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Czuwaj! 

Święta, święta i po świętach! 
Grudniowy czas przygotowań 
i ten późniejszy świętowania 
w gronie rodziny już minął 
i pozostał wspomnieniem. 
Świętowaliśmy jednak nie tylko 
z najbliższą rodziną, ale również 
w naszym wspólnym harcerskim 
gronie na kilku harcerskich 

spotkaniach wigilijnych, których z roku na rok w naszym 
hufcu przybywa - rośniemy w siłę, aż trudno uwierzyć 
jak szybko Hufiec ZHP Włocławek - Miasto się rozrasta!

Coraz trudniej też sobie wyobrazić krajobraz naszego miasta bez 
obecności harcerzy na każdym prawie kroku - można powiedzieć, że są 
wszędzie. Od uczestniczenia w wydarzeniach związanych z historią 
naszego państwa, przez imprezy organizowane dla mieszkańców 
miasta, do tego w czym harcerze się specjalizują - pomoc innym. 
Jakiś dowód? Proszę bardzo - nawet nasi najmłodsi podopieczni 
potrafią zrobić coś na rzecz społeczności, w której żyją – pod koniec 
października udali się na nasz cmentarz, żeby posprzątać groby.

Staje się to u nas już normą, ponieważ już oficjalnie powstała 
u nas nowa gromada zuszków! Widać, że nawet najmłodsi chcą 
przeżyć harcerską przygodę i przy okazji robić też coś dla innych. 
Miejmy nadzieję, że zaliczą kolejne szczeble harcerskiej służby, 
by za kilka lat stać się instruktorami i kultywować wartości, 
jakie przekazywane są u nas już z pokolenia na pokolenie.

Jednak nasi harcerze wcale nie ograniczają się tylko do naszego 
miasta, ale próbują także pokazać się za jego granicami! Chociażby 
taki „Phoenix” - pojechali do Chocenia na Zlot „Śladami 
Przeszłości” i zajęli drugie miejsce, o czym możecie przeczytać 
relacji zamieszczonej w tym numerze naszego kwartalnika. 
„Terabithii”  też postanowiło zobaczyć inne miejsca i wybrało się do 
Torunia na małą wycieczkę, by to miasto i upiec kilka pierników.

Na końcu chciałbym pogratulować naszemu „nowemu 
staremu” druhowi komendantowi, hm. Piotrowi Walburgowi, 
który po raz kolejny został wybrany na głowę naszego 
hufca podczas październikowego Zjazdu Hufca. Oby i ta 
kadencja była tak rozwojowa jak poprzednie, żebyśmy 
mogli się chwalić tym,  na łamach „Harcerskiego Słowa”!

Redaktor Naczelny “Harcerskiego Słowa”
pwd. Michał Bielicki
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W dniu 18 października br. odbył się Zjazd Hufca ZHP Włocła‑
wek, który podsumował czteroletnią kadencję Komendanta hm. 
Piotra Walburga oraz działania całego Hufca. Podczas Zjazdu wy‑
brane zostały nowe władze Hufca. Komendantem ponownie został 
wybrany hm. Piotr Walburg, przewodniczącym Komisji Rewizyjnej ‑ 
hm. Piotr Bielicki. W trakcie trwających 4 godziny obrad delegaci 
głosowali w sprawach istotnych dla całego Związku Harcerstwa Pol‑
skiego, nie tylko dla naszej społeczności hufcowej. Druh Komendant 

hm. Piotr Walburg w części oficjalnej Zjazdu złożył podziękowa‑
nia za wspieranie Hufca, m.in. Panu Grzegorzowi Malendowiczo‑
wi, dyrektorowi SP nr 12; Panu Włodzimierzowi Dembczyńskie‑
mu, właścicielowi Firmy Rattus, Panu Norbertowi Strucińskiemu, 
przedstawicielowi Straży Miejskiej; druhnie Ewie Kwasek, dyrek‑
torce SPSK w Warząchewce. Za gościnę bardzo dziękujemy Cen‑
trum Kultury Browar B, które kolejny raz przyjęło nas w swoje progi.

zjazd HuFca zHp WłocłaWek miasto
        Julia Operlein
            /tekst po raz pierwszy został opublikowany w serwisie na stronie internetowej hufca w dniu 23 października 2015 r./

for. Jakub Szczupakowski
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Wspaniale jest widzieć, że Twoi podopieczni się rozwijają. Wy‑
znaczają sobie nowe cele, odnajdują nowe, niekiedy ciężkie do zre‑
alizowania zadania. Największą radość sprawia jednak, gdy na tym 
miejscu stoją najmłodsi. To oni swoimi małymi rączkami i spry‑
tem pokonują przeszkody, wytrwal dążą do osiągnięcia założonych 
wcześniej celów. Oczywiście to wszystko bacznie z boku obserwu‑
je kadra gromady z drużynową na czele. Wczoraj, a właściwie przez 

rok czasu ciężkiej, a jakże owocnej pracy sprawili, że już nie są gru‑
pą dzieci, którzy wykonują swoje zuchowe zadania, już nie są prób‑
ną gromadą. Nazywają się bowiem 23 Włocławska Gromada Zucho‑
wa „Leśne Duszki”. Na ich czele stoi drużynowa dh. Marta Telenda, 
a pomagają jej przyboczni ‑ dh Tomasz Wesołowski i dh Jakub Zdan‑
kiewicz. Życzymy im wytrwałości, ogromnego zapału oraz wie‑
lu wspaniałych chwil, już jako pełnoprawnej gromadzie zuchowej!

„leśne duszki” pełnopraWną gromadą!
                      pwd. Angelika Zdankiewicz
                   /tekst po raz pierwszy został opublikowany w serwisie na stronie internetowej hufca w dniu 1 listopada 2015 r./

fot z zasobów “Leśnych Duszków“
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Dnia 31 października 2015 roku, 8 Włocławska Gromada Zuchowa 
„Bieszczadzkie Anioły” brała udział w zbiórce tematycznej na Cmen‑
tarzu Komunalnym we Włocławku. Pod czujnym okiem obecnej i po‑
przedniej druhny drużynowej oraz rodziców zwiedzaliśmy miejsce 
pamięci zmarłych, po którym oprowadzał nas administrator cmenta‑
rza. Dowiedzieliśmy się wielu rzeczy, o których nie mieliśmy wcześniej 
pojęcia. Odwiedziliśmy groby żołnierzy, wioślarzy, na jednym z nich 
udało nam się nawet znaleźć order Virtuti Militari, na którym wzoro‑
wany jest nasz Krzyż Harcerski. Najbardziej wzruszyły nas groby ma‑
łych dzieci, a że nasze zuchy są bardzo pracowite od razu wzięły się za 

sprzątanie tych zaniedbanych. Pod koniec naszej wyprawy pan admi‑
nistrator zaprowadził nas do dwóch opuszczonych przez rodziny gro‑
bów, o które nikt nie dbał od wielu lat, ale dla nas to nie problem. Dzięki 
pomocy rodziców poradziliśmy sobie nawet z najwyższą trawą i dopro‑
wadziliśmy je do porządku i zapaliliśmy kilka zniczy. Ostatnim punk‑
tem wycieczki była mała cerkiew. Weszliśmy do środka, dla wielu z nas 
to zupełna nowość i dzięki jednej miłej pani mogliśmy nieco zapoznać 
się z tradycjami i zwyczajami prawosławia. Kiedy doszło do pożegna‑
nia podziękowaliśmy panu administratorowi oraz rodzicom, a zuchy 
posumowały zbiórkę miłymi słowami oraz doceniły jej odmienność.

„Bieszczadzkie anioły” na cmentarzu
                      Julia Korpowska
                  /tekst po raz pierwszy został opublikowany w serwisie na stronie internetowej hufca w dniu 3 listopada 2015 r./

zdjęcia pochodzą z zasobów “Bieszczadzkich 
Aniołów“
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10 Włocławska Drużyna Harcerska „Phoenix” z XI Włocławskiego 
Szczepu Harcerskiego „Equilibrium” postanowiła wybrać się na Zlot 
Śladami Przeszłości 2015 przygotowany przez Hufiec ZHP Włocławek
‑Powiat, który w tejże edycji odbył się na terenie Chocenia. Niepodle‑
głościowy charakter tego wydarzenia jest niezmienny od wielu lat. Ma 
on za zadanie wprowadzić nas w refleksję, zadumę z okazji zbliżające‑
go się Święta Niepodległości. Co więcej pozwala sprawdzić swoją wie‑
dzę z zakresu historii kraju oraz uzupełnić ją nowymi informacjami.

