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Spis treści 

Czuwaj!

Trzy lata temu rozpoczęliśmy 
przygodę z “Harcerskim 
Słowem” i jesteśmy niezmiernie 
szczęśliwi, że wciąż działamy 
i wydajemy nasz kwartalnik 
nie zatrzymując się nawet 
na chwilę! Po raz trzynasty 
witamy Was na naszych 
łamach, i mimo iż jest to liczba 

pechowa, nie przejmujemy się tym wcale.

W niniejszy numerze zaprezentujemy naszym czytelnikom 
m.in. podsumowanie naszej ankiety oraz eksperyment 
związany z prezentowaniem życia drużyn w przeciągu 
ostatniego kwartału. Mamy dla Was także felieton 
o bieganiu, i to nie byle jakim - kto z Was biegł kiedyś 
do Watykanu? Ja na pewno nie więc tym bardziej 
doceniam tego typu wyzwania, które ludzie sobie stawiają.

Ankieta, której wyniki możecie zobaczyć w tym numerze, 
dała nam sporo do myślenia, tak samo jak lekka posucha w 
artykułach na stronie naszego Hufca - już w tym numerze 
wprowadzamy pewne zmiany i będą one kontynuowane 
w kolejnych wydaniach kwartalnika, ponieważ chcemy 
na wszystko zareagować odpowiednio szybko i dostarczyć 
Wam wysokiej jakości informacje. Tymczasem, jak 
zawsze, zapraszam Was do zapoznania się z najnowszym 
wydaniem “Harcerskiego Słowa”, już po raz trzynasty!

Redaktor Naczelny
pwd. Michał Bielicki
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Rozpoczynamy nową tradycję na łamach naszego kwartalnika - każda drużyna będzie miała możliwość pochwale-
nia się swoją działalnością podczas minionego kwartału. Nie zawsze każda drużyna zrobi coś na tyle dużego, żeby 
powstawał o tym większy artykuł, dlatego zaczynamy wypytywać poszczególne środowiska co się u nich działo 
w ostatnim okresie w ujęciu przekrojowym i tutaj mamy pierwsze, testowe wydanie takiego rozwiązania. Podziel-
cie się z nami swoimi opiniami na ile takie przedstawienie wydarzeń w „Harcerskim Słowie” Wam się podoba, a my 
będziemy namawiać drużyny, żeby wypełniali strony kwartalnika swoimi informacjami w kolejnych numerach! 

Co u drużyn 

piszCzy?
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Drużyna: 3 DH Kamyki z Tłuchowa 
Drużynowy: Wioletta Krzysztoforska 
Przyboczni: Klaudia Wrześniak 
 Zastępy: „Patryczki” pod wodzą Patrycji Lewandowskiej 
 „Mikołajki” pod wodzą Mikołaja Siecińskiego 
Miejsce zbiórek: działamy przy Gminnym Ośrodku Kultury w Tłuchowie i tu się spotykamy w każdy czwartek
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Najzabawniejsza sytuacja:  Mamy fajnych zuchów - na ostatniej zbiórce integracyjnej podczas której zuchy razem z harcerzami 
pląsali, zuchy wygrały z harcerzami .... w wężyka :- )  Honor drużyny został zachwiany:-)  
Plany na następny kwartał:  
- Udział w Rajdzie Nocnym Włocławskim
- Warty honorowe przy Grobie Pańskim
- Przygotowania do udziału w obozie
- Pomoc w hufcu - ukończenie sali pamięci
- Biwak Integracyjny z harcerzami z Hufca Sierpc  /sąsiedzi Tłuchowa/ 

