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Od redakcji… 
 

 
Druhny i Druhowie oddajemy do Waszych rąk kolejny 
numer kwartalnika „Harcerskie Słowo”. Znajdziecie  
w nim m.in. relacje z „harcerskiego lata” oraz wydarzeń 
i imprez harcerskich z lipca, sierpnia i września 2016 r., 
a także artykuły o charakterze metodycznym, recenzje  
i inne teksty.  
 
Z uwagi na to, że jest to już 11. numer naszego kwar-
talnika, to znalazło się w nim również krótkie podsu-
mowanie dotychczasowych dziesięciu jego wydań.  
W tych dziesięciu numerach opublikowano łącznie 122. 
teksty autorstwa 28. osób. Wśród nich znalazło się 39. 
artykułów metodycznych dla drużynowych i kadry in-
struktorskiej, 57.  relacji z wydarzeń i imprez harcer-
skich, 10. krótkich informacji, wprowadzeń lub komen-
tarzy do artykułów i relacji itp., 16. recenzji książek,  
a także 133. fotografie oraz 70. rysunków, wykresów, 
tabel i elementów graficznych. To wszystko dzięki zbio-
rowemu wysiłkowi instruktorów i harcerzy zaangażo-
wanych w tworzenie kwartalnika oraz wszystkich, któ-
rzy współtworzyli jego kolejne numery poprzez publika-
cje swoich tekstów na jego łamach. Im wszystkim Re-
dakcja składa serdeczne podziękowania. 
 
Czuwaj! 
w imieniu zespołu redakcyjnego 
 
hm. Piotr Bielicki 
zastępca Redaktora Naczelnego  
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PPooddssuummoowwaanniiee  ddzziieessiięęcciiuu  ppiieerrwwsszzyycchh    

nnuummeerróóww  kkwwaarrttaallnniikkaa  „„HHaarrcceerrsskkiiee  SSłłoowwoo””  
 

 
 

 

hm. Piotr Bielicki 

 
 
W roku 2014 utworzony został kwartalnik Hufca ZHP 
Włocławek pn. „Harcerskie Słowo”. Podstawowym za-
łożeniem kwartalnika jest publikowanie różnego rodzaju 
artykułów, relacji oraz informacji związanych z życiem 
Hufca. W zamyśle twórców kwartalnika ma on być z 
jednej strony forum wymiany informacji i opinii, a z dru-
giej strony ma pełnić swego rodzaju kronikę Hufca.  
W związku z tym w periodyku publikowane są m.in. 
różnego rodzaju materiały i teksty o charakterze meto-
dycznym, a także wybrane i najciekawsze teksty z ser-
wisu na stronie internetowej Hufca oraz inne relacje  
i opisy wydarzeń i imprez hufcowych, chorągwianych  
i ogólnopolskich, w których biorą udział włocławscy 
harcerze. Kwartalnik publikowany jest w specjalnej 
zakładce na stronie internetowej Hufca, na hufcowym 
dysku Google oraz jest przesyłany za pośrednictwem 
poczty elektronicznej do instruktorów i kadry hufca,  
a także do innych odbiorców.  
 
W lipcu 2016 roku opublikowany został 
jego dziesiąty numer – Nr 2(10)2016 
(kwiecień-czerwiec 2016). W pierw-
szych dziesięciu numerach kwartalnika 
„Harcerskie Słowo” opublikowano łącz-
nie 122. teksty autorstwa 28. osób 
(instruktorów i harcerzy). Wśród nich 
znalazło się 39. artykułów metodycz-
nych dla drużynowych i kadry instruk-
torskiej, 57.  relacji z wydarzeń i imprez 
harcerskich, 10. krótkich informacji, 
wprowadzeń lub komentarzy do artyku-
łów i relacji itp., 16. recenzji książek 
głównie o tematyce harcerskiej, choć 
nie tylko. Większość relacji z wydarzeń 
i imprez harcerskich dotyczyły tych, 
które zostały zrealizowane we włocławskim hufcu,  
ale wiele z nich, to opis udziału włocławskich harcerzy 
w chorągwianych i ogólnopolskich imprezach harcer-
skich. Ponadto w tych dziesięciu numerach kwartalnika  

 
 

 
 
 
 
opublikowano w sumie 133. fotografie, głównie ilustru-
jących wydarzenia i imprezy hufcowe oraz 70. rysun-
ków, wykresów, tabel i elementów graficznych. 
 
Jak na dziesięć numerów niewielkiego przecież objęto-
ściowo periodyku, to liczby wyżej przedstawione dowo-
dzą jak wiele pracy jest wkładane w jego tworzenie. To 
wszystko dzięki zbiorowemu wysiłkowi zespołu redak-
cyjnego oraz wszystkich instruktorów i harcerzy zaan-
gażowanych w opracowywanie kolejnych numerów 
kwartalnika. W tym miejscu Redakcja składa serdeczne 
podziękowania wszystkim harcerzom i instruktorom, 
którzy przyczynili się do powstania „Harcerskiego Sło-
wa” oraz współtworzyli jego kolejne numery poprzez 
publikacje swoich tekstów na jego łamach.  
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„„HHaarrccee  zzaassttęęppóóww””  
 

 
 
 

 
Wiktoria Skibińska 
 
 
/tekst po raz pierwszy został opublikowany w serwisie na stronie 
internetowej Hufca w dniu 1 lipca  2016  r./ 

 
 
 
W dniach 24-26 czerwca br. w Fabiankach odbyła się 
III edycja hufcowych Harców Zastępów. W tym roku do 
rywalizacji stawiło się mniej uczestników niż w roku 
poprzednim, jednakże nadal można rzec, iż harcerzy 
było dużo, ponieważ w harcach wzięło udział ponad 50 
osób. 
 

 
 
 

 
 
 
 
Harce rozpoczęły się od przyjazdu do Fabianek. Po 
dotarciu do  bazy noclegowej każdy zastęp musiał roz-
łożyć swoje namioty, co przy niektórych konstrukcjach 
jest nie lada wyzwaniem. Następnie patrole starszohar-
cerskie wzięły udział w trasie w której wykazały się 
umiejętnościami z różnych dziedzin. Wśród zadań 
można wymienić m.in.: skoki na skakance z jajkiem na 
łyżce, tworzenie noszy, zbijanie szklanych butelek piłką 
tenisową , grę ekonomiczna, odbijanie piłeczki teniso-
wej sklejką. Tuż po smacznej kolacji odbył się apel  
a zaraz potem ognisko, na którym zastępy przedstawiły 
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swoich nowych podopiecznych, którymi były balony. 
Mieliśmy o nie dbać, pilnować by przetrwały z nami  
dwa dni i wszędzie z nimi chodzić. Nasz balon miał na 
imię Eleonora i jako jedyny przetrwał zmagania. 
 