Już na kilka tygodni przed oczekiwanym wyjazdem, harcerze z „Pho‑
enix’a” mieli za zadanie napisać wiersz patriotyczny oraz przygoto‑
wać krótką inscenizację (scenkę tematyczną). Tak też się stało i z po‑
mocą kadry udało im się dokonać tego zadania. Nic oczywiście tak 
nie cieszy jak sam wyjazd. Obładowani bagażami harcerze wyruszy‑
li więc w piątek wieczorem z Dworca PKS we Włocławku, aby do‑
stać się do Chocenia, a stamtąd do bazy samego zlotu. Zlot został 
rozpoczęty uroczystym apelem podczas, którego zostały przekazane 
wszelkie informację na temat najbliższych dni. Wieczorem po ko‑
lacji wszystkie drużyny harcerskie i gromady zuchowe spotkały się 
na wspólnej zabawie integracyjnej. Każda drużyna miała za zadanie 
opowiedzieć kilka słów o sobie. Druh Maciej Walczykowski – przy‑
boczny w 10 WDH „Phoenix”, spisał się w tym wręcz rewelacyjnie 
opowiadając o naszej drużynie, szczepie, hufcu oraz mieście w sa‑
mych superlatywach. Niewątpliwie była to najdłuższa z wypowie‑
dzi. Na koniec wszyscy wspólnie zatańczyli tzw. „belgijkę”. Radości, 
śmiechu i zabawie nie było końca. Nadeszła jednak noc, a co za tym 
idzie cisza nocna. Harcerze zdawali sobie sprawę, że muszą się wy‑
spać, gdyż czeka ich wiele zadań następnego dnia oraz wędrówka. 

Dla niektórych harcerzy dzień się zakończył, dla innych nie, bowiem 
dh. Zofia Piotrowska została zbudzona. Pod pretekstem trasy noc‑
nej wspomniany dh Maciej zaprowadził Druhnę na miejsce, w któ‑
rym złożyła swoje Przyrzeczenie Harcerskie i od tamtej nocy dołączy‑
ła do kręgu harcerzy. B‑R‑A‑W‑O! Jako drużynowa postarałam się, 
aby ten wieczór zapadł Druhnie w pamięci. W czasie drogi jaką dru‑
hna Zosia przeszła, została wręcz śmiertelnie wystraszona przez prze‑

branych za upiory wędrowników z Hufca ZHP Włocławek‑Powiat. 

Kolejny dzień został podzielony na dwie części, dzięki czemu harce‑
rze mieli czas by zjeść ciepły obiad, który był jedną z największych 
motywacji zakończenia w jak najkrótszym czasie pierwszej części tra‑
sy. Po za ogromem wiedzy historycznej, harcerskiej należało się rów‑
nież wykazać sprawnością fizyczną. Także każdy znalazł coś dla sie‑
bie. W momencie, gdy punktowi uważali zadanie za zaliczone patrol 
otrzymywał karty historyczne. Druhny z naszej drużyny dopilnowały, 
aby wszystkie karty tworzyły przepiękny, kolorowy, chronologicznie 
ułożony album. Pomimo długiej i męczącej trasy, harcerzy z naszej 
drużyny energia rozpierała do samego końca. Umilali sobie czas pio‑
senkami oraz zabawami, aby wieczorem spotkać się ze wszystkimi pa‑
trolami na świeczkowisku. Druhna Eliza Zaborowska – komendantka 
trasy zuchowej, pokazała nam zadania przedrajdowe tras starszohar‑
cerskich oraz wędrowniczych z ubiegłych lat. Jak to na świeczkowi‑
sko przystało nie zabrakło piosenek oraz wspólnej iskierki. Nim się 
obejrzałam moi harcerze przebrani i umyci znaleźli się w swoich 
śpiworach. Zasłużyli sobie na spokojny sen po tak wyczerpującym dniu. 

Wszystko co dobre jednak szybko się kończy, tak i zlotu w niedziel‑
ny poranek nadszedł kres. Umundurowani harcerze wyruszyli na 
miejsce apelu kończącego, aby dowiedzieć się najważniejszego. Kto 
jest zwycięzcą?! Podczas apelu został wprowadzony sztandar hufca 
ZHP Włocławek‑Powiat oraz złożono kwiaty i znicze przy pomni‑
kach pamięci. Następnie druhna komendantka zlotu – phm. Katarzy‑
na Jankowska, uroczyście przywitała zaproszonych na te uroczystość 
gości. Nikt jednak nie mógł się doczekać meritum. Nerwy trzyma‑
ły wszystkich w napięciu. Z przyjemnością, ogromną dumą i rado‑
ścią było odbierać nagrodę, dyplom i puchar za zajęcie 2. miejsca 
w Powiatowych Biegach na Orientację przez 10 Włocławska Druży‑
nę Harcerską „Phoenix”. Harcerze wracali do domu zmęczeni, ale za 
to z ogromną satysfakcją. Na pewno pojawimy się tam znów za rok!

„pHoenix” na zlocie śladami przeszłości 2015 W cHoceniu
    pwd. Angelika Zdankiewicz
    /tekst po raz pierwszy został opublikowany w serwisie na stronie internetowej hufca w dniu 8 listopada 2015 r./

fot. z zasobów “Phoenica”
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Dnia 5 grudnia 117 Włocławska Drużyna Harcerska „Terabithii” miała 
okazję zapoznać się z historią i legendami oraz obyczajami związanymi 
z miastem leżącym niedaleko naszego rodzimego grodu czyli z Toruniem.

Naszą wycieczkę rozpoczęliśmy wizytą w Żywym Muzeum Piernika, 
co zawsze jest sporą atrakcją dla harcerzy. Na początku poznaliśmy 
składniki tradycyjnych pierników, m.in. miód, cynamon, pieprz czar‑
ny, gałka muszkatałowa. Następnie pomagaliśmy w tworzeniu masy 
piernikowej i słuchaliśmy zabawnych anegdotek. Zaraz potem czekał 
nas test, czy zapamiętaliśmy całą przekazaną nam wiedzę i naresz‑
cie mogliśmy przystąpić do najciekawszej części, mianowicie mogli‑
śmy wypiec sami własnego piernika w dowolnym kształcie. Po pierw‑
szej części udaliśmy się do dolnej sali, gdzie wysłuchaliśmy historię 
o pierwszej piernikarni w Toruniu a także o wiążących się z nią prze‑
ciwnościach losu. Mogliśmy dotknąć bardzo stare sprzęty do wyro‑
bu pierników na ogromną skalę a także poznać techniki dekoracyjne. 

Następnie przyszedł czas na zwiedzanie Torunia. Gdy wyszliśmy 
z Muzeum, naprzeciwko niego czekał już na nas druh Reszort, któ‑

ry wcielił się w rolę przewodnika. Udaliśmy się w wiele ciekawych 
miejsc. Mogliśmy zobaczyć Katarzynkę (a nawet do niej wejść), Bul‑
war Filadelfijski, pomnik Jana Pawła II, pomnik Żołnierzy Wyklętych 
i wiele innych. Byliśmy również przy Krzywej Wieży. Jedynie naszemu
drogiemu opiekunowi udało się ją poskromić, by‑
najmniej nie dzięki ponad przeciętnej gibkości;).
Zwiedziliśmy również Zamek Krzyżacki, co o dziwo okazało się bar‑
dzo interesującym miejscem. Dowiedzieliśmy się jak żyli bracia za‑
konni w tamtych czasach, na czym polegały ich codzienne obowiąz‑
ki a także w jakich warunkach mieszkali. Najbardziej inspirujące 
a zarazem przerażające były podziemia zamku, utrzymane specjal‑
nie w klimacie zgrozy. Kolejnym elementem ruin zamku były rekon‑
strukcje broni obronnej, którą posługiwano się w XIV i XV wieku.
Podsumowując, jesteśmy bardzo zadowoleni z wyciecz‑
ki, która spełniła nasze oczekiwania, zarówno edukacyj‑
ne jak i integracyjne. W przyszłości mamy nadzieję, że uda 
się takich wyjazdów organizować znacznie więcej i częściej.

„teraBitHii” na Wycieczce W toruniu
                Zuzanna Bonkowska
                /tekst po raz pierwszy został opublikowany w serwisie na stronie internetowej hufca w dniu 15 grudnia 2015 r./
 

zdjęcia pochodzą z zasobów “Terabithii“
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Pewnie wiele ludzi spotyka się z sytuacjami ekstremalnymi, gdy czas 
mógłby zwolnić, tak jak wtedy gdy czekamy w kolejce, jednak dzie‑
je się kompletnie inaczej i nieubłagalnie biegnie jeszcze szybciej. 
W naszym hufcu wśród instruktorów oraz instruktorów na próbie zo‑
stało przeprowadzanie badanie nt. zachowania właściwych proporcji 
w wypełnianiu obowiązków oraz zarządzania sobą w czasie. W ankie‑
cie wzięło udział łącznie 15 osób. Ankietowani zmierzyli się z dwuna‑
stoma pytaniami o charakterze zamkniętym i otwartym, a oto wyniki: 

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 za‑
rządzania sobą w czasie?
>Tak ‑ 46.7%
>Nie ‑  53.3%

4. Ile czasu w tygodniu poświęcasz na naukę/pracę?
>40‑50h 
>Każdego dnia po 10 h pracy 
>Większą część każdego dnia
>50 godzin  

>10‑15 h 
>24 ‑ 26 h na naukę, 5 h na prace
>Ok. 25,h 
>Ok. 15 godzin 
>Nie licząc zajęć tak z 5/6 godzin.
>60 godzin 
>zero i cały, ciężko sprecyzować 
>8 h
>W zależności od potrzeby, ale minimum 2 godziny dziennie. 
>Oprócz zajęć szkolnych to około 10‑12. 
>50 h

