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Spis treści 

Czuwaj!

Wakacje w pełni, dla harcerzy 
jest to czas kojarzący 
się z podsumowaniem 
minionego roku harcerskiego 
celebrowanym zazwyczaj
jakąś akcją letnią, obozami 
czy koloniami. W momencie 
pisania tego wstępu 
jestem całkiem świeżo po 

odwiedzinach na tegorocznym obozie zorganizowanym
przez dwa szczepy naszego hufca. Jako osoba, która na
co dzień nie jest w stanie uczestniczyć aktywnie w życiu
harcerskim, taka krótka wizyta ładuje baterie i niezwykle
harcersko motywuje – uwierzcie mi, kilka dni przebywania
z młodymi, pełnymi werwy i pomysłów harcerzami
sprawia, że myśli się całkiem spokojnie o przyszłości
harcerstwa, a do tego samemu jest się zmotywowanym
do dalszego działania. Jednakże, o obozie zapewne słów
kilka więcej padnie w następnym numerze kwartalnika,
tymczasem przyjrzyjmy się zawartości poniższego wydania!

W drugim kwartale tego roku miało miejsce niesamowite
wydarzenie, podczas którego spotkało się wielu dawniej
działających harcerzy naszego Hufca, drużyna Terabithii 
udała się na spektakl do teatru z okazji Dnia Dziecka, 
natomiast harcerze starsi wybrali się na zbiórkę 
polową – o tych trzech wydarzeniach przeczytacie 
w dalszej części tego numeru kwartalnika. Dodatkowo, 
w swoim felietonie hm. Piotr Bielicki przekazuje rady dla
drużynowych, a kilka stron dalej pwd. Mariusz Bielicki
recenzuje „Na szali losu”, autobiografię Jerzego Pietrkiewicza.

Nie trzymam Was, Czytelnicy, dłużej przy tym wstępie,
jak zawsze życzę ciekawej lektury i już teraz zapraszam
do zapoznania się z kolejnym numerem „Harcerskiego Słowa”!

Redaktor Naczelny
pwd. Michał Bielicki
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Jedziemy w Bory – 47 osóB, 17 rodzin, 5 dni
  hm. Piotr Walburg

Każdy, kto przeżył swoją młodość w drużynie harcerskiej z sentymentem powraca do czasu, gdy 
spędzało się go więcej poza domem. Szybko po odrobionych lekcjach (lub czasem nie ) pędziliśmy 
do „Bykowni”, do Hufca w SP nr 20 lub później na Żabią, pod „Kamień” na Falbance, na Łubę, czy 
po prostu do harcówki. Siadaliśmy z gitarą, graliśmy w kosza i siatkę, śpiewaliśmy, żartowaliśmy. 
Byliśmy razem. I to właśnie przyciągało nas do drużyny. Ludzie, z którymi chętnie podejmowaliśmy 
działania i służbę na rzecz lokalnej społeczności, wykonywaliśmy zadania, organizowaliśmy 
przedsięwzięcia, tworzyliśmy nowe rzeczy. Przygotowywaliśmy się do nowych ról w przyszłości.
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Kadrę Hufca ZHP Włocławek w chwili obecnej w znacz-
nej większości stanowią instruktorzy i harcerze z gimna-
zjów, liceów, w mniejszości studenci. Jest to specyficzna 
sytuacja dla mieszkańców miast, z których większość 
młodzieży podejmuje studia poza miejscem zamieszka-
nia i emigruje z rodzinnego miasta. Brakuje mam starszej 
kadry, która mogłaby wesprzeć swoim doświadczeniem 
zaangażowaną młodzież. Dlatego poprzez aktywne, 
atrakcyjne, oparte na metodzie harcerskiej działania po-
stanowiłem dotrzeć do „starych” harcerskich znajomych.

„Jedziemy w Bory” to hasło, które miało zachęcić byłych 
członków i przyjaciół 147 Włocławskiej Drużyny Wę-
drowniczej SCATTER do wspólnego wyjazdu z rodzina-
mi na kilka dni do lasu. Udało się. Pierwszy weekend wa-
kacji spędziliśmy w Harcerskim ośrodku Hufca Tuchola 
w Białej. Każda rodzina stanowiła zastęp, który musiał 
się nazwać, zrobić wystrój miejsca zakwaterowania. 
Nasz pobyt opierał się na działania programowe w blo-
kach po śniadaniu, po obiedzie oraz po kolacji. Miejsco-
wa kadra harcerska zapewniła opiekę nad najmłodszymi 
dziećmi oraz przygotowała zajęcia dla pozostałych. My 
również nie próżnowaliśmy. Ojcowie przygotowali tra-
sę, mamy opracowały zadania. Dzieci swoim rodzicom 
zorganizowały atrakcyjny i wymagający tor przeszkód. 
Choć często towarzyszył nam ulewny deszcz, realizowa-
liśmy program zgodnie z planem. Odbył się spływ ka-

jakowy z Mylof, wycieczka do Akweduktu w Fojutowie 
oraz na basen. Śpiewaliśmy przy ognisku, uczyliśmy się 
pierwszej pomocy, pląsaliśmy z dziećmi, przeciągaliśmy 
linę, graliśmy w badmintona, strzelaliśmy z wiatrówki, 
plażowaliśmy nad jeziorem. Mieliśmy czas, by zintegro-
wać się po latach na nowo ze sobą i z naszymi dziećmi. 

