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Spis treści 

Czuwaj!

Okres wakacyjny dla 
harcerzy jest bardzo istotny, 
bo to w tym czasie nadchodzi 
moment, na który wszyscy 
przygotowywali się przez 
miniony rok harcerski 
- obóz. Dłuższy wyjazd 
pod namioty, z dala od 

cywilizacji, by przeżyć niesamowitą przygodę.

Nie inaczej było też w tym roku, kiedy to dwa 
z naszych szczepów połączyły siły i wybrały się na 
obóz do Bachotek, o którym artykuł przeczytać 
możecie w tym numerze, a także sami zobaczyć na 
zdjęciach jak taki prawdziwy harcerski obóz wygląda.

Dzięki Fundacji ANWIL dla Włocławka nasz 
Hufiec zorganizował też po raz kolejny darmowe 
półkolonie dla dzieci z naszego miasta, dzięki 
którym mogły One aktywnie spędzić czas wciąż 
pozostając w mieście. Tuż po wakacjach Terabithii 
wybrało się w odwiedziny do nadleśnictwa. Co 
ich tam spotkało? O tym także przeczytacie 
w niniejszym numerze „Harcerskiego Słowa”. 

W tym numerze znalazł się również felieton dla osób 
zainteresowanych metodyką, a traktujący o systemie 
zastępowym oraz artykuł z cyklu „wychowanie 
duchowe” nawiązujący do okresu adwentu. 

Ostatnie miesiące zapowiadają wiele atrakcji 
dla harcerzy z naszego Hufca, dlatego 
już teraz zapraszamy Was serdecznie do 
zajrzenia do nas w następnym wydaniu!

Redaktor Naczelny
pwd. Michał Bielicki
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Relacja z obozu - bachotek 2017
                phm. Jakub Szczupakowski

W dniach od 30 czerwca do 12 lipca 2017 r. nad malowniczo położonym 
jeziorem Bachotek odbył się kolejny obóz harcerzy z Hufca ZHP 
Włocławek. W tym roku obóz liczył blisko 80 uczestników z drużyn 
i gromady wchodzących w skład szczepów Pretekst oraz Horyzont.

/tekst po raz pierwszy został opublikowany w serwisie na stronie internetowej hufca w dniu 21 sierpnia  
2017  r. – w wersji publikowanej w Kwartalniku HS zostały wprowadzone zmiany redakcyjne/
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Aby w pełni przygotować się na przyjęcie takiej 
liczby dzieci, ekipa kwaterkowa pojechała na 
miejsce obozowe wcześniej i wraz z zespołem 
kwatermistrzowskim z Hufca Brodnica posta-
rała się o jak najlepsze wykorzystanie przestrze-
ni oraz sprzętu. Chcąc szkolić swoje umiejęt-
ności pionierskie, a także sprostać co rocznym 
wyzwaniom związanym z wyglądem obozu 
czekało na nich ciężkie zadanie, którego efekty 
widać na zdjęciach. Mianowicie w czasie kwa-
terki udało nam się postawić 8 dużych namio-
tów dla uczestników, a także 2 kadrowe namioty 
na podwyższeniu tzw. „kurniki”, które automa-
tycznie dawały mnóstwo miejsca na strefę ro-
boczą ze stołem, a także rekreacyjną z hama-
kami. Poza tym powstała także duża brama, 
pod którą harcerze każdego dnia dumnie war-
towali i z której rozpościerał się widok na oko-
liczne tereny oraz drobna pionierka obozowa.

Polana na której przebywaliśmy dawała nam 
mnóstwo przestrzeni, którą idealnie wyko-
rzystaliśmy do różnorakich gier czy też zawo-
dów zespołowych. Obóz ów bowiem, mimo, 
iż przenikniony harcerskością dawał też pole 
do rywalizacji sportowej z której często korzy-
staliśmy. Mieliśmy okazję grać w uwielbiane-
go przez wszystkich baseballa (nawet z opcją 
wodną), hokeja czy też hop mopa, przy któ-
rym nie da się pozostać suchym. Poza tym 
uczestnicy mogli także wyżyć się na sobie 
w grze Crashball, czyli wchodząc do ogrom-
nych kul wypełnionych powietrzem, które 
miały niesamowitą właściwość powodującą, że 
ich użytkownicy zapominali o celu gry jakim 
było strzelenie gola, na korzyść zderzania się 
i eliminacji zawodników drużyny przeciwnej. 
Kolejną szczególną nowością oraz rewelacją, 



