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Spis treści 
Słowo wStępu

Czuwaj!

Nie chcę, żeby zabrzmiało to nazbyt 
poważnie i sztampowo, ale sytuacja 
wręcz na mnie to wymusza, także 
nie mam wyboru, napiszę to, 
żeby po przeczytaniu tych kilku 
słów, rozbrzmiały one w waszych 
głowach – „ jak ten czas leci…”

Dwa lata temu rozpoczęliśmy 
przekazywanie wam kolejnych numerów kwartalnika „Harcerskie 
Słowo”, który miał stać się dla was źródłem informacji o tym, 
co dzieje się w hufcu, a dla naszego środowiska - kroniką dla 
przyszłych pokoleń. Na początku tego typu przedsięwzięć zawsze 
obecny jest entuzjazm, który napędza pierwsze działania, ale ten 
entuzjazm z czasem zanika, co często prowadzi do zarzucenia 
projektu. Dlatego te dwa pierwsze lata rozpatrywałem jako 
kluczowe - jeśli przejdzie się przez nie, już nic nas dalej nie zatrzyma.

Dlatego też macie przed oczyma dziewiąty już, numer naszego 
periodyku! to wciąż trochę lekko abstrakcyjne, jednakże 
„Harcerskie Słowo” już wtopiło się w nasze środowisko jako 
przedsięwzięcie, które może trwać jeszcze przez lata. Mam szczerą 
nadzieję, że w przyszłości ta druga rocznica, którą obchodzimy w 
tym momencie, będzie komentowana z przymrużeniem oka przez 
jakiegoś Naczelnego, który składać będzie nowy numer za 20 lat 
podsumowując, jak świętowano kolejne rocznice kwartalnika. 

ten numer skupia się na zimowych aktywnościach harcerzy 
z Hufca ZHp włocławek-Miasto. Znajdziecie w nim 
informację, jak „nasi” poradzili sobie na kolejnej edycji Rajdu 
Kopernikańskiego, który odwiedzamy co rok; przedstawimy 
wam koncepcję tegorocznego obozu harcerskiego dla osób 
niezrzeszonych; poczytacie trochę o „gospodarowaniu 
czasem”; będziecie mogli zapoznać się z kolejną częścią 
historii włocławskich harcerzy; polecimy wam również jedną 
książkę w dziale z recenzjami. Dodatkowo, z racji zbliżającego 
się Rajdu Nocnego w naszym mieście, przeczytacie krótkie 
zestawienie tekstów z ostatnich edycji tej imprezy. w następnym 
numerze na pewno obszernie opiszemy tegoroczną edycję.

Nie trzymam was dłużej na wstępniaku - 
zapraszam do dalszej części i życzę miłej lektury!

Redaktor Naczelny
pwd. Michał Bielicki

Wydarzenia i relacje
Relacja z Biwaku 18-20.12.2015 - 3
Harcerska propozycja Zimowa “Horyzontu” - 5
Rajd Kopernikański 2016 - 6
Harcerska Akcja Letnia 2016 - obóz dla 
niezrzeszonych - 8
Rajd Nocny - minione lata - 18

Felietony, opinie, dyskusje
Czas robi swoje. A ty człowieku? - 9
Zarys historii włocławskiego środowiska 
harcerskiego do 2012 roku – cz. 4 - 13

nasze recenzje

„ocalenie Atlantydy” - 23



           Kwartalnik Hufca ZHP Włocławek-Miasto    harcerskie SŁOWO strona | 3

Nr 1(9)
styczeń - marzec 2016

Kadra drużyny już od dawna myślała nad organizacją biwa-
ku drużyny i w końcu plany stały się rzeczywistością. w dniu 
18 grudnia 2015 r. na dworcu głównym we włocławku blisko 
20 uczestników, z zaciekawieniem i chęcią przeżycia czegoś no-
wego, czekało na upragniony pociąg do warząchewki polskiej.
 
pierwszego wieczoru harcerze mieli okazje podzielić się swoimi po-
glądami na temat prawa Harcerskiego podczas kuźnicy, która była 
nową formą dla wszystkich harcerzy. początkowo nieśmiało, a z cza-
sem coraz odważniej wyrażali swoje zdanie dotyczące poszczegól-
nych punktów pH oraz ich zastosowania w życiu codziennym. Każ-
dy podczas tej formy mógł w sobie wykuć lub bardziej ukształtować 
spojrzenie na dany aspekt pH. Lecz dopiero drugiego dnia zaczęła 
się aktywna zabawa pełna emocji i niespodzianek. ten dzień skła-
dał się z różnego rodzaju bloków. Każdy na zupełnie inny temat.

uczestnicy bardzo optymistycznie wypowiadali się na temat zajęć 
z pierwszej pomocy prowadzonych przez nasze harcerki z Harcerskie-
go Klubu Ratowniczego – pwd. Magdalenę Rożek i dh. Julię Korpow-
ską. podczas zajęć mieli okazję poznać teorię, ale przede wszystkim 
praktykę z pierwszej pomocy. Na początku prowadzące sprawdzały 
jak będzie wyglądała próba pomocy przez harcerzy bez wcześniejszego 
przygotowania. wyglądało to różnie, lecz po krótkim bloku szkolenio-
wym każdy wyszedł bogatszy o nową wiedzę i umiejętności. teraz har-

cerze będą mogli udzielić pomocy przypadkowym poszkodowanym.

Kolejnym elementem programu była gra planszowa o struktu-
rach ZHp. w niebanalny a na pewno nienudny sposób uczestni-
cy mieli okazję przyswoić strukturę, ale także oznaczenia funkcji 
- czyli poznać kolory sznurów i noszonych na nich suwaków. Choć 
początkowo gra wydawała się skomplikowana i trudna uczest-
nicy zaangażowali się i pozyskali nową wiedzę dotyczącą hie-
rarchii, zaś podczas rozgrywki nie brakowało emocji i śmiechu.

Na zajęciach prowadzonym przez dh. Kamila Krzyżanowskiego harce-
rze wzbogacali swoje umiejętności kulinarne. uczestnicy mieli okazję 
przygotować makaron z najróżniejszymi sosami oraz ciasteczka. Sto-
pień trudności podnosił fakt, iż potrawy te tworzone były na ognisku. 
Każdy zastęp po trudach i staraniach mógł zjeść swoje wyśmienite danie.

Na zajęciach z terenoznawstwa prowadzonych przez phm. Błaże-
ja ostroucha uczestnicy przypominali sobie znaki patrolowe oraz 
ćwiczyli swoje umiejętności korzystania z mapy. przed zastępa-
mi stało nie lada wyzwanie poruszania się po lesie oraz odnalezie-
nia właściwych ścieżek. I choć nie raz zdarzało się zboczyć z trasy 
to koniec końców każdemu zastępowi udało się dotrzeć w wyzna-
czone miejsce. Mamy nadzieję, że zdobyte doświadczenie po-
zwoli zmniejszyć prawdopodobieństwo pomyłek w przyszłości.

wieczorem na uczestników czekała niespodzianka. Każdy zastęp ru-
szył na pomoc poszkodowanym w symulacji przygotowanej przez 
organizatorów. Mieli za zadanie opatrzyć i zaopiekować się ludźmi, 
których obrażenia były bardzo zróżnicowane. Każdy przypadek był 
odmienny i wymagał wiedzy i umiejętności od uczestników. Sku-
teczność wyglądała różnorako, lecz każdy zastęp wykazał się pomy-
słowością. Symulacja przygotowana przez organizatorów okazała się 
sukcesem. uczestnicy bardzo dobrze wspominali tę część programu.

Na biwaku nie zabrakło także miłych i wzruszających momentów. 
Dwie druhny w sobotę obchodziły urodziny, wobec czego wszy-
scy przy wspólnej kolacji zaśpiewali „sto lat”, a dziewczyny otrzy-
mały prezenty oraz oczywiście miały czas, aby przemyśleć życzenia 

relacja z BiWaku 18-20.12.2015
Agata Napiórkowska

/tekst po raz pierwszy został opublikowany w serwisie na stronie internetowej hufca w dniu 11 stycznia 2016 r./
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i zdmuchnąć swoje naście świeczek. ponadto drużyna oficjalnie wzbo-
gaciła się o troje pełnoprawnych członków drużyny, którzy otrzy-
mali naszywki. A ostatniej nocy nastąpiła magiczna chwila dla każ-
dego harcerza i po raz kolejny w warząchewce przy blasku gwiazd, 
żarze ogniska i kręgu harcerzy można było dwa razy usłyszeć wy-
powiadaną przez nowych harcerzy rotę przyrzeczenia harcerskiego.

Czy organizatorom udało się zainteresować harcerzy zajęciami i nauczyć 
ich nowych umiejętności przez zabawę? trudno było się tego dowiedzieć 
od małomównych uczestników, lecz z uśmiechów można było wyczytać 
ich zadowolenie. potwierdzeniem może być wypowiedz jednej z druhen:
„organizatorzy włożyli dużo pracy i wysiłku w przygotowa-
nie biwaku, co naprawdę było widać. podczas tych trzech dni, 
mogliśmy się wiele nauczyć. Zostały nam przedstawione pod-
stawy samarytanki, terenoznawstwa czy nawet gotowania. Nie za-
brakło poważnych form jak i śpiewanek. Jestem pewna, że każ-
dy z uczestników ma poczucie, że nie zmarnował tych dni, 
a wykorzystał je w jak największym stopniu.” - Kaja tucholska.

zdjęcia pochodzą ze strony internetowej www.wloclawek.zhp.pl
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wraz z rozpoczęciem ferii zimowych czyli 18 stycznia b.r. w na-
szym województwie harcerze z 7 wSH „Horyzont” wyruszy-
li, aby uczestniczyć w Harcerskiej propozycji Zimowej zorgani-
zowanej przez kadrę szczepu. Czas ten spędziliśmy na miejscu, 
we włocławku, który zimą wygląda naprawdę pięknie. podczas 
tych czterech dni mieliśmy wiele okazji, żeby się o tym przekonać.

pierwszego dnia, który nazwaliśmy „sport day” braliśmy udział 
w rozgrywkach sportowych przygotowanych przez druha Bogumi-
ła Jasińskiego na dolnej sali gimnastycznej ZSK im. Ks. Jana Dłu-
gosza we włocławku, oczywiście za pozwoleniem księdza dyrektora 
Jacka Kędzierskiego. Serdecznie dziękujemy Księdzu za umożliwie-
nie nam spędzenia tam tego aktywnego dnia. podzieleni na grupy, 
mieliśmy możliwość wykazać się umiejętnościami gry np. w koszy-
kówkę czy piłkę nożną. Następnie poszliśmy na kręgielnię przy base-
nie międzyosiedlowym . Kilkoro z nas było w takim miejscu po raz 
pierwszy, więc uśmiech nie schodził nam z twarzy, a co nie jest za-
dziwiające, wyniki były bardzo wysokie – Horyzont pokazał klasę ;).

Następnego ranka przenieśliśmy się do lat 50. XX wieku, a do-
kładniej poznawaliśmy ówczesną kulturę i historię kina. przed 
patrolami zostało postawione pytanie o twórcę scenariusza fil-
mu pt. „plastikowa pułapka”. punkty gry miały miejsce w wie-
lu znanych miejscach włocławka np. w urzędzie miasta lub na 
dworcu pKp. po usłyszeniu prawidłowych odpowiedzi i wyłonie-
niu zwycięzców podążyliśmy do kina na film „Belle&Sebastian”.

w środę po raz kolejny od rana mieliśmy zajęcia na dworze - 
grę z zagadkami. Mimo, iż było bardzo mroźnie patrolom uda-
ło się odnaleźć większość ukrytych miejsc a co więcej, na koń-
cu czekało ich mnóstwo słodkich atrakcji. Następnie udaliśmy się 
na lodowisko miejskie przy hali oSIR, co było ogromną atrakcją.

ostatniego dnia naszej Harcerskiej propozycji Zimowej poszliśmy na 
sanki do parku im. Henryka Sienkiewicza. Zabawa była tak absorbują-
ca, że trwała blisko o godzinę dłużej niż było to przewidywane. odbyły 
się również dwie konkurencje, w których I miejsce zajęła Inga Gutral, II 
Miłosz Krzyżanowski i III weronika Sateja. później udaliśmy się do Bazy 
przygody na gorącą herbatę i posiłek, gdzie zagraliśmy w mafię i pif-paf.

