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Spis treści 
Słowo wStępu

Czuwaj!

wakacje ruszyły już pełną 
parą i czekają nas kolejne 
harcerskie aktywności dla 
starszych i młodszych -a 
mogłoby się wydawać, że 
dopiero co kończyliśmy 27. 
Rajd Nocny we włocławku! 

Kolejna już edycja naszej corocznej największej imprezy 
harcerskiej w mieście przebiegła jak najbardziej 
pomyślnie i w braterskiej atmosferze rywalizacji. punkty 
z zadaniami były rozrzucone dosłownie na terenie całej
miejscowości, a do tego było kilka zadań pobocznych, 
które dzięki możliwości zdobycia dodatkowych
punktów dodawały emocji do zmagań zastępów. 

Nie samą rywalizacją jednak harcerz żyje, bo harcerstwo 
to także służba - a na tym polu też mamy o czym mówić, 
dlatego też nie odmówimy sobie tej okazji i dlatego w 
niniejszym numerze HS możecie poczytać o warsztatach 
z pierwszej pomocy, podczas których szkoliliśmy harcerzy 
z naszego hufca, a także o akcji Harcerskiego Klubu
Ratowniczego, który w tesco pokazywał mieszkańcom 
miasta na czym właśnie pierwsza pomoc polega.
 
Niezwykle gorąco polecam również tekst Michała 
Górnego o Geocachingu - dość niezwykłym sposobie 
aktywnego spędzania czasu, o którym w zasadzie 
jest dość cicho na co dzień, ale miłośników tego typu 
aktywności jest naprawdę bardzo wielu – nawet w tak 
przecież niewielkim mieście jakim jest włocławek.
 
Na deser dostaniecie kolejny tekst o historii włocławskiego 
Harcerstwa. to już piąta część, a po wcześniejsze 
zapraszamy do poprzednich numerów Harcerskiego 
Słowa. Zachęcam również do lektury felietonów i 
recenzji, napisanych specjalnie dla naszego kwartalnika.
 
Jak co trzy miesiące - warto zajrzeć, przeczytać i 
dowiedzieć co się dzieje w Hufcu ZHp włocławek-Miasto!

Redaktor Naczelny
pwd. Michał Bielicki
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w dniach 8-10 kwietnia br. mieliśmy przyjemność poprowadzić 
warsztaty z pierwszej pomocy dla harcerzy z naszego hufca. udział 
w nich wzięło 12 osób. Na zajęciach mogli oni dowiedzieć się jak po-
stępować m.in. w przypadku zaburzeń przytomności, następstw cie-
pła i zimna, wstrząsów czy różnego rodzaju obrażeń i urazów. Nie 
były to jednak tylko same informacje pokazywane na slajdzie. uczest-
nicy mieli również zajęcia praktyczne, na których ćwiczyli uniwer-
salne zasady postępowania podczas wypadków, bandażowanie oraz 
poprawne wykonywanie RKo, bo jak powszechnie wiadomo pRAK-
tYKA CZYNI MIStRZA. Na koniec warsztatów, w niedzielę, wszy-
scy członkowie naszego Harcerskiego Klubu Ratowniczego zorgani-
zowali symulacje, dzięki którym uczestnicy mieli okazje sprawdzić 
swoje nowo nabyte umiejętności. Musimy przyznać, że większość 
osób poradziła sobie wzorowo z czego jesteśmy bardzo dumni. Na 
koniec, po omówieniu każdej symulacji, uczestnicy dostali dyplo-
my. ogólna atmosfera na zajęciach była bardzo przyjemna - pro-
wadzący jak i słuchacze dobrze się ze sobą porozumiewali, nikt się 
nie stresował, co sprzyjało przyswajaniu wiedzy. Każdy wychodził 
z zajęć z uśmiechem na twarzy i głową pełną nowych informacji.

WarSZtaty Z PierWSZej POMOcy
Kasia Chruściel

/tekst po raz pierwszy został opublikowany w serwisie na stronie internetowej hufca w dniu 19 kwietnia 2016  r./
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w dniach 22-24 kwietnia 2016 r. odbył się długo wyczekiwany przez naszą 
drużynę XXVII ogólnopolski Rajd Nocny. Rada drużyny oraz podza-
stępowi, czyli łącznie 8 osób dumnie stawało naprzeciw wyzwań posta-
wionym nam przez organizatorów. opiekunem patrolu był Jakub Szczu-
pakowski, a patrolową Agata Napiórkowska, przyboczna „Elementu”.

Cała nasza „ekipa” spotkała się o godzinie 18:00 przed szkołą pod-
stawowa nr 23, zaś cały rajd rozpoczynał się o godzinie 18:30. Impre-
za rozpoczynała się, a zarówno kończyła trasą - każdy patrol wziął 
udział w rywalizacji, która trwała aż 24 godziny! ponadto oprócz stan-
dardowej trasy z zadaniami do dyspozycji była też giełda, na której 
każdy patrol mógł obstawiać zdobyte już punkty, można było spró-
bować przewidzieć, jakie patrole o pełnej godzinie zajmą miejsca na 
podium. Dodatkowym sposobem zdobycia punktów były tak zwane 
„znajdźki”, które dawały szansę na lepszy wynik. Były to krótkie kody, 
które zostały rozmieszczone po całym mieście w najróżniejszych lo-
kalizacjach. Należy jeszcze wspomnieć jedną istotną kwestię, któ-
ra ciągle podsycała ogień rywalizacji, otóż na stronie Facebook’owej 
rajdu cały czas były widoczne punkty każdej drużyny. trasę wspo-
minamy bardzo ciekawie lecz dla niektórych była strasznie męcząca. 
Cieszymy się, że mieliśmy okazję w niej wziąć udział, ponieważ jak 

można wyczytać była całkowicie inna niż wszystkie, w których brali-
śmy udział dotychczas. Jednak każdemu podobał się taki styl, a każ-
dy patrol chciał wygrać, dlatego też współzawodnictwo było bardzo 
zacięte. w sobotę wieczorem, gdy trasa dobiegła końca i myśleliśmy, 
że wyniki już są znane kolejny raz nas zaskoczono - odbyło się loso-
wanie dodatkowych skrzynek z punktami, każda drużyna kręciła ko-
łem i otrzymywała skrzynkę z pewną ilością punktów. Niespodzianką 
była czarna tajemnicza skrzynka, którą można było licytować swo-
imi punktami. Do samego końca licytacji nie było wiadomo jaka ilość 
punktów się w niej znajduję. Drużyna, która wylicytowała skrzyn-
kę, a zapłaciła za nią sporo punktów w napięciu otwierała zdobycz 
i z błogim uśmiechem poinformowała wszystkich, że w skrzynce został 
schowany aż 1 punkt! w sobotę czekało na nas także świeczkowisko, 
na którym wszystkie patrole, których zmęczenie było bardzo widocz-
ne miały okazję się poznać i wspólnie oddać harcerskiemu klimatowi.

w niedzielę rano, na zakończenie rajdu odbył się apel podsumo-
wujący cały rajd. Gdy usłyszeliśmy, że XXVII Rajd Nocny wygry-
wa 1 wDSH „Element” nie mogliśmy opanować radości. Bardzo 
się cieszymy, iż udało nam się osiągnąć zamierzony cel. Na pew-
no jeszcze długo z uśmiechem na ustach będziemy go wspominać.

27. rajd NOcNy We WŁOcŁaWKu
/relacja 1 WDSH „Element”/

Natalia Tobolska

/tekst po raz pierwszy został opublikowany w serwisie na stronie internetowej hufca w dniu 1 maja  2016  r./
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w sobotę 21 maja w ramach konkursu grantowego odwiedziliśmy włocławskie tesco przy ulicy Kruszyńskiej, by pokazać czym dla nas jest 
pierwsza pomoc. promocja naszego Klubu jak najbardziej udana! Chętni mogli poćwiczyć na fantomie bądź też założyć opatrunek na rozmaite 
rany symulantów. Konkurs nadal trwa, by nas wesprzeć wystarczy wrzucić żeton otrzymany przy kasie na projekt: „wiem! potrafię! pomogę!”. 
Serdecznie dziękujemy za głosy oraz zachęcamy do dalszego wspierania Harcerskiego Klubu Ratowniczego włocławek.

