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Słowo wstępu
Czuwaj!
Dobiegł już końca rok
2016 nadszedł czas na
podsumowania oraz snucie
planów na nowy 2017rok.
W
dwunastym
już
numerze
HS
możemy
przeczytać
o
kolejnych
działaniach
naszego
Harcerskiego
Klubu
Ratowniczego, o biwaku 1 WDSH „Element”
oraz o jednym z najważniejszych wydarzeń roku
harcerskim, czyli przekazaniu Betlejemskiego
Światła
Pokoju
włocławskim
organizacjom,
instytucjom i władzom samorządowym Włocławka.
W tym numerze zapoznacie się z ostatnią częścią
opracowania dotyczącego historii włocławskiego
środowiska
harcerskiego,
przeczytacie
tekst
metodyczny poświecony zasadom harcerskiego
wychowania oraz kolejną recenzję ciekawej książki.
Drodzy czytelnicy, wciąż trwa ankieta na temat
naszego pisma (żeby wziąć w niej udział, KLIKNIJ
TUTAJ), której wyniki i pierwsze efekty będziecie mogli
poznać w numerze trzynastym kwartalnika, do lektury
którego już teraz serdecznie zapraszamy za trzy
miesiące. Co więcej, w kolejnym numerze będziemy
obchodzić trzeci jubileusz naszego istnienia, dlatego
wkrótce ogłoszony zostanie także konkurs na okładkę
kolejnego numeru - obserwujcie uważnie swoje
skrzynki mailowe oraz fanpejdża “Harcerskiego Słowa”!
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Życzę Wam wszystkim, żeby rok 2017 był udany pod
każdym możliwym względem, nie tylko harcerskim,
a Wy możecie życzyć nam wytrwałości w tworzeniu
tego periodyku. :)
Redaktor Naczelny
pwd. Michał Bielicki
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„Wiem! Potrafię! Pomogę”
/tekst po raz pierwszy został opublikowany w serwisie na stronie internetowej hufca w dniu 31 października 2016 r./

pwd. Magdalena Rożek

Fundacja TESCO powstała w 2012 roku i jest to
organizacja dobroczynna, która za cel postawiła
sobie wspieranie wartościowych inicjatyw
i projektów społecznych, których beneficjentami
są dzieci i młodzież.
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Fundacja organizując konkurs grantowy stworzyła
ogromne możliwości dla naszego projektu „Wiem!
Potrafię! Pomogę”. Dzięki wsparciu mieszkańców,
rodzin, znajomych i całego naszego hufca udało
nam się zdobyć główną nagrodę jaką było 5 tysięcy złotych. Wygraną przeznaczyliśmy na zakup
sprzętu tj. fantomu niemowlęcia, AED do ćwiczeń,
nowe apteczki i opatrunki. Dzięki temu nasze ćwiczenia stały się bardzo atrakcyjne i ciekawe, a co
za tym idzie mogliśmy pokazać wszystko od strony praktycznej. Otóż Harcerski Klub Ratowniczy
Włocławek zobowiązał się przeprowadzić zajęcia dla podstawówek z zakresu pierwszej pomocy. Łącznie przeszkoliliśmy ponad 200 uczniów.

ra Skibińska, Kaja Tucholska, Miłosz Krzyżanowski.

Odwiedziliśmy Szkołę Podstawową w Warząchewce, SP 12 (dwa razy) oraz SP 8 (dwa
razy). Uczniowie bardzo chętnie słuchali ratowników naszego HKRu, by po części teoretycznej przejść do ćwiczeń - bo przecież praktyka czyni mistrza! Zajęcia podzielone były na
dwa bloki, w których każda klasa brała udział.

A tak zajęcia podsumowała szefowa HKR Włocławek Magdalena Rożek: „Uważamy, że takie zajęcia - szczególnie nastawione na umiejętności praktyczne - są niesamowicie potrzebne.
Dzieci chłoną wiedzę bardzo szybko, chętnie
poznają nowe rzeczy dlatego im wcześniej zapoznamy je z podstawowymi zasadami pierwszej pomocy, tym lepiej! Staraliśmy się przekazać im najważniejsze zagadnienia w sposób
przystępny i dopasowany do wieku. Bardzo nam
zależało, by <<zarazić>> dzieci naszą pasją
i z tego, co wiemy od nauczycieli, udało nam się!”

Zasady opatrywania rozmaitych ran, bandażowania, resuscytacji u osoby dorosłej i niemowlęcia oraz procedura związana z korzystaniem
z defibrylatora AED bardzo szybko i sprawnie zostały przyswojone przez uczniów. Oni
sami mogli poczuć adrenalinę niesienia pomocy i spróbować swoich sił podczas symulacji.
Ratowniczki odpowiedzialne za przygotowanie
zajęć to Magdalena Rożek, Patrycja Grzegórska
oraz Julia Korpowska. Dodatkowo ogromny wkład
w ich przeprowadzenie miała reszta członków klubu
w składzie: Kasia Chruściel, Marta Skibińska, Wikto-

„Na zajęciach z pierwszej pomocy pokazywaliśmy
jak wykonywać RKO. Dzieciom podobała się możliwość przeprowadzenia pierwszej pomocy na fantomach z udziałem AED. Wszyscy czynnie brali udział w zajęciach” – mówi Wiktoria Skibińska.
„Warsztaty w szkołach podstawowych uważam za
bardzo udane. Przyjemnie pracowało się z dziećmi,
widać było po nich, że są one zaciekawione tematem, szczególnie, że nie miały one z tyłu głowy myśli, że <<muszą się tego nauczyć na zaliczenie>>,
a po to aby wiedzieć jak pomóc” – Kasia Chruściel