Mimo lekkiej zmiany planów związanej z feriami, wszystko uda-
ło się dopracować, co najlepiej podsumowuje ta wypowiedź: „te fe-
rie były najlepsze w moim życiu . Strasznie zmarzłam, ale poznałam 
nowe osoby i razem z nimi poszłam na sanki i lodowisko. poszliśmy 
też na film, który bardzo chciałam obejrzeć, bo widziałam wcze-
śniej jego pierwszą część. oby przyszłe ferie były tak samo super!”

Harcerska propozycja zimoWa “Horyzontu”
Julia Operlein

/tekst po raz pierwszy został opublikowany w serwisie na stronie internetowej hufca w dniu 9 lutego 2016 r./

zdjęcie pochodzi ze strony internetowej www.wloclawek.zhp.pl
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w piątek 19 lutego br. rozpoczął się długo wyczekiwany przez naszą 
drużynę wyjazd. Dwa patrole z 1 włocławskiej Drużyny Starszohar-
cerskiej „Element” (blisko 20 osób!) wzięły udział w XXXIII ogólno-
polskim Rajdzie Kopernikańskim na trasie starszoharcerskiej. Naszy-
mi opiekunami była dwójka wspaniałego druhowieństwa – Magdalena 
Rożek oraz Jakub Szczupakowski, którym należą się duże ukłony za 
upilnowanie tak rozszalałej gromadki jaką jest nasza drużyna. Do-
datkowo dołączyły do nas dwie druhny z 147 włocławskiej Druży-
ny wędrowniczej „Scatter” – Zosia pekról oraz patrycja Grzegórska.

Z włocławskiego dworca pojechaliśmy do torunia o godzinie 16. po-
ciągiem, następnie autobusem dojechaliśmy do ZSEiE, gdzie prze-
widziany był nasz nocleg. Zaraz po zarejestrowaniu ulokowaliśmy 
się w salach, gdzie mieliśmy chwilę czasu na rozpakowanie, a gdy 
harcerze jedli kolację dwójka patrolowych udała się na odprawę.

Już w piątkowy wieczór kadra trasy nie pozwoliła nam się nudzić. Cze-
kała na nas gra, w której rywalizowaliśmy z pozostałymi patrolami. 
punkty były ustawione w przeróżnych zakamarkach szkoły, a zadania 
z jakimi musieliśmy się zmagać bardzo pomysłowe. po dotarciu na 
każdy z punktów, mówiąc kolokwialnie „zbieraliśmy szczęki”. Zostali-
śmy zaskoczeni m.in. bitwą makaronami na ławkach gimnastycznych, 
gdzie sprawdzono nasze umiejętności równowagi, grą w cymbergaja, 
ale żeby nie było zbyt prosto... krążkiem było mydło oraz świetną grą 
zespołową, w której wcieliliśmy się w role pracowników fabryki słone-
czek. Mieliśmy również okazję pograć w piłkę ręczną, a nawet budo-
wać wieże z makaronu i pianek sięgającą sufitu. oprócz wyżej wymie-
nionych zadań sprawdzaliśmy także naszą spostrzegawczość i pamięć.

po popołudniowych harcach mogliśmy skorzystać z wieczornej toa-
lety, a dla spragnionych zabawy czekała tzw. świetlica, gdzie nie oby-
ło się bez dźwięku gitar, śmiechów oraz gier planszowych. Harcerze 

poznawali coraz to nowsze oraz bardziej wciągające gry planszowe, 
zaś Ci bardziej muzykalni poszerzali kanon znanych im piosenek.

Następnego dnia już od rana, zaraz po śniadaniu wyruszyliśmy w ca-
łodzienną trasę. Mimo niezbyt dużej wiedzy topograficznej o toru-
niu poradziliśmy sobie bardzo dobrze. Jednym z wyzwań jakie po-
stawiła nam kadra było zrobienie przez każdego uczestnika kart 
z okazji Dnia Myśli Braterskiej, które wręczyliśmy sobie następ-
nego dnia. Zmierzyliśmy się także z udzieleniem pierwszej pomo-
cy, alfabetem morse’a, a druhny z patrolu Element 2 miały możli-
wość pomocy w sprzątaniu klatek królików w miejskim schronisku.

Koło godziny 13:00 udali-
śmy się do Muzeum pier-
nika, gdzie ledwo biegiem 
zdążyliśmy przez chęć za-
liczenia wszystkich punk-
tów. Nie daliśmy jednak 
za wygraną i chwilę póź-
niej przemieniliśmy się 
w kucharzy. Na wypiek mu-
sieliśmy trochę poczekać, 
więc kiedy pierniki się wy-
piekały, my udaliśmy się na 
obiad, po którym czekała 
nas 2 część trasy. Na koniec 
wszystkie patrole spotkały 
się na Zamku Dybowskim. 
Kiedy przez cały dzień za-
traciliśmy się w gonitwie 
o punkty nastał w końcu 
czas na chwilę refleksji. przy 

rajd kopernikański 2016
Kaja Tucholska

/tekst po raz pierwszy został opublikowany w serwisie na stronie internetowej hufca w dniu 2 marca 2016 r./
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tak wspomina Rajd Kopernikański druhna Natalia tobolska: „ogól-
nie na rajdzie było bardzo ciekawie, to mój pierwszy i było su-
per. trasa była ekstra, można się było dużo nauczyć np.: posłu-
giwać alfabetem morsa albo strzelać z łuku. pierwszy dzień był 
pełen rywalizacji co było nieprzeciętnią zabawą. Z pewnością po-
jechałabym jeszcze raz i spędziła wspaniale z wszystkimi czas”.
przy tak świetnej zabawie nie sposób było nie poznać nowych har-
cerzy. Każdy z nas odnalazł kogoś z kim spędził kilka chwil, co po-
twierdza m. in. wypowiedź Jakuba wieczorka z patrolu chłopaków 
– Element 1: „Na rajdzie bardzo mi się podobało. Sobotnia trasa 
była naprawdę dobrze zorganizowana. poznałem parę niesamowi-
tych osób i fantastycznie się bawiłem. Chętnie bym to powtórzył”.
Dziękujemy za wspólną zabawę i miejmy nadzie-
je do zobaczenia za rok na trasie Rajdu Kopernikańskiego!

blasku ogniska mogliśmy zastanowić się nad naszymi marzeniami, któ-
re później uniosły się w iskrach ognia. Komendantka trasy podzięko-
wała nam za wspólny czas, a przez cały krąg przepłynęła iskra przyjaźni.
po powrocie do szkoły i chwili wolnego czasu czekał nas pokaz młodej 
grupy Dream Factory wrestling. Młodzi pasjonaci wrestlingu zapre-
zentowali uczestnikom trasy na czym polega ten sport – wrażenie było 
piorunujące! po pokazie chętni mogli spróbować swoich sił na rin-
gu. Druhna Kaja i druhna Zuzanna nie omieszkały z tego skorzystać 
i bez wahania pobiegły, by nauczyć się podstaw techniki tego sportu.
w niedzielę od rana rozpoczęło się sprzątanie szkoły. przed końco-
wym apelem udaliśmy się na mszę zorganizowaną specjalnie dla har-
cerzy, zaś uroczyste zakończenie odbyło się na Rynku Staromiejskim.
Czekając w napięciu na wyniki mogliśmy usłyszeć, że pa-
trol z naszej drużyny, Element 2 - zajął 3 miejsce spośród 16 
patroli biorących udział w trasie. w nagrodę za zajęte miej-
sce otrzymaliśmy nagrody, których żaden członek drużyny się 
nie spodziewał - gofrownicę oraz toster. Z pewnością niedłu-
go zostaniemy mistrzami kulinarnymi w wypieku gofrów i tostów.
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Święta już za pasem, a zaraz po nich majówka i czerwiec, a wraz z 
nim ... koniec roku szkolnego! 

Czas płynie nieubłagalnie, dlatego warto pomyśleć już o planach 
na wakacje. Komenda Hufca ZHp włocławek, ma przyjemność za-
prosić wszystkich dotychczasowych i przyszłych uczestników do 
udziału w Harcerskiej Akcji Letniej 2016, dla osób niezrzeszonych.
Z daleka od zgiełku miasta, pośród drzew, nieopodal szumu mor-
skich fal w przyjacielskiej atmosferze, pośród licznie stawianych wy-
zwań, sprawdzających różnorakie umiejętności – taka przygoda czeka 
na każdego, kto tylko zechce w nadmorskiej miejscowości pogorze-
lica na wybrzeżu Rewalskim, uczestniczyć w naszym obozie letnim.

Komendantem tegorocznego obozu będzie: phm. Anna Ziół-
kowska. odbędzie się on w dniach: 16-30.07.2016 r., na te-
renie Harcerskiej Bazy obozowej w pogorzelicy (woj. za-
chodniopomorskie). Jego koszt wynosi 950 zł i obejmuje:
• zakwaterowanie w namiotach,
• całodzienne wyżywienie,
• odpowiedzialną kadrę wychowawczą,
• wykwalifikowaną opiekę medyczną,
• starannie przygotowany oraz dostosowany do potrzeb uczestników 
program,
• plażowanie nad samym Morzem Bałtyckim pod okiem ratowników 
wodnego ochotniczego pogotowia Ratunkowego, a także wycieczka 
całodniowa do jednej z nadmorskich miejscowości,
• dużo niespodzianek i niepowtarzalnych przygód.

więcej informacji dot. bazy, na terenie której odbędzie się obóz, 
można znaleźć tutaj: http://www.wadowice.zhp.pl/pogorzelica.php 
Zdjęcia bazy i okolicy: http://www.wadowice.zhp.pl/foto_p.html

Natomiast najświeższe wiadomości dot. samego obozu można będzie 
znaleźć na stronie Hufca ZHp włocławek, pod adresem: http://wloc-
lawek.zhp.pl oraz na naszym profilu facebookowym: https://www.
facebook.com/obozwloclawekZHp

ponadto informacji na bieżąco udziela komendant Huf-
ca ZHp włocławek – hm. piotr walburg, pod nr. tel. 793 147 
147 oraz pod adresem e-mail’owym: piotr.walburg@zhp.net.pl

Czekamy na wszystkich zainteresowanych uczestników, nie ma co 
odkładać tego na ostatnią chwilę. Gwarantujemy przygodę życia! 

Jesteś już zdecydowany, zapisz się! poniżej kilka kroków jak to zrobić 
i pojechać z nami na obóz.

Aby wziąć udział w obozie należy:
1) wypełnić ankietę-zgłoszenie - obowiązkowa czynność rozpoczy-

nająca proces rejestracji
2) Ściągnąć, wydrukować, wypełnić i dostarczyć do biura Hufca kar-
tę kwalifikacyjną obozu
3) wpłata ustalonej kwoty na konto Hufca: Millenium Bank: 29 1160 
2202 0000 0000 3322 4528, dopisek: obóz pogorzelica - Imię Nazwi-
sko
4) w przypadku jakichkolwiek pytań, prosimy o kontakt, telefonicz-
ny: tel: 793 147 147, lub elektroniczny – mail :wloclawek@zhp.pl

Harcerska akcja letnia 2016 - oBóz dla niezrzeszonycH
phm. Anna Ziółkowska

/tekst po raz pierwszy został opublikowany w serwisie na stronie internetowej hufca w dniu 22 marca  2016 r./
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1. Czy prowadzisz kalendarz/notes/terminarz?
>tak – 80 %
>Nie – 20 %

2. Czy układasz plan swojego dnia? 
>tak, codziennie w kalendarzu/na kartce – 26.7%
>Nie – 33.3%
>tak, ale nie zapisuję tego – 40 %

3. Czy brałaś/brałeś udział w szkoleniu/kursie dotyczącym zarządza-
nia sobą w czasie?
>tak - 46.7%
>Nie -  53.3%

4. Ile czasu w tygodniu poświęcasz na naukę/pracę?

5. Ile czasu w tygodniu poświęcasz na sprawy związane z harcer-
stwem? 

6. więcej czasu zajmują Ci obowiązki z pracy/szkoły czy z harcer-
stwa?
>pracy/szkoły – 80 %
>Harcerstwa – 13.3 %
> Na obydwa poświęcam tyle samo czasu – 6.7%

czas roBi sWoje. a ty człoWieku?
Patrycja Grzegórska

/tekst po raz pierwszy został opublikowany w serwisie na stronie internetowej hufca w dniu 8 stycznia 2016 r./

Każdy z nas wie, jak czasem jest ciężko pogodzić wszystkie swoje 
obowiązki. Szkoła, praca, rodzina, przyjaciele, hobby – przecież 
doba ma tylko 24 godziny! Mimo tego nasze życie podlega 
zegarowi. Pięć minut do wyjścia, za dziesięć minut kolacja, 
wstaw ziemniaki za pół godziny, autobus za cztery minuty, 
można by tak wymieniać jeszcze wiele przykładów tego typu. 
Pewnie wielu ludzi spotyka się z sytuacjami ekstremalnymi, 
gdy czas mógłby zwolnić, tak jak wtedy gdy czekamy w kolejce, 
jednak dzieje się kompletnie inaczej i nieubłagalnie biegnie 
jeszcze szybciej. W naszym hufcu wśród instruktorów oraz 
instruktorów na próbie zostało przeprowadzone badanie nt. 
zachowania właściwych proporcji w wypełnianiu obowiązków 
oraz “zarządzania własnym czasem”. W ankiecie wzięło udział 
łącznie 15 osób. Ankietowani zmierzyli się z dwunastoma 
pytaniami o charakterze zamkniętym i otwartym, a oto wyniki:
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7. planując zbiórkę/spotkanie/posiedzenie robisz to wcześniej, czy w 
tym samym dniu? Z jak dużym wyprzedzeniem?