HarcerSKi Klub ratOWNicZy 
ucZy POMagać W teScO

phm. Damian Błaszczyk

/tekst po raz pierwszy został opublikowany w serwisie na stronie internetowej hufca w dniu 23 maja  2016  r./
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Harcerstwo od zawsze wykorzystywało zabawy w terenie, zaczy-
nając od kilkugodzinnych podchodów poprzez wielodniowe raj-
dy. Kiedy poznałem Geocaching ok. 5 lat temu znów poczułem się 
jak młody harcerz. wróciło mnóstwo wspomnień, a przede wszyst-
kim dreszczyk emocji przy wypełnianiu zadania. Geocaching, to 
nie tylko sposób na aktywne wykorzystanie wolnego czasu. to po-
znawanie fascynujących miejsc, o których milczą przewodniki, daw-
no zapomniatych historii. to rozrywki umysłowe, zabawy językowe. 
to także niesamowita społeczność pozytywnie zakręconych ludzi, 
wspólne wyprawy a także troska o środowisko. to doskonała pro-
pozycja dla ludzi w każdym wieku. Są wsród nich zarówno ucznio-
wie, studenci, rodziny z dziećmi, jak i dojrzali wiekiem emeryci. 
Jednak Geocaching idzie o krok dalej... Angażuje w zaba-
wę wszechobecną technologię. Kto z nas nie lubi dosta-
wać i rozdawać „lajków” na portalach społecznościowych? 
tutaj „lajkiem” jest każdy wpis do logbooka. Jednak, żeby do-
konać wpisu trzeba wyrwać się sprzed ekranu i ruszyć w teren.

Geocaching, to gra tereno-
wa użytkowników syste-
mu GpS polegająca na po-
szukiwaniu specjalnie 
przygotowanych skrzynek ze 
„skarbami” w atrakcyjnych 
miejscach, ukrytych przez in-
nych uczestników zabawy.
osoba, która tworzy skrzynkę, 
starannie ją przygotowuje, wy-
biera miejsce ukrycia, tworzy od-
powiedni opis, chowa skrzynkę, 
a następnie przekazuje informa-

cje o współrzędnych geograficznych miejsca ukrycia innym uczestnikom 
zabawy, którzy poszukują skrzynek posługując się odbiornikami GpS.

Aby dokładnie wyjaśnić zasady zabawy postaram się przedstawić 
wam to w pojęciach:

Keszer (geocacher, geokeszer) - to osoba zajmująca się geocachingiem. 
Najczęściej keszerzy zajmują się zarówno ukrywaniem skrzynek (ke-
szera, który ukrył skrzynkę nazywamy jej „założycielem”) jak i ich od-
najdowaniem („poszukujący”). u poszczególnych keszerów proporcje 
między liczbą założonych i znalezionych skrzynek mogą bardzo się róż-
nić, jednak generalną zasadą jest, że przed ukryciem pierwszej skrzynki 
należy znaleźć wiele cudzych, w celu uniknięcia ewentualnych błędów.

Internetowa baza skrzynek (zwana często „serwisem interneto-
wym”) - pozwala na rejestracje nowych skrzynek wraz z ich opi-
sem i współrzędnymi. Dzięki temu inni keszerzy mogą odczytać te 
dane i odszukiwać skrzynki. Istnieje kilka popularnych interneto-
wych baz skrzynek. Największą i najpopularniejszą bazą skrzynek 
ukrytych w polsce jest powstała w 2006 roku opencaching pL 
(www.opencaching.pl). Drugą bardzo popularną bazą jest częścio-
wo płatna międzynarodowa geocaching.com (www.geocaching.com).

Skrzynka geocache (czasami nazywana „kesz z ang. „cache”) 
- jest to ukryty pojemnik z logbookiem i ewentualnie drobny-
mi upominkami. Dostępne mogą być ich różne typy. ponad-
to, każda skrzynka ma określony poziom trudności zadań i terenu.
Logbook (dziennik papierowy) - to książeczka, notes lub kartka z in-
formacją o historii znalezień skrzynki. Logbook powinien zawierać 
nazwę skrzynki, datę założenia, adres www serwisu, na którym zareje-
strowana jest skrzynka oraz dane założyciela skrzynki. przede wszyst-

geOcacHiNg… cZyli cyberPOdcHOdy.
Michał Górny

/tekst po raz pierwszy został opublikowany w serwisie na stronie internetowej hufca w dniu 3 czerwca 2016  r./
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Zanim pierwszy raz wyruszysz w teren, dobrym pomysłem jest 
przygotowanie sobie podstawowego wyposażenia, np: długo-
pis, ołówek, penseta, łopatka, rękawiczki, kompas, latarka, lor-
netka... warto również zabrać tzw. zestaw naprawczy gdyby 
geocache, który znajdziemy okazał się w złej formie np: torby, tem-
perówka, recepturki, taśma izolacyjna, opaski samozaciskowe...

ważnym będzie również odpowiednie ubranie i obu-
wie, żeby nie zaskoczyły nas niekorzystne warunki.

w trakcie poszukiwań obowiązuje również etykieta geocechera. oto 
kilka zasad:

- Zawsze dbaj o swoje bezpieczeństwo, jeżeli zbobycie skrzynki to dla 
Ciebie zbyt wiele, nie martw się, tysiące innych czeka żeby je znaleźć.
- w ruchliwych miejscach szukaj skrzynek możliwie najdyskretniej, 
to być może ocali ich byt.
- Staraj się nie uszkodzić skrzynki podczas poszukiwania.
- Nie zabieraj skrzynki! Inni też chcą ją znaleźć.
- Dbaj o każdą skrzynkę jak o swoją własną! Nie bój się dołożyć 
ołówka czy wymienić worek strunowy - to wiele nie kosztuje, a za-
pewni skrzynce trwałość. Jeśli logbook w skrzynce się skończył, albo 
zaraz się skończy to możesz dołożyć dodatkowy. Na poszukiwania 
skrzynek warto zabierać ze sobą zestaw naprawczy.
- przed odłożeniem skrzynki na miejsce zamknij starannie pojem-
nik, a po odłożeniu staraj się dokładnie zamaskować miejsce ukrycia.
- Staraj się powiadomić właściciela skrzynki o konieczności jej serwi-
su poprzez wpis w logu.
- Nie bój się wpisywać do logu nieznalezień, nawet jeśli nie jesteś pe-
wien, że skrzynki nie ma. to ważny sygnał dla założyciela, że może 
być coś nie tak, a także pożyteczna informacja dla kolejnych poszu-
kujących.
- Do logu wpisuj swoje wrażenia. Nie bój się wpisywać krytycznych 
uwag.

Mam nadzieję, że udało mi się was przeko-
nać do tej formy zabawy... Do zobaczenia w terenie :)
Źródła:
http://odkrywcy.zhp.pl/geocaching/
http://opencaching.pl/
https://wiki.opencaching.pl/
http://jaceksmietanski.net/

kim powinien jednak posiadać wiele wolnego miejsca na wpisy kolej-
nych znalazców. Każdy znalazca powinien odnotować w nim swoją 
wizytę. oprócz wpisu w logbooku skrzynki, który jest podstawą do 
zaliczenia skrzynki, można też odnotować fakt znalezienia skrzynki 
w logu internetowym w serwisie, w którym dana skrzynka jest zareje-
strowana. wpis w logu internetowym może być bardziej rozbudowany 
i zawierać informacje przydatne zarówno dla założyciela skrzynki jak 
i dla innych jej przyszłych poszukiwaczy. wpis do logu internetowego 
może wymagać podania hasła, w takim przypadku w opisie skrzyn-
ki, przy jej atrybutach widoczny jest dodatkowy atrybut „HASło”.

Kilka skrótów literowych najczęściej używanych w logbookach:

FtF = First to Find (pierwszy znalazca),
StF = Second to Find (drugi znalazca),
ttF = Third to Find (trzeci znalazca),
DNF = Did not Find (nieznaleziono),
tFtC = Thanks for the cache (dziękuję za skrzynkę),
BYop = Bring Your own pen (przynieś swój długopis).

CIto (Cache In trash out) - „Zostaw Skrytkę Zabierz Śmieci” - Ini-
cjatywa keszerów na rzecz środowiska naturalnego. polega na zbiera-
niu śmieci w czasie poszukiwań skrzynek w lasach, parkach, wzdłuż 
szlaków turystycznych itp. Impreza CIto (CIto Event) - umó-
wione spotkanie keszerów, w trakcie którego sprzątają oni śmie-
ci w uzgodnionym rejonie. CIto rozpoczęła się w kwietniu 2003 r., 
kiedy keszerzy z całego świata, zorganizowali 67 akcji w 5 krajach.

Jak zacząć zabawę?

