie-
rzeń. Powinny być to zadania określające cele na czas realizacji próby. 
Należy podkreślić, że wg aktualnie obowiązującego „syste-
mu stopni instruktorskich”, program próby na stopień in-
struktorski stanowi „drogę dojścia do poziomu, wynikającego 
z idei [3] oraz wymagań stopnia” [4]. Przy czym program powi-
nien zawierać dowolną liczbę zadań, które zapewniają realizację 
wszystkich wymagań na stopień – jedno zadanie można powiązać 
z większą liczbą wymagań, a jedno wymaganie może być realizo-
wane przez kilka zadań. Ponadto powinien być on powiązany z pla-
nem pracy środowiska (drużyna, szczep, hufiec), wiązać się z peł-
nioną funkcją przez osobę realizującą próbę, określać przewidywany 
czas trwania próby (12-24 miesiące). Niezwykle istotne jest rów-
nież to, żeby w zadaniach próby uwzględnić aktualny poziom i do-
świadczenie zdobywającego stopień. Chodzi oczywiście nie tylko 
o doświadczenie i poziom tzw. „wyrobienia harcerskiego”, ale rów-
nież szerzej – doświadczenie życiowe,  zawodowe, społeczne itd.

Jak wynika m.in. z powyższych uwag, zadania do realizacji w ramach 
próby na stopień instruktorski powinny przede wszystkim być tworzo-
ne w oparciu o „wymagania próby” oraz „ideę stopnia” (dla każdego 
z trzech stopni inne wymagania i inna idea). Przy czym „wymagania” 
stanowią pewnego rodzaju wykaz obszarów i pól działania, w których 
osoba zdobywająca stopień powinna wykazać się zdobyta wiedzą, 
umiejętnościami, nowymi doświadczeniami itd. Natomiast „idea stop-
nia” opisuje sylwetkę instruktora posiadającego jeden z trzech stopni, 
uwzględniając m.in. pożądany poziom wiedzy  i umiejętności, cechy 

“…próby na stopnie instruktorskie oparte są na generalnym 
założeniu, iż stanowią one pewnego rodzaju plan rozwoju 
instruktora…”

“… to, jak instruktorzy harcerscy wypełniają swoje obowiązki 
opiekuńczo-wychowawcze, zależy przede wszystkim od ich 
kompetencji…”
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sięcy. Otwarcie próby komendant ogłasza rozkazem. Po zrealizowaniu 
wszystkich zadań próby, w celu jej zamknięcia zdobywający stopień 
składa do KSI wniosek o zamknięcie próby. Do wniosku dołącza: kartę 
próby zawierającą potwierdzenie wykonanych zadań, pisemny raport 
z przebiegu próby, realizacji wymagań i osiągnięcia  poziomu opisanego 
w idei stopnia, dokumentację powstałą w wyniku realizacji próby, opi-
nię opiekuna próby i bezpośredniego przełożonego oraz komendanta 
zaliczającego służbę instruktorską. KSI po rozmowie ze zdobywają-
cym stopień i jego opiekunem wnioskuje do właściwego komendanta 
o zamknięcie próby. Po pozytywnym zamknięciu próby właści-
wy komendant, na wniosek KSI, przyznaje stopień rozkazem.
Reasumując należy podkreślić że to, jak instruktorzy harcerscy wy-
pełniają swoje obowiązki opiekuńczo-wychowawcze, zależy przede 
wszystkim od ich kompetencji. System stopni instruktorskich jest tak 
skonstruowany, że zdobywanie kolejnych stopni niejako wymusza na 
kandydatach na instruktorów oraz na instruktorach zdobywających 
kolejne stopnie ciągłe samodoskonalenie poprzez stawianie sobie coraz 
to wyższych wymagań i nowych celów. Dzięki temu każdy zaangażowa-
ny instruktor harcerski jest dodatkowo motywowany do zdobywania 
nowych umiejętności i doświadczeń oraz ma możliwość wzmacniania 
i utrwalania postaw wynikających z wyjątkowego i unikalnego kodeksu 
moralno-etycznego zapisanego w Prawie i Przyrzeczeniu Harcerskim. 

Przypisy:
[1] P. Bielicki, „Służba instruktorów Kręgu Instruktorskiego STOS na podstawie analizy rozkazów Ko-
mendanta Hufca w latach 1997-2009”, Włocławek 2009.
[2] Uchwała nr 40/XXXVI Rady Naczelnej ZHP z dnia 6 marca 2011 r. w sprawie systemu stopni in-
struktorskich.
[3] Idee stopni, to swego rodzaju opis sylwetki instruktora posiadającego dany stopień. Próby na po-
szczególne stopnie instruktorskie zakładają, iż po zrealizowaniu takiej próby, dany instruktor będzie 
posiadał cechy, wiedzę, umiejętności, doświadczenie, pozycję społeczna itp. opisane w idei stopnia. Idea 
stopnia przewodnik: „Poznaje siebie i motywy swojego postępowania. Jest wzorem dla harcerzy. Ma 
uzdolnienia przywódcze. We współdziałaniu z dziećmi i młodzieżą znajduje radość, umie być starszym 
kolegą i przewodnikiem. Świadomie stosuje metodę harcerską do realizacji celów wychowawczych. 
Ma poczucie odpowiedzialności za pracę i powierzony zespół. Bierze aktywny udział w życiu hufcowej 
wspólnoty. Idea stopnia podharcmistrz: Określa kierunki swojego rozwoju. Swoją postawą propaguje 
harcerski system wartości. Rozumie ludzi i otaczającą go rzeczywistość – reaguje na ich potrzeby. Potra-
fi zauważyć sytuacje problemowe i je rozwiązywać. Umie spojrzeć na nie szerzej, niż tylko z perspekty-
wy własnego środowiska. Buduje swój autorytet. Doskonali swą wiedzę i umiejętności wychowawcze. 
Dzieli się nimi z kadrą. Pracuje w zespole instruktorskim. Ma własny pogląd na sprawy nurtujące jego 
środowisko harcerskie. Idea stopnia harcmistrz: Konsekwentnie realizuje swoje cele życiowe. Osiągnął 
założoną przez siebie dojrzałość w życiu rodzinnym, zawodowym, i społecznym. Kreuje rzeczywistość. 
Jest znaczącą osobowością w zespole instruktorskim, 
z którym pracuje, i w środowisku swojego działania. Własne doświadczenia życiowe i wychowawcze 
potrafi przełożyć na trwały dorobek. Ma dużą wiedzę i umiejętności w zakresie samodzielnego kierowa-
nia zespołem. Potrafi inspirować i organizować swoje środowisko do potrzebnego społecznie działania. 
Wpływa na oblicze harcerstwa. Jest wzorem dla instruktorów.
[4] Każda próba na stopień zakłada realizację tzw. wymagań. Dla każdego stopnia jest kilkanaście wy-
magań do zrealizowania. Same wymagania są realizowane poprzez skonkretyzowane zadania, uwzględ-
niające m.in. termin realizacji, miejsce, formę/metodę, ocenę efektów itp. Trzy przykładowe wymagania 
dla próby na stopień podharcmistrza: 1) Wykazał się umiejętnością pracy w zespole, komunikowania 
się oraz motywowania innych;2) Ukończył kurs podharcmistrzowski; 
3) Uczestniczy w pracach zespołu instruktorskiego, zrealizował zadanie instruktorskie na poziomie 
hufca. 
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Słowa te zostały wypowiedziane przed blisko wiekiem. Tyle 
w tym czasie się wydarzyło, tyle zmieniło ale jak dotąd nikt 
z nas nie ma w nadmiarze radości. Harcerstwo m.in. mia-
ło dać właśnie radość młodym ludziom. Druh Kamyk po-
dał nawet w jaki sposób można tego dokonać. Tylko, czy 
my dzisiaj potrafimy to dostrzec i realizować? Na szczęście 
są miejsca i ludzie wśród, których można doświadczyć ży-
cia „w sympatycznym, braterskim środowisku, wśród peł-
nych romantyzmu przygód”, tak by „zostawić jasny promień 
wspomnień z młodości”. Tak z młodości, bo w końcu harce-
rze się nie starzeją. Zresztą znam wielu młodych ludzi, któ-
rzy są już bardzo starzy, i starszych, którzy nadal są młodzi.