8. Czy uważasz, że planowanie jest przydatne? Dlaczego?
oto kilka odpowiedzi:
• “Tak. Pomaga kazdemu człowiekowi lepiej zarządzac wolnym 
czasem znalezc w nim czas na obowiazku i relaks.”
• “Tak, ponieważ wiemy co, jak, kiedy, gdzie i tym samym 
przygotowania trwają krócej i są dokładniejsze.”
• “Bardzo, ponieważ pomaga w realizacji obowiązków, jakie na 
nas spoczywają, a także czas na odpoczynek i spotkanie z przyjaciół-
mi.”
• “Uważam, że jest bardzo przydatne, bo unika się chaosu 
związanym z tym, co danego dnia/tygodnia/miesiąca należy zrobić.”
• “Oczywiście, że jest. Pozwala nam na podjęcie większej liczby 
aktywności lub zrobienie czegoś dokładniej, sumienniej. Niweluje 
stres związany z robieniem wszystkiego na ostatnią chwilę.”

9. Zachęcasz innych do tego, aby zarządzali sobą w czasie?
>tak – 80 %
>Nie -  20%

10. Czy znasz jakieś sposoby zarządzania czasem? Jakie?

Kilka odpowiedzi: 
• “- prowadzenie kalendarza - konsekwencja w działaniu”
• “Wystarczy zdrowy rozum”
• “Zapisywanie ważniejszych wydarzeń, które mają się odbyć 
za dłuższy okres czasu w terminarzu. Można też zapisywać plan ca-
łego dnia w terminarzu, ale to raczej sprawdza się dopiero po zakoń-
czeniu szkoły.”
• “Kalendarze są najlepsze, lub zapisywanie gdzieś elektronicz-
nie informacji.”
• “Mapa myśli - rozkładanie projektów na etapy”

11. Czy rezygnujesz czasem z obowiązków harcerskich na rzecz obo-
wiązków związanych z domem/szkołą/pracą?
>tak – 33.3 %
> Nie – 20 %
> Czasem – 46.7%

12. Jaka byłaby twoja rada dla osoby, która ma problem z zachowa-
niem właściwych proporcji w wypełnianiu obowiązków związanych 

ze szkołą/pracą/domem/inną działalnością?

Kilka rad:
• “Nie łapać zbyt wielu srok za ogon.”
• “Trzeba ustalić sobie życiowe priorytety, określić role, wyzna-
czyć kamienie milowe.”
• “Planowanie oraz walczenie z lenistwem przez trzymanie się 
ustalonego wcześniej planu”
• “Brać na swoje barki tylko tyle ile da się rzeczywiście zrobić. 
przynależymy zawsze do kilku grup i żadnej z nich nie możemy za-
niedbywać. Każdy z nas ma określoną ilość czasu jesli przeznaczy go 
zbyt wiele na prace braknie go dla znajomych itp.”
• “Wyluzować i odkryć w sobie wewnętrzne pokłady bezkre-
snej wiedzy, opartej na intuicji.”

wyniki przeprowadzonej ankiety nasuwają wniosek, iż zdecydowa-
na większość instruktorów oraz instroktorów na próbie naszego huf-
ca stara się zarządzać swoim czasem i rozsądnie nim gospodarować. 
Korzystają z kalendarzy, notesów i terminarzy, by codziennie stoczyć 
z nim ciężką walkę. Dużo czasu poświecają pracy/nauce, ale rów-
nież harcerstwu i za to można ich podziwiać, bo to niełatwa sztuka. 

w ramach tego zagadnienia komendanci szczepów: druhna Anna 
Ziółkowska (7 wSH Horyzont), druh Błażej ostrouch (4 wSH pre-
tekst) oraz druh Krzysztof Gapski (11 wSH Equlimbrium) wzię-
li udział w wywiadzie. A oto jak poradzili sobie z pytaniami: 

1. Jak długo należysz do ZHp?

Druhna Anna: Zawsze muszę się chwilę zastanowić i dokładnie poli-
czyć, bo to nie jest takie proste. to chyba będzie już 9 lat, a może 10?

Druh Błażej: Do ZHp należę od 8 lat ( chyba nie wiem, może 7 albo 
9)

Druh Krzysztof:  Do harcerstwa dołączyłem w lutym 2012 roku.

2. Co skłoniło Cię do zostania harcerką/harcerzem?

Druhna Anna: Całkowity przypadek – w wielkim skrócie. Do szkoły 
podstawowej, w której się uczyłam, przeniosła się moja koleżanka, którą 
znałam już wcześniej. ona była harcerką i pewnego dnia  zaproponowała 
mi bym poszła z nią na zbiórkę i od tego momentu wszystko się zaczęło. 

Druh Błażej: Harcerzem chciałem zostać z dwóch powodów, aby zro-
bić na złość rodzicom, którzy ukrywali przede mną istnienie har-
cerstwa z powodu wujka. on był działającym instruktorem, kiedy ja 
pierwszy raz zapytałem ich o harcerstwo, dziś jestem członkiem tej 
samej drużyny, do której należał, a nawet był jej drużynowym, chy-
ba udało mi się im dopiec. Drugi powód odkryłem, kiedy za spra-
wą zbiegu okoliczności wylądowałem na mojej pierwszej zbiórce, 
drużynowa była przepiękną dziewczyną, aż chciało się wrócić, póź-
niej jeszcze kilka innych druhen działało równie magnetyzująco.

Druh Krzysztof: Zachęcili mnie przede wszystkim przyja-
ciele, opowiadali wiele ciekawych historii z obozów i wyjaz-
dów. Sądzę, że to mnie głównie skłoniło do dołączenia do ZHp. 
Stwierdziłem, że to wspaniała przygoda, którą warto przeżyć.
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nie szukałoby się kolejnych rzeczy do robienia, by ją zapełnić.

6. Czy zdarzyło się kiedykolwiek, by harcerstwo pochłonęło więcej 
twojego czasu niż zakładałaś/łeś?

Druhna Anna: prawie zawsze tak jest. Zaczynam ro-
bić cokolwiek związanego z harcerstwem i nagle okazu-
je się, że jest mnóstwo jeszcze innych rzeczy do ogarnięcia

Druh Błażej: teoretycznie tak, ale wierzę w opatrzność, użyję tego sło-
wa,bo najlepiej oddaje to zjawisko w odczuciu osób z naszego kręgu 
kulturowego. te swoiste manus dei*  sprawia, że cokolwiek by mnie 
w życiu spotkało, nie uważam tego za coś złego czy za czas stracony. 
wszystko to miało mi się przydarzyć i czy jest to opóźniony pociąg czy 
też tona papierów do ogarnięcia na pojutrze, jedyne co mi pozostaje to 
uśmiechnąć się i przyjąć na klatę, w rzeczywistości sam tego chciałem
*(łac.) ręka Boga

Druh Krzysztof: oczywiście, że zdarzyło się i to nie raz. Nie zawsze 
wszystko idzie po naszej myśli, zgodnie z założonym planem. Sytu-
acje, których nie przewidzieliśmy potrafią namieszać i wydłużyć czas 
zajmowania się danym zadaniem. tyczy się to nie tylko harcerstwa 
ale i wszystkich obowiązków. przykładowo jadę gdzieś, bo mam spo-
tkanie czy zajęcia i na drodze napotykam korek, zamiast jechać 10 
min. jadę 40 min. tego nie da się zawsze przewidzieć, trzeba po prostu 
brnąć jakoś dalej do przodu. Jeśli chodzi o harcerstwo przypomina mi 
się ciekawy przykład z zeszłego roku. Gdy organizowałem Rajd Noc-
ny i drukowałem materiały wieczorem na dzień przed rajdem drukar-
ka odmówiła posłuszeństwa i zaczęła się zacinać. Zwykłe drukowanie 
materiałów zamiast zająć 2 godziny zajęło prawie 7 godzin. Nasunie się 
pewnie pytanie „Czemu drukowałem to tak późno?” przy rozkładaniu 
zadań, które muszę zrobić drukowanie miało najmniejszy priorytet, 
nie było potrzebne wcześniej niż na sam rajd, więc zostało na koniec. 

7. planujesz swój dzień? Zapisujesz to, czy może układasz plan 
w swojej głowie?

Druhna Anna: planuję – uważam, że dzięki temu można unik-
nąć chaosu w swojej głowie i pytania „Co teraz?” Najpierw 
układ plan w głowie, a później zapisuję, by nic mi nie umknęło. 

Druh Błażej: Nie planuję niczego, trzymam się jedynie rozkładów 
jazdy, aby być mniej więcej tam gdzie powinienem o danej godzinie.

Druh Krzysztof: tak jak mówiłem we wcześniejszym pytaniu prowadzę 
kalendarz, w którym zapisuję sobie swoje zadania na dany dzień. Jed-
nak, gdy już jest dany dzień to tylko zerkam w niego i patrzę co mam do 
zrobienia i to po prostu robię. Nie zapisuję sobie szczegółowego planu 
dnia i za bardzo go nie układam, raczej wolę przejść od razu do dzia-
łania. wszystko zależy od tego co powinienem w danym dniu zrobić. 

8. Masz jakiś sposób, którym chciałbyś podzielić się z odbiorcami 
tego wywiadu, który by pomógł im w planowaniu swojego czasu?

Druhna Anna: Myślę, że to indywidualna sprawa i każdy sam musi odna-
leźć swój sposób. Jedyny co, mogę doradzić to po prostu to, by się nie za-
łamywać, jeśli nasza efektywność nie jest 100%, to przychodzi z czasem. 

Druh Błażej:  Nie jest to może sposób, który bym jakoś szczególnie 

3. Czy prowadzisz terminarz/kalendarz?

Druhna Anna: prowadzę kalendarz, bez niego zginęłabym chyba. 

Druh Błażej: Nie prowadzę. wynika to z tego, że lubię mieć zupeł-
ną swobodę, stwierdzić nagle po przebudzeniu: dziś pójdę popluć 
z mostu do wieczora. Kalendarz nieco by mnie w tym ograniczał.

Druh Krzysztof: od grudnia zeszłego roku prowadzę kalendarz, 
jest on po prostu ułatwieniem racjonalnego rozłożenia swoich pla-
nów i obowiązków. wcześniej nie prowadziłem kalendarza ani ter-
minarza, raczej starałem się układać sobie wszystko w głowie.

4. uważasz, że rozsądnie gospodarujesz swoim czasem? 

Druhna Anna: Staram się, ale nie zawsze się udaje. Najgorzej jest gdy na-
warstwia się wiele spraw, wiele obowiązków z różnych płaszczyzn życia. 

Druh Błażej: Nie znam osoby, która zarządzałaby czasem w taki spo-
sób, aby być z tego w pełni zadowoloną. Ja również do takich nale-
żę. Zawsze trzeba coś poświęcić, zazwyczaj wbrew sobie, a prze-
cież rozsądek nakazywałby, aby wbrew sobie nic nigdy nie robić. 