Żeby zostać keszerem w dzisiejszych czasach nie potrzebuje-
my zbyt wiele. przede wszystkim należy założyć konto na jednym 
z ww. portali: www.opencaching.pl lub www.geocaching.com. Na-
stępnie na smartfonie ze stałym dostępem do internetu zainsta-
lować aplikację, która pozwoli nam znaleźć najbliższe geocache.

oto kilka przykładowych aplikacji na różne platformy smartfonów.
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w ostatnich latach we włocławskim Hufcu ZHp stałą służbę na okre-
ślonej funkcji pełni od kilkunastu do ponad dwudziestu instruktorów. 
Część z pośród nich pełni jednocześnie funkcje na wyższych szcze-
blach organizacyjnych – na poziomie chorągwi oraz na poziome cen-
tralnym. Nasi instruktorzy są członkami lub przewodniczącymi m.in. 
chorągwianych zespołów instruktorskich (ChKSI, ChZKK) oraz Rady 
Chorągwi. Ich aktywność na poziomie chorągwi stanowi niezwykle 
ważny wkład naszego włocławskiego środowiska w funkcjonowanie 
i rozwój całej chorągwi kujawsko-pomorskiej. praca włocławskich 
instruktorów w strukturach organizacyjnych chorągwi, dzięki zdo-
bywaniu przez nich nowych doświadczeń i umiejętności, siłą rzeczy 
przekłada się również na podnoszenie jakości pracy w naszym hufcu. 

warto w tym miejscu wspomnieć o tym, że nasi instruktorzy są rów-
nież aktywni na szczeblu centralnym, pełniąc funkcje we władzach 
naczelnych Związku. Chodzi tu o pracę w Radzie Naczelnej ZHp. 
w ostatnim dwudziestoleciu, czyli od zlikwidowania włocławskiej 
chorągwi ZHp na przełomie 1995/1996 r. dwóch instruktorów z na-
szego hufca było członkami liczącej ok. 30 instruktorów Rady Na-
czelnej ZHp – jest to hm. piotr walburg i hm. piotr Bielicki. Nie-
wiele hufców naszej chorągwi może pochwalić się takim wynikiem. 

pierwszym włocławskim instruktorem powołanym do składu Rady 
Naczelnej ZHp (w ostatnim dwudziestoleciu) został druh hm. piotr 
walburg. Stało się to w trakcie kadencji RN 2009-2013 w związku 
z rezygnacją z tej funkcji innego przedstawiciela Kujawsko-pomor-
skiej Chorągwi ZHp tj. druha hm. Jarosława Słomy. po jego rezygna-
cji na wniosek Rady Chorągwi, Rada Naczelna uchwałą nr 51/XXXVI 
z dnia 17 grudnia 2011 r. dokonała powołania hm. piotra walbur-
ga do swojego składu. w grudniu 2013 roku na XXXVIII Zjeździe 
ZHp został on ponownie wybrany do składu RN ZHp na kadencję 
2013-2017. w marcu 2016 roku złożył rezygnację z pełnienia funk-
cji członka RN. w związku z tym Rada Chorągwi Kujawsko-pomor-
skiej ZHp w marcu 2016 roku podjęła decyzję o rekomendowaniu 
do składu RN druha hm. piotra Bielickiego. Rada Naczelna uchwa-
łą nr 36/XXXVIII z dnia 4 czerwca 2016 r. powołała do swojego 
składu hm. piotra Bielickiego – instruktora Hufca ZHp włocławek. 

udział instruktorów naszego hufca we władzach naczelnych ZHp jest 
z jednej strony przykładem ich aktywności i wysokiego poziomu kunsztu 
instruktorskiego, a z drugiej strony stanowi istotny wkład włocławskie-
go środowiska harcerskiego w funkcjonowanie i rozwój całego Związku. 

NaSi iNStruKtOrZy 
W radZie NacZelNej ZHP

pwd. Michał Bielicki
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Dawno temu….

trzy miesiące po złożeniu Zobowiązania Instruktorskiego, jako 
młody przewodnik byłem na kolejnym w swoim życiu obozie har-
cerskim. Na kolejnym ognisku, kolejnym ognisku na które zapro-
szono „kogoś z zewnątrz”. oczywiście, jak każdy gość, miał on 
wygłosić gawędę. Miał nas zainteresować swoimi sprawami zawo-
dowymi, gdyż był to pracownik Słowińskiego parku Krajobrazowe-
go. Zamierzał mówić nam o….., no właśnie o czym miał mówić? 
to było nieistotne. Istotne było to, że będzie to zmarnowany wie-
czór, zmarnowane ognisko. Kolejne spotkanie z kimś, kto będzie 
mówił nieciekawie, niewyraźnie, o czymś co mnie nie interesuje.

otóż wyobraźcie sobie moje zdumienie, kiedy odkryłem, że słuchałem 
tego człowieka z zapartym tchem. tak, zapomniałem oddychać. I nie 
ważne było co mówi, naprawdę nie było to istotne. Choć pamiętam, że 
mówił o zwierzętach jakie żyją na terenie parku, jakie tam rosną rośliny, 
o ile i gdzie przesuwają się wydmy. odniosłem wrażenie, że i dla mó-
wiącego wszystkie te fakty były też mało istotne. wobec tego co mnie 
tak zdumiało? pASJA. pasja z jaką opowiadał o swojej pracy. Był bar-
dzo przekonujący, prawdziwy i tak zaangażowany, że sam nie zauwa-
żał „jak zaraża”. tak mnie zaraził pasją do formy przekazywania infor-
macji. Był tak przekonujący, że można byłoby go nazwać „profesorem 
Gawędy”. Ale nie, to nie był żaden profesor. to był właśnie pasjonat. 

tę gawędę zatytułowałem: „po tym już nigdy taki sam”. I właśnie po 
tamtym spotkaniu, po każdym spotkaniu z innymi pasjonatami i po 
każdym spotkaniu na którym dzielę się swoją pasją, nie jestem taki sam. 

Jedna z cech metody harcerskiej mówi o wzajemności oddziaływań. 
prawdą jest, że świadomie, czy nie, każdy kontakt z innym człowie-
kiem ma na nasze życie mniejszy lub większy wpływ. tylko od nas za-
leży w jakiej formie i jakie treści przekażemy naszym wychowankom. 
tak aby w nich rozbudzać i rozwijać pasję do harcowania. od czasu 
spotkania pasjonata Słowińskiego parku wiedziałem jak mam opowia-
dać gawędy. właśnie z pasją. Do kogo mówić? Do harcerzy, instrukto-
rów, przyjaciół, do wszystkich, na których „wychowanie” mam wpływ.

No właśnie, dlaczego do wychowanków? Bo odkryłem wte-
dy w gawędzie wielkie możliwości, wielkie narzędzie, któ-
re może pomóc nam, i tu uwaga, wielkie słowa: realizować mi-
sję ZHp – wychowanie… poprzez słowo – słowo w gawędzie.
wprawdzie Konfucjusz mówił: „Słyszałem i zapomniałem. widziałem 
i zapamiętałem. Zrobiłem i zrozumiałem”. oczywiście to prawda, któ-
rą wprowadzamy w życie za pomocą metody harcerskiej. Natomiast 
każda wymiana myśli, każde dzielenie się doświadczeniem, każda 

rozmowa, każda dobra gawęda, nawet jeżeli nie uczy, to na pewno 
inspiruje, na pewno popycha nas do działań, które rzeczywiście uczą.