Konferencja harcmistrzowska w Gaju w dniach 8 i 9 sierp-
nia 2015 r. tylko to potwierdza. Zorganizowana została przez 
Chorągwiany Zespół Kadry Kształcącej z aktywnym udziałem 
instruktorów z naszego włocławskiego hufca, a ściślej mówiąc 
z Kręgu Instruktorskiego „Stos”. Wzięło w niej udział kilku-
dziesięciu instruktorów z kilku chorągwi ZHP oraz instruk-
torzy GK. Ja również miałem ogromną przyjemność uczestni-
czyć w tym wyjątkowym spotkaniu instruktorskim. W trakcie 
tejże konferencji zastanawialiśmy się nad fenomenem harcer-
stwa dziś. Bo przecież w cywilizacji pośpiechu, lęku i myśle-
nia wyłącznie o sobie – młodzież garnie się do harcerstwa. 
Do harcerstwa, które nastawione jest przecież na służbę…

Robert Baden Powell napisał kiedyś: „nie chodzi o to, abyśmy 
osiągnęli nasze najwyższe ideały, ale o to, aby były one naprawdę 
wysokie”. Myślę, że młody człowiek szuka prawdy i dostrzega ją w 
harcerskich ideach. Nie chce być samotny i odnajduje wspólnotę 
w harcerstwie. Chce się rozwijać i być wartościo-
wym człowiekiem – wybiera harcerstwo. Szuka praw-
dziwych mistrzów – jest ich wielu w harcerstwie. 
No właśnie… takich mistrzów było sporo w Gaju.

Mocny węzeł
Nowych mistrzów szary szereg
Leśną dróżką idzie w Gaj
Sznur połączył ich marzenie
Nowych wyzwań cała moc

Czas upływa, ogień gaśnie
Rozplątane ludzkie dłonie
Odejdziemy, sznur zostanie
Zawiązany mocnym węzłem
Na jeziorze w Małą Boję…*
                                           (L.M.)
* Mała Boja – zawsze czytaj: Bojka (przyp. M.B.)

Mocna jest ta Mała Boja, bo sznur jest długi i trzyma kolejne 
pokolenia rycerskie.
 A czy musi wytrwać?  Tak – to służba.

moje gaju słuchanie,
na twe ręce Podziękowanie

pwd. Mariusz Bielicki

„OBOK celóW OgólNycH, dalSZycH, Ma 
HarcerStWO BliżSZe a NieMNiej WażNe 
– MóWi KaMyK. – dać radOść życia 
ZaPracOWaNej MŁOdZieży, OderWać ją 
Od ciągŁegO ślęcZeNia PrZy KSiążKacH 
luB WarSZtatacH, a PrZeZ ciągŁe ży-
cie W SyMPatycZNyM, BraterSKiM śrO-
dOWiSKu, Wśród PeŁNycH rOMaNtyZMu 
PrZygód WyciecZKOWycH – ZOStaWić 
jaSNy PrOMień WSPOMNień Z MŁOdOś-
ci. ucHrONić Od ZŁycH WPŁyWóW, Od 
ZgNiliZNy, WyrWać Z NieOdPOWiedNiegO 
tOWarZyStWa… [1]



           Kwartalnik Hufca ZHP Włocławek-Miasto    harcerskie SŁOWO strona | 17

Nr 3(7)/2015
lipiec - wrzesień

A czy warto? Przeczytaj sam:
Złoty róg Polski trzyma w ręku
Z przepotężnej swej siły młode narodu pokolenie.
I zadmie weń lada dzień, lada godzina pobudkę nową,
Nowa pieśń życia, od której rozradują się kości
Pradziadów i ojców, rozraduje się młoda krew
                                              (Stefan Żeromski)

Wielka to rzecz, wielka sprawa. I chociaż, nie za-
wsze jest chęć do pracy, nie zawsze przyjaciół krąg, 
nie zawsze jest obok ktoś – zawsze pamiętaj, że:

Nic nie ginie, mistrzu, na tym świecie Bożym
Każda potu kropla, co ze skroni spada,
Każda łza… [2]

Druhno Lucyno, CZUWAJ!!!
pwd. Mariusz Bielicki (Maniek)

Przypisy:
[1] Gawęda na Kursie Instruktorskim pod Piwniczną latem 1921 roku: Jak rozumiem harcerstwo i swo-
ją w nim rolę? WIERNA RZEKA HARCERSTWA t. II, BARBARA WACHOWICZN Kamyk na szańcu 
gawęda o druhu ALEKSANDRZE KAMIŃSKIM OFICYNA WYDAWNICZA RYTM WARSZAWA.
[2] Ten wiersz powiedziała druhna Olga Małkowska autorce książki, dobiegając końca swych dni. 
WIERNA RZEKA HARCERSTWA t. I, BARBARA WACHOWICZN Druhno Oleńko! Druhu Andrze-
ju! OFICYNA WYDAWNICZA RYTM WARSZAWA 1995.
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Pierwszy dzień Powstania - relacja Patrolu Sanitarnego Harcerek z 
hufca „Ochota”

W dniu 1 sierpnia rano otrzymałyśmy rozkaz, że mamy sta-
wić się na ul. Sosnowej z apteczkami i żywnością na 3 dni.

Zebrałyśmy się więc w wyznaczonym miejscu, czekając na dalsze roz-
kazy. Około godz. 13-ej- zdecydowałyśmy, że pójdę do Jadłodajni Jar-
skiej w Alejach Jerozolimskich i przyniosę stamtąd obiad. Tak też zrobi-
łam. Po obiedzie, patrolowa nasza Baśka, tak jak i drużynowa z hufca 
„Ochota”, oświadczyła, że pogna do domu na Wilczą po więcej tłuszczu.

O 16-ej usłyszałyśmy strzały. Baśka nie wracała. Ja, jako zastęp-
czyni patrolowej, objęłam tymczasową komendę patrolu sanitar-
nego. Było nas teraz 4- ja, drużynowa 16-tki, dwie moje nastę-
powe: Majka i Baśka i Lilka również harcerka z hufca „Ochota”.

Niedługo goniec przyniósł nam rozkaz, że mamy zameldować się u do-
wódcy kampanii na ul Chmielnej (chyba 59). Puszyłyśmy Chmielną 
w stronę Wielkiej. Strzelano. Nie mogłyśmy się zorientować skąd pa-
dają strzały, ale szłyśmy już ostrożniej, pod murami kamienic, prze-
suwając się szybko od bramy do bramy. Tu pierwszy raz w czasie po-
wstania zobaczyłyśmy trupa, dopiero co zabitego młodego mężczyzny.

Na podwórzu wskazanego domu zobaczyłyśmy kilka pa-
troli sanitarnych, parę łączniczek, dużo „chłopców” z AK. 

Zameldowałyśmy się. Na razie nie było nic do roboty. Wkrótce za-
czął się palić dom na Chmielnej, przez którego bramę weszłyśmy. Za-
częłyśmy pomagać przy gaszeniu i wynoszeniu rzeczy mieszkańców. 

Potem, gdy czekałyśmy na dalsze rozkazy, słyszałyśmy, ze chłopa-

kom zabrakło amunicji, po którą trzeba iść na druga stronę Mar-
szałkowskiej. Paru chłopaków poszło...czekano...nie wracali. Oka-
zało się, ze są ranni i leżą przy rogu Wielkiej. Poszło innych kilku.

Tymczasem zapadł zmierzch, ale bił blask od palą-
cych się baraków drewnianych na tyłach Dworca Głównego.

Dowódca zwrócił się do patroli sanitarnych, czekających bezczynnie 
na podwórzu: „Który patrol pójdzie na ochotnika po rannych chłop-
ców?” Zgłosiłam nasz patrol. Ruszyłyśmy, niosąc dwie pary noszy. 
Gdy dochodziłyśmy do Wielkiej zaczęła się strzelanina. Majka i Baś-
ka zabrały jednego rannego i wycofały się z nimi do bramy. Lilka zo-
stała ranna, więc cofnęłam się do bramy, żeby ktoś wziął ze mną no-
sze i poszedł po rannych. Właśnie Baśka i Majka wyruszały ponownie. 
Strzelanina znów się wzmogła. Po chwili dotarła do mnie wiado-
mość od chłopców, którzy obserwowali to przez okno, że obie są ranne. 