Druh Krzysztof: Bardzo trudne pytanie. Ciężko jest mi stwier-
dzić czy rozsądnie planuję swoim czasem. Zdarzają się dni, któ-
re są wypełnione od rana do wieczora różnymi zajęciami jak i rów-
nież dni praktycznie wolne. wszystko zależy od wielu czynników 
związanych z moimi obowiązkami, po prostu zdarza się, że wie-
le rzeczy nakłada się na jeden dzień i trzeba je zrobić. Nie da się 
być idealnym, jednak najważniejsze jest, że potrafię znaleźć czas 
dla swojej rodziny, przyjaciół czy czas na swoje hobby. Jeśli potra-
fi się znaleźć czas dla innych to idzie się w odpowiednim kierunku.

5. Doba jest dla Ciebie wystarczającym czasem, by wypełnić wszyst-
kie swoje obowiązki?

Druhna Anna: Są momenty, kiedy zdecydowanie brakuje cza-
su, ale zazwyczaj staram się, aby ta ograniczona liczba godzin mo-
tywowała mnie do zmieszczenia się i zrobienia wszystkiego. 

Druh Błażej: Doba składa się dla mnie z dwóch części, tej w której 
mam otwarte oczy, chodzę, działam, a owoce mojej pracy są dostrze-
galne oraz tej kiedy oczy zamykam i działam w sferze planowania 
i konceptów. Ktoś nazwałby to spaniem, ale to właśnie wtedy układam 
sobie wszystko i wpadam na prawie najlepsze pomysł ( dlaczego pra-
wie napisze nieco później). ta  pierwsza część jest całkiem zwyczajna, 
po prostu staram się nigdy nie stać w miejscu i zawsze osiągać jakiś 
nowy cel „życiowy”, nawet podczas barowej rozmowy. ta druga część 
jest natomiast wynikiem mojej pracy nad poznaniem własnego ciała 
oraz maksymalnej kontroli nad świadomością w skrócie mój czas snu 
to 6,5 godzin, przy czym przez pierwsze 1,5 godziny nie śpię tylko 
intensywnie myślę o tym co chcę wiedzieć rano. ten system pozwala 
mi zdążyć prawie zawsze ze wszystkim, a do tego daje mi możliwość 
oddawania się mojej pasji jaką jest próba zrozumienia istoty bytu.

Druh Krzysztof: Czasem śmieję się, że doba powinna mieć 48 go-
dzin, jednak są to żarty. Doba wystarcza, aby pogodzić swo-
je zajęcia i obowiązki. Jakby doba miała więcej godzin to pew-
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pisać książkę o tym czym jest dla mnie czas. w skrócie mogę powiedzieć 
tylko, że jest nieliniowy, niemierzalny i wydaję mi się, że nie istnieje, albo 
istnieje, ale tylko w naszym płytkim pojęciu wymiarowości wszechświata.

Druh Krzysztof: Czym jest czas? pytanie wręcz filozoficzne, na które cięż-
ko jest mi odpowiedzieć. Czas jest czymś co jest w około nas, nie da się go 
mieć, ponieważ nie jesteśmy w stanie go zatrzymać ani na niego wpłynąć. 

10. uważasz, że planowanie czasu jest przydatne? Dlaczego? 

Druhna Anna: oczywiście, że tak. po prostu nie tracisz cza-
su na myślenie, co zrobić – po prostu to robisz, działasz!

Druh Błażej: Nie będę odpowiadał na to pytanie, bo chyba powyżej 
napisałem już wystarczająco dużo, aby poznać mój stosunek do zarzą-
dzania czasem. Mogę jednak dodać na koniec, że bardzo szanuję lu-
dzi którzy swój czas planują, a jeszcze bardziej lubię z nimi pracować.

Druh Krzysztof: planowanie czasu jest bardzo przydat-
ne! Każdy powinien w jakiś najmniejszy sposób plano-
wać swoje działania,  ponieważ ułatwi to pogodzenie wszyst-
kich swoich obowiązków z prywatnym życiem jak i rodziną. 

podsumowująć powyższe wypowiedzi, można powiedzieć, że każ-
dy z komendantów to inny żywioł. Mają swoje odmienne sposo-
by na radzenie sobie z czasem, jak widać po ich pracy – skuteczne.
Dziękuję wszystkim druhnom  i druhom, którzy wzię-
li udział  w ankiecie oraz druhnie Annie, druhowi Błażejo-
wi i druhowi Krzysztofowi za znalezienie chwili, zatrzymanie 
się i pomyślenie o czasie, z którym toczymy codzienne potyczki. 

polecał, tym bardziej harcerzom czy instruktorom, z którymi na co 
dzień pracuję, ale moim sposobem na radzenie sobie z czasem jest 
po prostu presja. Jak już wyżej zacząłem najlepsze pomysły przy-
chodzą mi właśnie wtedy kiedy czuję, że od tej danej chwili zale-
ży mój los, mój albo jakieś grupy ludzi, im większej tym lepiej. od-
prawiam wtedy serię obrzędów ( najbardziej widocznym jest chyba 
chodzenie w kółko) po czym wpadam na rozwiązanie każdego pro-
blemu, nieważne jak trudny by mi się on z początku wydawał. Nie 
ma to nic wspólnego z planowaniem czasu, samo słowo plano-
wanie zakłada jednak jakieś przygotowanie, można powiedzieć, 
że ja przygotowywałem się do danej chwili całe życie. w każdym 
razie nie polecam tego sposobu nikomu, ale pytanie to skłoniło 
mnie do zastanowienia się nad tym jak właściwe sobie z tym radzę

Druh Krzysztof: Nie znam złotego środka na planowanie czasu. uwa-
żam, że człowiek ma wszystko w głowie, wystarczy czasem odpuścić 
sobie troszkę przyjemności, skupić się w 100% na tym co ma się do zro-
bienia i po prostu się tym zająć. Często słyszymy: nie mam czasu mu-
szę się uczyć. to jest zrozumiałe, jednak jeśli chcemy się uczyć i robić 
to skutecznie to wystarczy wyłączyć zakładkę z Facebookiem, wyciszyć 
telefon i przysiąść tą rzeczywistą godzinę nad nauką. Godzina nauki to 
dużo czasu, jeśli się na niej skupimy, a jeśli się rozpraszamy to z tej go-
dziny uczymy się 20minut, reszta to zajmowanie się innymi rzeczami. 

9. Czym jest dla Ciebie czas?

Druhna Anna: Dla mnie to narzędzie, dzięki któremu moż-
na zobaczyć rezultaty podejmowanych przez nas działań. 

Druh Błażej: pytanie mnie o czas jest dość ryzykowne, powinienem na-
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ZARYS HISTORII WŁOCŁAWSKIEGO ŚRODOWISKA 
HARCERSKIEGO DO 2012 ROKU – CZ. 4

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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takimi jak: Straż pożarna, LoK, pCK, Aeroklub włocławski i wojsko.

przy Jednostce wojskowej powstał I Zielony Krąg Instruktorski. Harce-
rze składali  w jednostce przyrzeczenie, obchodzili wraz z żołnierzami 
wiele uroczystości, a nawet drużyny przyjmowały imiona bohaterskich 
żołnierzy trzeciego warszawskiego pułku pontonowego. Dnia 12 paź-
dziernika 1972 roku na wniosek komendy hufca naczelnik ZHp, Adam 
Izydorczyk wręczył na sztandar jednostki krzyż za zasługi dla ZHp. 
o popularności idei sportów obronnych świadczy fakt, że w latach 1973-
75 przy szczepach Harcerskiej Służby polsce Socjalistycznej [2] powsta-
ło 97 klubów obronnych, pożarniczych, spadochroniarskich i innych.

w 1973 roku naczelnik ZHp ogłasza Ruch Drużyn Sztandarowych. 
w 1974 roku tytuł Drużyny Sztandarowej za zajęcie I miejsca we 
współzawodnictwie „Mój sukces w socjalistycznej ojczyźnie” otrzy-
mała drużyna harcerzy przy Szkole podstawowej Nr 3 we włocławku.

w 1975 roku powstała Federacja Socjalistyczna Związku Młodzie-
ży polskiej do której wstąpił również ZHp. wyraźnym przejawem 
wpływów tej organizacji było powoływanie drużyn Harcerskiej Służ-
by polsce Socjalistycznej. Duży nacisk w pracy harcerskiej kładziono 
na wychowanie ideologiczne. Kładziono nacisk, na udział w olimpia-
dach o polsce i świecie współczesnym, turnieju Młodych Mistrzów 
techniki itp. powstawały kluby wiedzy społeczno-politycznej, wiedzy 
o partii, racjonalizatorów itd. Do wyróżniających się klubów wiedzy 
o partii należał klub działający przy Zespole Szkół Zawodowych we 
włocławku. Starano się nakłaniać władze ZHp, aby rekomendowały 
swoich instruktorów do wstępowania do pZpR (polska Zjednoczo-
na partia Robotnicza – komunistyczna parta w pRL). Na obozach 
ze starszymi harcerzami często mieli zajęcia lektorzy partyjni [3]. 
Do współzawodnictwa warsztatowego w konkursie „Złota Kielnia” 
przystąpili harcerze z Zespołu Szkół Budowlanych we włocławku.

Włocławski  Hufiec oraz Włocławska Chorągiew ZHP w latach 1975-
1995

Reforma administracyjna kraju wpłynęła  
także na struktury harcerskie. (…) Z dniem 
29 października 1975 roku we włocławku zostaje powołana Komen-
da i Rada Chorągwi, na czele z komendantką druhną Jadwigą Kry-
chowiak (chorągiew włocławska istniała do końca 1995 roku – przyp. 
red.). w lutym 1976 roku powołano na Zjeździe władze Chorągwi [4].

Zorganizowano kampanię „Bohater Chorągwi włocławskiej”, 
w ramach której harcerze poznawali życiorys Juliana Mar-
chlewskiego[5]. w  dniu 17 maja 1977 roku odbyła się uroczy-
stość, którą zaszczycili Naczelnik ZHp Jerzy wojciechowski 
i Komendant pomorskiego okręgu wojskowego gen. wojciech Ba-
rański. przewodniczący wojewódzkiej Rady Narodowej Edward 
Szymański  wręczył akt nadania  imienia i sztandar harcerzom.
Dla uczczenia tego wydarzenia Komenda Chorągwi włocławskiej 
ogłosiła program odznaki Chorągwianej „Bohaterom walki i pracy 
- cześć” [6].

w następnym roku na uwagę zasługuje wystawa „Harcerstwo na 
Kujawach i Ziemi Dobrzyńskiej w latach 1918-78”, zorganizowa-
na w Muzeum Ziemi Kujawskiej we włocławku. w czasie jej trwa-
nia wygłoszono referaty programowe związane z harcerstwem.

Harcerstwo włocławskie w latach 1965-1975

od 1965 roku Naczelnik ZHp zaczął ogłaszać „Alerty Naczelnika 
ZHp”. pierwszy alert dotyczył XX rocznicy zwycięstwa nad faszy-
zmem. wzięło w nim udział 2788 zuchów i harcerzy włocławskich.

w 1966 roku Hufiec włocławski za całość przygotowań do obcho-
dów 1000-lecia państwa polskiego otrzymał „odznakę tysiąclecia”. 
Między innymi zorganizowano nad jeziorem łuba  „Zlot 1000-le-
cia”. Harcerze włocławscy wzięli także udział w Harcerskim Zwia-
dzie tysiąclecia, który był mottem II Alertu Naczelnika ZHp.

w czasie Alertu Naczelnika w 1967 roku pod nazwą „Harcerska pró-
ba sprawności obronnej kraju”, 3000 harcerzy i zuchów przemasze-
rowało  ulicami włocławka i złożyło hołd poległym w czasie wojny. 
w następnym roku w czasie alertu poświęconego bohaterskim dzie-
ciom polskim harcerze zbierali (datki pieniężne – przyp. red.) na Cen-
trum Zdrowia Dziecka. otrzymali też indywidualnie i zbiorowe od-
znaki opiekuna Miejsc pamięci Narodowej. w 1968 roku uroczyście 
obchodzono rocznicę utworzenia Ludowego wojska polskiego pod 
nazwą „oka 25”. w ramach tych obchodów zorganizowano na tere-
nie włocławskiej jednostki wojskowej Festiwal piosenki Harcerskiej 
i Żołnierskiej. w 1968 roku Drużyna Czerwonych Beretów z Huf-
ca  włocławek Miasto zajęła I miejsce na I Centralnych Manewrach 
techniczno-obronnych w Mielcu organizowanych przez ZHp.