5. Ile czasu w tygodniu poświęcasz na sprawy związane z harcer‑
stwem? 
>5h ( trzy osoby) 
>Każdy weekend 10h w tyg 6 h 
>Co najmniej pół godziny dziennie
>10 godzin 
>6‑7 h 
>3h  (dwie osoby)
>kilka godzin 
>W zależności od potrzeby, jest to bardzo ruchome i związane z tym, 
co akurat w harcerstwie muszę zrobić. 
>12 godzin
>kilka godzin 
>12 godzin 
>4 h

„czas roBi sWoje. a ty człoWieku?”
          sam. Patrycja Grzegórska

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 ziemnia-
ki za pół godziny, autobus za cztery minuty, można by 
tak wymieniać jeszcze wiele przykładów tego typu.
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>Tak – 33.3 %
> Nie – 20 %
> Czasem – 46.7%

12. Jaka byłaby Twoja rada dla osoby, która ma problem z za‑
chowaniem właściwych proporcji w wypełnianiu obowiąz‑
ków 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 się 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 zrobić 
na złość rodzicom, którzy ukrywali przede mną istnienie harcerstwa z 
powodu wujka. On był działającym instruktore, kiedy ja pierwszy raz 
zapytałem ich o harcerstwo, dziś jestem członkiem tej samej drużyny, 
do której należał, chyba udało mi się im dopiec. Drugi powód odkryłem, 
kiedy za sprawą zbiegu okoliczności wylądowałem na mojej pierwszej 
zbiórce, drużynowa była przepiękną dziewczyną, aż chciało się wrócić, 
później jeszcze kilka innych druhen działało równie magnetyzująco.

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%

7. Planując zbiórkę/spotkanie/posiedzenie robisz to wcześniej, czy 
w tym samym dniu? Z jak dużym wyprzedzeniem?
>Z wyprzedzeniem dnia.
>3‑7 dni
>Kilka dni wcześniej (dwie osoby)
>Przewaznie z 3‑4 dniowym wyprzedzeniem (dwie osoby)
>Wczesniej ok. 2‑3 dni
>Wcześniej. Rzeczy, które mogę przygotować wcześniej przygotowu‑
je po ustaleniu terminu, a dopracowuję wszystko ok. tygodnia przed 
spotkaniem.
>Kilka dni wczesniej. Na dzień dwa przed końce wszystko dokladnie 
sprawdzam
>Z 3 dniowym wyprzedzeniem
>Zazwyczaj dzień wcześniej.
>W  tym samym dniu
>Zazwyczaj staram się wcześniej, ale czasem robię to na ostatnią 
chwilę i wtedy nie czuję, że jest to dobrze przygotowane.
>Zbiórka dwie godziny przed. Spotkania z tydzień przed.

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 obowiązków związanych z domem/szkołą/pracą?
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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-
nie szukałoby się kolejnych rzeczy do robienia, by ją zapełnić.

6. Czy zdarzyło się kiedykolwiek, by harcer‑
stwo 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 
słowa,bo najlepiej oddaje to zjawisko w odczuciu osób z naszego krę-
gu kulturowego. Te swoiste manus dei*  sprawi, 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. Sytuacje, 
których nie przewidzieliśmy potrafią namieszać i wydłużyć czas zaj-
mowania się danym zadaniem. Tyczy się to nie tylko harcerstwa ale 
i wszystkich obowiązków. Przykładowo jadę gdzieś, bo mam spotkanie 
czy zajęcia i na drodze napotykam korek, zamiast jechać 10min jadę 
40min. Tego nie da się zawsze przewidzieć, trzeba po prostu brnąć ja-
koś dalej do przodu. Jeśli chodzi o harcerstwo przypomina mi się cie-
kawy przykład z zeszłego roku. Gdy organizowałem Rajd Nocny 
i drukowałem materiały wieczorem na dzień przed rajdem drukarka 
odmówiła posłuszeństwa i zaczęła się zacinać. Zwykłe drukowanie ma-
teriałów 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?

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.

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 kalen-
darz, jest on po prostu ułatwieniem racjonalnego rozłożenia swo-
ich planów i obowiązków. Wcześniej nie prowadziłem kalendarza 
ani terminarza, 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 
sposób, aby być z tego w pełni zadowoloną. Ja również do takich na-
leżę. 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 stwierdzić czy roz-
sądnie planuję swoim czasem. Zdarzają się dni, które są wypełnione od 
rana do wieczora różnymi zajęciami jak i również dni praktycznie wolne. 
Wszystko zależy od wielu czynników związanych z moimi obowiązkami, 
po prostu zdarza się, że wiele 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 
potrafi się znaleźć czas dla innych to idzie się w odpowiednim kierunku.

5. Doba jest dla Ciebie wystarczającym czasem, by wypełnić 
wszystkie swoje obowiązki?

Druhna Anna: Są momenty, kiedy zdecydowanie braku-
je czasu, ale zazwyczaj staram się, aby ta ograniczona liczba go-
dzin motywowała 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 ukła-
dam sobie wszystko i wpadam na prawie najlepsze pomysł ( dlacze-
go prawie napisze nieco później). Ta  pierwsza część jest całkiem zwy-
czajna, 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 własne-
go 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 po-
zwala mi zdążyć prawie zawsze ze wszystkim, a do tego daje mi możli-
wość oddawania się mojej pasji jaką jest próba zrozumienia istoty bytu.
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Można powiedzieć, że każdy z komendantów to inny ży‑

Druhna Anna: Myślę, że to indywidualna sprawa i każdy sam musi od-
naleźć 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 sposó, który bym jakoś szczególnie pole-
cał, 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 przychodzą mi właśnie 
wtedy kiedy czuję, że od tej danej chwili zależy mój los, mój albo jakieś 
grupy ludzi, im większej tym lepiej. Odprawiam wtedy serie obrzędów 
( najbardziej widocznym jest chyba chodzenie w kółko) po czym wpa-
dam na rozwiązanie każdego problemu, nieważne jak trudny by mi się 
on z początku wydawał. Nie ma to nic wspólnego z planowaniem cza-
su, samo słowo planowanie zakłada jednak jakieś przygotowanie, moż-
na powiedzieć, że ja przygotowywałem się do danej chwili całe życie. 
W każdym razie nie polecam tego sposobu nikomu, ale pytanie to skło-
niło 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 so-
bie 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 muszę 
się uczyć. To jest zrozumiałe, jednak jeśli chcemy się uczyć i robić to 
skutecznie to wystarczy wyłączyć zakładkę z Facebookiem, wyciszyć te-
lefon 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-
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. 
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kolejne seminarium instruktorskie W naszym HuFcu
„rozwój instruktora jako element jakości pracy wychowawczej zHp”

              hm. Piotr Bielicki

Jednym z najważniejszych założeń 
skautingu (harcerstwa) jest idea samo-
doskonalenia członków ruchu, w tym 
dzieci i młodzieży oraz instruktorów 
poprzez ciągłe stawianie nowych 
wyzwań, co umożliwia świadome 
i planowane zdobywanie wiedzy oraz 
nowych umiejętności i doświadczeń.
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Powyższe rozważania były podstawą zorganizowania kolejnego semi‑
narium instruktorskie w naszym hufcu pn. „Rozwój instruktora jako 
element jakości pracy wychowawczej ZHP”. Odbyło się ono 10 paź‑
dziernika 2015 roku w siedzibie Włocławskiego Centrum Organizacji 
Pozarządowych i Wolontariatu przy ul. Żabiej 12 (siedziba komendy 
hufca w latach 80‑tych i 90‑tych XX w.). Adresatami seminarium byli 
instruktorzy Hufca ZHP Włocławek i harcerze/wędrownicy pełniący 
funkcje statutowe oraz mający otwarte próby na stopień przewodnika/
przewodniczki. W przygotowanie i przeprowadzenie seminarium za‑
angażowali się: hm. Katarzyna Marszałek, hm. Piotr Walburg, hm. Piotr 
Bielicki, pwd. Mariusz Bielicki (prelegenci) oraz pwd. Jakub Szczupa‑
kowski i ćw. Bogusław Jasiński (moderatorzy panelu dyskusyjnego), 
a także piszący te słowa hm. Piotr Bielicki (przewodniczący seminarium).

wioł. Mają swoje odmienne sposoby na radze‑
nie 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. 
Harcerstwo bowiem, to sposób na kształtowanie człowieka ak‑
tywnego, samodzielnego i zaradnego, realizującego nie tylko swo‑
je cele życiowe, ale również włączającego się twórczo do pracy na 
rzecz społeczności, w której funkcjonuje. Kwestie samodoskona‑
lenia i samorealizacji są szczególnie ważne dla instruktorów, któ‑
rzy powinni dawać przykład swoim podopiecznym i wychowan‑
kom. Jednocześnie jednak powinni doskonalić się w taki sposób, 
aby móc dobrze wypełniać obowiązki instruktora‑wychowawcy.
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miany poglądów i opinii oraz zgłaszania pomysłów i postulatów. 