Organizacja 1. wyjazdu harcerskich rodzin z Włocław-
ka przerosła moje najśmielsze oczekiwania. Atmosferę 
współpracy, zabawy, przyjaźni wspominamy do dzisiaj. 
Odnowiliśmy nasze relacje, częściej się ze sobą kontak-
tujemy, szukamy pomysłów na wspólne spędzanie cza-
su, motywujemy się w uzyskiwaniu wysportowanych 
sylwetek. Ustaliliśmy, że w kolejny weekend wakacji 
w 2018 roku znów musimy się spotkać. W planach jest 
też bal instruktorski, który odbędzie się w najbliższym 
karnawale. Utworzy się Harcerski Klub Strzelecki, Har-
cerski Klub Rowerowy. Dzięki zbiórce pieniężnej na hu-
fiec zakupione zostaną kolorowe tonery do drukarki. 
Być może kilkoro z nas zajmie się wybranymi działania-
mi na rzecz hufca i włocławskich harcerzy? To wszyst-
ko jest owocem spotkania 17 rodzin, 47 osób w 5 dni. 

Nie potrzeba było wiele. Wystarczył las, wspomnienia 
i my. Jestem dumny i szalenie zadowolony, że otaczam 
się tak wspaniałymi ludźmi. Do zobaczenia na szlaku.
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TeraBiThii w TeaTrze
      zuzanna Bonkowska

/tekst po raz pierwszy został opublikowany w serwisie na stronie internetowej hufca w dniu 13 czerwca  2017  r. – 
w wersji publikowanej w Kwartalniku HS zostały wprowadzone zmiany redakcyjne/
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Czwartego czerwca br. 117 Włocławska Druży-
na Harcerska Terabithii wybrała się do Teatru Im-
presaryjnego we Włocławku na spektakl pod 
tytułem ,,Babcia na jabłoni”. Wyjście to zostało zor-
ganizowane, by uczcić niedawny Dzień Dziecka w 
ramach cyklu Niedzielnych Spektakli Familijnych.
 
Spektakl został przygotowany przez włocławską gru-
pę teatralną ,,Skene”. Występowało w nim wielu mło-
dych, a nawet bardzo młodych, aktorów. Reżyserem 
a zarazem twórcą scenariusza był Mieczysław Syna-
kiewicz. Muzyką zajmował się Piotr Matuszkiewicz a 
kostiumami Dorota Główczyńska wraz z Dariuszem 
Piotrowskim. Przedstawienie zostało zainspirowane 
powieścią Miry Lobe, austriackiej pisarki, której talent 
można porównywać ze zdolnościami Astrid Lindgren.

Przedstawienie podejmowało ważny, a zarazem trud-
ny do rozwiązania, problem fascynacji dzisiejszej mło-

dzieży i dzieci nowinkami technologicznymi takimi jak 
laptop, smartfon itp. Młodzi ludzie, wpatrzeni tylko i 
wyłącznie w swoje elektroniczne zabawki, zapominają 
jak ważny jest realny kontakt z drugim człowiekiem. W 
takim świecie właśnie żyje główny bohater, czyli Andi. 
Jest to chłopiec nieszczęśliwy, gdyż jako jedyny w swo-
im towarzystwie, nie posiada babci. A babcia, zdaniem 
jego znajomych, to czysty skarb w postaci niezliczonych 
słodyczy, nowych telefonów i kieszonkowych. Na szczę-
ście, ni stąd, ni z owąd, pojawia się właśnie babcia. Jest to 
osoba stateczna, lekko staroświecka, żyjąca innymi war-
tościami. I tu powstaje pytanie – czy uda jej się zyskać 
sympatię współczesnej młodzieży i zaprosić ich do świa-
ta pełnego niesamowitych przygód? Oczywiście, że tak!

Spektakl, choć trwał jedynie godzinę zegarową, zobrazo-
wał nam, że można, nawet w dzisiejszych czasach, żyć ina-
czej, żyć pełnią życia, bez wszelkich nowinek technolo-
gicznych. Wyjście do teatru uważamy za bardzo udane :)
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Polowa zBiórka 
harcerzy sTarszych w korzkwi
 natalia Piasecka

/tekst po raz pierwszy został opublikowany w serwisie na stronie internetowej hufca w dniu 22 czerwca  2017  r. – w wersji 
publikowanej w Kwartalniku HS zostały wprowadzone zmiany redakcyjne/
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W dniu 29 kwietnia br. reprezentacja włocławskich har-
cerzy starszych wybrała się wraz z opiekunem – Na-
talią Idzikiewicz na Polową Zbiórkę Harcerzy Star-
szych do Korzkwi. Jako, że dystans jest dość odległy 
to należało wybrać wehikuł, którym się tam dostanie-
my – padło na torową bestię, która wiążę się z litera-
mi PKP. Po kilku godzinach jazdy wspaniałym pocią-
giem, która była obfita w radość i wiele zabawnych 
sytuacji wreszcie dotarliśmy do Krakowa i stamtąd po-
jechaliśmy podmiejskim autobusem na miejsce zbiórki.