w 1969 roku harcerze włocławscy wyróżnili się podczas kampanii 
„Kopernikanie”, którą uczczono nadanie im. Mikołaja Kopernika cho-
rągwi bydgoskiej. Harcerze włocławscy zdobyli 250 mian „Drużyna 
Kopernikańska”. Jako pierwsza zdobyła je 62 drużyna im. tadeusza 
Sygietyńskiego z Kłobii i 108 Drużyna zuchowa „Muchomor ” z wło-
cławka. proporczyki „Za zasługi w akcji kopernikańskiej” otrzymały:
Szczep „Dzieci Kujaw” – Szkoła podstawowa Nr 14,
Szczep „wędrowcy” – Szkoła podstawowa Nr 15,
Szczep „obrońców wisły” – Szkoła podstawowa Nr 12,
Szczep „Kosmonautów” – Szkoła podstawowa Nr 6.

w 1970  roku harcerska flotylla jachtowa we włocław-
ku otrzymuje imię generała Mariusza Zaruskiego [1]. od wie-
lu lat harcerze włocławscy uczestniczą w Bydgoskiej Ak-
cji Nauki Języków obcych BAJNo-we włocławku akcję tę 
popularyzuje druh Michał Baczyński. Akcja ta trwa wiele lat i wie-
lu harcerzy ma szanse uczestniczyć w obozach międzynarodowych. 
Na bazie tej akcji i akcji propagującej przyjaźń młodzieży z różnych 
krajów w 1975 roku we włocławku działało 21 „Drużyn przyjaźni”.

w ramach akcji „operacja 1001 Frombork” brało wielu harcerzy włocław-
skich, między innymi harcerze ze szczepu „Budowlani” z Zespołu Szkół 
Budowlanych we włocławku. Rada Miejska Fromborka przyznała tytuł 
„Honorowego obywatela Fromborka” 11 instruktorom z włocławka.

w następnym roku drużyna Czerwonych Beretów wygrywa za-
wody chorągwiane, a na zawodach centralnych zajmuje 4 i 5 miej-
sce. Dobra passa włocławskich harcerzy utrzymuje się w 1972 
roku, kiedy hufiec włocławek wygrywa zawody chorągwia-
ne. „Czerwone Berety” na zawodach centralnych w Białce zajmu-
ją pierwsze miejsce, a Drużyna pożarnicza drugie. Sukcesy te har-
cerze zawdzięczają własnej pracy i współpracy z organizacjami 
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za bajkę „Gęgorka”, drugie miejsce 47 wDH z Sp w Cypriance. w ka-
tegorii plastyki i fotografii pierwsze miejsce Kamila Reska z 83 wDSH 
„Spece” i wyróżnienia: Anna Krasińska i Elżbieta pawlak. w ramach 
hufca odbyły się konkursy: śpiewaczy, koszykówki, turniej strzelecki.

Bardzo bogato przedstawiała się harcerska akcja letnia realizowana 
przez hufiec włocławski. obozy stacjonarne w okoninach polskich, 
Malborku i łasku i Lubiatowie. obozy wędrowne w polsce południo-
wej, z tego trzy w Bieszczadach, jeden w województwie elbląskim, 
spływy kajakowe w Borach tucholskich i województwie olsztyńskim. 

w XI Manewrach techniczno-obronnych (rok 1988 – przyp. 
red.) w kategorii trójboju obronnego pierwsze miejsce zdobyła 40 
wDH „widmo” w kategorii drużynowej, a w kategorii indywidu-
alnej druh piotr Betliński z tej drużyny [11]. odznakę grunwaldz-
ką zdobyła 134 wDH „oaza”, 9 drużyn zdobyło odznaki Druży-
ny Mistrzowskiej i Drużyny Sztandarowej Hufca ZHp włocławek.

w ramach hufca powołano Hufcową Szkołę Instruktor-
ską, którą kierował druh Kazimierz pikos, który w następ-
nym roku został komendantem włocławskiej Chorągwi ZHp 
(w roku 1989 – przyp. red.). w dniu 5 listopada 1988 roku, ko-
mendantem hufca został druh hm Eugeniusz Rożek [12].

Rok 1989 rozpoczął się bogatą ofertą zimowiskową: w Skokach Du-
żych, Jeleniej Górze, warszawie, Dźwirzynie, półkolonie w Cyprian-
ce  i zimowisko szkoleniowe w nieustalonym miejscu. Zorganizowa-
no w hufcu przegląd piosenki Harcerskiej w którym pierwsze miejsca 
(w swoich kategoriach iwekowych – przyp. red.) uzyskały: 40 wDH 
„widmo”, 119 wDH „Stigma”, „tańczące Nutki” z Klubu „Druh” 
i w kategorii solistów miejsce miejsce uzyskał druh Sławomir Czy-
żew. Zorganizowano także zawody pływackie z okazji 44 rocznicy wy-
zwolenia włocławka, w których pierwsze miejsce w kategorii harce-
rzy starszych zajął druh Radosław Reczyk z 201 wDSH „Agrikola”, 
w kategorii harcerzy druh Sebastian Michalski ze 115 DH. Zorganizo-
wano także turniej Drużyn z okazji 650 rocznicy lokacji włocławka.

Za przeprowadzenie Rajdu Nocnego „Na Zimowym Szlaku”, Ko-
menda Chorągwi włocławskiej udzieliła pochwały Komendzie Huf-
ca włocławek, kręgowi instruktorskiemu „promień”, Harcerskiemu 
Klubowi turystyki pieszej oraz druhowi Jerzemu Chudzyńskiemu.

(…) w „Chorągwianych Biegach na orientację” pierwsze miejsca 
w poszczególnych kategoriach uzyskali: Aneta Lewandowska i Robert 
Kazimierski ze 179 wDH „Zjawa” oraz Dariusz Szwanke z 2 wDSH 
„Morro”. Klub instruktorski „wulkan” podjął kampanię na rzecz bo-
hatera władysława Andersa. wiosną 40 wDH „widmo” zorganizo-
wała zawody w koszykówce, a 11 wDH „Leśni”, turniej tenisa sto-
łowego. odbyły się także zawody strzeleckie. Instruktorzy spotkali 
się na biwaku w Skokach Dużych. 179 wDSH „Zjawa” zajęła trze-
cie miejsce w „ogólnopolskich Harcerskich Zawodach pływackich” 
w klasyfikacji ogólnej, 9 drużyn zdobyło odznakę Chorągwianą.
Latem harcerze uczestniczyli w obozach w łasku, włosz-
czowej, okoninach polskich, Bieszczadach, Bułga-
rii, ZSRR, Lubiatowie, Kotlinie Kłodzkiej, na wybrze-
żu i spływach kajakowych – ogółem 25 form wypoczynku.
trzy drużyny zdobyły „odznakę Grunwaldzką”. Miano wzoro-
wych placówek „HAL” 1989 roku otrzymały: obóz w Lubiatowie 
i kolonie w łochowie i Bachowie, 10 włocławskich drużyn otrzy-

powołanie chorągwi włocławskiej zaktywizowało środowisko har-
cerskie i społeczne. Nie sposób przytoczyć wszystkie działania 
ówczesnego harcerstwa. w dniu 1 września 1976 roku w Zespo-
le Szkół Mechanicznych we włocławku otwarto „Izbę tradycji har-
cerstwa Kujaw i Ziemi Dobrzyńskiej”. w harcerskiej akcji letniej 
1976 roku wzięło udział 15 tysięcy zuchów i harcerzy, 52 osoby 
otrzymały odznakę „Zasłużony Bieszczadom”. w  Bieszczadach 
Chorągiew włocławska ZHp posiadała własną bazę obozową. 

od 1976 roku tytuł Sztandarowej Drużyny uzyskało 756 drużyn, 222 
drużyny zuchowe uzyskały tytuł Mistrzowskiej Drużyny Zuchowej, 
a w latach 1978/80  1688 zuchów otrzymało odznakę „Zuch na piątkę” [7]. 

Już 5 maja 1975 roku odbył się Chorągwiany Festiwal piosenki Har-
cerskiej i Młodzieżowej. w obozach Chorągwi włocławskiej w latach 
1976-80 brało udział od 4000 do 5800 uczestników. Na murze okalają-
cym klasztor ojców Franciszkanów we włocławku 1978 roku umiesz-
czono tablicę pamiątkową poświęconą poległym harcerzom [8].

w 1981 roku Komenda Chorągwi i Hufiec Radziejów organizują ob-
chody 650 rocznicy bitwy pod płowcami. w 1984 roku w IX Manewrach 
techniczno-obronnych ZHp reprezentacja Chorągwi włocławskiej 
zajmuje 4 miejsce. w 1985 roku grupa harcerzy pod kierunkiem 
Krystyny Kukuckiej zorganizowała obóz wędrowny na trasie Doro-
husk-puławy [9]. w 1986 roku druhna Krystyna Kukucka wybrała 
się ze swoimi harcerzami na obóz wędrowny po Suwalszczyźnie [10]. 

(…) w kwietniu 1987 roku harcerze z Hufca ZHp włocławek im. Juliana 
Marchlewskiego pod kierunkiem komendanta Mirosława Marciniaka 
uroczyście obchodzili 10 rocznicę nadania imienia Juliana Marchlew-
skiego włocławskiej Chorągwi ZHp. Część tych uroczystości odbywa-
ła się w bazie harcerskiej nad Jeziorem łuba. w tym roku włocławska 
Chorągiew ZHp została odznaczona Złotym Krzyżem zasługi dla ZHp.

w czasie Chorągwianego Zlotu 28 wDH im. tadeusza Ko-
ściuszki w Nasiegniewie zdobyła drugie miejsce, 14 drużyn huf-
ca włocławskiego zdobyło odznakę Chorągwianą za rok 1986/87.

w trakcie trwania Harcerskiej Akcji Letniej harcerze włocławscy wy-
poczywali na obozach w: okoninach polskich, Gaju, łasku i Niemiec-
kiej Republice Demokratycznej. Drugi turnus obozu i kolonii zucho-
wej odbył się także w okoninach polskich w łasku. Jesienią 1987 roku 
powołano Szkołę Zastępowych, która prowadziła kursy dla harcerzy.

w okresie świątecznym Krąg Instruktorski „Bakałarze” zorganizował 
wystrzałową zabawę dla zuchów. w ferie zimowe zorganizowano zi-
mowisko w wiktorowie, którego komendantem był druh Eugeniusz 
Rożek. w ferie zimowe 1988 odbyło się wiele atrakcyjnych imprez np.: 
przedstawienie Harcerskiego teatrzyku w Sp 16, zabawy na śniegu 
i kulig w Sp w Fabiankach, spotkanie z Mikołajem w Klubie „Druch” 
gry i zabawy na śniegu w Sp 22, kulig przy Spółdzielni Mieszkanio-
wej oś. Kazimierza wielkiego. wzięto udział w Zimowych Zawodach 
na orientację na szczeblu chorągwianym, a druhna Joanna Kłopo-
towska z Hufca ZHp włocławek zdobyła I miejsce w kategorii K -17.

wiosną harcerze włocławscy brali udział w Chorągwianym przeglą-
dzie Kultury. wyróżnienia zdobyły: 179 wDH „Zjawy” i Harcerski 
Klub Żeglarski , pierwsze miejsce zdobył teatrzyk Kukiełkowy „Miś” 
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cławscy wzięli także udział w zlocie pod płowcami. Jesienią 1991 
roku zorganizowano rajd dla gromad zuchowych „Śladami puchat-
ka”. 147 wDH „ Scatter” zorganizowała hufcowy rajd „Scafat”, a 119 
wDH „Stigma” zorganizowała i przeprowadziła „Hufcowy prze-
gląd Kultury”. Na koniec 1991 roku spis harcerski wykazał 27 dru-
żyn harcerskich, 12 drużyn harcerzy starszych, 9 gromad zuchowych 
i 6 klubów harcerskich. w dniu 20 grudnia 1991 r. w Szkole podsta-
wowej Nr 23 odbyła się wigilia instruktorów hufca włocławskiego.