Nie miałam z kim ruszyć ku nim. Zresztą to było beznadziejne. Po-
stanowiłam dotrzeć do nich przez ulicę Wielką, gdyż leżały na sa-
mym rogu Wielkiej i Chmielnej. Podwórkami, przebitymi w piwni-
cach otworami dotarłam do trzeciego od rogu Chmielnej domu. Zaczął 
mżyć deszcz. W bramie stała grupa cywilów. Zwróciłam się do nich 
z pytaniem czy nie pomógłby mi kto przynieść rannych. Od grupy ode-
rwał się mężczyzna i młoda kobieta. Ruszyli za mną. W mroku pod 
murem posuwaliśmy się. Znowu rozległy się strzały. Kobieta przypa-
dła do ziemi, mężczyzna schował się za latarnię. Ja również padłam 
plackiem na chodnik. Po chwili strzały umilkły. Podniosłam głowę 
i obejrzałam się na moich towarzyszy. Kobiety nie zobaczyłam. Mężczy-
zna, skulony za latarnią, był ranny w obie ręce. Wycofał się do bramy 
kamienicy, z której wyruszaliśmy. Zostałam sama. Byłam pod bramą, 
parterowego domu, drugiego od rogu Chmielnej. Przy oknie wystawo-

Pierwszy dzień Powstania - relacja Patrolu sanitarne-
go harcerek z huFca „ochota”

W nawiązaniu do rozpoczętego wcześniej 
cyklu o historii ruchu harcerskiego prezen-
tuję poniżej kolejną kartę z historii harcerst-
wa. tym razem zapraszam do zapoznania 
się relacją z „Pierwszego dnia z Powstania”. 
rzecz jasna chodzi o Powstanie Warszawskie, 
które trwało od 1 sierpnia do 3 październi-
ka 1944 roku. relacja pochodzi z archiwum 
akt Nowych, archiwum Komisji Historycznej 
Związku Harcerstwa rzeczypospolitej, sygn. 
44, zespół nr 2302.
do lektury zaprasza hm. katarzyna marszałek
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ko szkoda, że tak mało się wam przydałam. Tak od razu, pierwszego 
dnia....”. Byłam przeświadczona, że mówi głupstwa- „Majko, będziesz 
żyć. Masz tylko malutką ranę w boku. Zobaczysz jak prędko się za-
goi. We wrześniu pójdziesz do szkoły... Zobaczysz!” – „Nie Ineczko”. 

Ja umrę. Martwię się o Irkę (młodsza siostra Majki- matki nie mia-
ły). Kto się nią zaopiekuje – Marynia (gospodyni) nie jest dobra. Co 
będzie z Irką?”. Usiłowałam przekonać Majkę, że niepotrzebnie my-
śli o śmierci. Majka jednak z uporem powtarzała, że to już koniec.

Nie mogłam doczekać się lekarza, zostawiłam przy Majce ja-
kąś nieznaną mi sanitariuszkę, która się tam znalazła i ruszyłam 
na poszukiwania. Było około 4-ej nad ranem. Warszawa, zmęczo-
na pierwszym dniem powstania, spała. Nie było kogo pytać się o le-
karza. Nie wiedziałam gdzie go szukać. Dotarłam do dowódz-
twa. Tu dowiedziałam się, że w ciemnościach nocy, pod osłoną 
udało się chłopcom przenieść Baśkę i tych rannych z roku Wielkiej. 

Lilka nie żyła, Dowiedziałam się również, ze te strzały były z „Asto-
rii”- hoteliku niemieckiego na Chmielnej, tuż przy rogu Wiel-
kiej. Nie dziwnego, że celne. Baśkę zobaczyłam. Leżała na noszach 
z twarzą białą jak kreda. Z nogi upłynęło wiele krwi. Wygląda-
ła jak trup- przeraziłam się, że nie dożyje do rana. Dowódca powie-
dział, ze nasza patrolowa Baśka przedarła się w nocy przez Aleje 
i mam natychmiast zameldować się u niej na Sosnowej. Było już ja-
sno. Zameldowałam się jako jedyna pozostała z naszego patrolu. Na-
legałam, że muszę natychmiast znaleźć lekarza dla Majki i iść do 
niej. Baśka kazała mi iść spać. Próbowałam przekonać ją. Powiedzia-
ła: „Załatwię to sama. Ty musisz się przespać. Idź spać. To rozkaz”.
Z rozpaczą położyłam się. Byłam jednak tak wyczerpana, że od 
razu zasnęłam. Gdy otworzyłam oczy, Baśka siedziała koło mnie. 
Spojrzałam pytająco. Baśka miała taki wyraz twarzy, że wiedzia-
łam, że stało się coś strasznego. Zapytałam: „Baśka nie żyje?”- Baś-
ka nie żyje. Majka nie żyje”. – Nie mogłam w to uwierzyć. Wy-
jaśniła, ze wkrótce po moim odejściu Majka miała krwotok 
wewnętrzny i skonała. Pozwoliła mi iść ją zobaczyć i pożegnać. 

I znów podwórkami i piwnicami, mało przytomna z rozpaczy, 
dowlokłam się do budynku szkoły przy rogu Wielkiej i Chmiel-
nej. Płonęły górne piętra. Zeszłam do piwnicy. Uderzył chłód i zim-
ny podmuch zgasił mi zapałkę. Musiałam się z Majką pożegnać, 
zobaczyć, ją po raz ostatni, a z drugiej strony bałam się tego wido-
ku, przerażenie ogarniało mnie na myśl, że zobaczę trupa Majki.
Powoli, osłaniając chwiejący się płomyk zapałki, posuwa-
łam się do prowizorycznych mar. Zapałki gasły, zapalałam na-
stępne. Majka leżała, jak ją zostawiłam: blada, poważna i tyl-
ko szczękę i powieki przewiązane miała bandażem. „Czemu nie 
żyjesz Majko?”, Dlaczego to nie mnie, ale Ciebie zabili?” „Dlaczego?”.

Przed południem 2 sierpnia, na podwórzu wypalonej szko-
ły były trzy mogiłki, może cztery. Na nich drewniane, zbi-
te z desek krzyże. Na jednym z nich napisałam - „Sanita-
riuszka Majka Maria, lat 16. Zginęła śmiercią żołnierza”. 

Ina
Drużynowa 16 Warszawskiej Drużyny Harcerek
 

wym sklepu leżała ranna sanitariuszka. Wsunęłam się w bramę tego 
domu, na podwórzu z trudem odszukałam właściciela sklepu i zażąda-
łam, żeby wpuścił mnie przez sklep i podniósł kratę, gdyż tuż obok leży 
ranna. Właściciel nie chciał. Bał się. Powiedział, ze następnego dnia 
Niemcy go za to rozstrzelają. Wreszcie, nie pamiętam już jak, udało 
mi się skłonić go do tego. W rannej i nieprzytomnej dziewczynie po-
znałam znaną mi z widzenia harcerkę. Z trudem zaczęłam ją przesu-
wać bliżej otworu drzwi sklepu, gdyż była to dziewczyna tęga i ciężka.

Znów zaczęto do nas strzelać; być może wtedy śmiertelna kula 
ją zabiła. Gdy wreszcie wciągnęłam ją do sklepu- nie żyła.  

Do dziewcząt na rogu ulicy było daleko- długość dwóch domów, tego 
parterowego i wysokiego kilkopiętrowego szarego budynku szkoły. 
Musze tam dotrzeć. Nogi ciążyły mi jak ołów. Strach... Nie miałam 
już nikogo do pomocy i nikogo nie szukałam. Ledwie wlokąc za sobą 
ociężałe nogi, czołgając się po mokrym chodniku przy samym murze 
domu, posuwałam się zwolna ku rannym. Znów zaczęto strzelać. Sta-
rałam się wtulić w mur. Nade mną kule biły w ścianę, tynk, odpryski 
cegieł sypały się. Przez cały czas nie mogłam zrozumieć skąd padają 
kule. Przecież z dworca który był w rękach Niemców, byłam teraz nie-
widoczna. A jednak ktoś mnie dobrze widzi i chyba z dość bliska, bo 
kule omijają mnie tylko o centymetry, choć już prawie zupełnie ciemno.

Wreszcie dotarłam do Majki. Leżała za kupą gruzów pod murem. Była 
ranna w bok. Powoli uniosłam jej bluzę i dostałam się do rany. Nie 
krwawiła. Był to niewielki owalny otwór. Założyłam opatrunek i oban-
dażowałam. Teraz próbowałam ciągnąć Majkę ku bramie na Wielkiej. 

Trzeba było ją przeciągnąć ku krawędzi chodnika, żeby omi-
nąć kupę gruzów, lub przeciągnąć ją przez te gruzy. Zaczę-
to strzelać. Zamarłyśmy bez ruchu. Gdy ucichło- znów usiłowa-
łam ciągnąć Majkę. Nie mogłam dąć rady. Majka, widząc to, 
powiedziała: „Ineczko, sama nie dasz rady, a ja nie mogę Ci nic po-
móc. Musisz iść po kogoś”. Z ciężkim sercem poczołgałam się do bra-
my, obiecując Maji wrócić po nią jak najszybciej. Ciągle mżył deszcz. 