Najważniejsze tematy zbiórek: 
Styczeń „Harcerskie ideały”  /podsumowanie wiedzy harcerskiej zdobytej w okresie wrzesień-grudzień/ Trochę historii, wie-
dzy terenoznawczej, pionierki itp. był to quiz/ 
Luty „Zasady - Po co komu one? „ 
Luty „ Bi-Pi - DMB 2017” - Kto to wszystko zaczął?”  /Miły czas w gronie ukochanych harcerzy. Dużo ciepłych słów, malowa-
nie giga portretu Bi-Pi
Marzec „Eko-aktywni - Zbiórka w terenie z okazji Dnia Wiosny” /Tego dnia nasza drużyna zorganizowała grę w której 
uczniowie klas 4 i 5 poznawali gatunki drzew. Szukaliśmy najstarszego drzewa w Tłuchowie - znaleźliśmy  :-) . Nauczyliśmy 
się jak określać wiek drzewa na podstawie obwodu. 
Kwiecień 30.03-02.04 Udział w ogólnopolskiej zbiórce Żywności zorganizowanej przez Bank Żywności w Płocku. Zebraliśmy 
180kg żywności, którą przekazaliśmy w ramach paczek świątecznych potrzebującym rodzinom z terenu gminy. Akcja była o 
tyle inna ,że tym razem harcerze sami wybierali rodziny ze swojego otoczenia, które obdarowali tymi paczkami :- ) Rozdali-
śmy 18 paczek. 
Najważniejsze wydarzenie: 
Z tych miesięcy to udział w V Wojewódzkim Festiwalu Piosenki Harcerskiej w Wąbrzeźnie z sukcesem w postaci wyśpiewane-
go II miejsca. 
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Drużyna: 1 WDSH „Element”
Drużynowy: Jakub Szczupakowski
Przyboczni: Agata Napiórkowska, Paweł Mikulski
Miejsce zbiórek: Teren
Najważniejsze tematy zbiórek: 
Improwizacje jako life-hacki, Gdzie na obóz w 2018? czy też Rowerowy zwiad terenowy.

Najważniejsze wydarzenie: 
Najważniejszym wydarzeniem jest ustalenie, że kolejny obóz (w 2018r.) będzie obozem zagranicznym i odbędzie się w Walii.

Plany na następny kwartał: 
- Jedziemy na Polową Zbiórkę Harcerstwa Starszego oraz oczywiście obóz drużyny, a gdzieś po drodze harce zastępów.
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Wielka roCzniCoWa

ankieta

Jako iż minęły już trzy lata od początku Tworzenia tego kwartalnika, chcieliśmy 
poznać opinię Was, Czytelników, na kilka tematów. Czyta nas coraz więcej 
osób, a i z czasem wymaganie co do jakości i zawartości mogą rosnąć. 
Dlatego też, mimo że tworzenie takiego cyklicznego periodyku w naszym 
włocławskim harcerskim środowisku jest naprawdę nie lada wyzwaniem, my 
sami chcielibyśmy wiedzieć co jeszcze można ulepszyć, co można zmienić i 
na ile do tej pory spełnialiśmy swoją misję, którą rozpoczęliśmy trzy lata temu. 

Jakie są wyniki naszej ankiety? Pełne omówienie możecie zobaczyć na 
kolejnych stronach.
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W zasadzie, wiek czytelników może wydawać się mało istotną informacją, a jednak zaskakuje i cieszy, że 50% ankietowanych 
Czytelników to ludzie w wieku 18-25 - chociaż akurat w tym przedziale wieku spodziewaliśmy się najmniejszej liczby 
czytelników. Dużą liczbą pochwalić się też mogą młodsi harcerze w wieku 13-17 - ta statystyka tylko pokazuje, że młodzi są 
naprawdę zaangażowani w życie Hufca i chcą być na bieżąco z wszelkimi wydarzeniami związanymi z naszym środowiskiem.

Bardzo ucieszył nas fakt, naszymi czytelnikami są też ludzie spoza Hufca - wiadomym było, iż większość to 
są “nasi”, jednak zawsze fakt, że nasze poczynania są śledzone przez inne środowiska lub osoby niezwiązane 
z harcerstwem w ogóle daje nam jeszcze większą motywację, żeby pokazać się z jak najlepszej strony.
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To, przynajmniej dla nas, jedno z najciekawszych zestawień - jakie jest Wasze źródło docierania do kwartalnika? 
Kompletnie nie spodziewaliśmy się aż takiego rozstrzału i różnorodności; jedni dostają nowe numery na 
maile, inni wchodzą na oficjalną stronę naszego Hufca, gdzie też wstawiamy kolejne wydania, a jeszcze 
inni zapewne widzą powiadomienia na Facebooku i dostają się do “Harcerskiego Słowa” właśnie stamtąd. 
(przy okazji - zapraszamy do bezpłatnej prenumeraty kwartalnika mimo wszystko!)