Już na początku miejsce zlotu wydało nam się urokli-
we, dlatego też czym prędzej chcieliśmy je zwiedzić. Po 
rozpakowaniu plecaków, dowiedzieliśmy się, że naszym 
zadaniem będzie wczucie się w detektywów i rozwiąza-
nie zagadki, która dotyczy pewnego pisarza – należało 
poznać jego historię i ciekawostki, które pomagały w ła-
migłówce. Jako, że większość uczestników się nie znała 
to pierwszego dnia postawiono na integrację – śpiewali-
śmy, wygłupialiśmy się i spędzaliśmy razem czas na do-
cieraniu się. Ponadto przyłączono nas do gniazd, w celu 
łatwiejszej organizacji. Nasza drużyna trafiła do świet-
nego gniazda Jadzi. Nim się ocknęliśmy z szału pozna-
wania nowych osób dzień zaczął chylić się ku końcowi.

Kolejny dzień rozpoczął się apelem oraz dostarcze-
niem nam mnóstwa informacji, które pomagały nam 
odnaleźć na zlocie, a także odkrywały mętne wido-
ki na nadchodzące wydarzenia. Przed południem 
mogliśmy sprawdzić się podczas Starszoharcerskiej 
Ligi Sportowej, gdzie mogliśmy wykazać się naszą tę-

żyzną fizyczną, zaś po pysznym obiedzie czekały na 
nas Warsztaty Detektywa. Tam mogliśmy pogłębić 
swoją wiedzę i umiejętności z najróżniejszych dzie-
dzin dotyczących naszego życia – jak to wszechstron-
ni detektywi. Drugi dzień zwieńczyło ognisko, któ-
re odbyło się w gronie naszego Jadziowego gniazda.

Trzeci i czwarty dzień były chyba najbardziej wymagają-
cymi dniami, które oscylowały wokół gier. Uczestniczyli-
śmy w całodziennej grze terenowej, na której kilka zadań 
i informacje w nich zawarte przybliżały nas do rozwią-
zania śledztwa, a także w trasie po Krakowie, gdzie mo-
gliśmy zmierzyć się z innymi gniazdami. Na dokładkę 
czekało na nas zwiedzanie najciekawszych krakowskich 
muzeów. Mieliśmy okazję zobaczyć wystawy w: Muzeum 
PRL, Collegium Maius UJ i Fabryce Schindlera oraz 
Muzeum AK. Po ciężkim, a zarazem ciekawym i intere-
sującym historycznie dniu wróciliśmy do obozu, gdzie 
czekała na nas jeszcze jedna niespodzianka – koncert 
Sweet Molly, Hubi Gie, Delskins oraz festiwal kolorów.

Niestety wszystko co dobre szybko się kończy i był 
to ostatni dzień naszego pobytu w Korzkwi. Na-
stępnego ranka czekał na nas apel i oficjalne poże-
gnanie oraz nieunikniony powrót do domu. Myślę, 
że był to wspaniały czas i każdy z nas śmiało może 
go dopisać do listy niesamowitych przygód, któ-
rych przed nami wiele. Niewątpliwie nikt nie zapo-
mni tych wspaniałych dni, dzięki którym poznaliśmy 
tylu fenomenalnych ludzi, których mam nadzieję jesz-
cze nieraz spotkamy na naszym harcerskim szlaku.
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„Jeden jest tylko sprawdzian, który może przeko-
nać skautmistrza, że w pracy osiągnął powodzenie, 
mianowi-cie jeżeli chłopcy, których wychował sta-
ną się dobrymi obywatelami. Nie wystarczy, że defilu-
ją zgrabnie, że doskonale obozują, że są wybitnymi sy-
gnalistami, wszystko to tylko stopnie do ostatecznego 
celu: zdrowych, zadowolonych, użytecznych obywateli”.
Gen. Robert Baden-Powell „Skauting dla chłopców”

***

Przygotowanie harcerza do pełnienia funkcji druży-
nowego to niezwykle trudne i odpowiedzialne zada-
nie. Trudność polega między innymi na tym, że na żad-
nym kursie, nawet najlepiej zorganizowanym i wzorowo 
przeprowadzonym, nie jesteśmy w stanie „powiedzieć” 
i „pokazać” tego wszystkiego, co może być przydatne 
w pracy drużynowego. Bowiem dopiero „życie”, albo jak 
kto woli zastosowanie zdobytej wiedzy i umiejętności 
w działaniu, pokazuje wszelkie niedociągnięcia i braki 
w przygotowaniu drużynowego. Te braki i niedociągnię
-cia nie muszą oznaczać tego, że sam kurs czy inna for-

ma przygotowania harcerza były wadliwe - najczęściej 
jest to wynik tego, iż trudno jest przewidzieć wszystkie 
sytuacje, trudności w pracy z dziećmi czy młodzieżą. 