Drugiego dnia po porannym apelu i śniadaniu 
patrole wyruszyły w długą trasę z cyklu im-
prez na orientację po okolicznych fabiańskich 
lasach. Dostaliśmy starannie przygotowaną 
mapę, a na niej zaznaczone 22 punkty.  
W miejscu w którym znajdował się punkt na 
drzewie powieszono kartkę z kodem, który 
mieliśmy przepisać na karty patrolowe. Na 
przejście trasy otrzymaliśmy 5 godzin, a w 
przypadku 30 minutowego spóźnienia odej-
mowano po 1 punkcie od każdej minuty. 
Większość zastępów poradziła sobie z tym 
zadaniem wzorowo. Po trasie czekał na nas 
obiad i zasłużony odpoczynek w czasie któ-
rego śpiewaliśmy i graliśmy na gitarze. Na-
stępnie odbyła się gra fabularna, której celem 
było odkrycie miejsca przyszłego zamachu 
terrorystycznego, z którą także poradziliśmy 
sobie śpiewająco. Na zakończenie dnia odby-
ła się kolacja i ognisko, na którym wśród cią-
gle zmieniającej się pogody podsumowaliśmy 
harce. Deszcz poczekał tuż do ostatniego 
momentu i zaczął opłakiwać zbliżający się 
koniec harców dopiero, gdy zawiązaliśmy 
krąg i zaśpiewaliśmy, iż ogniska już dogada 
blask. 
 
Ostatniego dnia obył się apel. Z każdą minutą 
emocje rosły i mogliśmy się rozluźnić dopiero, 
gdy kadra w końcu ogłosiła wyniki, które wy-
glądały następująco: 
 
 
 
 
 
Na trasie harcerskiej miejsca na podium zajęli: 
I miejsce: "Szybkie Ślimaki" z  10 WDH "Phoenix" 
II miejsce: "Exploratores" z 117 WDH "Therabiti" 
III miejsce: "Katany" z 45 WDH "Alias" 
 
N trasie straszoharcerskiej miejsca na podium zajęli: 
I miejsce: "Ignis" z 1 WDSH "Element" 
II miejsce: "Azbest" z 17 WDSH "Itineris" 
III miejsce: "Trolle" z 1 WDSH "Element" 
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OObbóózz  „„EElleemmeennttuu””  --  rreellaaccjjaa  

  
 

 
 

 

Paweł Mikulski 
 
 
/tekst po raz pierwszy został opublikowany w serwisie na stronie 
internetowej Hufca w dniu 11 sierpnia  2016  r./ 

 
 
 
W tym roku większość członków tzn. aż 17 osób było 
uczestnikami obozu wędrownego naszej drużyny  
w Bieszczadach. Nikt z nas nie miał okazji być na tego 
typu formie obozu, dlatego też rozpierała nas cieka-
wość oraz niepewność dotycząca wyjazdu. 
 
Pierwszy dzień spędziliśmy w podróży, ponieważ  
w Bieszczady pociągiem jedzie się aż 15 godzin! 
Szczęśliwie nasza podróż odbywała się w nocy, toteż 
po wyczerpaniu zaledwie części energii, aura za oknem 
sprzyjała oddaniu się w ramiona Morfeusza. Po doje-
chaniu do Zagórza i zrobieniu zakupów na przyszłe 
posiłki w iście polskim sklepie z czerwonym owadem  
w czarne kropki na szyldzie, wsiedliśmy w kolejny śro-
dek transportu do Ustrzyk Górnych. Dojeżdżając do  

 
 

 
 
 
 
Ustrzyk mieliśmy okazję pierwszy raz nacieszyć swe 
oczy przepięknymi widokami gór. Gór, które jeszcze nie 
raz w trakcie tego obozu dały nam w kość. Po zjedze-
niu pysznego obiadu, w którego przygotowaniu każdy 
uczestnik obozu miał okazję pomagać wzięliśmy udział 
w mszy świętej w pobliskim kościele oraz w końcu mie-
liśmy chwilę, aby odsapnąć i uzupełnić pokłady energii. 
 
Drugiego dnia obozu pełną parą ruszyliśmy z podziwia-
niem uroków otaczającej nas przyrody. Pełną parą, 
gdyż tego dnia mieliśmy do przejścia aż 21 kilometrów! 
Pocieszeniem był fakt, iż nasz nocleg odbywał się po-
nownie w schronisku Kremenaros, wobec czego mogli-
śmy zabrać ze sobą małe plecaki z wodą i odzieżą. 
Nasza trasa była bardzo wyczerpująca, zaczynała się 
od dotarcia na Wielką Rawkę, która znajduje się na 
wysokości ponad 1300 m.n.p.m, co już na początku 
daje przewyższenie ponad 500m. Następnie mieliśmy 
okazję być w 3 krajach naraz, gdyż słynny Krzemieniec 
znajduje się w miejscu styku granic 3 państw – Polski, 
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Ukrainy i Słowacji. Nie omieszkaliśmy wziąć także pie-
czątki do naszych książeczek górskiej odznaki tury-
stycznej PTTK z Bacówki pod Małą Rawką i wkroczyć 
na Połoninę Caryńską. Podchodząc pod ww. połoninę 
można było zauważyć w uczestnikach dwojakie emo-
cje, z jednej strony każdy przeżywał swego rodzaju 
kryzys występujący po zrobieniu 
wielu kilometrów, zaś z drugiej 
gdy tylko się odwrócił miał do 
zobaczenia niesamowity widok 
całego przekroju Bieszczad. Na 
szczęście po zdobyciu połoniny 
owe zmęczenie przeszło i har-
cerze emanowali energią jesz-
cze większą niż na początku 
wędrówki, co doprowadziło do 
dużej ilości zdjęć wykonanych w 
obliczu euforii. Zbliżając się do 
Ustrzyk każdy miał już w głowie 
tylko jedną myśl – obiad! Po-
nownie w grupach zadaniowych 
(niektórzy z przygodami z maka-
ronem) udało nam się upichcić 
cudowne spaghetti oraz pochło-
nąć o wiele większe ilości niż 
zjedlibyśmy w domach. Po chwi-
li odpoczynku, rozmów o wra-
żeniach z tego dnia i wybudowaniu części świata  
w Minecrafcie przez męską część załogi, zakończyli-
śmy dzień i słuchając co wieczornej bajki poszliśmy 
spać.  
 