Ze swojej strony chcielibyśmy podziękować fundacji TESCO, Hufcowi ZHP Włocławek, naszym rodzinom, znajomym oraz wszystkim
mieszkańcom Włocławka, którzy wsparli nasz
projekt wrzucając żeton do urny nam przypisanej. Dzięki temu nasz Klub ma ogromną możliwość rozwoju oraz propagowania zasad udzielania pierwszej pomocy w profesjonalnym stylu.
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Biwak 1 WDSH Element

/tekst po raz pierwszy został opublikowany w serwisie na stronie internetowej hufca w dniu 30 listopada 2016 r./

Zuzanna Konieczna

W piątek 11 listopada 2016 r. uczestnicy biwaku
1 Włocławskiej Drużyny Starszoharcerskiej „Element”
spotkali się przy Hali OSiR, aby wspólnie wyruszyć
do Warząchewki Polskiej na długo wyczekiwany
biwak.
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Z racji, że nabyliśmy wprawę w kwestii wędrowania
na obozie drużyny naturalne jest, że przeszliśmy
tam o własnych siłach. Gdy doszliśmy na miejsce
zaczęliśmy od kolacji żeby nadrobić stracone podczas wędrówki kalorie. Po apelu, który oficjalnie
rozpoczął nasz biwak, odbyło się świeczkowisko.
Poranny udział w uroczystościach miejskich z okazji Narodowego Święta Niepodległości wzmocnił
naszą potrzebę poukładania myśli, dlatego podczas chwil przy ogniu rozmawialiśmy na temat patriotyzmu oraz jego roli i kształcie w dzisiejszym
świecie. Po chwili zadumy zostaliśmy podzieleni
na grupy i z mapami w rękach wyruszyliśmy na
trasę, która dotyczyła pierwszej pomocy. Symulacje były dość nietypowe, jednak wszystkim bardzo
się podobały. Dzięki wyjątkowej grze symulantów
mogliśmy wczuć się w rolę ratowników i sprawdzić
swoje umiejętności w niesieniu pomocy poszkodowanym. W nocy tego samego dnia dh. Kasia oraz
dh. Natalia miały okazję przestać nosić na sobie
miano „biszkopta” i w leśnych gęstwinach przy
harcerskim ognisku wygłosiły słowa roty przyrzeczenia harcerskiego, które zakończyły nasz dzień.
Drugi dzień biwaku, zaraz po śniadaniu rozpoczęliśmy zajęciami na świeżym powietrzu. Rywalizowaliśmy cały czas w tych samych grupach,
w takich konkurencjach jak strzelanie z łuku czy
przeciąganie liny. Mogliśmy także sprawdzić swoje
siły w nowo poznanej grze w której liczył się spryt
i współpraca. Towarzyszyło nam mnóstwo śmiechu
oraz zwrotów akcji. Gdy wróciliśmy do szkoły , głód
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świdrujący nam brzuch oznajmił, że czas na obiad,
więc czym prędzej zabraliśmy się za samodzielne
przygotowanie posiłku. Gotowanie na kuchni polowej idzie nam coraz lepiej. Jedzenie było pyszne,
a czas ciszy poobiedniej pozwolił odpocząć, w spokoju ułożyć w żołądku tetrisa z jedzenia oraz służył
śpiewaniu i integracji. Dochodziła godz. 16, więc
na dworze zrobiło się już ciemno, wykorzystując
nocną aurę poszliśmy do lasu grać w „garnki”, czyli po prostu wszystkim dobrze znane „flagi” choć
w zmienionej formule – noc sprzyjała podchodzeniu, a blask flagowych garnków oświetlonych latarkami pokazywał położenie przeciwników. Po powrocie do szkoły mieliśmy chwilę, aby odpocząć
zastanawiając się kim jesteśmy, co mamy w sobie
dobrego oraz co ludzie w nas lubią. Było to dla
wszystkich ciekawe doświadczenie, które zostawiło pamiątkę na zawsze. Na koniec dnia wspólnie
świętowaliśmy 14 urodziny naszego przybocznego,
a zarazem oboźnego na naszym biwaku - Pawła.
Późnym wieczorem spotkaliśmy się na zakończeniu dnia i całego biwaku. Każdy miał chwilę, aby podsumować minione 3 dni, które spędziliśmy razem. Wszyscy byli bardzo zadowoleni
z biwaku, ale jednocześnie standardowo smutni,
że to już koniec. Ostatniej nocy jak zawsze wykorzystując ostatni czas świetnie się bawiliśmy
grając do późna w „tabu”. Rano zaś posprzątaliśmy szkołę, a następnie opuściliśmy ją idąc na
pociąg do Włocławka, który jak zawsze planowo 8-minutową podróżą zakończył nasz biwak.
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Przekazanie Betlejemskiego
Światła Pokoju
/tekst po raz pierwszy został opublikowany w serwisie na stronie internetowej hufca w dniu 15 grudnia 2016 r./