W niniejszym artykule zawarto wybrane uwagi i su-
gestie dla drużynowych (i innych instruktorów), któ-
re mają na celu wyeliminowanie (przynajmniej niektó-
rych) niewłaściwych zachowań w pracy z harcerzami. 
Zanim jednak przejdziemy do nich, proponuję krót-
ką refleksję na temat „samej funkcji drużynowego”. 

Chyba nie trzeba nikogo przekonywać, że drużyno-
wy jest „najważniejszym harcerskim wychowawcą”. To 
przecież on (lub ona) jest najbliżej zuchów i harcerzy, 
odpowiada za jakość pracy wychowawczej w drużynie. 
Dlatego tak ważne jest to, w jaki sposób wykonuje swo-
je obowiązki. Ważne są również postawy i zacho-wa-
nia drużynowego, zarówno w trakcie pracy z harcerza-
mi, jak również w codziennym życiu.  W dokumencie 
pn. „Podstawy Wychowawcze ZHP” można przeczytać: 
„(…) główny cel ZHP – wspieranie młodego człowie-ka 
w rozwoju i kształtowanie charakteru realizowany jest 

GARŚĆ DOBRYCH RAD DLA 
DRUŻYNOWYCH

hm. Piotr Bielicki

/tekst niniejszy powstał na podstawie broszury 
pt. „Garść dobrych pomysłów dla drużynowych”,  
hm. Piotr Bielicki, „KI Stos”, Włocławek 2006 i zawiera 
jej obszerne fragmenty/
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głównie w codziennej pracy każdej gromady i druży-ny 
(…) Osobisty przykład, stosowanie metody harcerskiej, 
wierność harcerskim ideałom w codziennym życiu czyni 
drużynowego świadomym swej roli wychowawcą” [1].

Warunkiem realizacji powyższych założeń, jest właści-
wie przygotowany do pracy drużynowy. Dobrze przy-
go-towany, to znaczy posiadający niezbędną wiedzę 
oraz umiejętności. Ważniejsze jest jednak to, żeby była 
to osoba (wędrownik lub instruktor), która jest w pełni 
świadoma roli drużynowego, jego praw a nade wszyst-
ko obowiązków.  To przygotowanie powinno być przede 
wszystkim wynikiem odpowiedniego przeszkolenia 
oraz tzw. wyrobienia harcerskiego i właściwej motywa-
cji. Dobrze oddają to słowa hm. dr Władysława Szczy-
gła, który w poradniku dla drużynowych pisał: „Bądź-
cie takimi, jakimi chcecie, by byli Wasi chłopcy – oto 
główna zasada, jaką kieruje się harcerstwo przy wybo-
rze i kształceniu drużynowych (…) Drużynowy ma być 
czynny. Nie wystarczy być dobrym, trzeba czynić do-
brze (…) Osobisty przykład drużynowego w realizo-
waniu prawa harcerskiego w życiu decyduje o wszyst-
kim. Drużynowy winien być wzorem a atmosfera 
w drużynie przepojona poczuciem równości wszystkich 
i wysokim poziomem ideowym. Chłopcy umieją do-
brze obserwo-wać, mają doskonałe wyczucie tych rze-
czy, tak że wszelkie uchybienia i odstępstwa z miejsca 
powodują utratę zaufania do drużynowego (…)” [2].

Podobne uwagi zawiera wiele innych publikacji har-
cerskich, które adresowane są do instruktorów, druży-
no-wych. Oto cytat z „Harcerskich Ideałów”: „Warun-
kiem skuteczności harcerskiej metody jest przykład 
osobisty instruktora. Swoją postawą instruktor po-
winien dawać przykład osiągania wartości, którym 
służy harcerstwo, pokazywać, że życie według Pra-
wa Harcerskiego może być źródłem radości. Instruk-
tor nie jest ani dowódcą, ani nauczycielem – jest 
<<starszym bratem>>, który zuchowi, harcerzowi 
stwarza warunki do kształtowania charakteru” [3]. 

To wszystko, co przedstawiono powyżej jest niezwykle 
ważne z punktu widzenia realizacji misji ZHP, realizacji 
założeń wychowawczych, właściwej pracy drużynowe-
go – jako świadomego wychowawcy dzieci i młodzie-
ży. Jednak drużynowy a także inni instruktorzy po-
winni pamiętać o tych zasadniczych kwestiach przede 

wszystkim poprzez pryzmat „codziennych kontaktów” 
ze swoimi podopiecznymi – zuchami i harcerza-mi. 