Jeżeli przyjmiemy, że jednym z „nośników” wiedzy jaką przekazujemy 
naszym wychowankom są emocje, to co, poza harcerskimi przygoda-
mi, wyzwala nasze emocje? Ano słowo właśnie. Godne słowo połą-
czone z godną postawą instruktorską. oczywiście dobór słów i nasze 
zachowanie powinno uwzględniać miejsce i odbiorców naszych ga-
węd. Inne będą gawędy na obozie, które powinny skupiać się na rze-
czach, dających obozowiczom poczucie bezpieczeństwa, będą dyscy-
plinujące, pouczające. Innych słów użyjemy podczas zbiórki drużyny, 
gdzie zależało nam będzie na wytworzeniu swobodnej, przyjacielskiej 
atmosfery. Innymi zwrotami, inną postawą posłużymy się podczas 
konferencji, seminariów, czy spotkań gremiów naszego Związku, zaj-
mującymi się sprawami jakości pracy instruktorów, kondycji ZHp itp. 
Jeszcze innych słów użyjemy podczas kursów. Kursy dla instruktorów 
i kandydatów na instruktorów mają zasadniczy cel: podnieść kwa-
lifikacje lub przygotować kadrę instruktorską do pełnienia różnych 
funkcji w Związku. Dlatego uważam, że słowa w tym wypadku są wy-
jątkowo ważne. Skoro mamy budować morale, poczucie godności, 
poczucie ważności pełnionych przez nas funkcji, to budujmy, zachę-
cajmy wykorzystując do tego „dobre” słowo, godną postawę. Zadajmy 
sobie trud i zadbajmy o godność w postawie i słowie. taką, która potra-
fi zainspirować, rozwinąć, zbudować, podnieść na duchu. Bo bez tego, 
bez zachowania godności, możemy zostać tylko malkontentami kry-
tykującymi wszystko i wszystkich wokół, podcinającymi „skrzydła” 
tym, którym mamy obowiązek przekazać pasję do wychowywania. 
Każdy z nas ma prawo do subiektywnej oceny pracy innych instruk-
torów, kondycji całego Związku i poszczególnych jednostek organiza-
cyjnych. Każdy z nas, instruktorów, ma prawo do wypowiadania swo-
ich opinii wpływając w ten sposób na losy ZHp. pamiętając jednak 
-o tym jakie znaczenie ma „słowo” w naszym życiu, proszę wybierajmy 
starannie adresatów naszych wIELKICH i mniejszych słów. uczest-
nicy kursów powinni otrzymać od nas inspiracje, które umożliwią im 
w przyszłości zarażanie pasją harcowania kolejnych pokoleń harcerzy. 

Dajmy szansę każdemu z naszych wychowanków, aby, dzięki przeka-
zywanej przez nas pasji, mógł powiedzieć „po tym już  nigdy taki sam”.

PO tyM już  Nigdy taKi SaM
hm. Paweł Bielicki
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prawa dziecka to ta część praw człowieka, która powinna być szcze-
gólnie bliska każdemu harcerskiemu wychowawcy. warto, aby pra-
wa te były znane i rozumiane także przez wszystkich naszych pod-
opiecznych – zuchów i harcerzy. obowiązkiem każdego instruktora 
ZHp, w tym również drużynowego jest nie tylko przestrzegać praw 
przysługujących jego podopiecznym, ale także uświadamiać har-
cerzy w tym zakresie i pokazywać jak przestrzegać praw innych.

prawa człowieka to podstawowe standardy przysługujące każ-
dej jednostce ludzkiej – bez nich ludzie nie mogą żyć w posza-
nowaniu godności. Szczególną kategorią praw człowieka są pra-
wa dziecka. przysługują one każdej osobie, która nie ukończyła18 
roku życia, i wynikają ze szczególnych potrzeb takiej osoby.

Związek Harcerstwa polskiego jest organizacją wychowawczą, 
prowadzącą swoją działalność w oparciu o idee zawarte w pra-
wie i przyrzeczeniu Harcerskim, poprzez stosowanie specyficz-
nych form działania określonych przez „metodę harcerską”. In-
struktor harcerski – wychowawca dzieci i młodzieży – powinien 
znać i rozumieć istotę „praw dziecka” oraz zasady ochrony tych 
praw. powinien również umieć posługiwać się „prawami dziecka” 
w prowadzeniu pracy wychowawczej oraz powinien je propa-
gować. wynika to m.in. z Misji ZHp oraz celów działania ZHp. 

Misją ZHp jest wychowywanie młodego człowieka, czy-
li wspieranie go we wszechstronnym rozwoju i kształto-
waniu charakteru przez stawianie wyzwań[1]. Natomiast 
za główne cele swojego działania [2] ZHp uznaje m.in.:
- nieskrępowane kształtowanie osobowości człowieka odpo-
wiedzialnego, przy poszanowaniu jego prawa do wolności i godności, 
w tym wolności od wszelkich nałogów,
- upowszechnianie i umacnianie w społeczeństwie przywiąza-
nia do wartości: wolności, prawdy, sprawiedliwości, demokracji, sa-
morządności, równouprawnienia, tolerancji 
i przyjaźni,
- stwarzanie warunków do nawiązywania i utrwalania silnych 
więzi międzyludzkich ponad podziałami rasowymi, narodowościo-
wymi i wyznaniowymi.

Dla osiągnięcia swoich celów ZHp realizuje wiele zadań, w tym 
m.in. wypowiada się w sprawach dzieci i młodzieży, upowszech-
nia prawa dziecka, a także współdziała z rodzicami, w szcze-
gólności poprzez koła przyjaciół harcerstwa, wspierając ich 

w wychowaniu dzieci i młodzieży [3].

wychowanie harcerzy na członków społeczeństwa obywatelskiego 
wymaga od drużynowego znajomości praw człowieka, praw dziecka i 
praw ucznia oraz przestrzegania w życiu drużyny takich wartości, jak 
wolność, prawda, sprawiedliwość, równouprawnienie, samorządność, 
tolerancja i przyjaźń. Z nich wywodzą się zasady harcerskiego wycho-
wania – służba, braterstwo, praca nad sobą [4]. te wartości znajdzie-
my w prawie Harcerskim i w Statucie ZHp. Możemy o nich przeczytać 
także w Konwencji o prawach Dziecka, nazywanej światową konsty-
tucją praw dziecka. Dowiadujemy się z niej, że młody człowiek powi-
nien być w pełni przygotowany do życia w społeczeństwie w duchu 
(...) pokoju, godności, tolerancji, wolności, równości i solidarności [5].

Biorąc pod uwagę zapisy ujęte w Konwencji o prawach 
Dziecka, to działania drużynowego w odniesieniu do praw 
jego podopiecznych sprowadzają się do kilku zadań [6]:
 po pierwsze w swoim działaniu drużynowy musi znać i prze-
strzegać wszystkich bez wyjątku praw wobec każdego dziecka. Nie-
dopuszczalne są jakiekolwiek formy dyskryminacji czy złego trakto-
wania (np. poprzez stosowanie kar, poniżanie itp.).
 po drugie drużynowy musi budować wśród podopiecznych 
świadomość przysługujących im praw oraz uczyć, jakim być, by 
przestrzegać praw innych ludzi.
 po trzecie drużynowy powinien być rzecznikiem interesów 
dziecka. Gdy tylko dostrzega niepokojące sygnały, powinien rozważ-
nie na nie reagować.

w związku z tym, iż Konwencja o prawach Dziecka zakła-
da, że rodzina jest najlepszym środowiskiem wychowania dziec-
ka, to wszystkie działania realizowane przez instruktorów ZHp 
– harcerskich wychowawców – powinny mieć na celu wspiera-
nie funkcji wychowawczej rodziny, a nie jej zastępowanie [7].

Znajomość praw dziecka (i szerzej praw człowieka) moż-
na i trzeba praktycznie sprawdzać w życiu społecznym, tak-
że w życiu drużyny. oznacza to podmiotowe traktowa-
nie każdego harcerza: uznanie jego woli i opinii, szacunek dla 
godności i wolności oraz współuczestnictwo harcerza w podejmowa-
niu decyzji dotyczących jego samego i zespołu czyli samorządność. 
Aby to zagwarantować, drużynowy sięga do znanych instrumentów 
i elementów metody harcerskiej (np. stopnie harcerskie i sys-
tem zastępowy). temu również służy działanie rady druży-

InstruKtor ZHP wobeC Praw DZIeCKa
hm. Piotr Bielicki 

/Artykuł po raz pierwszy został opublikowany w Kujawsko-Pomorskim Przeglądzie Oświatowym „UczMy” – nr 3(5) V-VI 2014/
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ny i innych demokratycznych mechanizmów oraz form działania 
w ramach struktur ZHp [8]. 

prawa dziecka są prawie tak stare jak sama idea praw człowieka. pierw-
szym dokumentem międzynarodowym poświęconym wyłącznie pra-
wom dziecka była uchwalona przez Ligę Narodów w 1924 roku ge-
newska Deklaracja praw Dziecka (nawiązywała w swych założeniach 
do przyjętej w roku 1923 przez Radę Generalną Międzynarodowego 
Związku pomocy Dzieciom tzw. deklaracji genewskiej). Kolejnym mię-
dzynarodowym dokumentem była uchwalona przez Zgromadzenia 
ogólnego oNZ w 1959 roku Deklaracja praw Dziecka (zbiór postula-
tów dotyczących zapewnienia dzieciom właściwych warunków życia 
i rozwoju). pomimo proklamowania przez Zgromadzenie ogól-
ne oNZ, Deklaracja nie była dokumentem wiążącym dla państw 
członkowskich ze względu na brak mechanizmu kontroli. w 30. 
rocznicę uchwalenia Deklaracji praw Dziecka, 20 listopada 1989, 
Zgromadzenie ogólne oNZ przyjęło pierwszy prawnie wiążą-
cy dokument regulujący kwestię praw dziecka — Konwencję o pra-
wach Dziecka. warto podkreślić szczególną rolę naszego kraju 
w tworzeniu tego dokumentu. polski rząd zgłosił w roku 1978 pierw-
szy projekt tego dokumentu.