Trzeci dzień wydawał nam się łatwiejszy, ponieważ 
mieliśmy zrobić zaledwie 15 kilometrów. Jednakże 
pewien szkopuł przeważał szalę trudności – chodzili-
śmy z całym swoim dobytkiem, pomijając odzież, śpi-
wory oraz wszelkie przybory musieliśmy podzielić się 
narzędziami do gotowania – garnkami, patelniami, pal-
nikami oraz butlami gazowymi, a także z racji rzadsze-
go występowania w Bieszczadach sklepu trzeba było 
wziąć także jedzenie. Trasę zaczęliśmy z Brzegów 
Górnych dokąd dowiózł nas bus i już na początku było 
bardzo stromo, co spowodowało duże zwolnienie tem-
pa. Jednak tuż po dojściu do Chatki Puchatka każdy 
odżył. Ponownie piękno gór dawało nam siłę, a widoki 
wynagradzały wszelkie bóle. Połonina Wetlińska okaza-
ła się równie piękna jak jej poprzedniczka z pięknego 
dnia, a borówki występujące na każdym kroku kusiły 
swoimi owocami. Po zejściu z czerwonego szlaku trafi-
liśmy na bardziej zarośnięty i mniej wydeptany czarny 
szlak, który nieraz nastręczał trudności w przedzieraniu 

się przez krzaki. Barki bolały nas już od ciążącego ple-
caka, a nogi odmawiały posłuszeństwa, lecz mimo to 
szliśmy dalej, czasem nawet przez błoto sięgające nam 
powyżej kostek. Jednakże gdy ujrzeliśmy docelową 
bacówkę poczuliśmy wielką ulgę oraz satysfakcję, byli-
śmy z siebie dumni, że pokonaliśmy tak ciężką trasę. 

Schronisko Jaworzec bardzo nas urzekło. Można by 
spytać czym? Otóż nie było tam prądu, kuchni jak  
w domu czy też bieżącej ciepłej wody – i właśnie to 
było w nim piękne. Nie przejmowaliśmy się brakiem 
udogodnień, ważne było dla nas to, że jesteśmy razem. 
Wreszcie mogliśmy sobie razem usiąść przy ognisku, 
pożartować, porozmawiać i pośpiewać. Lecz i tak my-
ślę, że jedną z rzeczy, którą każdy najbardziej z tego 
dnia zapamiętał to piękne niebo. Niesamowite przejrzy-
ste niebo z milionami gwiazd, które wydawało się znaj-
dować tak blisko nas. Z łatwością można było rozpo-
znać występujące na nim charakterystyczne układy 
gwiazd jak Mały Wóz, Duży Wóz czy zachwycić się 
emanującą blaskiem Drogą Mleczną. Kończąc dzień 
można było zauważyć, że każdy z nas się otwiera  
i zamiast jednego zdania „było fajnie", czy też „dzień mi 
się podobał" harcerze dzielili się wspólnie swoimi wra-
żeniami z chwil spędzonych razem. Ponownie opowia-
danie oznajmiło nam, iż czas zregenerować swe siły. 
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Kolejny dzień zapowiadał się bardzo przyjemnie, gdyż 
o poranku przywitało nas piękne słońce. Jednakże 
zapowiedź była strasznie myląca, był to najcięższy ze 
wszystkich dni. Do przejścia mieliśmy tylko 13km, lecz 
zaskoczyła nas burza. Każdy z uczestników po chwili 
od jej rozpoczęcia był mokry. Całkowicie mokry. Nikt  

z nas nie posiadał nawet jednego suchego miejsca 
oprócz rzeczy znajdujących się w plecaku. Basen  
w butach, mokre spodnie, bluzka, a nawet deszczówki 
były w komitywie z kroplami spadającymi z nieba  
i przepuszczały co większe z nich. Teraz się z tego 
śmiejemy i wspominamy to miło, ale w tamtej chwili 
było ciężko, każdy z nas chciał już tylko dojść do 
schroniska i napić się ciepłej herbaty. Jednak nic nie 
przychodzi łatwo, musieliśmy 
dzielnie kroczyć w deszczu i pró-
bować podnosić się na duchu. 
Choć rzecz ciut dziwna, kadra nie 
musiała zbyt wiele robić w tym 
temacie – harcerze szli w humo-
rach wybitnych, ciesząc się,  
że gorzej być nie może wszyscy 
uśmiechali się, śpiewali, a nawet 
próbowali robić sobie zdjęcia nie 
mocząc telefonów. Po pewnym 
czasie mając wybór lekkiej zmia-
ny trasy postanowiliśmy nie kusić 
losu i nie narazić się na większe 
odciski i pęcherze w wodnych 
butach i odbiliśmy na PKS'a. Gdy 
doszliśmy na przystanek, zorientowaliśmy się, iż naj-
bliższy bus odjeżdża za godzinę, wobec czego korzy-
stając z budki przystankowej cała nasza gromada mu-
siała podjąć wyzwanie przebrania się w suche rzeczy. 
Słońce chcąc nam pomóc rozgoniło na ten czas chmu-

ry i część odzieży miała nawet okazję przejść w fazę,  
w której nie dało się jej wyżymać(choć do suchości było 
daleko). Zachodząc do Schroniska pod Honem w Ci-
snej radości nie było końca, każdy cieszył się, iż w tym 
dniu, którym dał nam w kość nie będziemy już więcej 
wędrować. Byliśmy tak zmęczeni, iż nawet nie mieliśmy 

energii na gotowanie, wobec 
czego spróbowaliśmy kuchni 
schroniskowej, która okazała 
się bardzo smaczna. Polecamy 
będąc w Cisnej skosztować 
bacówkowego żurku, gulaszu 
czy też fasolki, na pewno nikt 
nie pożałuje. Na koniec dnia 
wśród śpiewanych przez nas 
serenad oraz hektolitrów wypitej 
herbaty mieliśmy okazję odpo-
cząć w swoim gronie. Z dnia na 
dzień wszyscy coraz bardziej 
się ze sobą integrowali i roz-
mawiali. Ów dzień nauczył nas 
jeszcze jednego – dowiedzieli-

śmy się, iż trzymanie żelu pod prysznic w tej samej 
kieszeni plecaka co buty, a następnie ubranie ich pod-
czas ulewy może powodować całkiem ciekawy efekt. 
 