Wreszcie dotarłam do komendy i zameldowałam. Ko-
mendant rozkazał „chłopcom” dotrzeć do budyn-
ku szkolnego i tam przez okienko piwnicy wciągnąć rannych. 
Przez przejścia w piwnicach doszliśmy do podwórza parterowego 
domu, po drabinie na jego dach i stamtąd na podwórze szkoły. Była 
zamknięta, jednak ktoś mieszkał tam i wpuszczono nas. W piwni-
cy odnaleźliśmy okienko, przy którym leżała Majka i chłopcy zaczę-
li piłować kratę. Niemcy usłyszeli to, zaczęli strzelać, mierząc nisko 
nad chodnikiem. Wreszcie krata ustąpiła. Otwór był wąski, ale moż-
na było ranną przeciągnąć. Widziałam jak blade usta Majki zaciska-
ją się z bólu, jak zagryza wargi, ale prosiłam: „Majko spróbuj nie ję-
kać, bo znów będą strzelać”. Majka szepnęła: „Nie bój się, nie jęknę”.

Ze stołków zestawiliśmy łóżko dla niej. Od niej dowiedzieliśmy się, że 
Baśka leży parę metrów dalej, na ściętym narożniku domu i jest ran-
na w nogę. Chłopcy odeszli. Zdjęłam z Majki mokre rzeczy, nakry-
łam swoimi, suchymi. Majka trzęsła się z zimna. Od ludzi mieszkają-
cych w szkole udało mi się pożyczyć koc,. Przykryłam ją. Czekaliśmy. 
Obiecano nam lekarza. Majkę chwyciły bóle. Wstrzyknęłam morfi-
nę. Ustały. Ta malutka rana majki napawała mnie nadzieją, a nawet 
pewnością, ze Majce nic nie grozi. Będzie żyć. Ona jednak myślała ina-
czej. – W pewnej chwili powiedziała: „Nie żal mi, że umieram. Tyl-
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Jednym z elementów „metody harcerskiej” jest prawo i przyrzecze-
nie harcerskie (mamy tu na myśli również prawo i obietnicę zucha 
oraz zobowiązanie instruktorskie), czyli zbiór idei, praw i obowiąz-
ków, które wytyczają ramy etyczne i moralne, na których to wycho-
wanie się opiera. „Przyrzeczenie i prawo harcerskie kreślą konkretny 
system wartości, opisują ideał. Odzwierciedlają zasady harcerskie-
go wychowania: służbę, braterstwo, pracę nad sobą. Prawo każde-
mu harcerzowi daje ściśle określony kodeks postępowania, jest dla 
niego życiowym drogowskazem (…) Akceptowanie zawartych 
w Prawie i Przyrzeczeniu ideałów oraz stały, możliwie największy, 
wysiłek zmierzający do ich osiągnięcia są wobec młodego człowie-
ka skutecznym instrumentem wpływającym na jego rozwój” [1].

Trudno jest w prosty sposób odpowiedzieć na pytanie, czym jest har-
cerstwo? Twórca skautingu, z którego harcerstwo się wywodzi i któ-
rego jest integralną częścią twierdził, że „(…) zasadą skautowego 
systemu wychowawczego jest badanie pragnień i pomysłów chłopca 
i kierowanie nim tak, by wychowywał sam siebie, a nie tylko był po-
uczany (…) Naczelnym zadaniem naszego systemu wychowawczego 
jest uchwycić charakter chłopca na gorąco, kiedy jest zdolny do entu-
zjazmu, wykuć go w odpowiedni kształt wywabić na wierzch i rozwi-
nąć jego indywidualność, tak by sam potrafił wychować się na dobrego 
człowieka i obywatela cennego dla kraju w najbliższej przyszłości” [2].

Powyższe „pragnienie” lub jak, kto woli „misję”, czyli wychowywanie – 
kształtowanie osobowości młodego człowieka, można realizować, gdy 
do dyspozycji mamy odpowiednio przygotowanych i predysponowa-
nych wychowawców-instruktorów. To od ich umiejętności, wiedzy oraz 

właściwej postawy etycznej i moralnej zależy „jakość tego wychowa-
nia”. Aleksander Kamiński tak pisał o instruktorach-wychowawcach: 
„Co to znaczy – być wychowawcą młodzieży? Znaczy to po prostu – da-
wać, służyć, pomagać, inspirować. Przeciwieństwem, karykaturą wy-
chowawcy jest wódz, manipulator, który narzuca innym swój sposób 
myślenia, działania, postępowania (…) Zadanie wychowawcy polega 
na wyzwalaniu w jednostce wszystkiego tego, co w nim najlepsze, war-
tościowe, na pomocy w samorealizacji, w samourzeczywistnianiu” [3].

To właśnie dlatego „(…) warunkiem skuteczności harcerskiej meto-
dy jest przykład instruktora. Swoją postawą instruktor powinien da-
wać przykład osiągania wartości, którym służy harcerstwo, pokazy-
wać, że życie według Prawa Harcerskiego może być źródłem radości” 
[4]. Dzieje się tak zapewne dlatego, że „Prawo Harcerskie oddziału-
jąc na jednostkę (także i na dorosłą osobę) sprawia, że kształtuje ona 
w sobie określone postawy. Duchem Przyrzeczenia i Prawa nie są sło-
wa same w sobie, tylko znaczenie w nich ukryte (…) Pełniąc różno-
rodne instruktorskie funkcje powtarzamy nasze Prawo i Przyrzecze-
nie na wielu etapach harcerskiego życia. Jednak mogą mieć one rożne 
znaczenia w miarę, jak dorastamy, rozwijamy się i zmieniamy pod 
wpływem doświadczeń życiowych. Musimy nieustannie oceniać na-
sze zachowanie patrząc, czy pozostają ciągle dla nas wyzwaniem i co 
możemy uczynić, by pogłębić ich rozumienie” [5]. Prawo i przyrze-
czenie harcerskie, jako najważniejszy element „metody harcerskiej”, 
stosowane są z dużym powodzeniem już prawie 100 lat. Tak komen-
tując stosowanie Prawa Harcerskiego (Prawo Harcowe) w codzien-
nym życiu pisali autorzy książki „Harce młodzieży polskiej”, wydanej 

Podstawy wychowawcze zhP
hm. Piotr Bielicki

Związek Harcerstwa Polskiego jest ruchem 
wychowawczym, którego celem podst-
awowym jest podejmowanie działań umożli-
wiających harmonijny rozwój intelektualny, 
społeczny, duchowy i fizyczny człowieka. 
Harcerstwo realizuje ten cel poprzez specy-
ficzny model wychowawczy, który określa się 
mianem „harcerskiego systemu wychowaw-
czego”. System ów tworzą: zasady harcerskie-
go wychowania, program harcerski, metoda 
harcerska.
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go wychowania” oraz odpowiedzi na pytanie „jaki ma być człowiek, 
którego kształtuje dzisiejsze harcerstwo?”. Kolejna część dokumentu 
poświęcona została „metodzie harcerskiej” – wymienione i opisane 
zostały tu cztery elementy metody oraz sześć cech metody, a także 
rola drużynowego w realizacji misji wychowawczej ZHP. Następna 
część tego opracowania to „komentarz do obietnicy i prawa zucha, 
przyrzeczenia i prawa harcerskiego” autorstwa harcmistrza Stefana 
Mirowskiego z 1996 roku oraz „komentarz do prawa harcerskiego” 
będący załącznikiem do Uchwały nr 25/XXXV Rady Naczelnej ZHP 
z dnia 15 listopada 2008 r. Cały dokument zakończony jest tek-
stem „kodeksu instruktorskiego” będący załącznikiem do Uchwa-
ły nr 33/XXXV Rady Naczelnej ZHP z dnia 7 marca 2009 r.

Przypisy:
[1] „Harcerskie Ideały”, Warszawa 1997, s. 11.
[2] R. Baden-Powell, „Skauting dla chłopców”, Warszawa 1938/Warszawa 1990, s. 12, 14, 374.
[3] A. Janowski, „Aleksander Kamiński, Myśli o Polsce i wychowaniu”, Warszawa 2003, s. 21.
[4] „Harcerskie Ideały”, Warszawa 1997, s. 12
[5] K. Bokacka, G. Całek, M. Przepiórka, „Instruktorskie rozważania”, Warszawa 2002, s. 4.
[6] E. Piasecki, M. Schroeiber, „Harce młodzieży polskiej”, Lwów 1917/Łódź 1999, s. 38-39.

Powyższy tekst stanowił wprowadzenie do szkolenia pn. „Podstawy Wychowawcze ZHP”, które zostało 
przeprowadzone w ramach cyklu szkoleń pn. „WUERPEDE – wiem, rozumiem, potrafię, działam…”, 
prowadzonych w formule e-learningu dla kadry instruktorskiej Hufca ZHP Włocławek-Miasto w roku 
harcerskim 2013/14. 

w 1917 roku we Lwowie: „A więc Czuwaj (kierując się Prawem Harcer-
skim, przyp. autora), gotów spełniać rozkazy przełożonych – czuwaj 
fizycznie i duchowo. Fizycznie, przez zdobycie dostatecznej ilości sił 
i utrzymywanie się przy zdrowiu. Duch wo, przez ustale-
nie twego myślenia, czucia i zachceń, w ten sposób, byś wszyst-
kie te władze mógł skierować do skutecznego wykona-
nia tego, czego od ciebie obowiązki harcerza wymagają” [6]. 