Poniżej znajdują się uwagi i sugestie dotyczące takich 
właśnie sytuacji – na obozie, biwaku, rajdzie czy pod-
czas zbiórki drużyny. Są one zbiorem przemyśleń na ten 
temat autora niniejszego tekstu oraz druha hm. Da-riu-
sza Brzuski [4], którego opracowanie pod tytułem „Har-
cerski savoir-vivre - harcerski styl” zostało opubliko-wa-
ne na stronie internetowej Stołecznej Chorągwi ZHP. 

O PRACY, O SŁUŻBIE, O KARACH.

Zasada wychowywania poprzez pracę w harcer-
stwie brzmi: jeżeli jest praca do wykonania, in-
struktor (druży-nowy) pracuje razem z zespo-
łem, którym kieruje. W związku z tym warto 
pamiętać, aby przestrzegać poniż-szych zaleceń:
•	  jeżeli instruktor pełni służbę w kuchni wraz z za-

stępem, pracuje (fizycznie) tak samo ciężko, albo 
ciężej niż wszyscy; dodatkowo organizuje pracę za-
stępowi służbowemu i zapewnia bezpieczeństwo;

•	 jeżeli są prowadzone prace kwatermistrzowskie, kwa-
termistrz przez cały czas jest z harcerzami, instruuje, 
pokazuje, pomaga; nie może stać z boku (albo, co gor-
sze, siedzieć) i przyglądać się; zapewnia wszystkim 
zajęcie, przestrzega zasad bezpieczeństwa i higieny;

•	 jeżeli obóz rozstawia namioty, to kadra (w tym druży-
nowy) pomaga potrzebującym; nadzoruje, koordynu-
je, rozwiązuje problemy, zapewnia bezpieczeństwo. 

W tym miejscu można przypomnieć, że są zajęcia 
i prace do wykonania, których nie wolno zlecać dzie-
ciom i z całą pewnością można do nich zaliczyć:
- prace z chemikaliami: dezynfekcja, chlorowanie itp.,
- czynności asenizacyjne (opróżnianie latryn),
- prace na wysokości,
- prace z materiałami niebezpiecznymi: naprawa go-
rącej kuchni, obsługa techniczna urządzeń gazo-wych,
- ciężkie prace transportowe.

Pierwszą zasadą harcerskiego wychowania jest służ-
ba. Według słownika języka polskiego, służba, to m.in. 
„praca na rzecz jakiejś wspólnoty, wykonywana z po-
święceniem” [5]. Harcerstwo, a szerzej skauting widzi 
służbę jako pozytywną postawę wobec innych ludzi 
i otaczającego nas świata. Dlatego służba dla harcerza 
oznacza, iż „wobec innych ludzi powinien być pomoc-
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•	 tzw. „piloty”, czyli przewracanie źle posła-
nych łóżek, są niedopuszczalne, jeżeli zawar-
tość łóżek ląduje na ziemi, krzakach, drzewach 
lub innych równie „rozrywkowych” miejscach;

O WŁAŚCIWYM ZACHOWANIU PRZYBOCZNEGO, 
DRUŻYNOWEGO, KAŻDEGO INNEGO 
INSTRUKTORA.

Jak wyżej napisano, w harcerskiej pracy wychowaw-
czej kluczowym wydaje się osobisty przykład drużyno-
we-go, gdyż „swoją postawą instruktor powinien dawać 
przykład osiągania wartości, którym służy harcerstwo”. 
Dlatego drużynowy powinien pamiętać m.in. o tym, że:
•	 na biwakach i obozach instruktor wstaje wcześniej 

od harcerzy, zuchów;
•	 gimnastyka jest nie tylko dla harcerzy i zuchów,  

a apel też jest dla wszystkich;
•	 na posiłkach, jeżeli jedzenie odbiera się z wydawal-

ni, instruktor bierze ostatni, po upewnieniu się, że 
wszyscy mają co jeść;

•	 w namiocie kadry porządek musi być lepszy niż 
•	 w namiotach uczestników.

O KILKU INNYCH DROBIAZGACH Z RÓŻNYCH 
DZIEDZIN

•	 na zbiórkę drużynowy przychodzi przed czasem jej 
rozpoczęcia, i to nie tylko dlatego żeby mieć czas 
na przygotowanie harcówki, rekwizytów itp., ale 
przede wszystkim żeby dać przykład punktualności 
– wtedy może wymagać tego samego od harcerzy;

•	 zbiórki zastępów są równie ważne (a może waż-
niejsze) jak zbiórki drużyny - drużynowy powinien 
żywo interesować się tym, co dzieje się na zbiórkach 
zastępów; przy okazji, w niektórych środowiskach 
drużyny pracują tylko w oparciu o zbiórki drużyny 
– to sprzeczne z zasadą „pracy w małych grupach”;