pwd. Wioletta Krzysztoforska

“Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój,
albowiem oni będą nazwani synami Bożymi”
(Mt 5,9)
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Świat spowity jest konfliktami i wojnami. My, ludzie bardzo potrzebujemy pokoju wokół siebie,
a przede wszystkim w sobie. Zapalone w miejscu
narodzin Jezusa Chrystusa światło jest symbolem pokoju, który jest darem. Dlatego tegoroczne hasło Betlejemskiego Światła Pokoju brzmi
„Odważnie twórzmy pokój”. Pokój trzeba szerzyć – wnosić i wprowadzać w codzienne życie,
powinien dotyczyć naszego działania! Betlejemskie Światło Pokoju zachęca nas wszystkich do
tego, byśmy w sposób czynny, bardzo praktyczny i konkretny doprowadzali do zgody tam, gdzie
jej nie ma i szerzyli miłość oraz tolerancję wśród
tych, którzy takiego pokoju nie doświadczają.
W dniu 15 grudnia 2016 r. Betlejemskie Światło Pokoju dotarło także do Włocławka. Na spotkaniu zorganizowanym w Centrum Kultury Browar B przez
Hufiec Włocławek Miasto prezydent miasta, politycy, dyrektorzy i kierownicy jednostek państwowych,
przedstawiciele służb mundurowych oraz firm z terenu Włocławka otrzymali z rąk harcerzy ten niezwykły świąteczny dar. Harcerze przekazując ogień
poprosili, aby zaproszeni na spotkanie goście
w swoim najbliższym środowisku szerzyli ideę światła, aby pokój zawitał w każdym miejscu na ziemi.
Tegoroczne przekazanie Betlejemskiego Światła
Pokoju miało formę zbiórki harcerskiej. Było wspólne śpiewanie znanych i mniej znanych harcerskich
piosenek, ale także, chwila zadumy podczas Żywej gawędy. Goście mogli chwilę zastanowić się
nad odpowiedzią na pytanie „Czym dla Ciebie są
Święta Bożego Narodzenia?”. Usłyszeliśmy, że
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święta to rodzinne ciepło, wyciszenie, radość z bycia wśród najbliższych, nowy początek, nadzieja,
że coś się w nas zmieni, że będziemy inni, lepsi,
odważniejsi w działaniu. Nie zabrakło także filmów
o tym jak światełko dociera do Polski, jakie emocje
wywołuje, jak potrafi zjednoczyć. Na koniec zawiązano harcerski krąg i przekazano iskierkę przyjaźni.
Światło Betlejemskie wędruje po świecie już 26
lat. Nazwane jest Betlejemskim Światłem Pokoju,
bo to właśnie tam narodził się Jezus Chrystus, ale
to także właśnie Betlejem było centrum krwawych
ataków terrorystycznych, konfliktów zbrojnych, napięć politycznych. Ogień odpalany jest od jednej
małej świeczki, podczas swej wędrówki po świecie nigdy nie gaśnie, a harcerze jako opiekunowie ognia, przekazują go dalej i starają się, aby
dotarł do każdego domu. Jednak w dzisiejszych
czasach wszyscy musimy mieć odwagę, aby tworzyć pokój. Jest to możliwe, ale zależy to od każdego z nas. Musimy otworzyć serca na krzywdę ludzką i przestać myśleć tylko o sobie. Wtedy
dostrzeżemy ile zła wyrządzamy innym. Komendant Hufca Włocławek Miasto, dziękuje za pomoc
w organizacji tego spotkania Centrum Kultury Browar B. Wszystkich mieszkańców, którzy chcieli
by przyjąć Betlejemskie Światło Pokoju do swojego domu zapraszamy w dniu 23 grudnia 2016r
na godz. 18 Na Mszę Świętą do Klasztoru Franciszkanów we Włocławku. Na Święta Bożego Narodzenia wszyscy harcerze składają mieszkańcom życzenia spokojnych, rodzinnych i ciepłych
chwil. Niech pokój zagości w waszych sercach.
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ZARYS HISTORII WŁOCŁAWSKIEGO ŚRODOWISKA
HARCERSKIEGO DO 2012 ROKU – cz. 7 (ostatnia)
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 powstawała 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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Włocławski Hufiec ZHP w latach 2008-2012
W październiku 2008 roku w związku z rezygnacją z pełnienia funkcji komendanta Hufca ZHP Włocławek przez hm. Eugeniusza Rożka z powodów
zdrowotnych, obowiązki p.o. przejęła druhna pwd.
Marzena Olejnik. Zwołała ona Zjazd Nadzwyczajny Hufca Włocławek Miasto na 22 listopada 2008
roku (25 instruktorów umieszczono na liście delegatów z czynnym prawem wyborczym). W czasie zjazdu wybrano na komendanta Hufca druha