Wybrane opinie uczestników (zebrane po seminarium):

„(…) Wyjątkowe to było seminarium. Niska frekwencja (…) jesz-
cze bardziej podkreśliła, jak ważne znaczenie ma harcerska za-
sada <<pracy nad sobą>>. Mówiła o tym druhna Helga, gdy 
w swej prezentacji przeprowadzała nas przez kolejne pokolenia har-
cerzy. Zapamiętałem szczególnie, gdy mówiła o <<energii rozsa-
dzającej młodych ludzi od wewnątrz>>. Energii, która pozwala-
ła czynić im rzeczy wielkie i trwała w nich przez całe życie! (…)”.

„(…) Szkoda, że nie było zbyt wielu drużynowych, bo to dla nich 
i o nich były te rozmowy, wnioski, przemyślenia. To oni powinni być 
motorem napędowym owych dyskusji. Mój wniosek jest ciągle nie-
zmienny - jakość! Ale w toku rozmów podczas panelu dyskusyjne-
go, doszło jeszcze jedno, żebyśmy sami wymagali od siebie stanowczo 
większej jakości swojej pracy, a potem wymagali jej od innych (…)”.

„(…) Dyskusja w tak kameralnej i jakże elitarnej grupie dała mi 
dużo do myślenia i skłoniła do refleksji nad swoim harcerskim ży-
ciem. Ośmielę się rzec, że nawet te skrócone wykłady każdego 
z druhów były takie inne, pokazywały mi harcer-
stwo z tej nieznanej strony (…). Zakopywałem się 
w schematy, ale po tym spotkaniu nabrałem nowej, pozytyw-
nej energii. Zrozumiałem jak potrzebne są takie spotkania z 
<<mistrzami>>, którzy kierują nas na tą lepszą drogę (…)”.

W pierwszej część seminarium zaprezentowano kilka referatów 
(z prezentacjami multimedialnymi), które były poświęcone wy‑
branym aspektom rozwoju instruktorów ZHP. Były to wystąpienia 
o charakterze szkoleniowym – z naciskiem na przekaz wiedzy i in‑
formacji, ale również pobudzające do refleksji i przemyśleń. Druga 
część seminarium została przeprowadzona w formie panelu dyskusyj‑
nego (debaty). Taka formuła dała możliwość uzupełnienia przez pre‑
legentów treści wystąpień z pierwszej części seminarium oraz prze‑
prowadzenia dyskusji na tematy poruszone w tych wystąpieniach 
i  na inne tematy dotyczące idei i zasad rozwoju instruktorskiego. 
Z uwagi na niewielką liczbę uczestników, panel dyskusyjny przyjął for‑
mę swobodnej dyskusji, podczas której poruszano wiele problemów, 
w tym również odbiegających od głównej tematyki seminarium. 
W trakcie dyskusji pojawiło się wiele ciekawych tez dotyczących dia‑
gnozy sytuacji kadrowej hufca (w kontekście tematu seminarium) oraz 
sformułowano szereg wniosków związanych z propozycjami i kierun‑
kami rozwoju kadry hufca. Panel dyskusyjny przebiegał w miłej i bra‑
terskiej atmosferze, a sama dyskusja była rzeczowa i konstruktywna.  

Z opinii uczestników seminarium (zebranych na zakończenie se‑
minarium i już po nim) oraz samego przebiegu spotkania można 
wywnioskować, że założone cele organizacyjne, metodyczne oraz 
szkoleniowe zostały zrealizowane. Ponadto we wspomnianych wy‑
żej opiniach pojawiły się m.in. wypowiedzi, że było to kolejne, cie‑
kawe wydarzenie szkoleniowe. Podkreślano to, iż atmosfera panują‑
ca na seminarium była bardzo przyjazna, wystąpienia prelegentów 
były ciekawe oraz zawierały duży ładunek rzeczowych informa‑
cji i skłaniały do refleksji, a sama debata była dobrą okazją do wy‑
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Pod koniec lat 80. XX w. mój brat Egon był uczestnikiem kur‑
su w Centralnym Ośrodku Szkoleniowym ZHP „PERKOZ”. 
Po powrocie w naszej harcówce (harcówce drużyny 40 WDH 
„Widmo” we Włocławku) opowiadał nam swoje przeżycia. Za‑
pamiętałem z tego tylko jedno. Na pierwszych zajęciach wszyst‑
kim uczestnikom rozdano kartki z pytaniem: „po co jest człowiek?”

Pytanie mocno zapadło mi w sercu i jak się okazało na długo. Za‑
stanawiałem się, co ja napisałbym na białej kartce? Wtedy nie znala‑
złem odpowiedzi i wcale nie było mi z tym dobrze (komu jest dobrze 
z głodem?!). Co pewien czas pytanie rozbrzmiewało w uszach, a ja nie 
potrafiłem na nie odpowiedzieć i …nadal nie było mi z tym dobrze. 
Znalezienie odpowiedzi na to pytanie zajęło mi blisko ćwierć wie‑
ku. Długo, prawda, ale było warto, bo dziś wiem po co jest człowiek.

Teraz jest mi z tym dobrze, zaspokoiłem głód i teraz można 
…wziąć się do działania. Oczywiście znalazłem też od‑
powiedź na pozostałe pytania, takie jak: skąd jestem i do‑
kąd zmierzam? po co żyję? kim naprawdę jestem? 

A więc, po co jest człowiek?
Człowiek jest po to i tylko po to, by być SZCZĘŚLIWYM !

Szczęście to jest do osiągnięcia już tu na ziemi i te‑
raz. W tym życiu a nie dopiero po fizycznej śmierci.

Szczęście rozumiane jako poczucie spełnienia, spełnienia tego 
co w sercu złożone mamy od  początku naszego istnienia. Nale‑

ży tylko odkryć w sobie i spełniać największe pragnienia serca.

Miejsce, do którego powołuje cię Bóg, jest tam, gdzie spotyka
się twoja największa radość i największy głód całego świata. [1]

Szukamy szczęścia dla siebie i pomagamy w znalezieniu in‑
nym, którzy są wokół nas, naszym bliźnim, czyż nie? Tyl‑
ko, jak możesz dać szczęście, gdy nie masz go w sobie. Jak mo‑
żesz prowadzić innych drogą, którą sam jeszcze nie podążasz?

Droga w lesie rozdzieliła się, a ja…
Ja poszedłem tą mniej uczęszczaną,
I to odmieniło wszystko. [2]

Zawsze zmianę świata, ludzi musimy zacząć od siebie. Musi‑
my najpierw poznać samych siebie i nasze prawdziwe powołanie.

Nie pytaj siebie, co potrzeba światu. Zapytaj się, co ożywia ciebie, 
i idź, zrób to, ponieważ światu potrzeba ludzi żywych (...). [3]

Musisz być żywy! Musisz szukać szczęścia. Człowiek zamie‑
nił dziś szczęście (nie może go odnaleźć, bo odrzucił Boga) 
na namiastkę szczęścia ‑ chwilowe przyjemności (hedo‑
nizm). Brak Boga w ludzkim sercu prowadzi dalej do nihilizmu.

idziemy szukać szczęścia (2)
z cyklu: Wychowanie duchowe w zHp…

        pwd. Mariusz Bielicki

 „najwięksi dobroczyńcy ludzkości” (1)

Poprzedni artykuł „najwięksi dobroczyńcy ludzkości” 
zakończyłem kilkoma pytaniami: Skąd jestem 
i dokąd zmierzam? Po co żyję? Kim naprawdę jestem?
Prawdą jest, że brak odpowiedzi na te i im podobne 
pytania są niczym głód, który niezaspokojony nie daje 
normalnie funkcjonować. A co, jeśli trwa … całymi latami?
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[4]    Juliusz Słowacki  „Poemat Romantyczny”.
[5]    Josh McDowell „Kim jestem?”.

O szukających szczęścia pisał wieszcz:

„O! Ci młodzi ludzie; odchodzą od nas i wołają głośno:
Idziemy szukać szczęścia. Więc my starce;
Cośmy przebiegli po tej biednej ziemi;
A nigdy szczęścia w życiu nie spotkali;
Możeśmy tylko szukać nie umieli” [4]

Obyśmy to my byli  ci „młodzi”, co szukają i znajdują szczę‑
ście. Obyśmy nie byli jak ci „starce”, co biegną do nikąd i za ni‑
czym. Co szukać nie potrafią i smutni  opuszczają ziemię. 
Niech nasze życie będzie wędrówką w poszukiwaniu sensu.

Ta wędrówka z pewnością nie jest łatwa. Droga często się roz‑
widla i trzeba decydować, którędy pójść dalej. Nogi odmawia‑
ją posłuszeństwa i trzeba nie lada samozaparcia, by mimo wszyst‑
ko dalej przed siebie kroczyć. Często jest się samotnym i brak 
kogoś, kto wesprze cię swym ramieniem. Moja rada: idź dalej 
mimo wszystko a zobaczysz w końcu sens życia i ugaszone będzie 
twe pragnienie. Odkryjesz Kim jesteś i …będzie ci z tym dobrze.