Piątego dnia w planach mieliśmy przejazd wychwalaną 
przez wszystkich Bieszczadzką Ciuchcią, czyli kolejką 
wąskotorową. Są to otwarte wagoniki napędzane przez 
lokomotywę wiodące przez urokliwe bieszczadzkie 

tereny. Jednak chcąc się nią przejechać musieliśmy 
dojść do Majdanu, gdzie znajdował się jej główny dwo-
rzec oraz muzeum kolejki, które zrobiło na nas niesa-
mowite wrażenie. Zatem tuż po śniadaniu (pyszna ja-
jecznica ponownie z kuchni schroniska) wyruszyliśmy  
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w drogę. Gdy mijaliśmy ostatni zakręt naszym oczom 
ukazał się całkiem spory teren na którym znajdował się 
wiele wagoników, eksponatów czy też lokomotyw nale-
żących do muzeum, ponadto wewnątrz jednego  

z budynków mogliśmy znaleźć mnóstwo rzeczy, które 
wzięły udział w historii działania kolejki oraz mnóstwo 
starych zdjęć . Mając jeszcze trochę czasu do godziny 
odjazdu mogliśmy pozwiedzać oraz zrobić małe zakupy 
na okolicznych straganach. Wszyscy zgodnie stwier-
dzamy, iż kupienie sobie koszulki z Bieszczad jest ciut 
lepszym pomysłem niż nabycie klawiatury w zestawie  
z myszką w promocji. Sam przejazd kolejką trochę nas 
zawiódł, było pięknie i urokliwie, jednak będąc wcze-
śniej na połoninach brakowało nam wyższych partii gór, 
ponadto prędkość kolejek wąskotorowych jest dla 
energicznych członków drużyny zbyt wolna. Nie żału-
jemy jednak przejazdu i polecamy każdemu, by spró-
bował choć raz i sam ocenił. Po przejeździe kolejką 
wsiedliśmy w busa, który zawiózł nas do Schroniska 
Młodzieżowego w Stuposianach, gdzie w końcu mogli-
śmy wysuszyć rzeczy, ponieważ od wczorajszej ulewy 
nic nie zdążyło całkowicie wyschnąć, a w tym miejscu 
będziemy 2 noce. Po zakwaterowaniu na trzypiętro-
wych łóżkach i ugotowaniu obiadu rozpoczęliśmy długo 
wyczekiwane ognisko. Temat ogniska był poważny, 
ponieważ rozmawialiśmy o Bogu, każdy z nas miał 
okazję wypowiedzieć się podczas kuźnicy i podzielić 
się z innymi swoimi myślami. Mimo patetyczności moż-
na było zauważyć, że nikt z nas nie boi się wyrażać 
swoich opinii oraz, iż temat ten jest często zaniedby-
wany. Pod koniec ogniska pojawił się strudzony wę-
drowiec, który miał do nas zajrzeć tj. komendant na-
szego hufca – Piotr Walburg. Cieszyliśmy się, że prze-
był tyle kilometrów, aby się z nami spotkać. Przywiózł 
nam także polary wprost z hafciarni z pięknym logo 
naszej drużyny na piersi, aby wyglądać jeszcze bar-
dziej jednolicie. Na tym dzień mógłby się zakończyć, 
gdyby nie fakt, że w nocy stało się coś magicznego. 
Otóż trójka z tzw. biszkoptów miała okazję złożyć przy-
rzeczenie harcerskie. Byli to Mateusz Zaparucha, Nata-

lia Tobolska oraz Wiktoria Skibińska. Cieszymy się,  
że przeszli pozytywnie próbę harcerza oraz w świetle 
gwiaździstego nieba oraz trzaskających iskier oficjalnie 
dołączyli do grona harcerzy. 
 
Szósty dzień był jednym z dni zaplanowanych na odpo-
czynek, wobec czego od rana staraliśmy się polepszać 
nasz warsztat wokalny oraz spędzaliśmy czas na 
wspólnych grach. Przy okazji suszenia się nam rzeczy 
mogliśmy zjeść obiad o wcześniejszej porze, ponieważ 
w tym dniu nie planowaliśmy czasochłonnej wędrówki  
z plecakami. Mieliśmy tylko wieczorem odwiedzić sta-
cjonujący w Nasicznym obóz naszego środowiska oraz 
szczepu Horyzont, lecz pomimo podjęcia próby niestety 
z kilku przyczyn nie udało nam się do niego dotrzeć. 
Jednakże nie przejmując się tym(gdyż odwiedziliśmy 
ich dnia następnego) wróciliśmy do schroniska i skoń-
czyliśmy nasz dzień. Kolejne dni można by opisywać  
w podobny sposób, jednak tego ogromu emocji oraz 
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wspomnień i tak nie będziemy w stanie przekazać  
w słowach. Warto tylko nadmienić, iż nie spoczęliśmy 
na dotychczasowych wędrówkach i codziennie można 
było nas ujrzeć na którymś ze szlaków. Jednakże 
oprócz tego skupiliśmy się na innej kwestii. Otóż obóz 
to odpowiedni czas na podsumowanie roku harcerskie-
go oraz zaplanowanie przyszłego, dlatego też wieczor-
ne rozmowy mijały nam na analizowanie naszych dzia-
łań w ciągu minionych 10 miesięcy oraz snuciu planów 
na kolejne. 
 
Myślę, że dla większości uczestników był to najlepszy 
obóz na którym byli. Chwile z tego wyjazdu na długo 
zostaną w naszych głowach, a te piękne niebo na zaw-
sze. Jest to niesamowite jak taki wyjazd potrafi zinte-
grować ludzi. Wcześniej baliśmy się wyrażać swoje 
myśli i poglądy, a po tym obozie czujemy, że nie ma ku 
temu przeszkód. Na pewno będziemy teraz bardziej 
zgraną drużyną i będziemy widzieli więcej o sobie. 
Jedynym minusem tego obozu jest to, że się tak szybko 
skończył, każdy z nas chciałby tam jeszcze wrócić. 
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HHKKRR  nnaa  ppiikknniikkuu  WWIIKKAA  

  

  
 

 
 
 
 

 

pwd. Magdalena Rożek 
 
 
/tekst po raz pierwszy został opublikowany w serwisie na stronie 
internetowej Hufca w dniu 7 września  2016  r./ 

 
 
 
W sobotę (3.09.2016) odbył się piknik dla pracowników 
firmy WIKA z okazji 100-lecia istnienia zakładu. Nasze 
ratowniczki  Magdalena Rożek oraz Patrycja Grzegór-
ska zaprezentowały pokaz pierwszej pomocy w przy-
padku zatrzymania krążenia u poszkodowanego. Do-
datkowo każdy chętny uczestnik pikniku mógł podejść 
do naszego namiotu, gdzie dziewczyny udzielały krót-
kich instruktarzy oraz odpowiadały na pytania nurtujące 
zainteresowanych z zakresu pierwszej pomocy przed-
medycznej. 
 