Realizacja misji wychowawczej ZHP opiera się na wielu elementach sta-
nowiących podstawę wartości i postaw kształtowanych w ich duchu. Z 
uwagi na ich wielość oraz duże zróżnicowanie istnieje potrzeba jasne-
go opisu zawierającego wskazówki oraz zasady, na których powinna 
opierać się działalność wychowawcza Związku Harcerstwa Polskiego. 
W celu zawarcia w jednym dokumencie tych wszystkich istotnych ele-
mentów, podejmowane były już wcześniej próby stworzenia takich „ra-
mowych opracowań”. W ostatnich latach najważniejszymi dokumentami 
wytyczającymi główne kierunki działalności wychowawczej ZHP były: 
1) opracowanie „Harcerskie Ideały”, przyjęte Uchwałą Rady Na-
czelnej ZHP nr 33 
z 22 lutego 1997 r.
2) Deklaracja Ideowa XXXII Zjazdu ZHP „Bądźmy czytelni, 
Bądźmy widoczni, Bądźmy otwarci”, przyjęta Uchwałą nr 2 Zjazdu 
ZHP w grudniu 2001 r.

Na XXXIII Zjeździe ZHP, który obradował w grudniu 2005 
roku, przyjęty został kolejny dokument wytyczający kierun-
ki pracy wychowawczej prowadzonej przez Związek Harcer-
stwa Polskiego. Dokumentem tym jest opracowanie „Podsta-
wy Wychowawcze ZHP” (stanowiło ono wówczas integralną 
cześć „Strategii rozwoju ZHP do 2009 roku”). Zjazd zalecił kadrze 
Związku kierowanie się treścią „Podstaw wychowawczych ZHP” 
w codziennej pracy wychowawczej. Główna Kwatera ZHP oraz har-
cerskie komendy zostały zobowiązane do upowszechnienia „Pod-
staw wychowawczych ZHP” wśród członków ZHP. Wszystkie śro-
dowiska instruktorskie zostały zobowiązane do przeprowadzenia 
dyskusji na temat aktualnego rozumienia Prawa Harcerskiego. 

W roku 2009 dokonano zmian w tymże dokumencie (Uchwała 
XXXVI Zjazdu ZHP z dnia 6 grudnia 2009 r.  w sprawie zmian w 
Podstawach wychowawczych ZHP). W wersji dokumentu z 2009 roku 
w stosunku do poprzedniej wersji z 2005 r., dokonano kilku zmian 
edytorskich, polegających na zmianie niektórych fragmentów tek-
stu lub dopisaniu nowych fraz – zmiany te nie wpłynęły na zasad-
niczy kształt dokumentu. Ponadto dodano dwie zupełnie nowe czę-
ści, których nie było w poprzedniej wersji dokumentu tj. dodatkowy 
„komentarz do prawa harcerskiego” oraz „kodeks instruktorski”.

„Podstawy Wychowawcze ZHP” to dokument stanowiący „opis naj-
ważniejszych dla ZHP wartości oraz postaw kształtowanych w ich 
duchu”.  Jest on niejako „instrukcją” dla harcerskich wychowawców 
– instruktorów, zawierającą elementarne wskazówki oraz zasady, na 
których opiera się działalność wychowawcza Związku Harcerstwa 
Polskiego.  W obecnym kształcie dokumentu, w jego pierwszej części 
znalazł się zapis dotyczący Misji Związku Harcerstwa Polskiego oraz 
ogólna charakterystyka ZHP i prowadzonej przez Związek działalno-
ści. Kolejna część pn. „wychowanie do wartości” zawiera teksty Prawa 
i Obietnicy Zucha, Prawa i Przyrzeczenia Harcerskie oraz Zobowią-
zania Instruktorskiego. W tej części znajduje się również informacja o 
„harcerskim systemie wychowawczym”, krótki opis „zasad harcerskie-
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ZaryS HiStOrii WŁOcŁaWSKiegO śrOdOWiSKa 
HarcerSKiegO dO 2012 rOKu – cZ. 2

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 Pet-
rykowskiego w Katedrze edukacji dorosłych na Wydziale Nauk Pedagogicznych uniwersytetu Mikołaja Kopernika w toruniu. Przedmi-
otowa 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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Działalność harcerska księdza Antoniego Bogdańskiego (1921-1925)

Duże zaangażowanie w rozwój harcerstwa włocławskiego wykazał 
ks. Antoni Bogdański, który 17 maja 1921 roku objął funkcję ko-
mendanta hufca. W „Słowie Kujawskim” opublikował apel do społe-
czeństwa i wykazał w nim rolę harcerstwa w patriotycznym wycho-
waniu młodzieży. To ks. Bogdański zaktywizował Koło Przyjaciół 
Harcerstwa i nawiązał współpracę z wojskiem, czego wyrazem było 
oddelegowanie do Komendy Hufca porucznika Mariana Dzierzbic-
kiego, który nadzorował szkolenie wojskowe w Hufcu ZHP Wło-
cławek. Nie ograniczano się tylko do zajęć na zbiórkach harcer-
skich, ale np. w styczniu 1922 roku w koszarach 8 pułku strzelców 
konnych zorganizowano dla skautów 10-dniowy kurs szkoleniowy.

To ks. Bogdański rzucił hasło budowy „Domu Harcerskiego”. Po-
wołano nowe drużyny: Drużynę im. Jana Długosza przy Gimna-
zjum Filologicznym i Drużynę im. Jana III Sobieskiego. Rosnąca 
pozycja harcerstwa włocławskiego pozwoliła na wysłanie delegatów 
na II Walny Zjazd ZHP do Lwowa pod koniec grudnia 1921 roku. 
Ambicje ks. Bogdańskiego sięgały jeszcze dalej i dzięki jego zabie-
gom w dniach 25 i 26 marca 1922 roku zwołano zjazd komendan-
tów hufców męskich okręgu włocławskiego, obejmującego swo-
im zasięgiem powiaty: włocławski, kolski, kutnowski  lipnowski 
i nieszawski. Zwołano go w kontekście zabiegów ks. Bogdańskie-
go o utworzenie Komendy Chorągwi ZHP we Włocławku. Zabie-
gom tym towarzyszyła ożywiona działalność harcerzy włocławskich, 
którzy uprawiali różne formy działalności: od szkolenia wojsko-
wego, poprzez kształtowanie patriotyzmu, akcje zarobkowe mają-
ce na celu zdobycie pieniędzy na budowę „Domu Harcerza” (…) [1].

(…) W dniu 4 czerwca 1922 roku za zezwoleniem Naczelnic-
twa ZHP powołano we Włocławku Komendę Chorągwi Mę-
skiej i Żeńskiej. Komendantem Chorągwi Męskiej został 
ks. Antoni Bogdański, a Chorągwi Żeńskiej Franciszka Krasucka. 
Powołaniu Chorągwi Włocławskiej towarzyszyły wydarzenia zwią-
zane z obchodami Tygodnia Harcerskiego. Na uwagę zasługuje spo-
tkanie z żyjącymi wówczas weteranami Powstania Styczniowego.

Bogato przedstawiała się także akcja letnia: od obozu w lesie na Lisku 
koło Włocławka, do obozów w Płomianach w Choceniu, w Szczyt-
nie koło Czerniewic czy zorganizowania kursu w Pucku nad morzem.

Ks. Bogdański nie rezygnował z marzeń o budowie „Domu Harce-
rza”. Wśród różnych jego pomysłów na uwagę zasługuje fakt zor-
ganizowania drobnej wytwórczości przez harcerzy pod  okiem fa-
chowych rzemieślników w tym warsztatu szewskiego. Harcerze 
wzięli w dzierżawę kilka hektarów sadu, aby zwiększyć swoje dochody.

Nie zaniedbywano pracy ideowej. Uroczyście obchodzono 60-tą roczni-
cę Powstania Styczniowego, utrzymywano ciągły kontakt z innymi 
hufcami Chorągwi Włocławskiej. W czasie II Tygodnia Harcerskiego 
odbyło się wiele wspólnych imprez takich jak: 22 kilometrowa sztafeta 
harcerska z Lipna do Włocławka, pokazy zręcznościowe w tym strażac-
kie, mecz piłki nożnej pomiędzy harcerzami  z Lipna i Włocławka [2].

W roku następnym również akcja letnia miała bogaty przebieg. Od-
był się kurs instruktorski w Ustroniu koło Włocławka, kolonia har-
cerska w Steklinku koło Czernikowa, obóz w Borzymowicach koło 
Chocenia, a nawet obóz wędrowny w Tatrach. Drużyna im. Bo-

haterów Powstania 1863 roku zorganizowała wyjazd w Karpaty.