 „Niektórzy z nas żyją trochę jak cyrkowe słonie przywiązane do 
słupka za nogę rowerowym łańcuchem. Jakim cudem tak lichy łań-
cuch powstrzymuje tak duże i silne zwierzę? Tajemnica tkwi w pa-
mięci słonia. Gdy był bardzo młody, próbował się uwolnić, ale wte-
dy nie miał jeszcze wystarczająco dużo siły. Mały słonik zapamiętał 
więc, że łańcuch jest dla niego zbyt mocny. Dziś, choć jest już du-
żym i silnym słoniem, nawet nie próbuje się wyrwać – przyzwycza-
ił się już bowiem do swojej sytuacji. Gdyby jednak spróbował się uwol-
nić – żaden człowiek nie zdołałby go w ten sposób ponownie uwięzić.
W podobny sposób uczymy się postrzegać samych siebie. Od dziecka wma-
wia się nam, jak ważny jest wygląd, osiągnięcia i władza. Przyzwyczaja-
my się do tego sposobu myślenia tak bardzo, że kierujemy się nim, nawet 
jeśli uświadomimy sobie jego niepoprawność. Prawda o tym, kim jesteś, 
jest jednak silniejsza niż lichy łańcuch, który przeszkadza ci w pełni wy-
korzystywać swój potencjał niepowtarzalnego i wartościowego Bożego 
stworzenia. Nie musisz być jak słoń cyrkowy. Możesz wyrwać się z więzów 
przeszłości. Będziesz mógł doświadczyć wówczas nieskrepowanej radości, 
wysokiego poczucia własnej wartości i spełnienia, które stanowią dziedzic-
two każdego dziecka Bożego. Wystarczy abyś popatrzył w Boże lustro [5]

Jak zauważyliście, powyższe spojrzenie na nasze życie i przyjęty sys‑
tem wartości opiera się o chrześcijańską wizję świata... Religia chrze‑
ścijańska jest religią relacji. Wszystko rozpoczyna się od spotkania 
osobowego Boga. Najpierw poznaje się Jezusa, później następuje 
przemiana. Następnie zaczynamy widzieć, rozumieć, czuć jak Jezus.

Oczywiście są i inne religie w świecie, które próbują opisać świat i ist‑
nienie w nim człowiek. Jest też spojrzenie ateistyczne. Cały ten nie‑
ogarniony wszechświat jest wynikiem istnienia deterministycznej lecz 
ślepej siły. Nasza ziemia i my jesteśmy przypadkiem i podążamy …do 
nikąd. Takie spojrzenie na nas, ludzi, nie ma nadziei. Istniejemy z przy‑
padku i podążamy do nikąd. Taki świat nie ma celowości a taki pogląd 
też wymaga wiary, wielkiej wiary. Wielkiej, bo i dzisiejsze osiągnię‑
cia nauki idą w kierunku szukania odpowiedzi na pytanie: Kim jest 
Bóg? A nie na pytanie: Czy jest Bóg? Ale to już temat na inny artykuł.

[1] [2] [3] John Eldredge „Dzikie serce, tęsknoty męskiej duszy” 
W drodze sp. z o.o.
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W ramach pierwszego biwaku w dniach 13‑15 listopada odbyły się kursy:
•	 Drużynowych	Zuchowych	„O	zachodzie	słońca”	–	szef	kursu	
hm. Monika Przybyszewska;
•	 Drużynowych	Harcerskich	„Kuźnia	mistrzów	gry”	–	Sszef	
kursu phm. Marta Borkowska;
•	 Drużynowych	Starszoharcerskich	„W	poszukiwaniu”	–	szef	
kursu phm. Michalina Szewczuk;
•	 Podharcmistrzowski	„Zielone	Wzgórze	IV”	–	szef	kursu	hm.	
Paweł Bielicki.

W ramach drugiego biwaku w dniach 27‑29 listopa‑
da poza powyższymi kursami odbyły się również warszta‑
ty trenerskie Lider+, których szefem był phm. Grzegorz Sagan.

Pozwólcie, że podzielę się moimi wrażeniami z kursu podharcmi‑
strzowskiego, którego byłem uczestnikiem. Nie byłem tam „osamot‑
niony”, bo byli tam członkowie Kręgu Instruktorskiego „Stos” – druh 
Egon (szef kursu), Janusz Najlepszy (hufiec Włocławek – powiat) i jako 
trzeci ‑ piszący ten tekst. Zresztą trudno było czuć się samotnym na kur‑
sie. W zasadzie od pierwszych chwil grupa 15. instruktorów z całej na‑
szej Chorągwi poczuła się jak wśród najbliższych przyjaciół. To pierw‑
sze i najważniejsze dla mnie doświadczenie z pobytu w Pieczyskach. 
Zajęcia wprowadzające do kursu w piątek wieczorem prowadzo‑
ne przez druha Egona i druhnę Olę Trędewicz pozwoliły nam 
wszystkim poczuć się swobodnie i jak wśród bliskich. stworzo‑
na została wspólnota ludzi w różnym wieku i z różnych środowisk. 
Z druhem Egonem i druhną Olą szukaliśmy odpowie‑
dzi na pytanie: Kim jest odpowiedzialny instruktor ZHP?
To ciekawe, ale część odpowiedzi „padła” w naszej spontanicznej po‑
stawie zbudowania więzi między sobą. Gotowość do podarowania sie‑

bie innym, bez niepotrzebnych uprzedzeń i wątpliwości. Myślę dziś, 
a więc z pewnej perspektywy czasowej, że cała 15. przewodniczek 
i przewodników na kursie to ludzie nieprzypadkowi, mający cel w ży‑
ciu, czujący potrzebę służby i odpowiedzialności za przyszłość ZHP.

Do podania pełnej odpowiedzi: kim jest odpowiedzialny  
instruktor ZHP? – miały służyć zajęcia w kolej‑
nych dniach z naszymi wspaniałymi Instruktorami.

Zajęcia były ciekawe i wartościowe. Skłaniały do refleksji i pozwala‑
ły nam jeszcze bardziej poznać siebie nawzajem i odkrywać samych 
siebie. Nasze atuty ale i pola, które jeszcze wymagają wiele pracy. 
Na koniec otrzymaliśmy dyplomy ukończenia Kursu z pięknym mot‑
tem Konfucjusza:

„Kto zna cel, może podjąć decyzję.
Kto podejmuje decyzję, odnajdzie spokój.
Kto odnajdzie spokój, poczuje się bezpiecznie.
Kto czuje się bezpiecznie, może pomyśleć. 
Kto myśli, może ulepszać!”

No właśnie znać cel. Każdemu z was, drodzy czytelnicy, życzę byście już 
byli na poziomie „ulepszania”. Sami jednak widzicie jaka to droga. Za‑
cząć jednak trzeba od celu, a właściwie zawsze trzeba zacząć od siebie. 

Pieczyska to było dobre miejsce, by poznawać siebie. Dobre miejsce, 
by wyznaczać cele. 

Czuwaj!

kurs podHarcmistrzoWski „zielone WzgÓrze iV” pieczyska 
13-15.ix i 27-29.ix 2015 r.

              pwd. Mariusz Bielicki

W ramach Jesiennej Akcji Szkolenio-
wej Chorągwi Kujawsko-Pomorskiej  
2015r. w „REWITA ŻAGIEL” 
w Pieczyskach pod Bydgo-
szczą odbyły się dwa biwaki.
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zarys Historii WłocłaWskiego środoWiska Harcerskiego do 
2012 roku – cz. 3

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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Harcerstwo przed wybuchem II Wojny Światowej.

Rok szkolny 1938/39 rozpoczęto obchodami XV Tygodnia Ligi Obro‑
ny Przeciwpowietrznej i Przeciwgazowej. W dniu 1 październi‑
ka 1938 roku hufiec włocławski włączono do Pomorskiej Chorągwi 
Harcerzy. Uroczyste przejęcie miało miejsce w Sali Sejmiku powia‑
towego 9 października 1938 roku, a dokonał tego ówczesny Komen‑
dant Chorągwi Pomorskiej Tadeusz Cieplik. Zmieniono także nu‑
meracje drużyn a ich wykaz podaje W. Skotnicki [1]. W 1939 roku 
zwiększyła się aktywność sekcji kajakarskiej. Komenda Hufca otrzy‑
mała na własność pomieszczenia przy ul. Żabiej 13/15. Na przełomie 
marca i kwietnia 1939 roku  zorganizowano kurs podharcmistrzow‑
ski. Wiosną 1939 roku przystąpiono też do intensywnych szkoleń  
z zakresu przysposobienia wojskowego. Na przełomie czerwca i lipca 
1939 roku harcerze włocławscy wzięli udział w zlocie  Męskiej Cho‑
rągwi Harcerskiej, który odbywał się w Toruniu. Ze względu na za‑
grożenie wojenne akcję letnią zlokalizowano nad jeziorem Łuba.

Jesienią przed wybuchem wojny powołano Harcerskie Pogotowie Wo‑
jenne, a jego komendantem został T. Woźnicki. Przyporządkowano je 
Komendzie Wojskowej Miasta. W dniu 26 sierpnia  zwołano zbiór‑
kę  alarmową dla wszystkich drużyn. Harcerze stawili się do wyzna‑
czonych zadań pełniąc funkcje pomocnicze, sanitarne i informacyj‑
ne. Starszych harcerzy powołano do służby wojskowej. Jedna z grup 
harcerzy dotarła do Warszawy, zgłosiła się do ochotniczego batalionu 
„Obrony Warszawy”. Inna grupa harcerzy zasiliła batalion Pogotowia 
Wojennego, który brał udział w  walkach nad Bzurą. Udział harce‑
rzy włocławskich w kampanii wrześniowej opisuje W. Skotnicki [2].