•	 za przygotowanie zbiórki i przeprowadzenie 
zbiórki drużyny odpowiada drużynowy, ale to 
nie musi ozna-czać, że ton sam wszystko przy-
gotowuje i sam zbiórkę prowadzi – w przygo-
towanie zbiórki i jej przebieg należy zaangażo-
wać jak najwięcej członków drużyny (im „wyższy” 
pion wiekowy, tym to zaangażowanie większe);

•	 jeżeli ktoś się podpisuje lub podaje swoje imię i na-

ny i honorowy, aktywnie uczestniczyć w życiu swojej 
lokalnej społeczności, dbać o dobre stosunki rodzin-
ne, a przez swoje czyny ma być pomocny dla innych” 
[6]. Najczęściej jednak (niestety) służbę wykonywaną 
w ramach działalności drużyny harcerskiej utożsamia 
się z pełnieniem różnego rodzaju obowiązków pod-
czas obozu czy biwaku. Do „najpopularniejszych” spo-
śród nich można zaliczyć służbę wartowniczą i służ-
bę kuchenną. W powyższym kontekście druzy niwy 
powinien pamiętać o niżej wymienionych zasadach:
•	 nie wolno karać dodatkową służbą (poza ko-

lejnością); nie wolno karać kolejnym dniem 
służby w przypad-ku nie przejęcia służby ku-
chennej przez następny zastęp, bowiem jest to 
sprzeczne z zasadami bezpie-czeństwa i higieny;

•	 wymyślona przez niektóre środowiska zasada, że służ-
bę kuchenną pełni się przez dzień kalendarzowy (od 
rana do nocy) jest być może wygodna, lecz sprzecz-
na z zasadami bezpieczeństwa i higieny, ponie-waż 
dzień roboczy trwa wtedy 10 do 12 godzin – oso-
by niepełnoletnie nie powinny tak długo pracować;

•	 stosowana gdzieniegdzie zasada, że służbę kuchenną 
pełni ekipa składana z różnych zastępów a nawet obo-
zów jest sprzeczna z zasadami systemu zastępowego;

•	 nie wolno karać służbą – służba to służba, 
rzecz normalna w harcerstwie, a kara to kara;

•	 nie wolno karać pracą, zwłaszcza pracą nieprzyjem-
ną; szukanie „podpadziochów” do pracy świadczy 
o niekompetencji kadry; po to jest zastęp służbowy 
(np. wartowniczy) by wykonywać nagle wynikłe, nie-
za-planowane prace; wychowanie przez pracę to nie 
jest karanie pracą, a harcerstwo to nie obozy pracy;

•	 nie wolno karać fizycznie; wszelkie „kar-
niaki” mają charakter zbliżony do znęca-
nia się i jako takie noszą cechy przestępstwa 
– są zagrożone sankcjami przez kodeks karny;

•	 można natomiast ustalać z harcerzami zasłu-
gującymi na karę, że w ramach zadośćuczynie-
nia lub rehabilitacji zrobią coś pożytecznego 
(pomogą w kuchni przy szorowaniu garnków, po-
mogą najmłodszemu zastępowi w warcie itp.);

•	 wszelkiego typu zachowania i kary narusza-
jące godność osobistą harcerza, w tym uży-
wanie lekceważą-cych lub obelżywych okre-
śleń, przezwisk, są przestępstwem i mogą być 
ścigane dyscyplinarnie przed Sądy Harcerskie,  
a także w postępowaniu karnym przez prokuraturę; 
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zwisko, to posiadany stopień podaje się przed imie-
niem i nazwiskiem; jeżeli ktoś nie ma stopnia, to mel-
dując się mówi o sobie „harcerz” a nie „szeregowy”, 
bo nie ma takiego stopnia w ZHP, a harcerki i harce-
rze są; nie należy mówić o sobie samym „druh”, po-
dobnie jak nie należy mówić o sobie samym  „pan”.

•	 gdy się przyjeżdża „w gości” do kogoś na obóz, 
zwłaszcza jeżeli jest się harcerzem lub instrukto-
rem, wypada samemu pójść do komendanta obo-
zu, przywitać się, przedstawić, ustalić zasady pobytu;

•	 gdy grzybiarz lub turysta „wpakuje się” na teren obo-
zu, nie należy niegrzecznie krzyczeć: „to teren obozu, 
proszę wyjść stąd natychmiast”, tylko sprawę załatwić 
grzecznie i kulturalnie, a może nawet oprowadzić po 
obozie, poczęstować herbatą i pokazać dalszą drogę – na 
pewno wrażenia na temat harcerzy będą wtedy lepsze. 

Powyższy tekst rzecz jasna nie wyczerpuje wszystkich 
kwestii w nim poruszonych, ale mam nadzieję, że może 
stać się inspiracją do pogłębionej refleksji (nie tylko 
wśród drużynowych) na temat pracy drużynowego. 