Niniejsza informacja została opracowana w ramach cyklu szkoleń 
pn. „wuERpEDE – wiem, rozumiem, potrafię, działam…”, prowa-
dzonych w formule e-learningu dla kadry instruktorskiej Hufca ZHp 
włocławek-Miasto w roku harcerskim 2013/14. tekst ten stanowił 
wprowadzenie do szkolenia pn. „Instruktor ZHp wobec praw dziec-
ka”, które zostało przeprowadzone w październiku i listopadzie 2013 r.

przypisy:
[1] Statut ZHp (tekst jednolity po zmianach uchwalonych przez 
XXXVII Zjazd ZHp), § 3, ust. 1
[2] Statut ZHp …, § 3, ust. 4, pkt 2, 3, 4
[3] Statut ZHp …, § 4, ust. 1, pkt. 3 i 4
[4] „służba”, czyli czynna, pozytywna postawa wobec świata i dru-
giego człowieka; „braterstwo”, czyli przyjacielska i serdeczna postawa 
wobec innych; „praca nad sobą”, czyli nieustanne kształtowanie 
i doskonalenie własnej osobowości.
[5] t. Fliszkiewicz, M. Królikowski, p. Smardz, Mój wybór - poradnik 
metodyczny dla drużynowych 
i namiestników do realizacji zadań programu „od samorządności do 
demokracji”, GK ZHp, warszawa 2000 („propozycje” nr  4/2000/70).
[6] A. poraj, p. Smardz, „pod namiotem praw – propozycja progra-
mowa na harcerskie lato 2003”, HBw „Horyzonty”, warszawa 2003 
(„Czuwaj” nr  7–8/2003).
[7] Konwencja o prawach Dziecka – międzynarodowy dokument 
przyjęty przez Zgromadzenie ogólne oNZ 
w 1989 r.
[8] t. Fliszkiewicz, M. Królikowski, p. Smardz, Mój wybór - porad-
nik …
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ZarYs HIstorII wŁoCŁawsKIeGo ŚroDowIsKa 
HarCersKIeGo Do 2012 roKu – CZ. 5

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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Działalność Hufca ZHp włocławek w latach 1995-1999

w styczniu 1995 r. harcerze już tradycyjnie wzięli udział w działaniach 
wielkiej orkiestry Świątecznej pomocy. włocławskie Drużyny Har-
cerskie 115 i 116 z Klubem pływackim przeprowadziły Harcerskie Mi-
strzostwa w pływaniu [1]. wiosną zorganizowano „Zuchowy przegląd 
Kultury”, który prowadzili w. Duda, w. Kruszyński, S. Sieraczkiewicz, 
A. Gładkowska oraz mistrzostwa w badmintonie i tenisie stołowym. 
w Szkole podstawowej Nr 3 druh wojciech Kruszyński przeprowadził 
„turniej Zuchowy”. w „turnieju Sprawnościowym” zwyciężyły nastę-
pujące drużyny: pierwsze miejsce 147 wDSH „Scatter”, drugie miejsce 
88 wDH „Sokole oko”, trzecie miejsce 115 wDH „Kajakowa”. Bogaty 
program miała „Harcerska Akcja Letnia”. trzy turnusy zorganizowano 
w Borach tucholskich, dwa w miejscowości Krzokiew. Harcerze wło-
cławscy wypoczywali, także w Szklanej Hucie nad morzem i w Buda-
peszcie. Druh Marek tężycki przeprowadził trzy spływy kajakowe [2].

we wrześniu 1995 r. komenda hufca włocławskiego przy-
stąpiła do ogólnoharcerskiej akcji „woda jest życiem”, któ-
rej w środowisku włocławskim przewodzili: Dariusz Majchrzak, 
Agnieszka Galczak, Iza Kubiak. 81 włocławska Drużyna wielopo-
ziomowa i kadra instruktorska zorganizowały „Święto pieczone-
go Ziemniaka”. w listopadzie przeprowadzono turniej koszykówki. 
Zorganizowano i przeprowadzono „Kurs małej kadry hufca”, które-
go druga część odbyła się w dniach 15-17 grudnia 1995 r. w Miche-
linie, a kierownikiem kursu była druhna phm. Renata Nowakowska. 

w roku 1995 Zjazd Hufca włocławskiego wybrał na funkcję komen-
danta hm. Eugeniusza Rożka (na kolejną kadencję – przyp. red.), za-
stępcą został hm. Grzegorz Nowacki, a członkiem komendy pwd. 
Sławomir Dorsz [3]. w dniu 8 grudnia 1995 r. Komenda Chorągwi 
ZHp przyłączyła Hufiec ZHp Lubraniec do hufca włocławskiego.

w następnym roku (1996) zorganizowano dwa turnusy zimowi-
ska w Nowej Słupi, przeprowadzono „Zimowe Biegi na orien-
tację”. powołano sztab akcji „Ekoludek”, w którym pracowali dh. 
Anna Mordkiewicz, pwd. Dariusz Majchrzak, Agnieszka Gal-
czak, pwd. Anna Majewska, paulina Siepsiak, Eliza Durniat. Na-
stępną akcją ekologiczną były manewry „Czysta woda”. Jak zwy-
kle harcerze brali udział w wielkiej orkiestrze Świątecznej 
pomocy, a szczególnie wyróżnił się w niej druh M. wiewiórski.

w dniu 30 marca 1996 r. odbył się „Zjazd Nadzwyczajny Huf-
ca włocławek”, wzięło w nim udział 53 delegatów upraw-
nionych do głosowania. Na zjeździe wybrano nowego 
komendanta hufca, którym został hm. Grzegorz Nowacki. Zastęp-
cami komendanta zostali wojciech Kruszyński i Jarosław Duda [4].

wiosną 1996 r. zorganizowano „Rajd Nocny”, którego komen-
dantem był hm. Jarosław Duda. w maju 1996 r. harcerze uczci-
li wydarzenia majowe z 1946 roku, kiedy to władze (komunistycz-
ne – przyp. red.) aresztowały i represjonowały druhów wacława 
tomaszewskiego i Karola Krzysztofka za udział w Święcie 3 Maja.

Drużyny 144 wDH „parasol”, 147 wDSH „Scatter”, 10 wDH „Ru-
czaj” i 29 wDH „Drumasy” wzięły udział w akcji „podaruj Ser-
ce”. 152 wDH „Fantome” zajęła drugie miejsce w „Rajdzie Świę-
tokrzyskim”. wyrazem współpracy z Ligą obrony Kraju było 
przyznanie przedstawicielowi tej organizacji panu waldemaro-

wi Komorowskiemu „Honorowej odznaki przyjaciół Harcerstwa”. 
w czerwcu przy komendzie hufca powołano „Klub Instruktora” [5].

Komendzie Hufca udało się przygotować bogatą ofertę wakacyj-
ną (HAL ’96): obóz w Borach tucholskich, turnus I pod komendą 
hm. Eugeniusza Rożka i turnus II pod kierownictwem phm. Krzysz-
tofa Kowalskiego. w Jelitkowie zorganizowano kolonię zuchową 
pod kierunkiem: hm. Marii Złotopolskiej (turnus I) i phm. Gra-
żyny Jędrzejewskiej (turnus II), turnusem III kierował hm. Grze-
gorz Nowacki. (…) Komendantami turnusów w Lubiatowie byli: 
phm. tomasz pilarski (turnus I), phm. Janusz Matyjasik (turnus 
II i V), hm. Grzegorz Nowacki (turnus III), phm. piotr Bielicki (tur-
nus IV). obozy w Bieszczadach prowadzili: hm Jarosław Marciniak 
i phm. Renata Nowakowska. Harcmistrz Marek tężycki zorgani-
zował dwa spływy kajakowe. „Stanicę Nieobozowej Akcji Letniej” 
w okolicach włocławka prowadzili: phm. wojciech Kruszyński (tur-
nus I i II) oraz pwd. Maciej wiewiórski (turnus III, IV, V). Kurs In-
struktorski w Nowej Słupi prowadził phm. wojciech Kruszyński [6].