Harcerze włocławscy w czasie wojny.

W czasie pobytu w Warszawie Andrzej Sidor instruktor zuchowy, 
spotkał się z Aleksandrem Kamińskim, który poinformował go o two‑
rzących się podziemnych strukturach harcerskich. To wpłynęło na 
jego decyzję o tworzeniu takich struktur po powrocie do Włocławka. 
W grupie inicjującej działania (te działania – przyp. red.) byli: Cz. Sidor, 
T. Woźnicki i T. Kuderski. W rezultacie wyłoniono harcerską strukturę 
konspiracyjną: T. Kuderski ‑ komendant, Cz. Sidor ‑ zastępca,  Kwie‑
ciński – członek (członek kierownictwa – przyp. red.). Za patrona tej 
struktury przyjęto Romualda Traugutta. Do organizacji włączono też 
specjalistów z wojskowości i wywiadu: chor. Stanisława Zarębskiego 
i Feliksa Karbowiaka. Na początku organizacja liczyła 50 osób. Mimo 
zagrożeń starano się prowadzić pracę patriotyczną i wojskową. Pod 
koniec grudnia 1939  roku komendę nad organizacją przejął Cz. Sidor.

W maju 1940 r. Niemcy aresztowali T. Woźnickiego, wywieźli do obo‑
zu koncentracyjnego w Dachau i 3 marca 1941 roku zamordowali. 
Mimo niebezpieczeństwa harcerze nie zaprzestali działalności. Maria 
Woźniak (prawdopodobnie chodzi o Marię Woźnicką ‑ przyp. red.) 
kontynuowała dzieło tajnego nauczania. Prowadzono także walkę 
propagandową zmieniając, lub zamalowując teksty niemieckich pla‑
katów. W połowie czerwca 1940 roku Sidor został wywieziony na ro‑
boty przymusowe. Gdy udało mu się wrócić po dwóch miesiącach, 
był aresztowany przez gestapo i torturowany. Uratowało go poręcze‑
nie Niemca Zbigniewa Zurna, który był członkiem Szarych Szeregów. 
To on nawiązał kontakt między włocławskimi harcerzami, a Główną 
Kwaterą „Pasieką” w Warszawie. W ten sposób z początkiem grudnia 
1940 roku harcerze włocławscy przystąpili do Szarych Szeregów [3].

W połowie września 1940 roku harcerze włocławscy nawiąza‑
li kontakt z członkami Kujawskiego Związku Polityczno‑Literac‑
kiego we  Włocławku, a szczególnie z grupą Adriana Turynowicza. 
Harcerze i harcerki zaangażowane były w kolportaż pisma „Ogni‑
wo” i redakcję pisma „Piorun”. W wyniku działań Gestapo, grupa 
związana z kolportażem została zdekonspirowana. Wiele osób tor‑
turowano, skazano na karę obozów i karę śmierci. Działania poli‑
cji niemieckiej nie ujawniły jednak działalności Szarych Szeregów. 
Harcerze przystąpili do realizacji hasła „Dziś – Jutro ‑ Pojutrze”. 
Wiosną 1942 roku pod kierownictwem Marii Woźnickiej zorgani‑
zowano konspiracyjny kurs dla drużynowych, oraz kontynuowa‑
no tajne nauczanie. W czerwcu 1942 roku harcerze włocławscy 
uwolnili jeńca angielskiego nazwiskiem Jull z obozu na Słodowie. 

W listopadzie 1942 roku wraz z reorganizacją Szarych Szeregów, har‑
cerzy podzielono na: „Grupy Szturmowe” powyżej 18 lat, „Bojowe 
Szkoły” 15‑17 lat i „Zawiszacy” 12‑14 lat. Zgodnie z tą strukturą przy‑
dzielano zakres zadań: „Grupy Szturmowe” prowadziły działalność 
wywiadowczą, dezorientację i sabotaż, „Bojowe Szkoły” mały sabotaż, 
kolportaż i naukę, „Zawiszacy” rozwijali sprawność fizyczną, uczyli 
się oraz kształtowali wrażliwość patriotyczną. Szczególnie niebez‑
piecznym zadaniem było zdobycie przez młodych ludzi hitlerowskiej 
flagi, co było oznaką sprytu i zaradności. W. Skotnicki za Cz. Sido‑
rem przytacza opis ceremonii zaprzysiężenia Zawiszaków. Starsi har‑
cerze odbywali szkolenie wojskowe w pobliskich lasach. W. Skotnicki 
wspomina o akcji „Sabinki” polegającej na uwolnieniu z robót przy‑
musowych włocławskich dziewczyn. Wiosną 1944 roku przystąpiono 
do rozszerzenia działania Szarych Szeregów na rejon Kowala, Lubrań‑
ca, Brześcia Kujawskiego i Zgłowiączki. W dniu 23 kwietnia1944 roku 
w lasach koło Wieńca zwołano zlot hufca w którym wzięło udział 50 
osób. W czasie zlotu uczestnicy złożyli uroczyste przyrzeczenie walki 
o Polskę. W połowie sierpnia Cz. Sidor bojąc się dekonspiracji opuścił 
Włocławek. Pozostali harcerze doczekali do zakończenia wojny [4].

Harcerstwo włocławskie po wyzwoleniu – lata 1945/48

Zgodnie z deklaracjami Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego 
władze uznały harcerstwo za organizację mogąca funkcjonować w  wy‑
zwolonej Polsce. W dniu 10 stycznia 1945 roku na pierwszym posiedzeniu 
Tymczasowej Naczelnej Rady Harcerskiej uchwalono deklarację ZHP, 
a w dwa tygodnie później nowe Prawo i Przyrzeczenia Harcerskie [5].

We Włocławku 1 lutego 1945 roku harcerstwo oficjalnie rozpo‑
częło swoją działalność. Pierwsze pomieszczenie harcerze uzy‑
skali w gmachu inspektoratu oświaty. Na pierwszej konferencji 
instruktorów hufca męskiego komendantem hufca wybrano Wa‑
cława Tomaszewskiego. Równolegle działały drużyny żeńskie, 
a komendantką hufca żeńskiego została druhna Maria Woźnic‑
ka. Powstały także drużyny w Brześciu Kujawskim, Lubrańcu, 
Choceniu i Kowalu. Pierwszą z drużyn, która zawiązała się po wy‑
zwoleniu była drużyna wodno‑żeglarska, której drużynowym był 
druh Antoni Gołębiewski, a przybocznym druh Jerzy Jagielski [6].

W marcu 1945 roku działały następujące drużyny konspi‑
racyjne: 2 kręgi starszoharcerskie – powyżej 18 lat, 7 dru‑
żyn skautowych – od 15 do 17 lat, 8 drużyn harcerskich 
– od 11 do 14 lat, drużyna żeglarska, razem 800 harcerzy.
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Mimo przychylności ze strony społeczeństwa, harcerstwo włocław‑
skie przeżywało trudne chwile. Za udział w manifestacji 3‑majowej 
aresztowano działaczy harcerskich wraz z komendantem. Nowym 
komendantem został przedwojenny hufcowy druh Józef Koziń‑
ski. W 1947 roku harcerze włocławscy pod przewodnictwem dru‑
ha J. Kozińskińskiego i druhny Marii Woźnickiej, wzięli udział w 
zlocie w Toruniu z okazji 30‑lecia harcerstwa pomorskiego. W tym 
roku też wzięli udział w zgrupowaniu harcerskim w Żurczynie.

W 1948roku harcerze włocławscy uczestniczyli  w szkoleniu dru‑
żynowych w Ośrodku Chorągwianym w Lubartowie (w szkoleniu 
tym wyróżniła się druhna Wacława Orlińska)  oraz w zgrupowaniu 
harcerskim w Głęboczku. W tym samym roku odbyły się też obo‑
zy nad jeziorem Łuba, który prowadził Konrad Krzysztofek oraz 
w Choceniu po kierunkiem Władysława Czajkowskiego i W. Kułacz‑
kowskiego. W 1948 roku powołano program Harcerskiej Służby Pol‑
sce, w ramach którego harcerze oprócz odbywania kursów, praco‑
wali na roli, w biurze, w bibliotece, lesie itd. Instruktorki z Liceum 
Pedagogicznego pracowały w przedszkolach i przy dożywianiu [9].

Harcerstwo w okresie stalinizacji  społeczeństwa polskiego [10].

W lipcu 1948 roku na Kongresie Zjednoczeniowym Organiza‑
cji Młodzieżowych włączono ZHP do Związku Młodzieży Pol‑
skiej. Harcerstwo pozostawiono tylko w szkołach podstawowych, 
a wiek harcerzy ograniczono od 7 do 15 lat. Na funkcyjnych wy‑
znaczano działaczy ZMP. W styczniu 1949 roku na III Plenum ZG 
ZMP podjęto decyzję o przejęciu kierownictwa nad ZHP, 15 paź‑
dziernika 1950 roku, ostatecznie połączono ZHP z ZMP. Zlikwi‑
dowano stopnie i odznaki harcerskie, wprowadzono nowe przy‑
rzeczenie i prawo oraz czerwone chusty na wzór pionierski.