W dniu 23 listopada 1923 roku z harcerzami spotkał się gen. Józef 
Haller, który mówił o potrzebie kształtowania charakterów młodych 
ludzi. Wojciech Skotnicki przytacza jego słowa: „harcerz powinien 
czuwać, by nigdy nie trwonił chwil życia na marne”. Jesienią 1924 roku 
harcerze brali udział w odsłonięciu pomnika ku czci Stanisława Be-
chiego, włączyli się w ogólnopolski Tydzień Lotniczy. W dniu 6 grud-
nia1923 roku odbył się Zjazd Komendantów Chorągwi Włocławskiej.

Mimo ciągłego pobudzania aktywności harcerskiej kryzys go-
spodarczy odbił się także na gospodarce włocławskich har-
cerzy. Działalność firmy „Włocławskie Wytwórnie i Baza-
ry Harcerskie” zakończyła się fiaskiem. Nie przyniosły dochodu 
wydzierżawione wcześniej sady. Ciągnąca się dosyć długo ak-
cja zbierania na „Dom Harcerza” zniechęciła społeczeństwo [3].

Trudności gospodarcze nie przeszkodziły jednak w kontynuowa-
niu pracy harcerskiej. W kwietniu 1925 roku, odbył się kurs kie-
rowników kolonii, obozów i wycieczek w bursie przy ul. Botanicz-
nej, w czerwcu kurs instruktorski w Lubieniu koło Kowala. Latem 
2 Drużyna im. Tadeusza Kościuszki zorganizowała obóz wędrow-
ny w Tatrach, zorganizowano biwak w nadleśnictwie Łuba i ko-
lonie w Osieczu małym koło Boniewa. Niepowodzenia gospo-
darcze skłoniły ks. Bogdańskiego do rezygnacji ze stanowiska 
Komendanta Chorągwi Męskiej i przyjął funkcję kapelana w ZHP. 
Męskiej i przyjął funkcję kapelana w ZHP. Wkład ks. Antoniego 
Bogdańskiego w rozwój harcerstwa opisuje ks. Józef Dębiński [4].

Związki organizacyjne z harcerstwem płockim-mazowieckim (lata 
1925-1938)

Nowym komendantem w grudniu 1925 roku został Władysław Drob-
ny [5]. Przeprowadził on reorganizację w trakcie, której rozwiązał 
cztery hufce włocławskie i podporządkował drużyny bezpośrednio 
Komendzie Chorągwi. Zwrócił uwagę na postawę harcerzy w cza-
sie nauki szkolnej i konieczność zwiększenia dyscypliny. Propagował 
hasło, że każdy harcerz ma świecić przykładem, będąc równocześnie 
wzorem dla środowiska. Podporządkowanie drużyn Komendzie Cho-
rągwi nadmiernie obciążyło pracę komendanta i dlatego powołał on 
hufiec męski z T. Woźnickim  jako komendantem i ks. Stanisławem 
Wojsem jako kapelanem. Z inicjatywy Marii Księżopolskiej i 2 Dru-
żyny im. Tadeusza Kościuszki odbyły się uroczystości 12-stej rocz-
nicy tej drużyny pod pomnikiem „Poległych Obrońców Ojczyzny”.

Akcja letnia w 1926 roku miała mniejszy zasięg. W Grod-
nie koło Kowala zorganizowano kurs w Osięcinach 3-tygodnio-
wy obóz harcerski. Niemiej jednak aktywność harcerska we Wło-
cławku spadła. W 1928 roku z funkcji komendanta zrezygnował 
W. Drobny, a obowiązki przejął T. Woźnicki. Trudności finanso-
wo-kadrowe pogłębiały się. W tej sytuacji Główna Komenda Męska 
ZHP zdecydowała na powierzenie obowiązków Komendanta Cho-
rągwi Włocławskiej, Komendantowi Chorągwi Płockiej Zdzisła-
wowi Słoniewiczowi, a jego zastępcą mianowano T. Woźnickiego.

Połączenie komend nie zaktywizowało środowiska włocławskie-
go. Harcerze uczestniczyli w wybranych kursach harcerskich. Na 
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morza”, organizowanej przez Pomorska Komendę Chorągwi. Jesienią 
nadal kontynuowano pracę harcerską, współpracując z organizacjami 
wojskowymi  i kształtując sprawność bojową starszych harcerzy [9].

W następnym 1934 roku aktywnie obchodzono rocznicę  zaślubin 
Polski z Bałtykiem. Prowadzono szkolenie obronne. Dnia 24 kwiet-
nia na wzgórzu szpetalskim przy pomniku Poległych Obrońców Wi-
sły odbyły się uroczystości ku czci patrona harcerstwa św. Jerzego. 
Jednocześnie ożywioną działalność prowadziły drużyny włocław-
skie w tym Drużyna im. Tadeusza Kościuszki. W dniu 10 czerw-
ca obchodzono święto wychowania  fizycznego. W wakacje prowa-
dzono akcję letnią, a na uwagę zasługuje obóz  Drużyny im. Jana 
III Sobieskiego w miejscowości Czarne nad Czeremoszem [10].

W listopadzie 1934 roku w gmachu muzeum przy ul. Słowac-
kiego przeprowadzono specjalną konferencję dla dyrektorów 
szkół poświęconą rozwijaniu struktur harcerskich w szkołach. 

Na zjeździe kierowników i nauczycieli w-f szkół powszechnych 
z powiatów włocławskiego, nieszawskiego i lipnowskiego, J. Bo-
janowski wygłosił referat pt. „Harcerstwo w szkole powszech-
nej” [11]. Kontynuowano także  kursy obrony przeciwlotniczej 
i przeciwgazowej. Dnia 16 maja 1935 roku uczczono śmierć Mar-
szałka Józefa Piłsudskiego okolicznościową akademią zorganizo-
waną przez Drużynę im. Józefa Piłsudskiego. Z wielką powagą ob-
chodzono uroczystości przy pomniku Poległych Obrońców Wisły.

Wielkim przedsięwzięciem był udział harcerzy włocławskich w zlocie 
w Spale nad Pilicą w dniach 11-25 lipca 1935 roku., poprzedzony obo-
zem przygotowawczym w Nowej Wsi pod Włocławkiem. Reprezenta-
cja włocławska wraz z grupą z Aleksandrowa Kujawskiego i Lipna two-
rzyły hufiec na czele którego stał lipnowski instruktor Modrzejewski.

Rok szkolny 1935/36 rozpoczął się odprawą drużyno-
wych. Podkreślono w działaniach rocznicę odzyskania 
przez Polskę niepodległości tradycyjnym ogniskiem w są-
siedztwie pomnika „Poległych Obrońców Wisły” [12].

Pod koniec lat trzydziestych działalność harcerską zdominowa-
ła akcja pod nazwą „Trzyletni Wyścig Pracy (1936-1939)”. W dniu 
10 lutego 1936 roku zorganizowano działania pod hasłem „Fron-
tem do morza”. Wzorem lat ubiegłych zorganizowano sztafetę ko-
larską z Lipna i Aleksandrowa Kujawskiego. Skromniej przebiega-
ła akcja letnia 1936 roku. Udało się jedynie zorganizować obóz nad 
morzem w okolicach Gdyni i obóz w Żegiestowie Zdroju. Wraz 
z nowym rokiem szkolnym przystąpiono da zadań wynikających 
z „Trzyletniego Wyścigu Pracy”. W jego ramach zwracano uwagę na 
kształtowanie umiejętności obronnych. Harcerze włocławscy wzię-
li udział w zawodach strzeleckich o puchar Chorągwi Mazowieckiej. 

Nowością w 1937 roku było połączenie obchodów ku czci św. Jerze-
go z obchodami Święta Lasu .W czasie ich trwania harcerze posadzi-
li 150 sadzonek drzew. Akcja letnia tego roku rozpoczęła się zgru-
powaniem na Łubie, 85 Męska Drużyna Harcerska im. Kazimierza 
Pułaskiego odbyła obóz w Pieninach, Krąg Starszoharcerski Alum-
nów przebywał w majątku Żydowo koło Włocławka, natomiast 138 
MDH im. Jana III Sobieskiego wyjechała na obóz do Jastarni. Pod 
koniec grudnia odbyła się uroczystość pobrania ziemi z miejsca pa-

uwagę zasługuje rajd po powiatach: gostyńskim, włocławskim i lip-
nowskim zorganizowany przez zastęp „Orłów” drużyny im. Jana III 
Sobieskiego. Utworzono także elitarną drużynę im. ks. Ignacego Sko-
rupki przy niższym Seminarium Duchownym we Włocławku [6].