Drużyna 152 wDH „Fantome” wzięła udział w IX Giełdzie pro-
gramowej (chorągwianej – przyp. red.). w grudniu 1996 r. har-
cerze Hufca włocławek wzięli udział w spotkaniu opłatkowym 
zorganizowanym dla wszystkich harcerzy w Kościele św. Józefa.

o dobrej współpracy harcerstwa ze szkołami świadczy fakt, że na 
początku 1997 roku Komendantka Chorągwi przyznała „Honorową 
odznakę przyjaciół Harcerstwa” Andrzejowi Kołodziejskiemu dyrek-
torowi Szkoły podstawowej nr 5, Jadwidze Malinowskiej dyrektorce 
Sp nr 14, Romualdowi Szymanowskiemu dyrektorowi, Sp nr 7, Januszo-
wi Kozińskiemu, Grażynie Zajączkowskiej, Jadwidze Zawidzkiej [7].

tradycyjnie przeprowadzono zajęcia dla harcerzy w ferie zimowe (HAZ 
’97), o czym świadczy wymienienie w pochwale komendanta hufca 
siedmiu instruktorów wykazujących duże zaangażowanie w zajęciach 
szkoleniowych. przeprowadzono „Rajd Garderobiany”, którego ko-
mendantem był druh pwd. Sławomir Szczerbicki. Harcerze włocławscy 
wzięli aktywny udział w Alercie Naczelnika ZHp „Nieść chętną pomoc”.

o aktywności hufca włocławskiego świadczy, dosyć duża lista nagro-
dzonych w konkursie (plebiscycie – przyp. red.) „Lilijka 1996” opu-
blikowana w rozkazie komendanta hufca L4/97. Za przeprowadze-
nie imprezy „Lilijka 1996” pochwałę komendanta hufca otrzymali: 
pwd. Katarzyna Marszałek, phm. piotr Sławianowski, pwd. Krzysz-
tof Lewandowski. w ramach ww. plebiscytu „harcerzem roku” zo-
stał druh Krzysztof pietrzak;  „instruktorem i drużynowym roku” 
został druh hm. Jarosław Duda; „drużyną roku” została 152 wło-
cławska Drużyna Harcerska „Fantome”; „imprezą roku” był sztab 
wielkiej orkiestry Świątecznej pomocy kierowany przez druha Ma-
cieja wiewiórskiego. w kategorii „najlepszej placówki HAL i HAZ” 
zwyciężył I turnus zimowiska w Nowej Słupi, którego komendantem 
był druh hm. Jarosław Duda. w kategorii „najlepszy rajd zwyciężył” 
XVI Harcerski Rajd Nocny - Na zimowym szlaku, którego komen-
dantem był druh hm. Jarosław Duda. w kategorii „piosenka” zwy-
ciężyły „Harcerskie ideały”, której wykonawcą był druh phm. piotr 
walburg. „perłę publiczności” zdobył druh hm. Eugeniusz Rożek [8]. 

w roku 1997 zaplanowano i przeprowadzono cztery turnusy kolonii 
zuchowej w Gdańsku Jelitkowie oraz pięć turnusów obozu pod na-
miotami w Lubiatowie. Zorganizowano trzy turnusy „Stanicy Nie-
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chrzak, phm. piotr Koralewski, pwd. Katarzyna Marszałek, pwd. Mar-
ta Sebastian, phm. piotr Bielicki, hm. paweł Bielicki, pwd. Krzysztof 
Lewandowski, pwd. Krzysztof Kukucki, pwd. przemysław pawłowski.

we wrześniu 1998 r. w ramach „Harcerskiego Startu” zorgani-
zowano „Zlot Drużyn” w formie rajdu „Harcerski Start”, które-
go komendantem była Agnieszka trzebuchowska, zaś zastęp-
cą phm. Jacek puzio, a kwatermistrzem phm. Jarosław Żuchowski.

w dniu 27 listopada 1998 r. Komendantka Chorągwi Kujaw-
sko-pomorskiej hm. Lucyna Andrysiak odwołała Komendan-
ta Hufca ZHp włocławek hm. Grzegorza Nowackiego, a obo-
wiązki komendanta hufca powierzyła hm. piotrowi Bielickiemu.

Działalność Hufca ZHp włocławek Miasto w latach 1999 -2002

w dniu 8 lutego 1999 roku Komendantka Kujawsko-pomor-
skiej Chorągwi ZHp powierzyła funkcję pełniącego obowiąz-
ki Komendanta Hufca hm. Jadwidze Brzezińskiej [13]. Zjazd huf-
ca, który odbył się 14 marca 1999 roku wybrał komendantem 
Hufca ZHp włocławek hm. Andrzeja Skierskiego. w skład ko-
mendy hufca weszli druhowie: piotr Sławianowski, Krzysztof Ko-
walski, Jarosław Marciniak, piotr Bielicki, piotr Koralewski.

Na początku roku przeprowadzono „Rajd Nocny - Na zimowym Szla-
ku 99”. Komendantem rajdu był druh Jerzy Chudzyński, a pomagali mu 
druhowie: Grzegorz Nowacki, Jarosław Żuchowski i wojciech Lewan-
dowski. 100 wDH „wiking” wzięła udział w organizacji i przeprowa-
dzeniu koncertu dla osób niepełnosprawnych w dniu 2 maja 1999 roku.

w związku z zamiarem ufundowania nowego sztandaru dla hufca 
powołano Komitet organizacyjny do spraw fundacji nowego sztan-
daru, inicjatorem tej akcji był hm. Jerzy Ziółkowski członek „Krę-
gu Seniorów ZHp” i „ Kręgu Szarych Szeregów” we włocławku.

w dniu 25 kwietnia 1999 roku odbył się przegląd drużyn hufca 
z okazji przekazania nowego sztandaru w parku im. Henryka Sien-
kiewicza. Na wniosek Komitetu ds. Fundacji Sztandaru wyróżniono 
medalem pamiątkowym „przyjaciołom harcerstwa”: ks. prałata Sta-
nisława waszczyńskiego, Jacka Naczmańskiego, Alicję Dombrzal-
ską, Krzysztofa Jałoszyńskego, Leszka Ziółkowskiego, Jana Rinka, 
Mariana Kolczyńskiego, państwo Chojnackich, Ryszarda podgór-
skiego, Zenona Kuźmę, Alicję i Krzysztofa Jackowskich [14]. w dniu 
3 maja 1999 roku na placu wolności pod pomnikiem Żołnierza pol-
skiego, odbyła się uroczystość wręczenia nowego sztandaru Hufca 
ZHp włocławek. Sztandar wręczyła na ręce komendanta hufca ko-
mendantka Kujawsko-pomorskiej Chorągwi ZHp hm. Lucyna And-
rysiak. (…) podczas Mszy Świętej w Katedrze włocławskiej ksiądz bi-
skup Bronisław Dębowski dokonał poświęcenia sztandaru [15] (…). 

(…) w dniach 4-6 czerwca 1999 r. reprezentacja Huf-
ca ZHp włocławek  brała udział w Zlocie Chorągwi Ku-
jawsko-pomorskiej w Myślęcinku. przewodził jej hm. piotr 
Sławianowski. przed wakacjami zorganizowano w hufcu „Giełdę pro-
gramową”. Komendant hufca udzielił pochwały 183 wDH i drużyno-
wemu za obsługę 25-lecia Szkoły podstawowej im. Szarych Szeregów.

według spisu harcerskiego 1999 roku w hufcu funkcjonowały - Dru-

obozowej Akcji Letniej” w Sarnowie. ponadto przeprowadzono obozy 
wędrowne i spływy żeglarskie Bieszczady, Luxemburg Solina Flis [9].

(…) odznakę Chorągwianą „Nieść chętną pomoc bliźnim” otrzyma-
li: phm. Dariusz Majchrzak i druh Mariusz Słomski. odznakę Zasłu-
żony Instruktor włocławskiej Chorągwi ZHp otrzymali: hm. Cecylia 
Falkowska, hm. Jadwiga wójcik, hm. wacława olińska, hm. Krysty-
na Kukucka, hm. paweł Bielicki, phm. wioletta Duda, phm. Danuta 
Zarzeczna Kur, phm. piotr Bielicki, phm. piotr Sławianowski, phm. 
paweł Grzelak, phm. Sławomir Dorsz [10].tytuł wzorowego druży-
nowego otrzymali” pwd. Ewelina Butlewska, phm. piotr walburg.

we wrześniu 1997 r. powołano Komisję Historyczną hufca, do któ-
rej powołano następujących instruktorów i instruktorki: hm. Jerze-
go pawłowskiego, hm. tadeusza Sławińskiego, hm. Jerzego Ziół-
kowskiego, hm. tadeusza Spychalskiego, hm. Bogdana Borowego, 
phm. wandę Markowską i druhów: Henryka wasilewskiego i Zyg-
munta Gdańca [11]. w 1997 r. powołano Krąg Instruktorski „Stos” 
nr 247, a jego komendantem (przewodniczącym) mianowano dru-
ha phm. piotra Bielickiego. Delegatem na XXXI Zjazd ZHp zo-
stał wybrany druh hm. Grzegorz Nowacki. pod koniec roku har-
cerze spotykali się na tradycyjnych spotkaniach opłatkowych.