Cieszymy się, że mogliśmy wziąć udział w tym wyda-
rzeniu oraz mamy nadzieję, że w pamięci słuchaczy 
zostało tych kilka podstawowych zasad dotyczących 
wykonywania resuscytacji. 
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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 Peda-
gogicznych 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 
 

 
Słowo wstępu 
 
… Druhny i Druhowie, Czytelnicy Harcerskiego Słowa, 
 
zapraszamy do lektury szóstej części „Zarysu historii włocławskiego środowiska harcerskiego” autorstwa  
Justyny Politowskiej, która opisuje lata 2002-2008.  
 
Okres ten to bardzo trudne zmagania mające na celu utrzymanie harcerskiego hufca we Włocławku. To właśnie 
w tym okresie podjęto próbę odbudowy hufca – w wymiarze organizacyjnym, ale przede wszystkim w kontekście 
przywrócenia dobrego imienia włocławskiego harcerstwa m.in. poprzez właściwą pracę wychowawczą prowa-
dzoną w drużynach… 
 
Przez te niezwykle trudne sześć lat – najpierw utrzymania Hufca od strony czysto formalnej, a później jego odbu-
dowy jako środowiska – funkcję komendanta pełnił druh hm. Eugeniusz Rożek. Na początku tego okresu da lsze 
istnienie włocławskiego hufca niebyło pewne, więc cały wysiłek skupiał się na jego utrzymaniu w strukturach 
ZHP. Kolejne lata, oznaczały z kolei mozolną pracę związaną z tworzeniem nowych drużyn i szkoleniem druży-
nowych.  
 
Zapraszam do lektury,  
autor opracowania redakcyjnego hm. Piotr Bielicki 
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Włocławskie harcerstwo w latach 2002-2008 
 
W czerwcu 2002 r. Komendantka Chorągwi Kujawsko-
Pomorskiej ZHP odwołała z funkcji komendanta Hufca 
ZHP Włocławek hm. Andrzeja Skierskiego, a funkcję 
pełniącego obowiązki przekazała druhowi hm. Euge-
niuszowi Rożkowi. (…) W czerwcu 2002 r. odbyły się 
biwaki drużyn 147 WDSH „Scatter”, 174 WDSH „Ska-
rabeusz”, 10 WDH „Ruczaj”, 101 WDH „FBI”. 
 
W dniach 25-27 października 2002 r. w Zespole Szkół 
Nr 3 przy ul. Nowowiejskiej we Włocławku, Krąg In-
struktorski „Stos” oraz 147 WDSH „Scatter” zorganizo-
wały „Harcerski Złaz Jesienny” pod komendą hm. Pio-
tra Bielickiego – brało w nim udział 30 osób [1].  
W grudniu „Krąg Instruktorski Powiśle” zmienił nazwę 
na „Krąg im. Aleksandra Małkowskiego”. W tym miesią-
cu odbyły się „Mikołajki harcerskie”, zorganizowano 
kulig dla dzieci, a harcerze włocławscy wzięli udział  
w „Święcie Harcerstwa Bydgoskiego”. 
 
(…) w styczniu 2003 r. drużyny „Ruczaj” i „Scatter” 
aktywnie uczestniczyły w Wielkiej Orkiestrze Świątecz-
nej Pomocy, za co uzyskały pochwałę komendanta 
hufca. W dniu 25 stycznia odbył się konkurs „Mistrzow-
ska Drużyna”. W czasie ferii zimowych zorganizowano 
„Biegi z mapą”. W dniu 3 lutego 2003 roku rozpoczęto 
kampanię programową Hufca ZHP Włocławek upa-
miętniająca setną rocznicę urodzin Aleksandra Kamiń-
skiego. W dniach 7-9 lutego 2003 r. w Szkole Podsta-
wowej Nr 7 przy ul. Gniazdowskiego zorganizowano 
warsztaty szkoleniowe pod kierunkiem druha Piotra 
Bielickiego (…) w skład kadry wchodzili Piotr Walburg, 
Paweł Bielicki i Katarzyna Marszałek [2]. W rywalizacji 
o tytuł „Mistrz Technik Harcerskich” zwyciężyła drużyna 
147 WDSH „Scatter” [3]. W dniu 22 lutego z okazji 
„Dnia Myśli Braterskiej” zorganizowano kulig na trasie 
kamień na Falbance-Dębica Leśniczówka i z powrotem. 
Harcerze włocławscy wzięli także udział w „Dniu Cho-
rego”. W Auli Liceum Ziemi Kujawskiej 15 marca 2003 
r. odbyła się prezentacja książki hm. Jerzego Pawłow-
skiego pt. „Moja harcerska dekada w Liceum Ziemi 
Kujawskiej we Włocławku 1980-1990 roku - zarys udo-
kumentowanej działalności”. W dniach 14-16 marca 
2003 r. odbył się w Zespole Szkół Nr 3 przy ul. Nowo-
miejskiej we Włocławku harcerski rajd „Piżamowy”. 
Komendantem rajdu był druh Sławomir Staniak.  
W marcu 2003 r. odbyły się imprezy „Poszukiwacze 

skarbów” oraz „Łuba 2003” - rajd rocznicowy, zorgani-
zowane przez 10 WDH „Ruczaj”. 
 
W dniu 12 kwietnia 2003 r.  Zjazd Nadzwyczajny Hufca 
ZHP Włocławek wybrał komendantem Eugeniusza 
Rożka, a zastępcami druhnę Aleksandrę Pawłowską  
i druha Łukasza Mrozowicza. W tym miesiącu harcerz 
e przeprowadzili się do nowej siedziby w byłym Hotelu 
„Kujawy” przy dworcu. Przed komendantem stanęło 
poważne zadanie uporządkowanie spraw Hufca  
w sprawach kadrowych i oddłużenia, które wynikło 
podczas działalności poprzedników [5]. 
 