Mimo pracy nielicznej grupy zapaleńców aktywność harcerzy wło-
cławskich spadała. W. Skotnicki uważa, że do głównych przyczyn 
należało zlikwidowanie Chorągwi Męskiej i wpływ ogólnoświato-
wego kryzysu w 1929 roku. Na uwagę zasługuje w tym okresie dzia-
łalność drużyn: im. Kazimierza Pułaskiego, im. Tadeusza Kościusz-
ki i im. Szymona Konarskiego, oraz Drużyny im. Stefana Batorego. 
Pod koniec 1930 roku zrezygnowano z próby reaktywowania Cho-
rągwi Męskiej we Włocławku. W dniu 21 marca 1931 roku Antoni 
Olbromski – Naczelnik GK Męskiej rozwiązał Chorągiew Włocław-
ską i Płocką włączając harcerzy włocławskich do Chorągwi Ma-
zowieckiej. Nadano nowe numery drużynom włocławskim.  Ko-
mendantem hufca męskiego został por. Józef  Koziński, a Tadeusz 
Woźnicki jego zastępcą [7]. Do pomocy tradycyjnie włączyło się 
wojsko. Zorganizowano biwak w okolicach Włocławka, harcerze 
wzięli też udział w obchodach 600-lecia zwycięstwa pod Płowcami.

Dynamicznie  przebiegała akcja letnia. Zorganizowano drużynę 
wodną, która powstała z przekształconej drużyny im. Szymona Ko-
narskiego. Dwaj harcerze: W .Pomianowski i Czesław Bobrowski 
zorganizowali rejs kajakowy z Brześcia Litewskiego do Włocławka.

Rok szkolny 1931/32 przyniósł ożywienie w pracy harcerskiej. 
Rozpoczęło ją  12-ście drużyn. Zorganizowano specjalistycz-
ny kurs instruktorski dla nauczycieli na czele którego stał por. Jó-
zef Koziński. Odezwą na  ogólnopolską akcję propagująca pol-
skie morze, było zorganizowanie sekcji kajakarskiej w 1932 roku.

Działalność harcerską dobrze wspierało Koło Przyjaciół Harcerstwa 
we Włocławku. W dniach 25 i 26 czerwca drużyny z powiatu włocław-
skiego i nieszawskiego zorganizowały okolicznościowy zlot na który 
przybył, przebywający w Ciechocinku prezydent RP Ignacy Mościcki.

Ciekawie przebiegała również akcja letnia 1932 roku w której uczest-
niczyli także harcerze łódzcy. W sierpniu grupa młodzieży z Wymy-
ślina, Nieszawy i  Włocławka uczestniczyła w Zlocie Drużyn Wod-
nych na terenie Garczyna koło Kościerzyny i zdobyła czwarte miejsce 
w klasyfikacji indywidualnej [8]. W lipcu 1932 roku powołano Koło 
Starszych Harcerzy Alumnów Seminarium Duchownego, którego za-
daniem było przygotowywanie kadry kapelanów ZHP. W sumie rok 
1932 zaowocował wzmożoną aktywnością włocławskich harcerzy.

Rok 1933 rozpoczęto kursem dla nauczycieli, kierowników gro-
mad zuchowych. Uroczyście obchodzono 70-tą rocznicę wybuchu 
Powstania Styczniowego, oraz obchody trzynastej rocznicy odzy-
skania dostępu do Bałtyku. Członkowie Drużyny wodnej im. Szy-
mona Konarskiego złożyli na Bulwarach im. Józefa Piłsudskie-
go uroczyste ślubowanie. Równie uroczyście obchodzono rocznice 
uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Z Lipna, Aleksandrowa i Lubienia 
Kujawskiego wyruszyły do Włocławka specjalne sztafety kolarskie.

W czerwcu 1933 roku odbył się zlot drużyn hufców włocławskiego i nie-
szawskiego. Harcerze włocławscy wzięli udział w sztafecie kajakarskiej 
„Katowice-Gdynia”, popularyzującej akcję „Polski węgiel drogą wodną 
do morza.” Wzięli także udział w wyprawie  kajakowej „Przez Polskę do 
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mięci rozstrzelania przez Rosjan płk. Stanisława Bechiego, którą to 
ambasador RP we Włoszech gen. Bolesław Wieniawa Długoszow-
ski przekazał do rodzinnego miasta powstańca Portoferario na Elbie. 

Dnia 9 stycznia  1938 roku powołano Koło Harcerzy z czasów Walk 
o Niepodległość, które miało propagować postawy patriotyczne 
wśród młodzieży. Jak zwykle uroczyście obchodzono rocznicę od-
zyskania przez Polskę dostępu do Bałtyku. W dniu 1 marca 1938 
roku powołano kolejną drużynę żeglarską im. Krzysztofa Arciszew-
skiego przy Państwowym Gimnazjum Mechanicznym. W wyni-
ku realizacji zadań „ „Trzyletniego Wyścigu Pokoju” rosło zainte-
resowanie problematyką obronności kraju, tym bardziej, że coraz 
wyraźniej dawały się odczuć oznaki niemieckiego militaryzmu [13].

Na początku maja, tradycyjnie odbyła się sztafeta kolarska z Alek-
sandrowa Kujawskiego i Lipna do Włocławka, którą harcerze wło-
cławscy przekazali do hufca kutnowskiego. Uroczyście obchodzo-
no rocznicę śmierci Marszałka J. Piłsudskiego. W czasie akcji letniej 
odbywały się obozy na Łubie, w Michelinie i obóz dla drużynowych 
w Dobrowolanach koło Drohobycza, tam też spędzała wakacje Dru-
żyna im. Kazimierza Pułaskiego, natomiast drużyna im. Jana III So-
bieskiego już drugi raz wyjechała do Jastarni. Sekcja kajakarska 
zorganizowała spływ z Płocizna koło Suwałk  do Włocławka [14].

Przypisy:
(wg oryginalnej pisowni zawartej w pracy magisterskiej z której pochodzą publikowane fragmenty)
[1] Ks. Antoni Bogdański: Związek Harcerstwa Polskiego – Okręg włocławski, Włocławek 1922 r.
[2] W. Skotnicki: Harcerstwo męskie we Włocławku w latach 1911-1945r, str.133.
[3] Tamże, str. 148. 
[4] Józef Dębiński:  O druhu ks. Antonim Bogdańskim na Kujawach i Ziemi Dobrzyńskiej, w: Studia 
włocławskie tom 7, Włocławek 2004.
[5] W. Skotnicki: Harcerstwo męskie...,  str.151.
[6] Tamże,  str.168.
[7] Tamże, str. 182.
[8] Tamże, str. 183.
[9] Tamże, str. 186.
[10] Tamże, str.196.
[11] Tamże, str. 198-209.
[12] Tamże, str. 198.
[13] Tamże, str.229.

[14] Tamże, str. 232. 
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Zachęcony przez druha Grzegorza Całka artykułem „Bo-
skie problemy?” [1] pragnę i ja zabrać głos w dysku-
sji na temat zmian w Prawie i Przyrzeczeniu Harcerskim.

Czy my jeszcze wychowujemy?
Na jakich wartościach oparte jest nasze wychowanie?

To niektóre z pytań postawionych przez druha Grzegorza.

Robert Baden-Powell, naczelny skaut świata, powiedział:
Prawdziwy system wychowawczy domaga się obecności Boga. Tego 
Boga, który nie ma wycelowanej w nas broni dla karania, ale któ-
ry uśmiecha się i dodaje odwagi, abyśmy się stali rzeczywiście ludź-
mi w stosunku do Jego wielkiego arcydzieła, jakim jest przyroda (…)

Właśnie, „uśmiechnięty Bóg”.
Religia chrześcijańska, jako jedyna, jest religią relacji. Relacji oso-
bowego Boga z osobą ludzką. Spotkanie wolnego z wolnym. Bycie 
chrześcijaninem, nie oznacza przecież ciągłego życia w lęku przed od-
rzuceniem. Przekonanie, że muszę iść jasno wytyczoną drogą przy-
kazań Bożych, bez możliwości popełnienia błędu, bo każde zejście 
z drogi wprowadza Boga w zagniewanie (Bóg się ode mnie odwra-
ca, odrzuca mnie, nie jestem już kochany) – jest całkowicie błęd-
ne. Bycie chrześcijaninem to skorzystanie z Bożego zaproszenia, 
by już tu na ziemi, być jak orzeł szybujący po niebie. Wolny, żyją-
cy pełną piersią na potężnym obszarze możliwości a nie jak kura 
co wzrokiem wbitym w ziemię wypatruje okruchów pożywienia.