phm. Piotra Walburga. Członkami komendy zostali:
druhna Magdalena Kruszyńska, pwd. Jacek Puzio,
phm. Dariusz Majchrzak. Za przygotowanie i przeprowadzenie hufcowej wigilii komendant hufca udzielił
pochwały druhnie Patrycji Karłowskiej i druhnie Irminie Rusickiej. Harcerze tradycyjnie włączyli się w akcję przekazywania „Betlejemskiego Światła Pokoju”.
W 2009 roku harcerze wystartowali udziałem
w Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy. W czasie ferii zimowych komenda hufca zorganizowała
„Biwak Zimowy” dla 33 osób w dniach 19-23 lutego
2009 roku w Warząchewce. Komendantem zimowiska był phm. Dariusz Majchrzak, a w czasie biwaku zimowego odbyło się szkolenie zastępowych.
W dniu 28 lutego 2009 roku odbyła się jubileuszowa
zbiórka 147 WDH „Scatter” z okazji 20-lecia działalności. Reaktywowano „Ogólnopolski Rajd Nocny” – w czasie „XX Rajdu Nocnego” pierwsze miejsce zdobyła 147 WDW „Scatter”, drugie miejsce 56
WDW Samodzielna Grupa Rozpoznania, trzecie
miejsce 11 WDSH „Equilibrium”. W dniach 6-7 marca 2009 roku w Szkole Społecznej w Warząchewce
koło Włocławka przeprowadzono warsztaty doskonalące dla drużynowych i funkcyjnych. Uczestniczyło
w nich 27 osób, a szkolenie prowadzili: hm. Piotr Bielicki, hm. Katarzyna Marszałek, phm. Piotr Walburg.
We wrześniu 2009 zorganizowano zlot drużyn z okazji „70-lecia Powstania Szarych Szeregów” w Gimnazjum im. Jana Długosza we Włocławku (…) Harcerze zaliczali trasy rajdowe, wzięli udział w ognisku
na Zawiślu oraz w uroczystościach przed pomnikiem
„Szarych Szeregów” na terenie Klasztoru Franciszkanów przy Placu Wolności we Włocławku. Uczestniczyli we Mszy Świętej oraz oddali hołd harcerzom
z „Szarych Szeregów”[1]. Pierwsze miejsce zaję-
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ła: Reprezentacja Zespołu Placówek Oświatowych
w Lubieniu Kujawskim, drugie miejsce zajęła Reprezentacja Zespołu Szkół nr 1 im. „Szarych Szeregów”
w Łaskarzewie, trzecie miejsce Reprezentacja Szkoły Podstawowej nr 2 im. „Szarych Szeregów” w Międzyrzeczu. W czasie rajdu uczestnicy nakręcili film
dokumentalny pt: „Uśpione dzwony Włocławskiej Katedry”. Za organizację rajdu szczególne podziękowanie uzyskały: 11 WDW „Equilibrium”, 56WDW „Samodzielna Grupa Rozpoznania”, 147 WDW „Scatter”
i druhna Ewelina Piotrowska za pracę nad filmem.
(…) Jak zwykle na początku roku (2010) harcerze wzięli udział w Wielkiej Orkiestrze Świątecznej
Pomocy. Poczet sztandarowy hufca wziął udział
w uroczystościach z okazji „Wyzwolenia Włocławka”. Dnia 22 lutego 2010 odbyło się tradycyjne spotkanie z okazji „Dnia Myśli Braterskiej”. W marcu
harcerze wzięli udział w akcji „Szerokie Horyzonty
Wolnego Czasu” angażując także niezrzeszonych
uczniów ze szkół włocławskich. W tym roku odbyła się także następna edycja „Rajdu Nocnego”.
W wakacje Członkowie Komisji Stopni Instruktorskich i Kształcenia Włocławskiego Hufca ZHP oraz
instruktorzy Kręgu Instruktorskiego „Stos” wzięli udział w „Chorągwianym Kursie Drużynowych LAS 2009” (pełniąc na nim funkcje kształceniowe).
Kurs odbył się na obozie harcerskim podczas chorągwianego zgrupowania hufców w dniach 13-26 lipca
2009 r. w Gaju k. Łąkorza (Harcerski Ośrodek Wypoczynkowy Hufca ZHP Nowe Miasto Lubawskie).
Był to kurs drużynowych przygotowujący do pełnienia funkcji. W czasie trwania obozu harcerze i „kursanci” uczestniczyli w Zlocie Grunwaldzkim (18 lipca
2019 r.) podczas inscenizacji bitwy grunwaldzkiej.
W dniu 30 października 2010 roku odbyła się zbiórka
drużyn hufca w Szkole Podstawowej nr 10 we Włocławku. W czasie tej zbiórki odbyły się zabawy i konkursy dla harcerzy w sali gimnastycznej, dla zastępowych przeprowadzono kurs na którym zdobywali
potrzebną wiedzę i umiejętności do pracy w zastępach. Zorganizowano także spotkanie drużynowych
w czasie którego wymieniali się swoimi doświadczeniami. Na koniec odbyła się zbiórka wyborcza hufca.
W dniu 17 grudnia 2010 roku w „Starej Remizie” odbyło się uroczyste przekazanie „Betle-
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jemskiego Światełka Pokoju”, na które zaproszono władze miasta, przyjaciół harcerstwa