(…) W maju 2003 r. włocławscy harcerze wzięli udział 
w uroczystościach 3-majowych i „Święcie Flag”. 
Uczestniczyli w „Festynie Święta Flag” na Placu Wol-
ności, gdzie prezentowali swój sprzęt harcerski (…) 
propagowali wartości Unii Europejskiej poprzez organi-
zację konkursów, sprzedaż drobnych euro i udziale  
w biegu „Młodego Europejczyka”. Harcerze wzięli ak-
tywny udział w organizacji obchodów „Dnia Dziecka” 
we Włocławku i obchodach „Dni Włocławka”. W czerw-
cu 2003 r. zorganizowano turniej koszykówki dla grup 
niezrzeszonych ćwiczących w salach gimnastycznych 
po zajęciach lekcyjnych. W związku z reorganizacją 
hufca wakacje wypadły skromniej, harcerze wzięli 
udział w miejskiej akcji „Lato w mieście”. W ramach 
akcji „Wakacje ze Sportem” harcerze przeprowadzili 
turnieje piłki nożnej i koszykowej na które uzyskali do-
tację z Urzędu Miasta. 
 
Na początku września 2003 r. kadra instruktorska hufca 
włocławskiego spotkała się na biwaku, gdzie opraco-
wano harmonogram zajęć na rok harcerski 2003/2004. 
W październiku w Szkole Podstawowej nr 7 we Wło-
cławku przeprowadzono warsztaty dla drużynowych, 
których szefem był hm. Piotr Bielicki.  
 
(…) Na przełomie 2003/2004 roku harcerze włocławscy 
zorganizowali „Bieg Kamyka”. Pierwsza edycja odbyła 
się 19 grudnia 2003 roku i wygrały w niej drużyna na 
próbie przy Kościele Świętego Stanisława oraz przy 
Szkole Podstawowej nr 12 i 115 WDH „Kajakowa”. 
Druga edycja odbyła się 15 stycznia 2004 r. i wygrała ją 
reprezentacja z Gimnazjum nr 9 (…) W dniu 25 stycz-
nia 2004 r. odbył się „kulig” dla harcerzy pod kierun-
kiem phm. Wojciecha Kruszyńskiego. W styczniu har-
cerze uczestniczyli w Wielkiej Orkiestrze Świątecznej 
Pomocy. Odbyły się także uroczystości z okazji 15-lecia 
działalności 147 WDSH „Scatter”. W lutym 2004 r. in-
struktorzy z Kręgu instruktorskiego „Stos” wzięli udział 
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w Chorągwianym Kursie Instruktorskim, który odbył się 
we Włocławku (...) wzięło w nim udział 96 instruktorów  
i harcerzy z 11 hufców Kujawsko Pomorskiej Chorągwi 
ZHP. W dniu 27 marca 2004 r. w okolicach jeziora Łuba 
odbyły się „Biegi na Orientację” w których zwyciężyły 
147 WDSH „Scatter” i reprezentacja Gimnazjum nr 4 
we Włocławku. Komendantem tych biegów był druh 
Marek Tężycki. (…) W marcu odbyła się cykliczna im-
preza harcerska „Rajd Nocny”. W kwietniu odbył się 
„Przegląd Piosenki dla uczniów Szkół Podstawowych”. 
(…) Po wakacjach 2 października 2004 r. odbył się 
„Zlot Drużyn Hufca” w Brzeziu pod Włocławkiem. Wy-
różniły się w nim następujące drużyny: 147 WDSH 
„Scatter”, 5 WDW „BlekRołci”, 3 WDSH „Zorza”, WDW 
na próbie „ratownicza”. 
 
(…) W następnym roku (2005) włocławscy harcerze 
przenieśli się do nowej siedziby przy ul. Starodębskiej 
nr 26. Uczestniczyli w uroczystościach z okazji „Dni 
Wyzwolenia Włocławka”. W lutym zorganizowano szko-
lenie z pierwszej pomocy, za co pochwałę komendanta 
hufca uzyskał druh Lewandowski. Dnia 12 marca 2005 
r. instruktorzy 115 WDH „Kajakowej” przeprowadzili 
„Zimowe Biegi Na Orientację”, w których czołowe miej-
sca zajęły 5 WDW „Czarny Szlak” i 147 WDSH „Scat-
ter” [5]. 
 
(…) W maju 2005 r. odbyły się obchody 15-lecia Kręgu 
Seniorów ZHP. 147 WDSH „Scatter” zorganizowała 
rajd „Poznajmy się”. (…) W dniach od 1 do 3 lipca 2005 
roku harcerze włocławscy uczestniczyli w Biwaku Szko-
leniowym „Zuzałka” - wzięły w nim udział 12 WDH „Ko-
lumbowie”, 11 WDSH „Eqlibrium”, 147 WDW „Scatter” 
(…).  
 
(…) W lipcu 2005 r. harcerze wzięli udział w obozie  
w Białym Borze. W wakacje zorganizowano dwa turnu-
sy biwaków szkoleniowo-wypoczynkowych w Smólniku, 
a dwunastoosobowa reprezentacja hufca wzięła udział 
w „Ogólnopolskim Zlocie Drużynowych” w Krakowie. 
Harcerze włocławscy uczestniczyli, także w obozie 
Hufca ZHP Aleksandrów Kujawski w Białobrzegach. 
 
W roku 2006 harcerze włocławscy jak zwykle wzięli 
udział w Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy.  
W marcu odbył się Nadzwyczajny Zjazd Hufca ZHP 
Włocławek, komendantem hufca wybrano ponownie 
druha hm. Eugeniusza Rożka. W skład komendy hufca 
weszli: phm. Stanisław Karpiński , hm. Jarosław Marci-
niak, phm. Piotr Walburg, phm. Grażyna Jędrzejewska, 
pwd. Marzena Olejnik. Według sprawozdania na zjazd 

w skład hufca wchodziły: 1 gromada zuchowa (6 osób),  
5 drużyn harcerskich (76 osób),  1 drużyna starszohar-
cerskich (14 osób),  4 drużyny wędrownicze (68 osób),  
27 instruktorów, dwa kręgi instruktorskie (KI „Stos” oraz 
KI im. A. Małkowskiego). 
 