We Włocławku kierownikiem wydziału szkolno‑harcerskie‑
go został Stefan Olszewski, a od 1951 r. Joanna Wypych‑Górczyń‑
ska. To ona reprezentowała Włocławek na Zlocie Światowej Fe‑
deracji Młodzieży Demokratycznej w Bukareszcie. Bezpośrednią 
pracę harcerzy nadzorował wydział szkolno‑harcerski w ZMP. 
Przyjęto ramowy plan pracy, który uwzględniał zadania propa‑
gandowe i uroczystości państwowe: listopad ‑ miesiąc przyjaźni 
polsko‑radzieckiej, styczeń ‑ choinki i konkurs czytelniczy, luty ‑ 
podsumowanie wyników w nauce, marzec ‑ urodziny Bolesława Bie‑
ruta, maj ‑ Święto pracy, czerwiec ‑ Międzynarodowy Dzień Dziecka. 

Włocławscy harcerze brali udział w Harcerskim Czynie Zlotowym 
przed Zlotem Młodych Budowniczych Polski Ludowej oraz akcji 
„Ukwiecimy sadami, przystroimy zielenią ziemię ojczystą”, w „Bitwie 
o kukurydzę ”i  innych. Brali też udział w Festiwalu Dziecięcym, w Wy‑
stawie Młodych Techników, harcerskich igrzyskach zimowych i letnich, 
a także w korespondencyjnym  czwórboju lekkoatletycznym o puchar 
Sztandaru Młodych, także udział w Wojewódzkim Zlocie Młodych 
Bojowników o Pokój w Bydgoszczy w związku z wojną w Korei. Utrzy‑
mywali kontakty z organizacją pionierską  w ZSRR i innych krajów de‑
mokracji ludowej ‑ pisali listy do  członków organizacji pionierskich.

Do najaktywniejszych instruktorów należeli: Jerzy Marciniak, Zygmunt 
Błasiak Joanna Wypych, Bożena Gorzelańczyk, Jerzy Modrzejewski, Of‑
nury Sucharski, Antoni Potyrała, Bożena Mirecka, Wiesław Augsburg, 

Brakowało wykwalifikowanej kadry, więc często ci sami drużynowi 
prowadzili po kilka drużyn. Wobec tego zorganizowano czteromie‑
sięczny kurs drużynowych, w którym uczestniczyło 32 harcerzy. Huf‑
ce, męski i żeński współpracowały ze sobą. Podjęły także współpracę 
ze Związkiem Walki Młodych, który reprezentował Tadeusz Ryżewski.

Nie zapomniano  jednak (niestety – przyp. red.) o ideologizacji organiza‑
cji. Już 19 czerwca 1945 roku utworzono w hufcu włocławskim komór‑
kę Polskiej Partii Robotniczej. Sekretarzem tej organizacji został druh 
W. Kułaczkowski. Funkcjonowała ona do zjednoczenia Polskiej Partii 
Socjalistycznej i Polskiej Partii Robotniczej w Polską Zjednoczoną Par‑
tię Robotniczą. W dniu 11 kwietnia 1945 roku decyzją władz naczelnych 
ZHP i Kuratora Pomorskiego Okręgu Szkolnego powołano Komendę 
Pomorskiej Chorągwi ZHP z siedzibą w Bydgoszczy.  Dnia 15 kwiet‑
nia1945 roku odbyła się narada w sprawie harcerstwa. Wzięły w niej 
udział: Hufiec Męski Miasto, Hufiec Żeński, Związek Walki Młodych, 
inspektorzy szkół i prowadzący drużyny. Dała ona początek współ‑
pracy ZHP ze Związkiem Walki Młodych i władzami szkolnymi [7].

Już od pierwszych lat powojennych działał harcerski chór miesza‑
ny, któremu przewodził druh Niwiński, zespół taneczny pod kie‑
runkiem Haliny Zakrzewskiej, orkiestra dęta pod przewodnictwem 
Antoniego Gołębiewskiego, funkcjonowały zespoły recytatorskie 
i inscenizacyjne. Pracę podjęły Koła Przyjaciół Harcerstwa. Har‑
cerze organizowali występy i imprezy artystyczne, udzielali pomo‑
cy sierotom w przedszkolu przy ul. Łaziennej. Szczególną  aktyw‑
ność przejawiała drużyna harcerska przy Gimnazjum Kupieckim
we Włocławku, która zorganizowała program „Z pieśnią i tańcem 
po Polsce”. Brali udział w uroczystościach 1 Maja i10 maja, gdzie zło‑
żyli hołd pomordowanym harcerzom i wzięli udział w manifestacji 
„Nigdy więcej wojny”, współpracowali także z PCK. Ośmiu instruk‑
torów hufca włocławskiego wzięło udział  w Centralnej Akcji Szko‑
leniowej organizowanej przez Główną Kwaterę w Osowcu i Głów‑
ną kwaterę Harcerek w Radziejowicach. W 1945 roku na szczególne 
uznanie zasłużyła drużyna harcerska z Brześcia Kujawskiego prowa‑
dzona przez druha Władysława Doroszewskiego. To ona zorganizo‑
wała trzy turnusowy obóz wypoczynkowy. Dnia 5 sierpnia 1945 roku 
na dużej uroczystości miejskiej otrzymała sztandar od społeczeństwa.

W 1946 roku harcerstwo przystąpiło do realizacji programu oparte‑
go o przedwojenny „Trzyletni Wyścig Pracy”. W czasie którego bra‑
no pod uwagę pracę zastępów, organizację i przebieg obozów, oraz  
kształtowanie życia kulturalno‑oświatowego. We wrześniu 1946 roku 
odbyła się pierwsza wizytacja chorągwiana, którą przeprowadził ko‑
mendant Chorągwi Pomorskiej druh Aleksander Trzeciakowski. 
W jej wyniku powołano Ośrodek Harcerski z komendantem dru‑
hem Wacławem Tomaszewskim. W skład tego Ośrodka wchodziły:
Hufiec Męski I – komendant druh Jan Andrzejewski
Hufiec Męski II – komendant druh Władysław Czajkowski
Hufiec Męski Powiat – druh Konrad Krzysztofek [8]. 

Do osiągnięć z tego okresu należy zaliczyć: założenie z inicjatywy Pani 
Michaliny Kotowskiej teatrzyku kukiełkowego „Miś”, który działał 
jeszcze w latach osiemdziesiątych pod kierunkiem druha W. Kułacz‑
kowskiego oraz działalność Harcerskiego Klubu Sportowego. W tym 
roku 45 instruktorów z Włocławka wzięło udział w kursie korespon‑
dencyjnym na stopień podharcmistrza. W 1946 roku zorganizowano 
następujące obozy: w Wieńcu dla 100 osób,  w Karpaczu  dla 140 osób.
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Przypisy:
(wg oryginalnej pisowni zawartej w pracy magisterskiej z której pocho-
dzą publikowane fragmenty)
[1] W. Skotnicki: Harcerstwo męskie  we Włocławku w latach 1911-
1945, str. 233-234.
[2] Tamże, str. 247-252. 
[3] Tamże, str. 256.
[4] Bogdan Ziółkowski: Geneza i początek konspiracji  we  Włocławku 
i na terenie Kujaw Wschodnich w latach 1939-1940, w: Ziemia kujaw-
ska tom 16:2003 r., str 153-156.
[5] Stefan Turowski: Geneza powstania  demokratycznego  Związku  
Harcerstwa Polskiego, w: Włodzimierz  Jastrzębski: Szkice z dziejów 
ruchu młodzieżowego w województwie pomorskim  w latach 1920-
1981r., str. 98-121.
[6] Barbara Musiał: Dzieje Harcerstwa Włocławskiego w latach 1945-
1980. Praca magisterska, Archiwum UMK, Toruń 1980. r, str.8-9.
[7] Tamże, str. 8. 
[8] Tamże, str. 10-19. 
[9] Stefan Turowski: Geneza powstania…, str. 113-114. 
[10] przyp. red. za: hm. Ryszard Polaszewski, „Historia harcerstwa 
w pigułce”, dodatek do CZUWAJ 5/2011  „(…) Jesienią 1948 r. rozpo-
częła się stopniowa likwidacja ZHP. Z władz sukcesywnie byli odwo-
łani niegodzący się na zmiany instruktorzy (…) W grudniu 1948 r. 
narada komendantów chorągwi zdecydowała o zerwaniu z tradycją 
skautową i odejściu od metody harcerskiej. Z organizacji zaczęto ma-
sowo usuwać doświadczonych instruktorów, równocześnie nagminnie 
nadawano stopień harcmistrza działaczom komunistycznego Związ-
ku Młodzieży Polskiej. Zakazano noszenia krzyży harcerskich i lilijek, 
w to miejsce wprowadzając nowy znaczek tzw. czuwajkę i odrzucono 
mundury harcerskie. Na początku 1950 r. władze ZMP podjęły uchwa-
łę o przejęciu kierownictwa nad ZHP. Związek Harcerstwa Polskiego 
zaprzestał działania (z formalnego punktu widzenia cały czas istniał). 
(…) Bardzo wielu instruktorów i harcerzy starało się prowadzić dzia-
łalność harcerską i zabezpieczało harcerskie pamiątki. Byli za to tropie-
ni przez służby specjalne, a złapani stawiani przed sądami i skazywani 
na wieloletnie wyroki więzienia. W ramach ZMP działała Organiza-
cja Harcerska (OH), która starała się być kopią radzieckiego Pioniera”.
[11] Barbara Musiał: Dzieje Harcerstwa Włocławskiego…, str. 29-31.
[12] Kalendarium ważniejszych faktów i wydarzeń z życia Harcerstwa 
Kujaw i Ziemi Dobrzyńskiej. Dariusz Słomski, Włocławek 1986 r., str. 
13.
[13] Barbara Musiał: Dzieje Harcerstwa Włocławskiego…, str. 36.