i służby mundurowe. Harcerze włocławscy wzięli udział
w akcji „Kawałek Naszego Domu”, w której zebrali pełen samochód ubrań i przekazali je Włocławskiemu Schronisku dla Bezdomnych „Caritas”.
W dniu 16 kwietnia 2011 roku Komenda Hufca Włocławek Miasto zorganizowała „Ogólnopolski Rajd Harcerski” pod nazwą: „Na Planie” (…)
W maju 2011 roku harcerze włocławscy spotkali się z harcerzami z Dobrzynia, Tłuchowa i Lipna na wspólnym biwaku w Dobrzyniu nad Wisłą.
W dniu 25 czerwca 2011 roku harcerze włocławscy spotkali się na biwaku hufca w miejscowości Ruda koło Dobiegniewa. Harcerze szkolili swoje umiejętności z technik
surwiwalowych, konkurowali w różnych zawodach
oraz brali udział w wielu zabawach integracyjnych.
W dniu 20 lipca 2011 roku harcerze Hufca Włocławek Miasto wyjechali na obóz do miejscowości Gaj koło Łąkorza, województwo Warmińsko
-Mazurskie. W sierpniu reprezentacja Hufca ZHP
Włocławek Miasto brała udział w „Ogólnopolskim
Zlocie ZHP” w Krakowie z okazji 100-nej rocznicy powstania harcerstwa na ziemiach polskich.
Na jesieni 2011 roku Komenda Hufca ZHP Włocławek Miasto przeprowadziła akcję „Gra
w Miasto” dotowaną przez Urząd Marszałkowski
Województwa
Kujawsko-Pomorskiego, którą przeprowadzono w dwóch etapach.
W czasie ferii zimowych 2012 druhowie Jakub Szczupakowski i Piotr Studziński zorganizowali 3-dniowy program zajęć dla uczestników „Nieobozowej
Akcji Zimowej”. W kwietniu 2012 roku harcerze ze
147 WDW „Scatter” wzięli udział w „Harcerskim
Turnieju Piłki Nożnej” w Toruniu. W dniach 2022 kwietnia 2012 roku zorganizowano „Ogólnopolski Rajd Nocny”. W dniu 1 maja 2012 roku reprezentanci Hufca ZHP Włocławek Miasto wzięli
udział w biegu „Kujawiaka”. Reprezentacja Hufca ZHP Włocławek Miasto wzięła udział w patriotycznych obchodach z okazji 3 Maja. W dniach
od 31 maja do 3 czerwca 2012 roku reprezentacja 147 WDW „Scatter” wzięła udział w „Rajdzie
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Świętokrzyskim”. W czerwcu przeprowadzono dwu
etapowy kurs przewodnikowski dla instruktorów.
(…) W wakacje odbyły się dwa turnusy obozu harcerskiego w Foluszu. Pod koniec lipca 2012 roku
został zorganizowany „Kurs drużynowych”. Reprezentacja hufca wzięła udział w „Ogólnopolskiej Watrze Wędrowniczej” w dniach od 20-26
sierpnia. W dniu 31 sierpnia 2012 roku odbyły się
„Warsztaty dla Zastępowych”. 92 WDW „Alaska”
pod kierunkiem druha Artura Nowackiego zdobyła drugie miejsce w harcerskim rajdzie „Zaprawa” organizowanym przez Hufiec ZHP Świecie.
W dniu 2 września 2012 roku harcerze z 11 WSH
„Equlibrium” wzięli aktywny udział w organizacji
„Festynu dla najmłodszych i ich rodziców” we Włocławskim Klubie „Łęg”. We wrześniu 2012 roku
harcerze włocławscy wzięli udział w apelu poświęconym 73 rocznicy powołania konspiracyjnego harcerstwa - „Szarych Szeregów”, który zorganizowano w Klasztorze Franciszkanów we Włocławku .
W październiku 2012 roku przeprowadzono drugi etap „Kursu Drużynowych”. W dniach od 14-16
września odbył się „Zlot Drużyn Hufca ZHP Włocławek Miasto” w Szkole Podstawowej nr 12, w czasie zlotu harcerze wykonywali zadania fotografii
i filmu. W dniu 17 września w czasie uroczystości
patriotycznych reprezentanci hufca pełnili wartę
honorową. W czasie Święta Niepodległości harcerze włocławscy pełnili warty honorowe oraz spotkali się na „Ognisku Patriotycznym” na Zawiślu.
(…) W grudniu 2012 roku „Wędrownicy” ze
147 WDW „Scatter” wzięli udział w „Sejmiku Wędrowniczym” Kujawsko-Pomorskiej Chorągwi ZHP
(…) W dniach 12-16 grudnia 2012 roku reprezentanci Hufca Włocławek wzięli udział w delegacji harcerzy Kujawsko-Pomorskiej Chorągwi ZHP,
która udała się na granicę ze Słowacją w celu odebrania „Betlejemskiego Światełka Pokoju” (...).
Przypisy:
(wg oryginalnej pisowni zawartej w pracy magisterskiej
z
której
pochodzą
publikowane
fragmenty)
[1] Rozkaz Komendanta Hufca ZHP Włocławek Miasto
Nr L-10/2010.
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Harcerskie samodoskonalenie w służbie
i braterstwie czyli trzy zasady harcerskiego
wychowania