Kto w dobie internetu czyta? - to jest ciekawe pytanie. Jako wydawnictwo online doskonale zdajemy sobie sprawę, że mniej 
przyjemności jest z czytania perdiodyków na ekranie komputerów czy smartfonów dlatego dbamy także o wypełnianie 
naszych stron m.in. fotografiami ilustrującymi Zycie naszego Hufca. Wszyscy jesteśmy zabiegani, zalewani informacjami z 
każdej strony, dlatego trudno jest śledzić wszystko dokładnie, krok po kroku.  
Jest to wręcz niemożlwe. Dlatego też cieszy nas tak duży procent ludzi, którzy są z nami regularnie, co trzy miesiące. 
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Na przestrzeni trzech lat mieliśmy różne mniej lub bardziej kosmetyczne zmiany w wyglądzie różnych elementów 
kwartalnika i bardzo chcieliśmy wiedzieć, które z zaprezentowanych do tej pory styli graficznych i składu pisma 
podobały się Wam najbardziej. Według opinii naszych czytelników wiemy, które numery podobały się najbardziej. 
Postaramy się, aby kolejne numery kwartalnika były zbliżone pod względem wyglądu do tych wskazanych w ankiecie.

https://harcerskieslowo.files.wordpress.com/2015/04/nr-5-2015_harcerskie-sc582owo_i-iii-2015.pdf
https://harcerskieslowo.files.wordpress.com/2015/10/nr-7-2015_harcerskie-sc582owo_vi-ix-2015.pdf
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Zdecydowanie najlepszym działem dla większości naszy Czytelników jest podsumowanie wydarzeń z naszego 
Hufca - wiele osób chce wiedzieć co się u nas ostatnio ciekawego działo, gdzie nasze drużyny pojechały, gdzie 
pomogły, co zorganizowały. I to jest właśnie główny cel naszego kwartalnika - żeby po latach można było 
wrócić do niego jako kroniki całego Hufca zbierającej najważniejsze momenty z życia naszego kwartalnika.
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A oto i zwycięzca na najlepszą okładkę w historii naszego kwartalnika! Numer siódmy nie dał szans 
konkurencji, mimo iż niektórzy woleli inne opcje, to jednak ta okazała się tą najbardziej przykuwającą oko. To 
już koniec podsumowania ankiety, w której wzięliście udział. Pojawiło się w niej także kilka indywidualnych 
sugestii, które mamy zamiar wziąc pod uwagę - więc obserwujcie nas uważnie przez kolejne lata!
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Biegać zacząłem gdy miałem 30 lat i ważyłem  98 kg w roku 
2010 za namową żony, która ten sport uprawiała od dłuż-
szego czasu Największą jak dotąd przygodą mojego życia 
jest bieg do Watykanu w 2014 roku. 2 kwietnia 2005 roku 
zmarł Jan Paweł II, byłem tego dnia w kościele i modląc się 
zacząłem płakać. Zacząłem się wtedy zastanawiać – jak to 
jest, że płacze za człowiekiem, którego nigdy nie widziałem 
na oczy. Poprosiłem wtedy Boga, aby pozwolił mi kiedyś 
nawiedzić Jego grób, skoro nie udało mi się spotkać Go za 
życia. Bóg już wtedy wysłuchał mojej modlitwy, ale przy-
gotował inne rozwiązanie mojej prośby. W 2014 roku zosta-
łem zaproszony na bieg do Watykanu, na kanonizacje. Było 
to wspólne przedsięwzięcie dwudziestu osób, które zrobi-
ły to z pasją. Biegliśmy sztafetą przez tydzień by zdążyć na 
27 kwietnia. Było nas 20 osób z Brodnicy i Nowego Miasta 
Lubawskiego. Podzieliliśmy się na 3 grupy w 2 busach po 
6 osób i jeden samochód z 4 osobami. Każdego dnia przebie-
galiśmy łącznie 300 km, co wychodziło po około 20-30 km 