Na początku 1992 roku 119 wDH „Stigma” zajęła pierwsze miej-
sce w Zimowym Rajdzie w Głuchołazach [16]. 1 wDSH „Frufra-
ki” przeprowadziła „wiosenne Spotkanie z piosenką”, natomiast 
147 wDH „Scatter” uzyskała pierwsze miejsce w hufcowym raj-
dzie. w wakacje zorganizowano hufcowy wieloturnusowy obóz 
w okoninach polskich i kolonie zuchowe w Gdańsku. w lipcu Ko-
menda Chorągwi włocławskiej przyznała medale „przyjacio-
łom Harcerstwa”: pani prezydent Miasta włocławka mgr urszu-
li palińskiej i opiekunce klubu „Druh” druhnie Bożenie tokarskiej.

w dniu 5 września 1992 r. odbył się „Harcerski Start” nad jeziorem łuba 
dla harcerzy, instruktorzy spotkali się na „Harcerskim Starcie” w ur-
szulewie. Drużyny hufca włocławskiego brały czynny udział w organi-
zacji i przeprowadzeniu zlotu Chorągwi włocławskiej ZHp. Natomiast 
147 wDH „Scatter” przeprowadziła rajd o nazwie „Rajstopy”. Druży-
na ta zajęła pierwsze miejsce w rajdzie „tylko Dla odważnych” [17].

w roku 1993 włocławska Chorągiew ZHp wprowadziła regulamin 
honorowej odznaki „Zasłużony instruktor włocławskiej Chorą-
gwi ZHp” oraz odznaki „wzorowy Drużynowy” i wydała zarządze-
nie dotyczące przyznawania „Medalu przyjaciół Harcerstwa” [18].

Na początku 1993 roku Hufcu zorganizowano dwa wyjazdowe zi-
mowiska: w Kijowie pod kierunkiem druha Ireneusza Bonkiewicza 
i do włoch pod kierunkiem druhny Krystyny Spurell. Ciekawą ini-
cjatywą dla harcerzy pozostających we włocławku były „Małe For-
my”, prowadzone przez wielu instruktorów hufca włocławskiego. 
Na kursie funkcyjnych, kierowanym przez druha pawła Bielickiego 
przyznano 7 patentów drużynowych, 5 patentów przybocznych i 15 
patentów zastępowych. Drużyny: 147 wDH „Scatter” i 207 wDSH 
„Agrikola” czynnie zaangażowały się w przeprowadzenie zawodów 
pływackich. Zorganizowano także kurs na stopnie żeglarza i ster-
nika jachtowego pod kierunkiem druha Dariusza Laskowskiego.

wiosną 1993 roku 211 krąg instruktorski oraz drużyna „Czarne be-
rety” przygotowały kolejną edycję rajdu „Scatfat”. w rajdzie „papi-
loty” organizowanym przez 147 wDH „Scatter”97 pierwsze miejsce 
zajęła 96 DH „Czata” z Bydgoszczy, drugie miejsce 102 wDH „har-
cerzy młodszych „Horda” i trzecie miejsce 102 wDH „harcerzy star-
szych „Horda”. w dniu 22 maja 1993 roku odbyła w urszulewie nara-
da komendantów i księgowych placówek „Harcerskiej Akcji Letniej”. 
w czasie akcji letniej zorganizowano: trzy turnusy obozów harcer-
skich w Borach tucholskich, kolonie letnie w Krzokwie, spływ kaja-
kowy, obozy wędrowne w Bieszczadach, na Krymie i Słowacji [19].

po wakacjach instruktorzy hufca spotkali się w ramach „Harcerskie-
go Startu - wistka 93”. 147 wDH „Scatter” zorganizowała i przepro-
wadziła rajd „Barchany”, w którym zwyciężyły: 115 wDH „Kaja-
kowa”, 17 wDH „Draka”, 77 wDH „Antares”. w rajdzie „Szlakiem 
pamięci” czołowe miejsca zdobyły drużyny: 181 wDH im. „Szarych 

mało miano „Drużyny Sztandarowej Hufca” i 9 gromad zucho-
wych otrzymało miano „Mistrzowskiej Drużyny Zuchowej” [13].

we wrześniu w sposób szczególny uczczono 50 roczni-
cę przejścia harcerstwa do konspiracji. w dniu 23 września 
o godzinie 19.30 drużyny harcerskie rozpaliły ogniska [14].

Zorganizowano „V Jubileuszowy Harcerski Start”. Jesie-
nią odbył się Zlot Drużyn Starszoharcerskich „Zarzecze-
wo 89”. Harcerze włocławscy wzięli także udział w Chorągwia-
nym turnieju Drużyn Sztandarowych oraz uroczystościach 
z okazji Dnia Niepodległości, w tym w Biegu Niepodległości.

Na początku 1990 roku Rada Hufca po zapoznaniu się z opiniami 
harcerzy i instruktorów hufca zmieniła nazwę Hufca z Hufiec wło-
cławek-Miasto im. Juliana Marchlewskiego na Hufiec włocławek. Na 
wniosek Komendanta Chorągwi przyłączono organizacyjnie hufiec 
„Brześć”. Zorganizowano noworoczną choinkę dla zuchów, zimowiska 
w orlu, Brześciu Kujawskim i Karkonoszach, IV Harcerskie Zawody 
pływackie i Hufcowy turniej tenisa Stołowego, V wiosenne Spotka-
nie z piosenką i przegląd piosenki Zuchowej. w orlu zorganizowano 
kurs zastępowych i przybocznych w którym wzięły udział 24 osoby.

w kwietniu harcerze włocławscy włączyli się w organizacje Ma-
newrów techniczno obronnych, a drużyny hufca zajęły nastę-
pujące miejsca: harcerze starsi drugie miejsce wDSH „widmo”, 
harcerki starsze drugie miejsce 80 wDSH „Sprit”, harcerze młod-
si piąte miejsce 11 wDH „Leśni”. teatrzyk kukiełkowy „Miś” 
uzyskał drugie miejsce w przeglądzie teatralnym w Żychlinie.

113 wDH „Kajakarze” pod opieką druha Marka tężyckie-
go uczestniczyła w ogólnopolskim spływie na rzece Zgłowiącz-
ce. Dwa turnusy obozów harcerskich odbyły się w okoninach 
polskich pod komendą druhów: Sławomira Nowakowskiego i Eu-
geniusza Rożka - uzyskały miano wzorowych obozów harcerskich.

we wrześniu w harcerskiej bazie urszulewo odbyła się „polowa 
Zbiórka Harcerzy Starszych” z włocławka. w tym miesiącu w Szko-
le podstawowej Nr 8 odbył się „turniej Zastępów”, pierwsze miej-
sce uzyskał zastęp „Czarna trzynastka” ze 134 wDH „oaza”, dru-
gie miejsce zastęp „pewex” z 1 wDSH „Frufarki”, trzecie miejsce 
zastęp „parasol” z 2 wDSH „Morro”. Na jesieni zorganizowano na-
stępny kurs dla drużynowych i przybocznych w orlu. Harcerze 
włocławscy wzięli, także udział w „ogólnopolskich Zawodach na 
orientację” w bazie harcerskiej w „perkozie”. w „Hufcowych Bie-
gach na orientację”, przygotowanych przez druha J. Marciniaka 
pierwsze miejsce uzyskał druh Andrzej Drażdżewski ze 147 wDH.

Rok 1991 rozpoczął się zimowiskami: w orlu, Sokołowie, wilnie
i Skrwilnie oraz szkoleniem zastępowych w Ciechocinku, które ukoń-
czyło 35 osób. w czerwcu przeprowadzono „Hufcowy turniej Drużyn”, 
w którym pierwsze miejsce zajęła 147 wDH „Scatter”, drugie miej-
sce 40 wDH „widmo”, trzecie miejsce 34 wDH „Czarne pióra” [15].

Na wakacje zaplanowano obozy harcerskie w: Lubiato-
wie, okoninach polskich, Słupsku, Gdańsku i Skrwil-
nie. przewidziano także trzy spływy żeglarskie.

„Harcerski Start 1991” odbył się nad Jeziorem łuba. Harcerze wło-
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poddany silnym wpływom komunistycznej pZpR, odcięty ideowo od zasad 
skautingu i harcerskiej tradycji. VII Zjazd ZHp podjął decyzję o likwidacji 
HSpS w marcu 1981 r.
[3] Leksykon harcerstwa:  pod red. olgierda  Fielkiewicza, warszawa 1988 
r., str. 89.
[4] Kalendarium ważniejszych faktów…, str. 15-16.
[5] Mirosław Krajewski: Julian Marchlewski  Bohater włocławskiej Chorą-
gwi ZHp, włocławek  1986 r.
[6] Z dziejów harcerstwa polskiego we włocławku, maj 1986 r., str. 18,  
Barbara Musiał: Dzieje Harcerstwa włocławskiego w latach 1945-1980”, 
praca magisterska, Archiwum uMK, toruń 1980 r., str. 92.
[7] przyp. red.  tak duże liczby drużyn i harcerzy wynikają m.in. z „maso-
wości ruchu harcerskiego” – w tym okresie niemalże zasadą było to, że całe 
klasy szkolne tworzyły osobne drużyny; taki sposób działania często wy-
kluczał skuteczne stosowanie metody harcerskiej i jako taki sprzyjał raczej 
osłabieniu jakości pracy środowisk harcerskich.
[8] Jerzy pawłowski:  Symbolika pomnika Szarych Szeregów we włocław-
ku, włocławek maj, 1996 r.
[9] Krystyna Kukucka: „Moje harcerstwo... Moje ?...”, włocławek 2000 r., 
maszynopis str. 67.
[10] tamże, str. 72.
[11] Rozkaz Komendanta Hufca ZHp włocławek Miasto  L-9/88.
[12] Rozkaz Komendanta Hufca ZHp włocławek Miasto  L-11/88.
[13] Rozkaz Komendanta Hufca ZHp włocławek Miasto  L-12/89.
[14] Rozkaz Komendanta Hufca ZHp włocławek Miasto  L-9/89.
[15] Rozkaz Komendanta Hufca ZHp włocławek Miasto  L-5/91.
[16] Rozkaz Komendanta Hufca ZHp włocławek Miasto  L-2/92.
[17] Rozkaz Komendanta Hufca ZHp włocławek Miasto  L-7/92, L-8/92.
[18] Rozkaz Komendanta Hufca ZHp włocławek Miasto  L-1/93.
[19] Rozkaz Komendanta Hufca ZHp włocławek Miasto  L-6/93.
[20] Rozkaz Komendanta Hufca ZHp włocławek Miasto  L-6/94.
[21] Rozkaz Komendanta Hufca ZHp włocławek Miasto  L-9/94.
[22] Rozkaz Komendanta Hufca ZHp włocławek Miasto  L-9/94 i L-10/94.

Szeregów”, 147 wDH „Scatter”, 42 wDH „Cichobiegi”, 77 wDH 
„Antares”. powołano Komendę warsztatów Instruktorskich pod kie-
runkiem druhny Renaty urbańskiej. Krąg Instruktorski „Feniks” 
oraz 147 wDH „Scatter” gościły w imieniu hufca skautów francu-
skich przybyłych na zaproszenie oSiR-u do włocławka. Jesienią 
odbyły się na poziomie hufca rajdy: „pieczonego Ziemniaka”, „Spa-
dającego Liścia” i „Rajd Zbaraż” oraz „Jesienne Zawody na orien-
tację”. przed Świętami Bożego Narodzenia zorganizowano zbiórkę 
darów dla dzieci z państwowego Domu Dziecka. Harcerze włączyli 
się także w organizację przez powiatowy Komitet pomocy Społecz-
nej wigilii dla osób samotnych oraz roznosili „Betlejemskie Świa-
tełko pokoju”. w dniach od 17 do 19 grudnia 1993 roku zorgani-
zowano szkolenie drużynowych i przybocznych w Modzerowie .

Spis harcerski na koniec 1993 roku wykazał: 23 drużyny harcerskie, 4 dru-
żyny starszoharcerskie, 6 drużyn zuchowych, 7 drużyn na próbie, 6 szcze-
pów i klub żeglarski. Razem 908 harcerzy, 160 zuchów i 48 instruktorów.

w ferie zimowe 1994 roku zorganizowano zimowiska w Skokach 
Dużych i w Lanckoronie. w ramach hufca zorganizowano rajd „Na 
zimowym szlaku”, a wiosną „Rajd Nocny”. przeprowadzono także 
kampanię hufca pod nazwą „przekazać pokoleniom”. w ramach „Har-
cerskiej Akcji Letniej” zorganizowano dwa turnusy obozu harcer-
skiego w miejscowości Korzkiew i dwa turnusy w ustce, trzy turnusy 
w Mylof, dwa spływy kajakowe i obóz wędrowny w Bieszczadach [20].