hm. Piotr Bielicki

…KILKA SŁÓW NA POCZĄTEK
Jest sprawą oczywistą, że podstawowym celem
harcerstwa jest wspieranie wychowania młodego
człowieka w oparciu o harcerskie wartości, które
swoje odzwierciedlenie mają w Obietnicy i Prawie Zucha, Przyrzeczeniu i Prawie Harcerskim
oraz Zobowiązaniu Instruktorskim. Wychowawczy
charakter naszej organizacji opiera się na idei samowychowania i polega na określaniu celów wychowawczych bezpośrednio w drużynach przez
harcerzy, wspieranych przez odpowiednio przygotowanych drużynowych. Jednak należy tu z całą
mocą podkreślić fakt, iż harcerska praca wychowawcza nie stanowi konkurencji wobec wychowawczej roli rodziny – jest jednym z wielu elementów (obok szkoły i innych) składających się
na proces kształtowania osobowości i charakterów naszych wychowanków. Harcerstwo jest sojusznikiem rodziców w procesie wychowywania
dzieci i młodzieży. Dlatego rodziców traktujemy
jako pierwszych i najważniejszych wychowawców.

Swój główny cel, czyli wychowywanie ZHP realizuje poprzez Harcerski System Wychowawczy, na
który składają się trzy elementy, tj.: Zasady Harcerskiego Wychowania (służba, braterstwo, praca nad
sobą) oraz Metoda Harcerska i Program Harcerski.
W tym kontekście niezwykle przekonywujące jest
sformułowanie (gdzieś zasłyszane lub przeczytane), że harcerski wychowawca „…powinien kierować się Harcerskimi Zasadami, wykorzystując
jednocześnie Metodę Harcerską do tworzenia Programu pobudzającego do kształtowania w młodym
człowieku cech i umiejętności potrzebnych w życiu
osobistym oraz przydatnych w społeczeństwie”.
MOŻNA POWIEDZIEĆ, ŻE ZASADY HARCERSKIEGO WYCHOWANIA, które jak wyżej zauważono, stanowią integralną część Harcerskiego
Systemu Wychowawczego, SĄ PODSTAWOWYMI REGUŁAMI REALIZACJI SYSTEMU ORAZ
IDEAMI (DROGOWSKAZAMI) OKREŚLAJĄCYMI HARCERSKIE CELE WYCHOWAWCZE.
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Według zapisów zawartych w Podstawach wychowawczych ZHP „…człowiek ukształtowany w zgodzie z wartościami przyjętymi w naszym harcerskim ruchu wyróżnia się braterskim stosunkiem do
innych, przyjacielską i serdeczną postawą wobec
wszystkich ludzi, gotowością i umiejętnością bezinteresownej służby innym ludziom, Bogu i Polsce
oraz ciągłą pracą nad sobą, nieustannym kształtowaniem i doskonaleniem własnej osobowości…”.
Jak widać, zapis ten w jednoznaczny sposób odnosi się do jednego z filarów harcerstwa (skautingu), czyli do Zasad Harcerskiego Wychowania.
.
…ZASADY HARCERSKIEGO WYCHOWANIA
służba – braterstwo – praca nad sobą
S Ł U Ż B A - czyli czynna, pozytywna postawa wobec Świata i drugiego człowieka.
Służba – oznacza czynną postawę wobec świata, a szczególnie wobec szeroko pojętego środowiska w jakim przyszło nam żyć – uczyć się,
pracować. Zasady harcerskiego wychowania wyróżniają służbę Bogu (zgodnie z wyznawaną wiarą lub systemem przyjętych wartości
moralnych), Polsce i drugiemu człowiekowi…
służba Bogu /lub systemowi wartości/
– wynika z wiary bądź osobistego stosunku do duchowych wartości życia – takich jak:
miłość, prawda, dobro, sprawiedliwość, wolność, piękno, przyjaźń, braterstwo, nadzieja;
służba Polsce – wynika z poczucia przynależności do wspólnoty narodowej i kulturowej, miłości Ojczyzny, godności narodowej, szacunku dla państwa i jego historii;
służba sobie i innym – wynika z osobistej odpowiedzialności za indywidualny rozwój i z osobistego stosunku do społeczeństwa, poczucia odpowiedzialności za rodzinę, lokalną społeczność, kraj i cały świat,
a także z szacunku dla innych i do świata przyrody.
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wiedzieć, że harcerz powinien być patriotą,
znać historię swojego państwa, godnie obchodzić święta narodowe, dbać o środowisko naturalne. Ponadto nie może wstydzić się swojej
wiary, przekonań i ideałów, w razie konieczności jest zobowiązany stanąć w ich obronie. Wobec innych ludzi powinien być pomocny i honorowy, aktywnie uczestniczyć w życiu swojej lokalnej
społeczności, dbać o dobre stosunki rodzinne.
Przez swoje czyny ma być pomocny dla innych.
Kształtowanie charakteru wymaga aktywnej postawy wobec siebie samego i otaczającej rzeczywistości – i to jest właśnie służba. Może ona przejawiać się w formie pracy na rzecz jakiejś wspólnoty,
wykonywania z poświęceniem nałożonych obowiązków itd. Poprzez ideę służby harcerstwo wychowuje prawych, aktywnych i odpowiedzialnych
obywateli – aktywnych, czyli takich, którzy kreują
swoje życie, wykazują się aktywnością w podejmowaniu odpowiedzialności za siebie i innych, nie
boją się wyzwań i trudnych decyzji. Dlatego harcerze jako m.in. członkowie społeczności lokalnych
i uczestnicy różnorodnych grup (formalnych i nieformalnych) powinni współtworzyć rzeczywistość,
starać się zmieniać na lepsze siebie oraz otaczającą rzeczywistość, a nie jedynie przyjmować owe
zmiany. Harcerska idea służby oznaczać może
również zastąpienie własnego „ja” myśleniem
o innych ludziach i o społeczności, w której żyjemy.
W myśl słów jednego z punktów Prawa Harcerskiego „harcerz jest pożyteczny niesie pomoc bliźnim”, służba oznacza pomoc innym osobom nie
tylko wtedy, gdy o pomoc proszą, ale zawsze wtedy, gdy dostrzeżemy, że na drodze mego życia
stanął ktoś, kto potrzebuje pomocy, opieki, wsparcia, pocieszenia. Harcerz wypełniający obowiązek
służby, powinien być dobrym uczniem, powinien
rzetelnie wykonywać swoje obowiązki zawodowe.
Naukę powinien traktować jako podstawę przyszłej
służby Ojczyźnie, społeczności lokalnej i innym ludziom. Praca zawodowa powinna być dla harcerza nie tylko źródłem jego utrzymania, ale przede
wszystkim formą realizacji służby społecznej.