na osobę. W Polsce biegliśmy przez Częstochowę, gdzie mo-
dliliśmy się o łaski. Po drodze mijaliśmy Słowację, Austrię, 
Włochy. Biegnąc brzegiem Adriatyku, zatrzymałem się by 
się w nim wykąpać. Mieliśmy przystanki w Asyżu, Wenecji. 
Będąc w Watykanie. Na miejscu byliśmy już dzień przed ka-
nonizacją, noc tę spędziliśmy czekając przed placem Święte-
go Piotra. Było tak wielu ludzi i taki ścisk, że mogliśmy spać 
na stojąco. Momentami było ciężko a jednak udało nam się 
osiągnąć zamierzony cel i mamy już plany na kolejne bieg 
z Litwy do Hiszpanii szlakiem św. Jakuba     W dużym skrócie 
opisałem wam moją niesamowitą  przygodę jednakże moim 
celem nie było pisać obszernie o całej mojej historii biega-
nia a ukazać wam że można harcerstwo łączyć z innymi pa-
sjami które chcemy w życiu spełniać nie patrząc na to ile 
mamy lat  Za nim się stałem 36-cio letnim mężczyzną , mę-
żem ,ojcem dwójki dzieci , biegaczem amatorem to przede 
wszystkim byłem jestem i będę do końca życia harcerzem.

HaRCERZ biEgiEM DO WaTyKaNu

Podharcmistrz Maciej Popławski

Jestem 36 letnim harcerzem – instruktorem. Działam 
w Hufcu ZHP Brodnica od 1992 roku. Oprócz 
harcerstwa pasjonuje mnie bieganie i obie swoje pasje 
staram się łączyć, ponieważ teraz biegam regularnie 
od 3 do 4 razy w tygodniu pokonując ok 6o km na 
tydzień, a wraz z moją siedmioletnią córeczką Majką 
bierzemy czynny udział w życiu naszego Hufca.
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recenzja: hm. Piotr Bielicki 

Kilka lat temu, tuż przed kolejną rocznicą wybuchu Powstania 
Warszawskiego, przeczytałem książkę Zygmunta Głuszka „Hej 
Chłopcy… – Harcerze Szarych Szeregów w Powstaniu War-
szawskim” (część II – Powstanie). Jej lektura była wyjątkowym 
przeżyciem, gdyż stanowi ona pasjonującą relację uczestnika 
Powstania Warszawskiego – dodam, relację niezwykle suge-
stywną. Moim zdaniem książka ta może być pasjonującą lek-
turą i to nie tylko dla osób interesujących się historią. Autor w 
doskonały sposób oddaje klimat walczącej Warszawy zamiesz-
czając w książce wiersze, liczne fotografie, kopie dokumentów. 

Książka ta jest kontynuacją pierwszej części zatytułowa-
nej „Hej Chłopcy… – Zawiszacy z Szarych Szeregów”. War-
to dodać, że autor książki w Powstaniu Warszawskim był 
m.in. komendantem stanic Harcerskiej Poczty Polowej przy 
Al. Jerozolimskich 25 i ul. Hożej 13. Za wykonanie zada-
nia bojowego, tj. przepłynięcie Wisły z meldunkami do od-
działów AK na Pradze i powrót do Śródmieścia mianowa-
ny podharcmistrzem oraz odznaczony Krzyżem Walecznych.

Gorąco polecam tę publikację hecarzom i wędrownikom, 
a w szczególności instruktorom – harcerskim wychowawcom.

NaSZE RECENZJE
„Hej, CHłopCy… – HarCerze szaryCH 

szeregóW W poWstaniu WarszaWskim”
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