W dniu 22 kwietnia 2006 r. odbyła się w Gimnazjum  
nr 4 przy ul. Wyspiańskiego 3 uroczysta zbiórka „Kręgu 
Instruktorskiego Seniorów im. Andrzeja Małkowskiego”. 
W maju harcerze brali udział w uroczystościach patrio-
tycznych. W dniach 19-21 maja 2006 r. nad Jeziorem 
Widoń odbył się 13 Rajd Garderobiany „Pantalony” 
(…). Harcerze pomagali także podczas wyścigu Tour 
de Pologne, którego trasa przebiegała przez Włocła-
wek. Dnia 26 maja 2006 r. w Kościele Garnizonowym 
PW Najświętszego Zbawiciela odbyła się uroczysta 
Msza Święta na której poświęcono tablicę nazwiskami 
zmarłych seniorów i harcerzy (…). W czerwcu harcerze 
włocławscy wzięli udział w Zlocie Kujawsko-Pomorskiej 
Chorągwi ZHP w Aleksandrowie Kujawskim. W dniu  
27 września odbył się także „Rajd Szarych Szeregów” 
któremu przewodniczyła hm. Krystyna Kukucka w Ze-
spole Szkół Integracyjnych. W wakacje odbyły się 
spływy kajakowe i rajdy rowerowe.  
 
(…) W tym roku odbył się Kurs Przewodnikowski pod 
nazwą „Granatowe Kamienie”, którego komendantem 
był hm. Piotr Bielicki. Kurs rozpoczął się zbiórką inau-
guracyjną 25 czerwca 2006 r., w dniach 13-16 lipca 
2006 r. odbył się biwak szkoleniowy w Zuzałce koło 
Włocławka, a w części drugiej kursu we wrześniu od-
bywały się zbiórki szkoleniowe. Uczestnicy tego kursu 
zorganizowali „Harcerski Start” w Szkole Podstawowej 
nr 8 we Włocławku. 
 
W październiku 2006 r. odbyły się „Jesienne Biegi na 
Orientację” które zorganizowała 115 WDH „Kajakowa” 
pod kierunkiem hm. Marka Tężyckiego nad Jeziorem 
Łuba. Zorganizowano także Kurs Ratownictwa Me-
dycznego. W listopadzie harcerze wzięli udział w po-
rządkowaniu grobów z okazji Wszystkich Świętych.  
W dniach 10-12 listopada zorganizowano „Kurs Zastę-
powych” pod kierunkiem phm. Katarzyny Marszałek. 
Harcerze wzięli udział w uroczystościach z okazji Dnia 
Niepodległości 11-listopada [6]. 
 
W roku 2007 harcerze swoją służbę rozpoczęli uczest-
nictwem w Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy.  
W dniu 5 stycznia 2007 r. seniorzy Kręgu im. Andrzeja 
Małkowskiego spotkali się z harcerzami „Na Opłatku”  
w Liceum Ziemi Kujawskiej. W dniach 18-21 stycznia 
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włocławscy harcerze zorganizowali biwak „Jumanji”  
w ramach „Harcerskiej Akcji Zimowej”, który odbył się  
w Szkole Podstawowej w Modzerowie. Komendantką 
biwaku była druhna Marta Kupisz (…) W dniach 3 i 8 
maja harcerze wzięli udział w uroczystościach patrio-
tycznych, uczestniczyli także w inauguracji sezonu 
Aeroklubu Włocławskiego. Od 11 do 13 maja 2007 r. 
odbył się „Rajd Garderobiany” pod nazwą „Przygoda  
w moim lesie”. Druga część tego rajdu odbyła się  
w dniach 25-27 maja 2007 r. Dnia 12 maja 2007 r.  
z okazji „Jamboree”, harcerze uczestniczyli w wędrów-
kach drużyn po okolicy. W dniu 24 maja pomagali przy 
organizacji „Festynu dla dzieci” w świetlicy Oratorium  
w Michelinie. Pod koniec maja 2007 r. harcerze zakoń-
czyli zbiórkę paczek dla uchodźców z Czeczeni. (…)  
W czerwcu 2007 r. w harcówce przy ul. Gniazdowskie-
go odbyły się warsztaty dla drużynowych i przybocz-
nych pod nazwą „Biwak Drużyny”. Ukończyli je z wyni-
kiem pozytywnym druhowie i druhny: Błażej Pęszyński, 
Monika Ziółkowska, Małgorzata Szczap, Zbigniew To-
polski, Bartłomiej Michalak. 
 
(…) W wakacje zorganizowano dwa turnusy obozu 
harcerskiego w bazie harcerskiej Pólko. (…) W ramach 
obchodu „Dnia Dziecka” 1 czerwca przeprowadzono 
ognisko, a 2 czerwca „Happening dla dzieci” pod nazwą 
„Malujemy nasze marzenia na ścianie” na jednym  
z włocławskich osiedli. W czerwcu przeprowadzono 
kolejną edycję „Rajdu Garderobianego”.  
 
Na przełomie lipca i sierpnia 2007 r. harcerze obchodzi-
li „Odnowienie Przyrzeczenia” z okazji 100-lecia Skau-
tingu - we Włocławku 1 sierpnia nad ranem spotkali się 
na Placu Wolności. (…) W Gimnazjum nr 4 im. ONZ we 
Włocławku przy ul. Wyspiańskiego 3, odbyły się uro-
czystości z okazji 35-lecia Kręgu Seniorów im. Andrzeja 
Małkowskiego. Z tej okazji odbyła się uroczysta Msza 
Święta i sesja popularno-naukowa na której, dr Woj-
ciech Skotnicki, druh Bogdan Ziółkowski, druh Jerzy 
Pawłowski, druh Wojciech Barański wygłosili referaty 
dotyczące harcerstwa włocławskiego. 
 
(…) W dniu 27 października 2007 r. w Zespole Szkół  
w Nasiegniewie odbył się „Harcerski Start”. Na począt-
ku grudnia WDSH „Eqlibrium” zorganizowała „Andrzejki 
Hufcowe”. (…) W dniu 1 grudnia 2007 r. odbył się zjazd 
hufca, w którym wzięło udział 29 instruktorów. Ponow-
nie na funkcje komendanta wybrano hm. Eugeniusza 
Rożka. W skład komendy hufca zostali wybrani:  
phm. Piotr Walburg, phm. Katarzyna Marszałek, druhna 
Małgorzata Szczap, druh Jakub Nowakowski. W dniu 

16 grudnia 2007 r. w Zespole Szkół Integracyjnych przy 
ul. Wienieckiej odbyło się uroczyste przekazanie „Świa-
tełka Betlejemskiego”. 
 