Biorąc powyższe pod uwagę, można byłoby po-
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B R A T E R S T W O - czyli przyjacielska i serdeczna postawa wobec innych.
Braterstwo oznacza bezinteresowne działania dla
dobra innych oraz oznacza otwartość na innych ludzi, budowanie trwałych więzi międzyludzkich. Braterstwo powinno być oparte na zaufaniu, szczerości,
przyjaźni i solidarności. Harcerska idea braterstwa
zwraca szczególnie uwagę na to, iż wszyscy ludzie
powinni żyć w przyjaźni i pokoju, niezależnie od
koloru skóry, narodowości, wyznawanej religii, pochodzenia społecznego, wykształcenia czy wieku.
Braterstwo kładzie również nacisk na to, aby szanować osobowość i odmienność innych. Oznacza to szacunek dla godności i wolności drugiego
człowieka. Harcerz stosujący zasadę braterstwa
powinien przezwyciężać urazy i waśnie między
ludźmi i między narodami. Swoją postawą powinien dawać wyraz uznania naturalnych praw człowieka, co oznacza m.in. sprzeciwianie się przejawom nienawiści i nietolerancji. Braterstwo to nic
innego, niż przyjaźń, tolerancyjność, odpowiedzialność za innych, umiejętność wzajemnej komunikacji i właściwego rozwiązywania konfliktów.
P R A C A N A D S O B Ą - czyli nieustanne
kształtowanie i doskonalenie własnej osobowości.
Praca nad sobą, czyli samodoskonalenie oznacza stałe dążenie do wzmacniania swojego potencjału intelektualnego, duchowego, fizycznego i społecznego. Oznacza rozwijanie talentów
i pasji, jest procesem stawania się „tym, kim się
chce być” (a nie tym, kim się jest). Praca nad
sobą może również oznaczać dążenie do wewnętrznej spójności, jedności z samym sobą,
spełnienia swojego przeznaczenia lub powołania.
Poprzez stosowanie idei pracy nad sobą,
harcerstwo uczy samodzielności i zachęca młodego człowieka do brania odpowiedzialności za własne decyzje i własny rozwój. Wynika to z faktu, iż harcerz przez całe życie
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powinien rozwijać się, kształtować swoja osobowość, dążyć do doskonałości, stawiać sobie cele.
Praca nad sobą to także konsekwencja w swoich
postanowieniach, sumienność w spełnianiu swoich codziennych obowiązków, doskonalenie swoich umiejętności i zwalczanie słabości. W myśl idei
pracy nad sobą, harcerz powinien także rozwijać
swoje zainteresowania, dbać o higienę, zdrowie
i swój wygląd zewnętrzny. Powinien umieć przyznać się do własnych błędów i podejmować działania zmierzające do ich unikania w przyszłości.

…KILKA SŁÓW NA ZAKOŃCZENIE
Zasady Harcerskiego Wychowania są jednym
z filarów harcerstwa (skautingu). Wyznaczają one bowiem praktyczne kierunki działania wychowawców harcerskich. Są pewnego rodzaju
drogowskazem, gdyż wyznaczają sposób, w jaki
drużynowy harcerski powinien realizować ideały
zawarte w Prawie i Przyrzeczeniu Harcerskim.
Należy podkreślić, że te trzy zasady są ze
sobą spójne i powinny się nawzajem przenikać i uzupełniać, bo tylko wtedy będą spełniać swoją rolę wychowawczą. Krótko mówiąc,
HARCERZ POWINIEN PRACOWAĆ NAD WŁASNYM ROZWOJEM POPRZEZ PEŁNIENIE
SŁUŻBY W ATMOSFERZE BRATERSTWA.
Można by jeszcze wiele napisać na temat wagi
ZHW, ale niechże podsumowaniem tego co wyżej powiedziano, będzie oryginalny tekst zaczerpnięty z dokumentu „Podstawy Wychowawcze ZHP”, gdyż w syntetyczny sposób
ilustruje on osobowość człowieka kształtowanego w duchu Zasad Harcerskiego Wychowania, czyli służby, braterstwa i pracy nad sobą.
[…]
Idee braterstwa, służby i pracy nad sobą przyświecają harcerskim działaniom na co dzień. Jaki ma być
człowiek, którego kształtuje dzisiejsze harcerstwo?
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Powinien być patriotą – znać swoje korzenie i historię swojego kraju. Szanuje je i umiejętnie z nich
czerpie. Ma świadomość tego, co jest jego ojczyzną,
bo żeby kogoś kochać – trzeba go znać. Wie, z jakich polskich osiągnięć, wydarzeń, rodaków może
być dumny. Patrzy w przyszłość z odwagą. Nie zapomina o tym, co było, ale nie żyje przeszłością. Na
co dzień swój patriotyzm realizuje przede wszystkim przez odpowiedzialną postawę obywatela.

snym, pozytywnie podchodzącym do siebie, do
drugiego człowieka, do świata. Nie wznosi barier,
tylko buduje mosty. Ma zaufanie do ludzi. Umie słuchać, jest wrażliwy na piękno i na drugiego człowieka, umie i chce się uczyć się od innych. Jest
otwarty na różne problemy, zagadnienia. Wprowadza w czyn ideę braterstwa. Jest obywatelem
świata – ma horyzonty szersze niż granice kraju
czy kultur, szanuje innych ludzi i ich odmienność.

Powinien być świadomym obywatelem,
czyli aktywnym uczestnikiem społeczności,
do której należy. Umieć pracować w zespole, podejmować wyzwania, inicjować działania,
realizować cele, wykazywać się chęcią działania. Znać swoje prawa i obowiązki wobec
kraju i świadomie z nich korzystać, szanując demokrację, w tym demokratycznie wybrane władze.

Powinien być człowiekiem uczącym się, czyli gotowym na zmiany – stale poszukiwać rozwiązań i zadań, uczyć się (nie tylko na błędach), być
ciekawym świata, poszukiwać i selekcjonować
informacje, odnajdywać siebie w procesie zmian
oraz chętnie zdobywać wiedzę i wykształcenie
oraz doświadczenia. Pracuje nad sobą całe życie - planuje swój rozwój, stara się być wszechstronny, mieć pasję, odważnie podejmować wyzwania i konsekwentnie realizować cele. Chce
wiedzieć więcej niż wie i umieć więcej niż umie.