Rozpoczęto także akcję „Szare Szeregi”. w listopadzie 1994 roku 
Komenda Chorągwi włocławskiej przyznała medal „przyja-
ciołom Harcerstwa” druhnie Aleksandrze pawłowskiej z Krę-
gu Instruktorskiego im. A. Małkowskiego we włocławku [21].

w czasie rajdu „pieczonego Ziemniaka” w kategorii harcerzy star-
szych pierwsze miejsce uzyskała 40 wDH, drugie miejsce 147 wDSH, 
trzecie miejsce 181 wDSH. w kategorii harcerzy pierwsze miejsce 23 
wDH, drugie miejsce 88 wDH, trzecie miejsce 199 wDH. w zawo-
dach na orientację – harcerze starsi: pierwsze miejsce 40 wDH, dru-
gie miejsce 102 wDH, trzecie miejsce 147 wDSH. w kategorii har-
cerzy: pierwsze miejsce 116 wDH, drugie miejsce 115 wDH i trzecie 
miejsce 102 wDH. w imprezie „Gra w Zielone” trzy kolejne miejsca 
zajęły : 2 wDH, 37 Klub żeglarski wDSH, 77 wDH. Zorganizowa-
no także rajd „Złaz spadającego liścia. „Na rajdzie „Zbaraż” w pionie 
starszoharcerskim czołowe miejsca uzyskały: 147 wDSH, 115 wDH 
i 41 wDSH, w pionie harcerskim 115 wDH, 88 wDH i 117 wDH [22].

przypisy:
[*] hm. Ryszard polaszewski, „Historia harcerstwa w pigułce”, dodatek do 
CZuwAJ 5/2011.
(dalej wg oryginalnej pisowni zawartej w pracy magisterskiej z której po-
chodzą publikowane fragmenty)
[1] Kalendarium ważniejszych faktów i wydarzeń z życia Harcerstwa Kujaw 
i Ziemi Dobrzyńskiej, Dariusz Słomski, włocławek 1986 r., str. 15.
[2] przyp. red.  Harcerska Służba polsce Socjalistycznej (HSpS) – ruch 
programowy wewnątrz ZHp wprowadzany od 1973 roku jako program dla 
drużyn harcerskich działających w szkołach średnich. Drużyny HSpS nie 
nosiły tradycyjnych szarych i zielonych mundurów harcerskich, używały 
natomiast beżowych (piaskowych) koszul, czerwonych krajek i bordowych 
beretów. Harcerze HSpS-u składali zmienione i zideologizowane przyrze-
czenie Harcerskie. w zamyśle władz pRL miał to być ruch młodzieżowy 



ry potter) oraz starszoharcerska/wędrownicza (tematyka - rodzina 
mafijna). w całości udział wezmą wymienione poniżej patrole:

 

6 tDH Kalina - 7 osób
próbna włocławska Drużyna Starszoharcerska Element - 10 osób
82 łódzka Drużyna Starszoharcerska ELIoCK - 13 osób
144 BDw Ludzie Lasu - 13 osób
17 wDSH Itineris - 12 osób
147 wDw Scatter - 3 osóby
914 pwDH No NAME - 10 osób
8 wGZ Bieszczadzkie anioły - 21 osób
45 wDH Alias - 11 osób
144 wDH parasol - 16 osób

Podsumowanie XXIV Rajdu Nocnego we Włocławku

poniedziałek, 22 kwietnia 2013 

21 kwietnia (niedziela) 2013 roku odbyło się zakończenie rozpoczęte-
go 19 kwietnia (piątek) XXIV Rajdu Nocnego we włocławku organ-
izowanego przez 11 włocławski Szczep Harcerski Equilibrium. Ry-
walizacja tocząca się podczas trzech dni w dwóch kategoriach była 
bardzo zacięta i o zwycięstwach konkretnych drużyn zadecydowały 
naprawdę małe różnice punktowe, ponieważ każdy podchodził do 
walki bardzo poważnie. po kilku trasach dziennych oraz nocnych 
na terenie miasta i zajęć dla harcerzy mających miejsce w Sp12 we 
włocławku, zakończenie odbyło się oficjalnym apelem kończącym 
na boisku przy tej właśnie szkole, na którym zjawił się Komendant 
Hufca ZHp włocławek, piotr walburg. w jego obecności organ-
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Rajd Nocny - to już ten weekend!

piątek, 19 kwietnia 2013

to już dzisiaj rozpoczyna się cało weekendowy XXIV ogólnopol-
ski Rajd Nocny we włocławku organizowany przez 11 włocławski 
Szczep Harcerski Equilibrium z Hufca ZHp włocławek! Całość 
startuje o godzinie 17 w Sp12 w naszym mieście. organiza-
torzy obiecują przednią zabawę, dobry obiad no i świetną atmos-
ferę. odbędą się dwie trasy - zuhowo/hacerska (tematyka - Har-

rajd nocny - minione lata
zebrał i opracował: pwd. Michał Bielicki

7. Rajd Nocny - czyli kolejna edycja największego harcerskiego wydarzenia w naszym mieście - odbędzie się już za kilka dni po wydaniu 
tego numeru “Harcerskiego Słowa”! po raz kolejny, jak co roku, drużyny z włocławka, ale także i z innych miejscowości, zmierzą się 
ze sobą na przestrzeni trzech dni na przeróżnych trasach dopasowanych do konkretnych kategorii wiekowych. w tym roku całość 
organizowana jest przez drużynę 147 WDW Scatter - wszystko więc wskazuje, że mamy szansę na kolejną już z kolei niesamowicie udaną 
imprezę. Chcąc wprowadzić wszystkich w ten klimat, przedstawiamy kilka tekstów i grafik dotyczących Rajdów Nocnych z minionych lat.
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okolice już od 35 lat. Na tegoroczną edycję zgłosiło się około 100 ucz-
estników! w tym roku nasza harcerska impreza obchodzi jubileusz, 
dlatego wydarzenie też trochę inne niż zazwyczaj. Starsi uczestnicy 
rajdu ? harcerze oraz wędrownicy - przeniosą się w świat korporacji, 
a harcerze młodsi zmierzą się z bardzo ciekawą grą planszową opartą 
na życiu na farmie. Nie zabraknie oczywiście tras nocnych. Nocleg 
ulokowany jest po wschodniej stronie wisły ? w Szkole podstawowej 
nr 8. po dwóch dniach (i nocach) Rajdu w niedzielę nastąpi uroczyste 
zakończenie połączone z mszą świętą oraz apelem na placu wolności.

25. Rajd Nocny - wypowiedzi zwycięzców

wtorek, 22 kwietnia 2014

ostatnio największą imprezą harcerską, która odbywała się 
we włocławku był zdecydowanie Rajd Nocny. Miał on mie-
jsce 4-6 kwietnia, a patroli zmagających się o tytuł zwycięz-
cy nie brakowało. Mimo wszystko obydwie trasy (harcerską oraz 
starszoharcersko-wędrowniczą) wygrały drużyny z włocławka.

 

Zaczynamy od trasy harcerskiej, czyli w wieku 10-13 lat. pierwsze 
miejsce zajęła 914 włocławska Drużyna Harcerska No Name pod 
przewodnictwem druha piotra Studzińskiego-drużynowego-który 
podzielił się z nami swoją opinią na temat radju i nastawienia drużyny:

Gdy wybieraliśmy się na rajd mieliśmy dwa cele: dobrze się zaprezen-
tować i dobrze się bawić. obydwa cele udało się zrealizować. Zabawa 
była genialna. Harcerze mieli wiele frajdy realizując zadania, a i kad-
ra drużyny musiała się postarać żeby im sprostać. Nie było wiadomo, 
kto radzi sobie lepiej i kto wygra, dlatego do ostatnich chwil czeka-
liśmy z niecierpliwością na ogłoszenie wyników. Gdy na apelu oka-
zało się, że to my zwyciężyliśmy, byliśmy naprawdę zdziwieni. po ra-
jdzie wszyscy czuliśmy się zmęczeni i zadowoleni. Bardzo cieszyliśmy 
się z wygranej i czekamy z niecierpliwością na kolejny rajd nocny?

teraz przyszedł kolej na trasę starszoharcersko-wędrowniczą. przed-
ział wiekowy był bardzo rozległy bo aż od 13 do 25 lat! w jed-
ną trasę połączone były dwie metodyki, jednakże to nie przesz-
kodziło 17 włocławskiej Drużynie Starszoharcerskiej Itineris 
w wygranej nawet z dużo starszymi harcerzami. patrolowa, druhna 
Natalia Idzikiewicz, również podzieliła się z nami swoją opinią:

izatorzy Rajdu ogłosili zwycięzców oraz rozdali dyplomy i nagrody.

Klasyfikacje końcowe XXIV Rajdu Nocnego:

trasa zuchowo/harcerska: 
1. miejsce - 144 wDH parasol 
2. miejsce - pwDH No NAME 
3. miejsce - 45 wDH Alias

trasa starszoharcerska/wędrownicza  
1. miejsce - 144 BDw Ludzie Lasu 
2. miejsce - 17 wDSH Itineris 
3. miejsce - pwDSH Element

25. Rajd Nocny startuje!

piątek, 04 kwietnia 2014

25. edycja ogólnopolskiego harcerskiego Rajdu Nocnego przed nami! 
Rajd ten pozwala harcerzom z naszych lokalnych drużyn, a także tym 
z innych miejscowości z polski, aktywnie zwiedzać włocławek i jego 
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i serwetek oraz wybrać strój idealnego farmera. po dotarciu do szkoły 
wszyscy mieli czas wolny, aby nastepnie wspólnie ze starszymi harcer-
zami i wędrownikami pośpiewać i pobawić się. Każdy z patroli musiał 
przedstawić jakiś pląs, zabawę, bądź piosenkę. w momencie, gdy każdy 
myślał, ze to już koniec wyczerpujących gier terenowych okazało się, 
że krowa Lucy zaginęła gdzieś w szkole. Krową Lucy okazała się być 
czekolada mleczna Milka, którą otrzymała zwycięska drużyna. wbrew 
pozorom nikomu nie chciało się spać. wręcz przeciwnie wszyscy mieli 
w sobie mnóstwo energii, jednak gdy emocje opadły druhowieństwo 
położyło się do swoich śpiworów. Nastepnego dnia cay rajd brał ud-
zial we Mszy św., która odbyła się w Klasztorze Franciszkanów, a zaraz 
po niej nastapił uroczysty apel na placu wolności podczas, którego 
zostały ogłoszone wyniki całego 25. Rajdu Nocnego. Egzekwo dru-
gie miejsce zajęły 144 włoclawska Drużyna Harcerska parasol oraz 
45 włoclawska Drużyna Harcerska Alias. Zaś pierwsze miejsce 
w 25. Rajdzie Nocnym na trasie harcerskiej zdobyła 914 włocławska Dru-
zyna Harcerska No Name. Gratulujemy zwycięzcom! po apelu wszyscy 
zmęczeni, ale z wielkimi uśmiechami na twarzach wrócili do domów.
 
,,Cieszę się, że mogłam spędzić te trzy niesamowite dni, uczest-
nicząc w Rajdzie Nocnym! Świetna atmosfera, ciekawa trasa oraz 
piękny las. Z niecierpliwością czekam na nastepną edycję.” z entuzjaz-
mem opowiada dh. Zofia pekról przyboczna w 914 wDH No Name.

26. Rajd Nocny - już w ten weekend!

czwartek, 23 kwietnia 2015

Już w najbliższy weekend we włocławku odbędzie się największa 
ogólnopolska impreza harcerska w naszym rejonie ? i najważnie-
jsze, że organizowana przez Hufiec ZHp włocławek-Miasto! Już 
w piątek ponad 120 uczestników ? co jest rekordem tego cykliczne-
go wydarzenia ? rozpocznie zmagania w ramach 26. Rajdu Nocnego.

Rajd Nocny to cykliczna, coroczna, największa ogólnopolska im-
preza harcerska organizowana tylko i wyłącznie przez Hufiec ZHp 
włocławek-Miasto. Zapraszamy wtedy naszą harcerską brać z polski 
na trzydniowy rajd, podczas którego wszyscy biorą udział w udzielo-

Rajd był bardzo udany. wymagał od nas bardzo dużo pomysłowoś-
ci, kreatywności, sprawdzał naszą kondycję, a przy tym naprawdę 
męczył. oczywiście w pozytywnym tego słowa znaczeniu. Byliśmy 
zmęczeni, a z drugiej strony nie chcieliśmy już kończyć rajdu, gdyż 
trasy były niezmiernie ciekawe. Na punktach świetnie się bawiliśmy 
i każdy miał szansę, by pokazać jakiś swój talent. Nie było oso-
by niezadowolonej. Na apelu końcowym nie wiedzieliśmy czy wy-
gramy. Byliśmy naprawdę przestraszeni, gdy zostaliśmy my oraz 
I wDSH Element. przeszło nam przez głowę, że może jednak to mie-
jsce nie należy do nas. Niemniej jednak, gdy usłyszeliśmy, że wygra-
na jest nasza, radości było co niemiara. przez długi czas na twarzy 
mieliśmy promienne uśmiechy, gdyż wygraliśmy taki wspaniały rajd!?