Na początku 2008 r. harcerze wzięli udział w Wielkiej 
Orkiestrze Świątecznej Pomocy. W ferie zorganizowa-
no akcję pod nazwą „Zima w Mieście”, za którą po-
chwałę komendanta hufca uzyskali druh Zbigniew To-
polski i przewodnik Jarosław Majchrzak. 
 
W dniach od 29 stycznia do 1 lutego 2008 r. odbył się 
kurs zastępowych pod nazwą „Zimowy Las”, w czasie 
tego kursu wyróżnił się Zbigniew Topolski. W dniu 22 
lutego WDH „Wędrowcy” zorganizowała „Dzień Myśli 
Braterskiej”. Harcerze włocławscy włączyli się w kam-
panię programową „Jeden Świat, Jedno Przyrzecze-
nie”. W dniach 26-27 kwietnia zorganizowano „XIX 
Ogólnopolski Rajd Nocny” pod komendą phm. Piotra 
Walburga (…). W 2008 r. w wakacje druhowie Zbigniew 
Topolski i Jacek Puzio prowadzili nad Jeziorem Wika-
ryjskim koło Włocławka „Nieobozową Akcję Letnią” dla 
harcerzy włocławskich pozostających na wakacje  
w mieście. 
 
 
Przypisy: 
(wg oryginalnej pisowni zawartej w pracy magisterskiej z której 
pochodzą publikowane fragmenty) 
 
[1] hm. Piotr Bielicki: Opracowanie  „Krąg Instruktorski  Stos 1997-
2004 r.”, Włocławek  2004 r., str.16. 
[2] hm. Piotr Bielicki: Opracowanie  „Krąg Instruktorski  Stos 1997-
2004 r.”, Włocławek  2004 r., str.17. 
[3] Rozkaz Komendanta Hufca ZHP Włocławek Miasto  L-3-
6/2003. 
[4] Rozkaz Komendanta Hufca ZHP Włocławek Miasto  L-7/2003. 
[5] Rozkaz Komendanta Hufca ZHP Włocławek Miasto  L-3/2005. 
[6] Rozkaz Komendanta Hufca ZHP Włocławek Miasto  L-12/2006.  
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IINNSSTTRRUUKKTTOORRSSKKAA  PPRRZZYYGGOODDAA    

  

  

  

  
 

 
 
 

 

hm. Paweł Bielicki 
 
 
Refleksja powstała podczas przygotowań do kursu 
podharcmistrzowskiego, kierowana do prowadzących 
zajęcia i uczestników kursu. 
 
 
Jednoznaczna (twarda nieprzejednana), wypływająca  
z harcerskich idei, postawa instruktorska wobec swoich 
wychowanków to bez wątpienia gwarant solidnego 
przygotowania do odpowiedzialnego pełnienia ról wy-
chowawczych przez naszych „młodszych” w harcowa-
niu  instruktorów. 

 
Uważam, że postawa taka nie wyklucza wprowadzania 
przez nas w życie zasad harcerskiego wychowania: 
SŁUŻBY , BRATERSTWA, PRACY NAD SOBĄ. 
 
Wobec takiego przekonania łatwo nam przyjdzie zaan-
gażować się w przeżywanie Instruktorskiej przygody 
jaką gwarantuje nam Harcerski System Wychowawczy.  
Harcerski Systemem Wychowawczy  jest sposobem na 
realizację misji ZHP, czyli wychowywanie. Jest on 
wdrażany za pomocą wcześniej przywołanych HAR-
CERSKICH ZASAD: braterstwa, służby oraz pracy nad 
sobą.  
 

 
 
 

 
 
 
 
Służby rozumianej nie tylko jako wzorowego wypełnie-
nia powierzonych nam zadań, ale też jako dawanie 
pozytywnego przykładu w ramach wypełniania ról ży-
ciowych (rodzinnych, społecznych, zawodowych itp.) 
poprzez m.in. zaangażowanie, rzetelność i sumienność 
itd. , „służeniu” własnym przykładem, postawą instruk 
z życzliwością , zrozumieniem, z szacunkiem dla na-
szych wychowanków, w szczególności instruktorów, 
których przygotowujemy  do nowych funkcji, do pełnie-
nia roli wychowawców. 
 

 
Wysiłek jaki musimy włożyć w mądre wyważenie po-
stawy pomiędzy, wymagającym belfrem, a służącym po 
bratersku  instruktorem - poza satysfakcją da nam moż-
liwość ciągłego przygotowywania się do nowych sytu-
acji, tzn. realizacji kolejnej zasady harcerskiego wy-
chowania: Pracy nad sobą. 
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NNAASSZZEE  RREECCEENNZZJJEE    

  

  

  

  
 

„Ślady na piasku” Ewa Krystyna Hoffman - Jędruch 
 

 
 
 
 

 

 
 

recenzja: hm. Piotr Bielicki  
 
„Ślady na piasku” to pasjonująca opowieść o losach 
polskiej rodziny z Kresów Wschodnich II RP. Książka 
stanowi pewnego rodzaju zbiorowy pamiętnik łączący 
wspomnienia autorki ze wspomnieniami jej matki, brata, 
wuja i ciotki. Zawiera ciekawe opisy życia w austro-
węgierskiej Galicji i w przedwojennym Lwowie oraz 
niezwykle dramatyczną wojenną historię rodziny, która 
we wrześniu 1939 roku zostaje rozdzielona.  
 
Autorka prowadzi nas przez historię swojej rodziny, 
która wpisuje się w historię całego narodu z przełomu 
XIX i XX wieku, aż do połowy wieku XX – spod au-
striackiego zaboru, przez wolną Polskę, tragiczny rok 
1939, Starobielsk, służbę w armii generała Andersa po 
przymusową emigrację. 
 
Każdy pasjonat historii, ale nie tylko, będzie usatysfak-
cjonowany, gdyż książka ta w niezwykle ciekawy i pla-
styczny sposób ukazuje wydarzenia  historyczne  
z perspektywy zwykłej rodziny. Jej dodatkową warto-
ścią jest to, iż cała opowieść o losach rodziny autorki tej 
książki jest przesiąknięta duchem patriotycznym, umi-
łowaniem Polski i „małej Ojczyzny”, którą w tym przy-
padku stanowią południowo-wschodnie kresy II Rze-
czypospolitej.   
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