Przypisy:
[1] „Podstawy Wychowawcze ZHP”, opracowanie (dokument) przy-
jęty Uchwałą XXXIII Zjazdu ZHP w grudniu 2005.
[2] W. Szczygieł, „Jak prowadzić drużynę harcerską”, Kraków 1946 – 
Kraków 1990, s. 26-37.
[3] „Harcerskie Ideały”, Warszawa 1997, s. 12, 13.
[4] D. Brzuska, „Harcerski savoir-vivre - harcerski styl”, strona inter-
netowa Stołecznej Chorągwi ZHP, 10.05.2004. – materiały szko-le-
niowe „X Sylwestrowego Kursu Instruktorskiego” Stołecznej Cho-
rągwi ZHP (w niniejszej broszurze wykorzystano fragmenty tego 
opracowania).
[5] Słownik Języka Polskiego PWN.
[6] P. Bielicki, „Harcerskie samodoskonalenie w służbie i braterstwie 
czyli trzy zasady harcerskiego wychowania”, kwartalnik Harcerskie 
Słowo, nr 4/2016.
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NASZe ReCeNZJe
„na szali losU”

recenzja: pwd. Mariusz Bielicki

Mam w dłoniach książkę, autobiografię Jerzego 
Pietrkiewicza „NA SZALI LOSU”, która obejmuje 
okres życia autora od 1920 (urodził się  w 1916r.) 
do 1953 roku. Kilka rzeczy skłoniło mnie, by 
zainteresować drogich czytelników Harcerskiego 
Słowa i książką i autorem jednocześnie. 

Kim był autor? Poetą, powieściopisarzem, tłumaczem 
i historyk sztuki, profesorem Uniwersytetu 
Londyńskiego. Bywał porównywany 
przez znawców do Josepha Conrada! 

Było mi głupio, gdy o tym wszystkim przeczytałem. 
A wiecie, dlaczego? Tak blisko siebie mieszkaliśmy, 
można by powiedzieć, że byliśmy bliskimi sąsiadami. 
Ta sama szkoła, ta sama kapliczka przydrożna, ten 
sam las, wspólni znajomi. Dzieliło nas tylko kilka 
minut drogi i … kilkadziesiąt lat. Gdyby nie ten 
czas, kto wie, może bylibyśmy przyjaciółmi. Kto wie? 
Został nim na pewno mój dziadek, Eugeniusz. 
Szkoda, że nie zdążył mi o tym opowiedzieć.

Wracam do książki. Autobiografia, jak i sam 
autor – zaskakuje. Tak napisał w książce: 
„Chcę, żeby to była autobiografia szczególnego rodzaju, 
ponieważ pragnę raczej pokazać pewne wzory, w 
jakie się układają wydarzenia z życia jednostki, 
niż iść za chronologicznym tokiem opowieści. (…) 
owe wzory są tu przedstawione, mam nadzieję, 
z poczuciem humoru i pewną dozą pobłażania” [1].

I dalej:
 
“Mit i wygnanie to dwie siły, przez próby i błędy wiodące 
ku integracji osobowej [podkreślenie M.B.]: gryzmoły 
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pamięci są, w ostatecznym rachunku, pełne znaczenia” [2].

Jak bardzo go rozumiem i jest mi przez to jeszcze 
bardziej bliski. Mit, skrawki pamięci i wygnanie. 
Nie tylko to, Pietrkiewicz pisze jeszcze o „integracji 
osobowej” (mam nadzieję, że w kolejnym numerze 
lub późniejszych poruszę ten, jak się okazuje bardzo 
ważny aspekt na drodze do naszego szczęścia).

Pozwólcie, że zachęcając was do lektury autobiografii 
Jerzego Pietrkiewicza przywołam tylko jeden fakt 
z jego życia opisany w książce. W bardzo młodym 
wieku został osierocony, najpierw odeszła jego matka, 
rok później ojciec. Szczególnie śmierć ukochanej matki 
i towarzyszące temu okoliczności wywarły ogromne 
piętno na późniejsze życie Jerzego Pietrkiewicza. 
(Czyż nie są to „pewne wzory, w jakie się układają 
wydarzenia z życia jednostki” – może i twoje?).

Tak wspomina: 
„Dopiero po wielu latach zrozumiałem, jak wielkie było 
jej własne poczucie straty. Wiedziała, iż będzie musiała 
mnie porzucić: ja się tylko tego domyślałem. Nadal 
byłem telepatycznie połączony z jej ciałem niszczonym 
przez raka. Głupia stara akuszerka powiedziała mi, 
że chorobę matki spowodował mój trudny poród.  
<< Na pewno, na pewno jesteś jej rakiem, biedny 
chłopcze >> – stwierdziła, pochlipując. Spoglądając 
wstecz, bez gniewu i poczucia winy, które tak długo 
nosiłem w sobie, mogę się oderwać od tego, co zraniło 
mnie najbardziej w związku ze śmiercią matki.” [3].