Dnia 20 stycznia 1998 r. harcerze włocławscy wzięli udział w obchodach 
z okazji „wyzwolenia włocławka”. Komendant hufca udzielił pochwały 
dla 182 wDH im. Janiny Lech, 147 wDSH „Scatter”, 43 wDH „Agri-
cola” i 3 wDH „Miś” za reprezentację hufca w tych uroczystościach.

Harcerze zorganizowali także „XVIII Harcerski Rajd Nocny”, którego 
komendantem był druh hm. Jerzy Chudzyński. Za udział w rajdzie i jego 
organizację komendant hufca udzielił podziękowania dla kadry (…) 
w tym: Marcinowi Skurowskiemu, Dariuszowi Majchrzakowi, pawło-
wi Grzelakowi, Jerzemu Chudzyńskiemu, Eugeniuszowi Szypulskie-
mu, Jarosławowi Dudzie oraz 152 wDH „Fantom” i 10 wDH „Ruczaj”.

Komendant hufca udzielił pochwał i podziękowań za „Ak-
cję Zima 98” druhom i druhnom: Krzysztofowi Lewan-
dowskiemu, Marcie Sebastian, Dariuszowi Krzeszewskie-
mu, Jarosławowi Chlewickiemu, piotrowi walburgowi, 
wojciechowi Kruszyńskiemu, piotrowi Sławianowskiemu, Julicie 
Szczotkowskiej ,Magdzie ostrowskiej, Krzysztofowi pietrzakowi, Ka-
tarzynie Marszałek, Ewelinie Butlewskiej, piotrowi Bielickiemu [12].

Na zjeździe w 1998 r. powołano nową komendę hufca z ko-
mendantem Grzegorzem Nowackim (wybranym na ko-
lejna kadencję –przyp. red.), zastępcami Jadwigą Brzeziń-
ską i Jarosławem Marciniakiem oraz członkami komendy 
Jerzym Ziółkowski, Dariuszem Majchrzakiem, Katarzyną Marszałek.

w ramach „Harcerskiej Akcji Letniej 1998” zorganizowano obozy 
w Lubiatowie, Jastrzębiej Górze, Świerkocinie, kolonie zuchowe w 
Gdańsku-Jelitkowie, wyjazd do Grecji, obóz wędrowny w Bieszcza-
dach. Rejsy „Harcerskiego Klubu Żeglarskiego” prowadził druh hm. 
Eugeniusz Szypulski. Dodatkowo zorganizowano bazy „Harcerskiej 
Akcji Letniej” w pile Młyn k/Gostycyna i nad Jeziorem Juchacz k/ Iłowa.

powołano Kadrę III Zlotu Kujawsko-pomorskiej Chorągwi ZHp, który 
odbył się we włocławku. Komendantem zlotu mianowano phm. pio-
tra Sławianowskiego. w kadrze zlotu znaleźli się: phm. Dariusz Maj-
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wał Komendantowi Kręgu Seniorów „powiśle” hm. Jerzemu pawłow-
skiemu za promocje twórczości literackiej. Zorganizowano XIX Rajd 
Nocny „Na zimowym szlaku”, którego komendantem został hm. Jerzy 
Chudzyński. 37 wDSH i Komisja Historyczna zorganizowały Kon-
kurs Historyczny „Dziś-Jutro-pojutrze - śladami Szarych Szeregów”.

w wakacje zorganizowano obóz harcerski w Jastrzębiej Górze i Ko-
lonie zuchową na Helu. po wakacjach harcerze spotkali się 1 wrze-
śnia na „Zbiórce weterana”. przystąpiono do realizacji programu 
Głównej Kwatery ZHp „od samorządności do demokracji”, któ-
ry w środowisku włocławskim pilotował pwd. Dariusz Krzeszewski.

Reprezentacja hufca wzięła udział w ogólnopolskiej Grze Ekologicz-
nej „tama 2000”, której II etap odbył się pod kierunkiem pwd. toma-
sza orłowskiego. Zorganizowano także harcerski bieg nocny „wisła 
2000” pod kierunkiem phm. Jarosława Chlewickiego. Zorganizowa-
no kurs szkoleniowy „plecak” dla przewodników i podharcmistrzów. 
przeprowadzono zbiórkę szkoleniową w Zbrachlinie w dniach od 24-
26 listopada 2000 r. w dniu 19 grudnia 2000 r. w Kościele Garnizono-
wym odbyło się przekazanie „Betlejemskiego Światełka pokoju”, a 21 
grudnia 2000 r. harcerze włocławscy spotkali się na wigilii hufca [19].

Na początku 2001 roku harcerze wzięli udział w wielkiej orkiestrze 
Świątecznej pomocy. Najwięcej pieniędzy zabrała 22 wDH „Mafeking”. 
Harcerze uczestniczyli także w uroczystościach z okazji wyzwolenia 
włocławka. w lutym Naczelnik ZHp z okazji „Dnia Myśli Braterskiej” 
wyróżnił drużynowego 176 wDSH „Alfa” pwd. tomasz otłowskiego.

(…) Spis Hufca 2001 r. zarejestrował następujące jednostki: 181 wDH 
im. „Szarych Szeregów”, 43 wDH „Agrikola”, 176 wDSH „Alfa”– Har-
cerska Grupa Ratownicza, 6 wDH NS „Echo Kujaw”, 25 wDH „Zagło-
ba”, 147 wDSH „Scatter”, 10 wDH „Ruczaj”, 22 wDH „Mafeking”, 115 
wDH „Kajakowa”, 116 wDH „wodniacy”, 28 wDH im. t. Kościusz-
ki, 99 wSDH „Burza”, 100 wDH „wiking”, 174 wDH „Hetman”, Krąg 
Instruktorski Seniorów im. Andrzeja Małkowskiego, Krąg Instruktor-
ski „Stos”, Krąg Stowarzyszenia „Szarych Szeregów” oddział we wło-
cławku, Klub Sportu i Rekreacji Ruchowej „Scorpion”, Harcerski Klub 
turystyki Ekologicznej „Burza” i Harcerski Klub Żeglarski „Szkuner” 
[20]. (…) Za udział w uroczystościach 3 majowych (rok 2001) ko-
mendant hufca udzielił pochwały następującym drużynom: 25 wDH 
„Zagłoba”, 99 wDSH „Burza”, wDH „Echo Kujaw”, 176 wDSH „Alfa”, 
a za udział w majówce we włocławskim Domu Kultury 10 wDH 
„Ruczaj”. (…) w 2001 roku harcerze włocławscy zorganizowali ko-
lonię zuchową oraz , obóz harcerski i ratowniczo obronny w Jastrzę-
biej Górze , a także „Nieobozową Akcję Letnią” w wistce Szlacheckiej.

(…) w czasie ferii zimowych druhny Agnieszka trzebuchowska 
i druhna Zyta wasiluk przeprowadziły imprezę w Bibliotece pu-
blicznej nr 2 we włocławku pod tytułem „Zimowe harcowanie 
w bibliotece” [21]. w lutym harcerze: pwd. Krzysztof Lewandow-
ski i pwd. Zyta wasiluk, aktywnie włączyli się w przeprowadzenie 
„Światowego Dnia Chorego”. obchodzono uroczyście „Dzień My-
śli Braterskiej”. w marcu ogłoszono konkurs historyczny „wło-
cławskie Harcerstwo Na przestrzeni Lat”. (…) Harcerski Klub tu-
rystyki Ekologicznej „Burza” oraz poczet 174 wDSH wzięły udział 
w uroczystościach z okazji Konstytucji 3 Maja. Szefem Sztabu ob-
chodów 90-lecia ZHp i 30-lecia Kręgu Instruktorskiego Seniorów 
im. A. Małkowskiego została druhna hm. Aleksandra pawłowska. 