Członkowie 17 wDSH Itineris, również powiedzieli nam jak się czu-
ją i co myślą:

Mi się bardzo podobało, było ciekawie i wesoło. poznałam 
dużo fajnych, nowych osób i mam nadzieję, że za rok znowu 
uda nam się wygrać - powiedziała druhna Natalia wójtowicz.

25. Rajd Nocny był moim pierwszym harcerskim rajdem. Cieszę 
się, że mogłem wziąć w nim udział. Radość jest tym większa, że 
naszej drużynie udało się go wygrać. Dostarczył mi wielu nowych 
doświadczeń, które na pewno zaowocują w przyszłości. - taką 
relację udało nam się uzyskać od druha Szymona Sikorskiego.

25. Rajd Nocny - harcerze młodsi

niedziela, 13 kwietnia 2014

w piątek 4 kwietnia nadszedł dla włocławskich harcerzy wyczekiwa-
ny dzień - Rajd Nocny. Nasze młodsze druhowieństwo znalazło się w 
bazie długo przed rozpoczęciem. Nie marnując czasu na nudę zacze-
li bawić się na boisku, które znajdowało się przed Zespołem Szkół 
nr 8. o godzinie 17.00 pląsy dobiegły końca i Druh oboźny wpuścił 
wszystkich do szkoły. po częściowym rozpakowywaniu patrole i kadra 
spotkały się na wspólnym apelu, na którym został przedstawiony pro-
gram kolejnych trzech dni. Fabuła tras młodszych harcerzy wprow-
adzała ich w farmerską przygodę. pierwszego wieczora zaraz po kol-
acji wujo Ben oznajmił wszystkim, że przez wioskę przeszło tornado. 
trzeba było robić wszystko, aby ją odbudować. Do zadań harcerzy 
należało m.in. budowa prowizorycznej stajni, a także poszukiwan-
ie zagubionej owcy. wygrywał patrol z największą liczbą punktów.
 
,,podczas wykonywania zadań było dużo śmiechu i zabawy, 
dzięki czemu patrole mogły się lepiej integrować” wspomi-
na Dh.Lena Detmer przyboczna w 914 wDH No Name
 
Drugiego dnia zaspani harcerze wywlekli się ze swoich śpiworów 
i ruszyli na toaletę poranną, a potem już pędem na śniadanie. od-
poczynek nie trwał długo, gdyż już po kolejnych kilku minutach 
znależli się na kolejnej trasie, która swój koniec miała w okolicach wsi 
witoszyn. Harcerze kierowali się mapą. po drodze trzeba było mocno 
wytężać wzrok w poszukiwaniu karteczek z zadaniami, które należało 
wykonać w czasie podróży. Na mecie czekał na wszystkich ciepły obi-
ad. Dobrze, że nikt nie był zmęczony, ponieważ znów na naszych na-
jmłodszych czekała trasa. tym razem ku drodze powrotnej do bazy. 
Zadania, które mieli przygotowani punktowi trzymały się farmersk-
iej fabuły m.in. należało ,,wydoić krowę”, stworzyć krowę ze sztućców 
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włocławku, którego budynek przez cały weekend dziel-
nie nam towarzyszył, za co serdecznie dziękujemy dyrekcji.

 Mimo że rajd uważany jest za organizowany przez Hufiec ZHp włocławek 
Miasto, co roku trasy przygotowuje inny z włocławskich szczepów. w 
tym roku harcerze bawili się pod okiem 11 włocławskiego Szczepu 
Harcerskiego “Equilibrium”, którego to komendant pwd Krzysztof Gap-
ski Ho był również komendantem rajdu, a zastępcą pwd Michał Bielicki.

po za trasami nocnymi i dzienną uczestnicy udali się razem 
z kadrą do budynku państwowej wyższej Szkoły Zawodowej, 
gdzie odbył się Festiwal piosenki Harcerskiej i turystycznej.

Najlepsi harcerze to włocławska drużyna “No Name”, 
natomiast najbystrzejsi wędrownicy to “Muppety”.

Szef biura rajdu, druhna Marta telenda, 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 
jeszcze wielu edycjach Harcerskiego Rajdu Nocnego włocławek, 
w coraz większym gronie, więc, do zobaczenia za rok!

26. Rajd Nocny - trasa harcerska

poniedziałek, 04 maja 2015

Nadszedł od dawna wyczekiwany przez nas dzień. Dokładniej 24. kwi-
etnia. Spakowani obserwowaliśmy wskazówki zegara, które w końcu 
ukazały godzinę spotkania patroli z łącznikiem na włocławskim 
dworcu. patrole otrzymały kartki, na których była zaszyfrowana in-
formacja dokąd mają udać się dalej. Zadaniem harcerzy było zrobi-
enie sobie zdjęcia przy pomniku Szarych Szeregów, który znajduje 
się przy Klasztorze ojców Franciszkanów. Następnie wszyscy uda-
li się do bazy, która mieściła się w Zespole Szkół nr 8. po rejestrac-
ji harcerze mieli chwilę na rozpakowanie się i krótki odpoczynek. 
Kolejnym punktem był apel rozpoczynający cały rajd, podczas które-
go został zaśpiewany Hymn Związku Harcerstwa polskiego. pa-
trole zapoznały się z Komendą Rajdu. od tej pory każdy wiedział do 
kogo zgłaszać się z problemami i pytaniami. Zaraz po apelu głod-
ni harcerze pędem udali się do stołówki na kolacje, podczas, której 
nie zabrakło głośnego wyśpiewania sobie nawzajem smacznego.

patrole przyjechały z różnych miast, z różnych części polski. Kadra 
zadbała o to, aby wszyscy się zapoznali i zorganizowała świeczkow-
isko. 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 pomys-
łami 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 odnalezienia monety, która 
wpadła w ręce córki rosyjskiego generała - Lily. Harcerze udali się 
w trasę, aby odnaleźć monetę, która zdążyła zostać przechwyco-
na. podczas tej długiej drogi czekały ich różne zadania jak praca 

nych im zadania, ale przede wszystkim mają oni sposobność poznania 
włocławka - jest to świetny sposób promocji naszego miasta, który 
może przyciągnąć nowych ludzi w nieznane im dotąd rejony. Zawsze 
znajdzie się miejsce i czas na poznanie historii naszego miejsca zam-
ieszkania, więc harcerze z innych miejscowości za każdym razem 
wynoszą pozytywne wrażenie o włocławku poznając to miejsce.

tegoroczna edycja swoją bazę będzie miała w Szkole podstawowej 
nr 8, gdzie 24 kwietnia o godzinie 19 odbędzie się oficjalne otwarcie 
Rajdu podczas apelu rozpoczynającego. Całość zostanie zamknięta 
w niedzielę na placu wolności o godzinie 12, gdzie zostaną wyłonieni 
zwycięzcy, a mieszkańcy włocławka będą mogli przyjść i zobaczyć tylu 
harcerzy zgromadzonych w jednym miejscu, ilu dawno już nie było.

tegoroczny Rajd Nocny zostaje dofinansowany ze środków 
urzędu Marszałkowskiego województwa Kujawsko-pomorskiego.

26. Rajd Nocny - podsumowanie

sobota, 02 maja 2015

Za nami już 26. edycja Harcerskiego Rajdu Nocnego włocławek. 
tegoroczna rywalizacja patroli z różnych części naszego kra-
ju odbyła się w dniach 24-26. kwietnia. trudno uwierzyć, że 
nasz włocławek gości u siebie tylu harcerzy przez tak wiele lat.

Bazą, punktem centralnym, był Zespół Szkół nr 8 we 
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malną liczbę głosów. obydwa patrole zostały poproszone o bis. Były 
to: 8 wGZ Bieszczadzkie Anioły i 100 twarzy Grzybiarzy. Mimo 
wszystko trzeba było wybrać zwycięzców, a o tym oklaskami zade-
cydowała publiczność. to 8 wGZ Bieszczadzkie Anioły wygrała Fes-
tiwal piosenki Harcerskiej. podczas ostatnich występów, porą, gdy 
słońce zachodziło widownia mogła się przyglądać przepięknej pan-
oramie włocławka. po powrocie do bazy każda drużyna zrobiła 
krótkie podsumowanie dnia, a po chwili już wszyscy smacznie spali 
w swoich śpiworkach. w końcu od samego rana czekało nas sprząt-
anie, a zaraz po nim apel kończący 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. Ser-
decznie im gratulujemy! o to kilka słów od drużynowej zwycięzców:

“26. Rajd Nocny i kolejna wygrana za Nami! w dniach 24.04-26.04 nasza 
drużyna wzięła udział w 26. Rajdzie Nocnym organizowanym przez 
11 włocławski Szczep Harcerski Equilibrium. Na trasie zuchowo-harcer-
skiej czekała na Nas niesamowita przygoda i niezwykle fascynująca 
fabuła! Cieszymy się również z nagrody, jaką był namiot. Będziemy 
mogli go wykorzystać na różnych biwakach i zlotach. Serdecznie grat-
ulujemy pozostałym drużynom. Do zobaczenia za rok, CZuwAJ!”

po apelu przyszedł czas pożegnania. Mamy nadzieję, że każde-
mu się podobało, a za rok spotkamy się w jeszcze większym gronie!

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. Zdawali 
sobie jednak sprawę, ze ich sen nie potrwa długo. Już o godzinie 7.00 
czekała na nich pobudka, toaleta, śniadanie, a zaraz potem kolejne 
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 
czekało na nich strzelanie z łuku. Harcerze musieli dotrzeć m.in.: do pl. 
wolności, parku łokietka, Zielonego Rynku. Innymi zadaniami, które 
napotykali na swojej drodze były: umiejętność przekazania informac-
ji za pomocą kodu semaforowego, opatrunek zranionej ręki, uwiec-
znienie za pomocą obrazu 3. punktu prawa Harcerskiego i Zuchowe-
go, 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, 
który mieści się niedaleko punktu widokowego na Zawiślu. tam od-
był się Festiwal piosenki Harcerskiej podczas, którego każdy patrol 
miał zaprezentować jedną piosenkę harcerską, a jedną turystyczną. 
o to, aby wszyscy świetnie się bawili i nikomu się nie nudziło zadbali 
nasi prowadzący: dh. Magdalena Zielińska i ćw. Błażej Drożdżewski. 
w jury zaś zasiedli : sam. oliwia Gałek, ćw. Marcin Sosnowski i ja 
– sam. Angelika Zdankiewicz. podczas festiwalu nie zabrakło śmie-
chu, rewelacyjnej zabawy oraz wspólnego ,,pociągu”. Na koniec, gdy 
punkty zostały zliczone okazało się, ze aż dwa patrole miały maksy-
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„ocalenie atlantydy”
Zyta oryszyn /Świat Książki/

recenzja: hm. piotr Bielicki

Książka Zyty oryszyn, to niezwykła opowieść o zwykłych ludziach 
z byłych kresów wschodnich Rzeczypospolitej w okropnych czasach 
II wojny Światowej i po jej zakończeniu w „nowej rzeczywistości” 
na tzw. Ziemiach odzyskanych. Jest to opowieść napisana wyjątko-
wo barwnym językiem, wciągająca już od pierwszych kart książki. 
Z jednej strony niezwykle dramatyczna, ale jednocześnie zabarwio-
na czarnym humorem historia przesiedleńców 
z ziem wschodnich, którzy wbrew własnej woli 
znaleźli się na Górnym Śląsku. Książka opo-
wiada o tragicznie doświadczonych ludziach, 
którzy przeżyli najokropniejsze czasy okupa-
cji hitlerowskiej i sowieckiej, a już po wojnie 
muszą podjąć heroiczną walkę o przetrwanie 
w nieludzkim systemie stalinowskim. pole-
cam gorąco, nie tylko miłośnikom historii, ale 
również tym wszystkim, którzy cenią sobie do-
brą literaturę, której głównym bohaterem jest 
los człowieka na tle historycznych przełomów. 

nasze recenzje
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