W dalszej części książki dodaje:
„W 1950 roku opublikowałem w <<Kulturze>> wiersz o 
wstrząsie narodzin zmienionym w raka winy Piąty poemat 
(…). Nie było ucieczki od samookaleczenia; musiałem 
wypędzić ducha dziecka, który został uwięziony i związany 
przy narodzinach przez własną pępowinę. Dlaczego nie 
byłem gotów w czwartej dekadzie swojego życia do przecięcia 
węzła bez strachu i winy? W piątym poemacie pytałem:

                           Jak rzutować zbrodnię urodzin 
                           Na dzwoniące piętra jurnych godzin?

„Jak zmienić samooskarżenie dziecka 
w unicestwienie wymagane przez dorosłego?
Kiedy spoglądam na całe te moje pierwsze trzydzieści 

siedem lat życia, na dzieciństwo usiłujące uwolnić 
dorosłego ze swego kokonu i na dorosłego, który nie potrafi 
uchronić dziecka przed bolesnymi wspomnieniami, zdaję 
sobie sprawę, jak absurdalnie jesteśmy przywiązani do 
naiwnego pojęcia o sobie samym. To nie niewinność chcemy 
zachować, lecz naiwność, która uchodzi za niewinność. 
Wysiłek bywa często szkodliwy dla ciała i umysłu” [4].

Jak skończyła się historia autora z tym „rakiem”? Niech 
odpowiedzią będą słowa jednego z jego przyjaciół, ks. 
Jana Twardowskiego, które kiedyś spisałem z pewnego 
artykułu (niestety, nie pamiętam jego autora): „Ks. 
Jan Twardowski mówił o nim << Król życia >>. Nikt – 
powtarzał – nie potrafił tak cieszyć się samym istnieniem, 
jak Jerzy. Niby bohaterowie Baśni Andersena (a w 
ustach Księdza był to najwyższy komplement), którzy 
potrafili << znaleźć szczęście nawet w patyku>> ”.

Jerzy Pietrkiewicz miał jeszcze innego przyjaciela – 
Papieża Jana Pawła II. Jako jedyny miał pozwolenie 
tłumaczenia poezji Karola Wojtyły na język angielski.

Cóż więc na koniec mogę napisać. Zachęcam 
gorąco każdego do lektury, która jest 
i wesoła i do refleksji pobudzająca głębokiej.
Zakończę fragmentem pewnego wiersza Jerzego 
Pietrkiewicza. 
Bliski memu sercu, bo jak wspomniałem wcześniej: 
ten sam las, te same drogi. Drogi ten las…
A, że mamy czas  wakacji, to tym bardziej zachęcam 
was do przyjazdu do Fabianek, do lasu. Może i 
wy odkryjecie jego tajemnice, może znajdziecie 
szczęście, choćby w małym patyku. Zapraszam was 
w imieniu własnym i przyjaciela mojego dziadka. 

Przypisy:
[1] Jerzy Pietrkiewicz „NA SZALI LOSU”, Wydawnictwo Iskry, 
Warszawa.
[2] Tamże.
[3] Tamże.
[4] Tamże.



           Kwartalnik Hufca ZHP Włocławek-Miasto    harcerskie SŁOWO strona | 15

Nr 2 (14)
kwiecień-czerwiec 2017



           Kwartalnik Hufca ZHP Włocławek-Miasto    harcerskie SŁOWO strona | 16

Nr 2 (14)
kwiecień-czerwiec 2017

ISSN 2353-8082

Redaktor naczelny:
pwd. Michał Bielicki

Zastępca Redaktora naczelnego:
hm. Piotr Bielicki

Zespół redakcyjny numeru:
pwd. Michał Bielicki
hm. Piotr Walburg

Zuzanna Bonkowska
Natalia Piasecka

hm. Piotr Bielicki
pwd. Mariusz Bielicki

Kontakt z redakcją:
promocja.hufca@gmail.com

Wydawca:
Hufiec ZHP Włocławek-Miasto

Zdjęcia:
www.wloclawek.zhp.pl 
www.ddwloclawek.pl

www.promocjewloclawskie.pl
zbiory drużyn

Dystrybucja:
Kwartalnik jest bezpłatny

Dystrybucja w formule on-line
https://harcerskieslowo.wordpress.com

/elektroniczna prenumerata: promocja.hufca@gmail.com/
/zakładka na stronie http://www.wloclawek.zhp.pl//

Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść artykułów. Redakcja
zastrzega sobie prawo do redagowania, skracania i zmian treści 

otrzymanych materiałów oraz ich tytułów.

https://harcerskieslowo.wordpress.com/



	Jedziemy w Bory – 47 osób, 17 rodzin, 5 dni
	Terabithii w teatrze
	Polowa Zbiórka 
	Harcerzy Starszych w Korzkwi
	GARŚĆ DOBRYCH RAD DLA DRUŻYNOWYCH
	„NA SZALI LOSU”