żyny: 153 wGZ „Fantome” 20 osób, 100 wDH „wiking” 17osób 
,115 wDH „Kajakowa” 30 osób, 29 wDH „Drumasy” 26 osób, 175 
wDH „Hetman” 15 osób, 147 wDSH „Scatter” 27 osób, 144 wDH 
„parasol” 20 osób, 174 wDH „Hetman”14 osób, 176 wDSH „Alfa” 
14 osób, 183 wDH „Leśni Ludzie” 10 osób, 116 wDH „wodnia-
cy” 18 osób, 152 wDH „Fantome” 12 osób, 99 wDSH „Burza” 15 
osób. Kluby: Harcerski Klub Żeglarski „Szkuner” 45 osób, Harcerski 
Klub turystyki Ekologicznej „Burza” 40 osób. Kręgi: Krąg Instruk-
torski „Bratek” 10 osób, Krąg Instruktorski „Stos” 15 osób, Krąg In-
struktorski Seniorów „powiśle” 54 osób. Część drużyn skupiał III 
Szczep Drużyn Harcerskich i Zuchowych „pasieka” im. Bohaterów 
wojny 1920 roku [16]. po wizytacji spis uzupełniono o następują-
ce jednostki hufca: 40 wDH „widmo”, Gromada Zuchowa „wesołe 
Skrzaty” – Lubraniec, Gromada Zuchowa „Słoneczka” – Lubraniec, 
DH „Kamykowe orlęta” – Lubraniec, 183 wDH im. Kazimierza 
puchalskiego – Michelin, 6 wDH „Echo Kujaw” Sp 3 włocławek.

Harcerze i trzech instruktorów z włocławskiego hufca (hm. piotr 
Bielicki, phm. Katarzyna Marszałek, phm. wojciech Kruszyński) 
wzięło udział w „Letniej Akcji Szkoleniowej” 1999 r. w Krówce Le-
śnej nad Zalewem Koronowskim. Zajęcia (prowadzone podczas 
kursów i szkoleń – przyp. red.) dotyczyły znajomości dokumen-
tów harcerskich, świadomego kształtowania swojego rozwoju, pra-
cy w grupie i z funkcyjnymi, zasad bezpieczeństwa pracy z dzieć-
mi, pracy z drużyną i doskonaleniu kadry instruktorskiej [17]. 
w wakacje zorganizowano kolonię zuchową w Rumii (dwa turnu-
sy), obóz w Jastrzębiej Górze (dwa turnusy), obóz Ciche na pojezie-
rzu Brodnickim. Na początku września 1999 r. drużyny 176 wDSH 
„Alfa”, 147 wDSH „Scatter”, 182 wDSH im J. Lech, 174 wDH „Het-
man” 175 wDH „Hetman” wzięły udział w „Dniu weterana”(…). 

(…) w październiku 1999 r. przy hufcu powstał Klub Sportu i Re-
kreacji Ruchowej „Scorpion”, a 100 włocławska Drużyna Starszo
-Harcerska „wiking” za udział w „Sprzątaniu Świata” uzyskała po-
chwałę komendanta hufca. Harcerze włocławscy, wzięli aktywny 
udział we Mszy Świętej za członków „Szarych Szeregów”. w listo-
padzie harcerze uczestniczyli w obchodach „Dnia Niepodległości”.

Na dzień 14 listopada 1999 r. zwołano Zjazd Hufca, na który 43 instruk-
torów uzyskało mandaty z głosem wyborczym [18]. Zjazd wybrał nową 
komendę hufca. Komendantem hufca został hm. Andrzej Skierski (po-
nownie – przyp. red.), zastępcami phm. Krzysztof Kowalski, hm. Jadwi-
ga Brzezińska, retmanem hufca został hufca hm. Jarosław Marciniak. 
6 wDH Nieprzetartego Szlaku „Echo Kujaw”, pod kierunkiem druhny 
phm. wandy Markowskiej wyróżniła się w propagowaniu „Betlejem-
skiego Światełka pokoju”. w dniu 28 grudnia 1999 r. w hufcu włocła-
wek odznaczono 13 osób Krzyżem „Za Zasługi dla ZHp z Mieczami”.

w następnym 2000 r. harcerze wzięli jak zwykle udział w wielkiej 
orkiestrze Świątecznej pomocy oraz akcji „Grosik”. w akcji zimo-
wej wyróżniły się druhna Monika Grudzińska i druhna Katarzy-
na ptaszyńska oraz 37 drużyna harcerska „Na przekór”. Druhowie 
i druhny  pwd. Ewa Kawczyńska, druhna Agnieszka Lewandow-
ska, phm. piotr walburg otrzymali podziękowanie za „choinkę” dla 
dzieci pracowników Hydrobudowy. Drużyny 174 wDH „Hetman” 
i 175 wDSH „Hetman” zorganizowały „Bal Karnawałowy” dla dzieci 
niepełnosprawnych. w dniu 29 stycznia 2000 roku w klubie „Chemik” 
przeprowadzono konkurs poetycki „Młode ptaki” z pomocą ogól-
nopolskiego Stowarzyszenia Literatów. Komendant hufca podzięko-
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przypisy:
(wg oryginalnej pisowni zawartej w pracy magisterskiej z której po-
chodzą publikowane fragmenty)
[1] Rozkaz Komendanta Hufca ZHp włocławek Miasto  L-1/95.
[2] Rozkaz Komendanta Hufca ZHp włocławek Miasto  L-3/95.
[3] Rozkaz Komendanta Hufca ZHp włocławek Miasto  L-9/95.
[4] Rozkaz Komendanta Hufca ZHp włocławek Miasto  L-5/96.
[5] Rozkaz Komendanta Hufca ZHp włocławek Miasto  L-7/96.
[6] Rozkaz Komendanta Hufca ZHp włocławek Miasto  L-9/96.
[7] Rozkaz Komendanta Hufca ZHp włocławek Miasto  L-1/97.
[8] Rozkaz Komendanta Hufca ZHp włocławek Miasto  L-4/97.
[9] Rozkaz Komendanta Hufca ZHp włocławek Miasto  L-6/97.
[10] Rozkaz Komendanta Hufca ZHp włocławek Miasto  L-19/97.
[11] Rozkaz Komendanta Hufca ZHp włocławek Miasto  L-12/97.
[12] Rozkaz Komendanta Hufca ZHp włocławek Miasto  L-7/98, 
L-8/98.
[13] Rozkaz Komendanta Hufca ZHp włocławek Miasto  L-1/99, 
L3/99.
[14] Rozkaz Specjalny z 29.04.1999 r.
[15] hm. piotr Bielicki: opracowanie  „Krąg Instruktorski  Stos 1997-
2004 r.”, włocławek,  listopad 2004 r., str. 22.
[16] Rozkaz Komendanta Hufca ZHp włocławek Miasto  L-7/99.
[17] hm. piotr Bielicki: opracowanie  „Krąg Instruktorski  Stos…”, 
str. 23. 
[18] Rozkaz Komendanta Hufca ZHp włocławek Miasto  L-12/99, 
L-14/99.
[19] Rozkaz Komendanta Hufca ZHp włocławek Miasto  L-10/2000.
[20] Rozkaz Komendanta Hufca ZHp włocławek Miasto  L-4/2010.
[21] hm. piotr Bielicki: opracowanie  „Krąg Instruktorski  Stos 1997-
2004 r.”, włocławek  2004 r., str.15.
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Książka pt. „Rudy, Alek, Zośka – prawda o bohaterach Ka-
mieni na szaniec”, jest trzecim tomem cyklu poświęco-
nego najsławniejszym postaciom harcerstwa polskie-
go „wierna rzeka harcerstwa” autorstwa Barbary wachowicz. 
tak jak wcześniejsze tomy tego cyklu, tj. „Druhno oleńko, Druhu 
Andrzeju!” oraz „Kamyk na szańcu”, jest to 
pasjonująca opowieść, bogato udokumento-
wana i zilustrowana oraz pełna wspomnień 
najbliższych osób bohaterów „Kamieni na 
szaniec” – Janka Bytnara (Rudego), Macie-
ja Aleksego Dawidowskiego (Alka) i tade-
usza Zawadzkiego (Zośki). Jest to opowieść 
o ich rodzinach, dzieciństwie i dorastaniu 
oraz heroicznej walce w czasie wojny. Jed-
nak przede wszystkim, przebija się w tej 
książce historia wielkiej przyjaźni i brater-
stwa. polecam gorąco tę mądrą i wzruszają-
cą książkę o wyjątkowych młodych ludziach. 

Nasze receNzje...
rudy, aleK, ZOśKa. PraWda O bOHateracH “KaMieNi Na SZaNiec”

recenzja: hm. Piotr Bielicki
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