Powinien być człowiekiem odpowiedzialnym – za siebie, za rzetelne wykonywanie obowiązków, za własne decyzje, które podejmuje
w sposób świadomy. Bierze odpowiedzialność
za każde dane słowo. W sposób odpowiedzialny podchodzi do życia i współtworzy wspólnoty.
Powinien być aktywnym członkiem wspólnot – lokalnej, rodzinnej, uczelnianej, szkolnej,
zawodowej itd. Umiejętnie godzić i równoważyć obowiązki wynikające z pełnienia różnych
ról społecznych. Nie zaniedbuje żadnej dziedziny życia. Ustala właściwe priorytety, jest świadomy swoich możliwości i przekłada je na pełnienie różnych ról. Wciela w czyn ideę służby.
Powinien być prawy - uczciwy i żyć w zgodzie
z zasadami (wynikającymi z wartości uniwersalnych, społecznych, Prawa i Przyrzeczenia Harcerskiego, wyznawanej religii), czyli jest człowiekiem
o ukształtowanym, uporządkowanym i stabilnym
systemie wartości. Umie odróżniać dobro od zła.
Ma mocny charakter, konsekwentnie postępuje
zgodnie z przyjętymi zasadami, potrafi poradzić
sobie w trudnych sytuacjach życiowych, nie przekraczając przy tym norm moralnych. Poszukuje
autorytetów i sam staje się autorytetem, cechuje
się wysoką kulturą osobistą, dba o jakość życia.
Powinien być człowiekiem otwartym i rado-

Powinien być dzielnym i zaradnym, potrafić radzić sobie w każdej sytuacji, być kreatywnym, umieć znaleźć pomoc w sytuacjach
trudnych, dobrze gospodarować czasem, pieniędzmi,
sprzętem.
Jest
przedsiębiorczy,
chce pozostawić świat lepszym niż go zastał.
Powinien dbać o zdrowie ciała i ducha,
czyli być odpowiedzialnym za swoje zdrowie, znaleźć dla siebie zdrowe drogi życia i aktywne formy spędzania wolnego czasu. Nie ulega żadnym nałogom, ma silną wolę.
[…]
Ź r ó d ł a:
1. Statut ZHP.
3. „Harcerskie ideały” dokument przyjęty Uchwałą RN ZHP nr
33 z 22 lutego 1997 r.
4. „Bądźmy czytelni bądźmy widoczni, bądźmy otwarci” – deklaracja ideowa XXXII Zjazdu ZHP, XII.2001.
5. „Podstawy Wychowawcze ZHP”, dokument przyjęty przez
XXXIII Zjazd ZHP, XII.2005.
6. „Harcerski System Wychowawczy - podstawowe pojęcia”
(broszura KI „Stos”), hm. Piotr Bielicki, Hufiec ZHP Włocławek, Włocławek 2004.
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NASZE RECENZJE
„Księgi Jakubowe”

recenzja: hm. Paweł Bielicki
Hejty internetowe dotyczące Olgi Tokarczuk autorki,
której twórczością jestem zafascynowany wprawiły mnie
w zakłopotanie. Niezwłocznie podjąłem decyzję o przeczytaniu jej
nowej powieści. Okazało się, że „Księgi Jakubowe” to intelektualne
wyzwanie. Czytelnicza przygoda, która zdaje się nie mieć końca.
Wymagająca, bo trzeba jej poświęcić czas i uwagę, jakiej nie
poświęcamy większości lektur. Mnóstwo odniesień do historii,
kultury, religii, obyczajowości XVIII wiecznej Polski i nie tylko.
Czytając książkę przenosimy się do świata, którego już nie ma,
ale który w niezwykły sposób ożywa w narracji pełnej szczegółów
codziennego życia ludzi o różnym statusie majątkowym,
różnych przekonaniach. Taki sposób przedstawienia „tego
świata” powoduje, że odnosimy wrażenie jakby fabuła była
jedną z relacji w codziennych „Wiadomościach”. Wydawałoby
się, że główną postacią powieści jest Jakub Frank, ale moim
zdaniem jest on tylko pretekstem do ukazania mechanizmów
powstawania wspólnoty - sekty. Niewątpliwie Jakub Frank-postać
charyzmatyczna, kontrowersyjna, wieloznaczna, przekonana
o swoim mesjanizmie, wnosząca niepokój nawet przerażenieprowadzi nas przez barwną historię swojego przewodzenia
grupie religijnej. Dodatkowym atrybutem książki jest wątek metafizyczny, a jego uosobieniem staruszka Jenta,
która „nie umarła do końca”. Widzi zdarzenia z niezwykłej perspektywy. Jest obecna w powieści od początku
do końca, a nawet wykracza poza jej ramy, opowiadając nam o losach potomków pokolenia Jakuba Franka.
Poza walorami poznawczymi i intelektualnymi doznaniami powieść może być doskonałym źródłem
refleksji na temat roli przywódcy wykorzystującego ideologię, religię do zaspakajania swoich
aspiracji. Podsuwa wiele sposobów budowania więzi w grupie, a jednocześnie jest przestrogą:
dla członków wspólnoty, aby nie ufali ślepo, zachowując zawsze odrobinę refleksji i zdrowego rozsądku
dla lidera-przywódcy, aby w swoim postępowaniu i dążeniu do celu, zawsze postępował etycznie,
przedkładając nad wszystko dobro i godność członków wspólnoty.
Na pewno moja recenzja nie ukazuje bogactwa wątków prezentowanych przez autorkę, która poświęciła 6 lat
na opracowanie tej historii w taki sposób, żeby nie pozwolić nam oderwać się od lektury, a jednocześnie skłonić
nas do wielopłaszczyznowej refleksji. Swoją refleksję skupiłem na jednym aspekcie ponieważ może skłonić
do przemyśleń nad naszymi postawami instruktorskimi. Istnieją w naszym życiu obszary wymagające dużego
wyczucia i delikatności w postępowaniu z wychowankami. Należy do nich m.in. sfera duchowości, w którą
nie należy zbyt głęboko ingerować, a zwłaszcza nie należy wykorzystywać atutu przywództwa do własnych
celów. Można jedynie dawać własny przykład, przestrzegając szeroko pojętych norm moralnych i etycznych.
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