Nie daj mi Panie, nie daj w prochu pełzać ziemi (…)
Daj więc, daj w niebo rwać się skrzydłami orlemi… [2]

Dobrze rozumieli to nasi poprzednicy pragnący tak pokie-
rować młodym człowiekiem, by był pełnym „radości, do-
brej woli i gotowości do niesienia pomocy drugim”. Tak Ro-
bert Baden-Powell określił ramy wychowania skautowego:

„Naczelnym zadaniem naszego systemu wychowawczego jest uchwy-
cić charakter chłopca na gorąco, kiedy jest zdolny do entuzja-
zmu, wykuć go w odpowiedni kształt, wywabić na wierzch i roz-
winąć jego indywidualność, tak by sam potrafił wychować się na 
dobrego człowieka i obywatela cennego dla kraju w najbliższej przy-
szłości. (…) Musimy wykorzystać każdą jednostkę, a więc wziąć 
w ręce każdego chłopca i, poza murami szkoły, uzupełniać jego charak-
ter, do wychowania naukowego dodać wychowanie charakteru, zrobić 
z niego człowieka za nim nadejdzie jego czas i to człowieka pełnego 
radości, dobrej woli i gotowości do niesienia pomocy drugim…”  [3].

Czas biegnie. Od czasu, gdy napisano te słowa minęło kilka pokoleń, 
zmienił się bardzo świat. A młodzież?

„Współcześni chłopcy i dziewczęta mają podobne marzenia i ideały jak 
ich rówieśnicy z poprzednich pokoleń. Znacznie trudniej jest im nato-
miast realizować swoje pragnienia i aspiracje ze względu na kryzys nas, 
ludzi dorosłych, oraz ze względu na negatywne uwarunkowania kul-
turowe, w których przyszło im przeżywać swoją młodość. Właśnie dla-

najwięksi dobroczyńcy 
ludzkoŚci

Z cyklu: Wychowanie 
duchowe w ZHP…

pwd. Mariusz Bielicki
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niepewność i kruchość wszystkiego co wydawało się do tej pory 
pewne, niezmienne i stałe.

A więc, 
Druhno! Druhu!

„Czuwaj!
Chmury się gromadzą i porykują przedburzowe gromy. Idzie czas 
tworzenia się olbrzymich mgławic, czas chaosu. W zaułkach skał po-
wstałe wichry halne wioną w doliny druzgocącą mocą. Uzdrawiają-
cy przeleci światem płomień.(…). Stańmy mocno na sypkich piargach, 
na oślizgłych trawiastych upłazach. Rozpalmy watrę nową na starem 
popielisku (…). Na Tatrach osnujemy moc radosną i groźną. Falan-
gę powiedziemy zbrojną przeciwko wszystkiemu co nikczemne. Mamy 
być czujni, aby nie przespać godziny, od której wszystko zależy. Mamy 
być jak żołnierze w obozie, zrywający się gdy zagra pobudka!” [7].

Bądźmy więc „czujni, aby nie przespać godziny, od której wszystko 
zależy”.

Czuwajmy, bo przed nami dziejowa praca.

(…) O, nie skończona dziejów jeszcze praca,
Nie przepalony jeszcze glob sumieniem! (…)
[„Czasy” C.K. Norwid]

Przypisy:

[1] Czuwaj nr3, marzec 2015
[2] WIERNA RZEKA HARCERSTWA t. I, BARBARA WACHOWICZN „Druhno Oleńko!  Druhu An-
drzeju!” OFICYNA WYDAWNICZA RYTM WARSZAWA 1995
[3] „Skauting dla chłopców” lord Baden-Powell, przekład z wydania XVI , Drugie wydanie w tłumacze-
niu dr Stanisława Kapiszewskiego: HARCERSKIE BIURO WYDAWNICZE „NA TROPIE” S-ka z o.o. 
Warszawa 1938]
[4] artykuł prasowy „Popkultura, liberalizm i wychowanie” Ks. Marek Dziewiecki 
[5] artykuł prasowy „Popkultura, liberalizm i wychowanie” Ks. Marek Dziewiecki 
[6] Valerio Albisetti „uwagi na temat miłości” Wydawnictwo SATWATOR (psycholog i psychotera-
peuta, jeden z najbardziej znaczących autorytetów w dziedzinie psychoanalizy)
[7] WIERNA RZEKA HARCERSTWA t. I, BARBARA WACHOWICZN „Druhno Oleńko!  Druhu An-
drzeju!” OFICYNA WYDAWNICZA RYTM WARSZAWA 1995.

tego potrzebują oni rodziców i wychowawców, którzy potrafią kochać 
i wymagać. Potrzebują wychowawców, którzy mają odwagę proponować 
młodym ludziom wyłącznie optymalną drogę życia w miłości, praw-
dzie, odpowiedzialności i świętości. W każdej epoce mądrzy i odpowie-
dzialni wychowawcy to najwięksi dobroczyńcy ludzkości, gdyż poma-
gają oni dzieciom i młodzieży wybierać błogosławieństwo i życie”.  [4]. 

Mądrość, odpowiedzialność i odwaga wychowawcy, by móc zmie-
rzyć się choćby z mitami:
„(…) Kolejny mit w pedagogice liberalnej to twierdzenie, że wychowanie 
powinno być neutralne światopoglądowo. Takie twierdzenie jest absur-
dalne, gdyż w wychowaniu <<neutralnym światopoglądowo>> uczci-
wość, pracowitość i odpowiedzialność musiałyby być tak samo trakto-
wana jak podłość, cynizm czy przemoc. Wychowanek mógłby przecież 
zawsze deklarować, że jego postępowanie wynika z jego światopoglą-
du, a neutralna szkoła musiałaby taką deklarację respektować” [5]. 

Należy więc przyjąć określony system wartości. Wskazać młodym lu-
dziom wyższe wartości jak miłość, wiara czy piękno.
(…) Dzięki tym wartościom mogę powiedzieć, że żyłem naprawdę, by-
łem i jestem jeszcze żywy… pomimo że żyję w cywilizacji śmierci, bra-
ku miłości, nieświadomości, braku wzrastania psychoduchowego. Te-
raz zrozumiałem, że te wartości były fundamentem mojego istnienia; 
w chwilach gdy ich brakowało, gdy je odrzucałem, żyłem w znudzeniu, 
szarości, apatii, leniwie poddając się społecznemu konformizmowi. Tyle 
tylko, że starałem się jakoś przetrwać, w głębi serca oczekując kresu mo-
jej egzystencji; przeżywając życie jako coś, co mnie przytłacza, wywołu-
je niepokój, co jest bolesne i niesprawiedliwe, nie ma sensu… od czego 
mogła mnie uwolnić tylko moja fizyczna śmierć. Myliłem się (…) [6].

I jeszcze jedno pytanie z artykułu druha Grzegorza – „Czy jako kolejne 
pokolenie harcerskie mamy prawo zmieniać fundamenty naszego ruchu?” 

Moim zdaniem – zresztą za wizją skautingu przedstawioną przez 
Baden-Powella – fundamentem naszego ruchu jest Bóg. Osobo-
wy Bóg i nasza osobista z Nim relacja. Jeżeli nie ma Boga w ludz-
kim sercu, to nie będzie go w żadnym prawie stanowionym przez 
człowieka, w tym również w Prawie i Przyrzeczeniu Harcerskim. 
Zresztą, odniesienie do Boga w prawie stanowionym przez czło-
wieka bez żywej wiary w Niego, czyni to prawo i tak martwym.

Czy zatem harcerstwo (ZHP) może dzisiaj istnieć bez odnie-
sienia do Boga? Oczywiście, że może. Pytanie tylko, czy ZHP 
sprosta trudnej pracy, którą „przygotował” dzisiejszy świat.

Jaki więc jest ten dzisiejszy świat? Dzisiejszy świat proponuje byśmy 
skupili się na sobie i … tylko na sobie. Narzuca nam rywalizację, bez-
względność, chciwość, nastawienie się na zysk. Bogaci dalej się bo-
gacą często lekceważąc i wykorzystując słabych. Takie podejście do 
życia, bezwzględne i egoistyczne, umożliwia człowiekowi wygodne 
życie, odbiera jednak pokój ducha i niszczy wszelką wspólnotę ludzką. 
Takie życie nie daje odpowiedzi na zasadnicze pytania: Skąd jestem 
i dokąd zmierzam? Po co żyję? Kim naprawdę jestem? Głód poznania 
prawdy i sensu istnienia ciągle pozostaje niezaspokojony. Czy zatem 
w takim świecie mamy rezygnować z naszych ideałów? I znów przy-
wołam słowa naczelnego skauta świata: „Nie chodzi o to, byśmy osią-
gnęli nasze najwyższe ideały, lecz o to, aby były one naprawdę wysoki”. 

Kto obserwuje dzisiejszy świat dostrzega wielki dynamizm zmian, 
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