Julian Guzowski, Wanda Biesiedzianka i Hanna Raniszewska.  Najbar‑
dziej aktywne były szkoły: Nr 2, Nr 6, Nr 8 we Włocławku, Szkoła ćwi‑
czeń przy Liceum Pedagogicznym i Szkoła Podstawowa w Michelinie.

W latach 1952‑57 hufiec Włocławek organizował Harcerski Wy‑
ścig Pokoju Włocławek ‑ Brześć Kujawski – Włocławek [11].

W 1954 roku nastąpił  kryzys organizacyjny. Na XV Plenum Zarządu 
Głównego Związku Młodzieży Polskiej krytycznie oceniono działalność 
harcerstwa. (…) W „Nowych Drogach” czasopiśmie partyjnym wskazy‑
wano kierunki pokonywania tych trudności. Zaczęły się lata przełomu.  
Wprowadzono akcję „Złota Jesień”, „Harcerska Biała Zima”. Młodzież  
zaczęła zdobywać odznaki wzorowane na harcerskich sprawnościach.

Odbudowa harcerstwa po 1956 roku.

W dniu 23 sierpnia 1956 roku powołano autonomiczną Organiza‑
cję Harcerską Polski Ludowej. We Włocławku  naczelnikiem OHPL 
został druh Władysław Doroszewski. Do harcerstwa wrócili: dru‑
hna Wanda Orlińska. R. Piechocka, E. Szyszko, W. Nieznańska, W. 
Tomaszewski, J. Koziński, H. Warecki, T. Sadowski, W. Kułaczkow‑
ski, Cz. Wilczyński. Na Zjeździe Łódzkim, który odbywał się od 
8 do 10 grudnia 1956 roku instruktorów włocławskich reprezentował 
druh Jerzy Michalski. Tam też przywrócono symbolikę i idee ZHP.

W styczniu1957 roku decyzją Komendy Chorągwi ZHP w Bydgosz‑
czy powołano we Włocławku Komendę Ośrodka ZHP Włocławek, 
komendantem został druh Jerzy Krzysztofek. Hufcowym miejskim 
został druh Henryk Doroszewski, a powiatowym druh Władysław 
Doroszewski. Zastępcą dla drużyn żeńskich  druhna Anna Oleradz‑
ka. Już na początku działalności harcerstwo prężnie wystartowało.

Pracę rozpoczęły: 43 drużyny młodszoharcerskie, 1 szczep że‑
glarski, 1 drużyna p.poż., 1 szczep przy Liceum Marii Konopnic‑
kiej, 1 szczep starszoharcerski przy Technikum Ekonomicznym 
w Marysinie, Szczep przy Szkole Muzycznej, 12 drużyn zuchowych.

Drużyny te energicznie przystąpiły do działania. Kształtowano po‑
stawy patriotyczne, obchodzono święta państwowe np. Święto Od‑
rodzenia 22 lipca. Realizowano hasło: „Przyszłość naszego narodu 
to socjalizm‑teraźniejszość to odbudowa”, oraz podjęto czyn „Każdy 
członek organizacji przepracuje tyle godzin ile lat żyje w Polsce Lu‑
dowej”. Jak już wynika z tych haseł, nowa rzeczywistość nie pozwoliła 
wrócić do ideałów przedwojennego harcerstwa. W 1960 roku harce‑
rze włocławscy biorą udział w ogólnopolskim zlocie młodzieży pod 
Płowcami z  okazji 630 rocznicy zwycięstwa nad Krzyżkami [12].

Organizowano konkursy i akcje „Praca moich rodziców w Pol‑
sce Ludowej”„ Synowie godni swoich ojców”. Miano „Szczep 
XX ‑lecia PRL otrzymał  Szczep „Dęby” z Michelina, a tytuł „ „Dru‑
żyna XX‑lecia PRL”‑ 18 drużyna wodna z Włocławka. Spraw‑
ność „Manifest PKWN” przyznano 4715 zuchom i harcerzom [13].

W latach 1964‑67 działał jeden hufiec miasto i po‑
wiat.  W 1964 roku  uroczyście obchodzono XX‑lecie 
PRL‑u. Do Włocławka przybył Edward Ochab, który tak‑
że odwiedził harcerzy przebywających nad jeziorem Łuba. 
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Opowieść druhny Barbary Wachowicz czytałem z wypiekami… To 
niezwykle barwnie i dynamicznie napisana historia życia wybitnego 
instruktora harcerskiego druha Aleksandra Kamińskiego. Autorka 
w atrakcyjnej formie pisarskiej zawarła wiele niezwykle istotnych in‑
formacji o genezie i rozwoju harcerstwa, roli, jaką w tym odegrał Alek‑
sander Kamiński, o okupacyjnej walce o niepodległość i ideały har‑
cerskie, a także o powojennych zmaganiach o zachowanie tożsamości 
polskiego harcerstwa. Jest to niezwykle przenikliwa i wzbogacona wie‑
loma archiwaliami opowieść o życiu i działalności wybitnego harcerza, 
pedagoga i wychowawcy, w czasie wojny m.in. redaktora naczelnego 

„Biuletynu Informacyjnego”, autora powieści „Kamienie na szaniec” 
oraz „Zośka i Parasol”, komendanta Małego Sabotażu „Wawer”, współ‑
twórcy Szarych Szeregów. To książka, którą czyta się z zapartym tchem, 
jak powieść przygodowo‑sensacyjną. Niewątpliwie jest to zasługą 
umiejętności jej autorki, ale również, a może przede wszystkim, nie‑
zwykłego życiorysu, niezwykłego człowieka – druha Aleksandra Ka‑
mińskiego „Kamyka”. Gorąco polecam tą wyjątkową lekturę oraz inne 
tomy autorstwa Barbary Wachowicz z cyklu „Wierna rzeka harcerstwa”.

„kamyk na szaŃcu gaWęda o druHu aleksandrze kamiŃskim”

              recenzja: hm. Piotr Bielicki
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Błogosławiony ksiądz phm. stefan Win-
centy Frelichowski : patron harcerzy pols-
kich i... : 410 zadań i rozwiązań / zbigniew 
grochowski. - toruń : Wydawnictwo adam 

marszałek, 2014.

Biblioteka Pedagogiczna KPCEN we Włocławku posiada w swoich 
zbiorach pamiętnik Stefana Wincentego Frelichowskiego oraz publi‑
kację autorstwa Zbigniewa Grochowskiego, która przybliża postać 
druha Wicka. Opisuje jego dzieje w formie testów, skłaniając tym sa‑
mym czytelnika do wzbogacania wiedzy na temat tej niezwykłej po‑
staci harcerza, kapłana i męczennika. „(…) Patron, nauczyciel szla‑
chetności i orędownik pokoju i pojednania” został błogosławionym 7 
czerwca 1999 roku w Toruniu podczas pielgrzymki Ojca Świętego do 
Ojczyzny (cyt. z homilii Jana Pawła II).

stosowanie metody harcerskiej w drużynie 
harcerzy / marek kamecki. - Wyd. 4., zm. i 
rozsz. - Warszawa : niezależne Wydawnictwo 

Harcerskie, 2014.

Biblioteka Pedagogiczna KPCEN we Włocławku zaprasza również 
do zapoznania się z drugim wydaniem podstawowego podręcznika 
dla drużynowych napisane przez Marka Kameckiego – twórcy ZHR, 
instruktora KIHAM oraz doświadczonego drużynowego i pasjonata 
życia harcerskiego. Przekazuje wiedzę na temat skutecznego wycho‑
wania poprzez zastosowanie metody wychowawczej: metody harcer‑
skiej. Porusza ważne kwestie ‑ od charakterystyki drużynowego jako 
organizatora sytuacji wychowawczych; narzędzi metodycznych, tech‑
nik pracy z grupą i pracy indywidualnej, jej form ‑ po zagadnienia 
związane z mundurem, obrzędami, zwyczajami, musztrą czy harców‑
ką. Przekaz zawiera oryginalne spojrzenie na harcerstwo, przemyśla‑
ne, konkretne aczkolwiek ujęte z poczuciem humoru.
   
Oprac. Iwona Lelewska
Biblioteka Pedagogiczna KPCEN Włocławek
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