           Kwartalnik Hufca ZHP Włocławek-Miasto    harcerskie SŁOWO strona | 5

Nr 3 (15)
lipiec-wrzesień 2017

działo się rano. Takie wrażenie uczestnicy od-
czuwali codziennie. Harcerze mogli w atmos-
ferze zabawy zintegrować się ze swoimi ró-
wieśnikami, a także podwyższyć swą wiedzę 
i umiejętności w aktywny i związany z naturą 
sposób. Ogromnym plusem Stanicy Leśnej na-
leżącej do Hufca Brodnica jest jej harcerskość, 
czyli warunki w jakich przyszło nam obozo-
wać. Nie posiada ona bowiem dostępu do prą-
du, a także bieżącej ciepłej wody czy stałych 
sanitariatów. Wszystko opierało się na tym 
co sami zbudowaliśmy, a także co sami przy-
wieźliśmy. Bazując zaś na położeniu jej iście 
leśnym, niełatwo było tam dojechać, co ro-
dzice uczestników mogą śmiało potwierdzić.

Lecz wszystkie udogodnienia nie są tak istotne 
w momencie, gdy w grę wchodzą ludzkie przy-
jaźnie oraz czas, który przekształci się w naj-
lepsze wspomnienia na świecie. Mam nadzie-
ję, że każdy może zaliczyć ten obóz do serii 
tych, które do czasu następnego pozostają naj-
wspanialszym na jakim byli, a chwile spędzo-
ne wspólnie przyniosły wiele radości i kom-
petencji, które przydadzą się w przyszłości.

która podbiła serca harcerzy była gra w tzw. 
Archery tag, czyli zabawa na zasadach paint-
balla, z tą różnicą, iż zamiast markerów każdy 
uczestnik posiadał łuk oraz strzałę zakończo-
ną gąbką. Niesie to za sobą wiele emocji pod-
czas trafienia, a wygibasy, które służą unika-
niu strzał przeciwników są bardzo męczące.

Niemniej nie polegaliśmy tylko na grach ru-
chowych, harcerze mieli okazję wytężyć swe 
umysły i wziąć udział w corocznych harcach 
zastępów (de facto wracając do korzeni, gdyż 
to w Bachotku odbyła się pierwsza edycja). 
W samodzielnie zbudowanych leśnych obozo-
wiskach spędzili 3 dni w czasie których niewy-
gody jak i pogoda dały im się we znaki. Ponadto 
mieli wiele prób pokonania rywali wykorzy-
stując wiedzę, umiejętności czy też spryt. To-
warzyszyły nam także liczne ogniska, które 
wśród dźwięków muzyki i krzyków nieodłącz-
nie związanych z zabawami zawsze podnosiły 
na duchu i mimo gwaru pozwalały zakończyć 
dzień w sposób refleksyjny, a zarazem radosny.

Kwintesencją obozu jest takie zatracenie się 
w nim, iż podczas wieczoru nie pamięta się co 
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Półkolonie z Fundacją anWil dla 
WłocłaWka i haRceRzami

                hm. Piotr Walburg

Dobiegła końca 3. już edycja Harcerskich Półkolonii z Bazą Przygody. 
Emocje po tygodniu świetnej zabawy oraz niezapomnianej 
przygody z pewnością już opadły. Teraz możemy tylko wspominać. 

/tekst po raz pierwszy został opublikowany w serwisie na stronie internetowej hufca w dniu 30 sierpnia  
2017  r. – w wersji publikowanej w Kwartalniku HS zostały wprowadzone zmiany redakcyjne/



           Kwartalnik Hufca ZHP Włocławek-Miasto    harcerskie SŁOWO strona | 8

Nr 3 (15)
lipiec-wrzesień 2017

Na wstępie przypomnijmy, że nic nie odbyło-
by się, gdyby nie ogromna pomoc „Fundacji 
ANWIL dla Włocławka”, która sfinansowała 
nasze przedsięwzięcie. Dzięki temu 120 dzie-
ci mogło zupełnie za darmo w ciekawy spo-
sób spędzić jeden z ostatnich tygodni wakacji.

Wróćmy na chwilę do samych półkolonii. 
Pierwszego dnia po spotkaniu się przy tere-
nie zielonym za naszą Bazą Przygody, po do-
łączeniu do swoich kolorowych grup drużyny 
podzieliły się na mniejsze zastępy. Tam budo-
wały swoją obrzędowość (- pomysł na nazwę, 
logo, wybór zastępowego itp.) oraz wspólnie 
się w nich integrowały, aby później przez resz-
tę dni zdrowo rywalizować w wielu konkuren-
cjach. Każdy drużynowy nauczył dzieci musz-
try, aby następnie zaprezentować ją na apelu 
rozpoczynającym Półkolonie z Bazą Przygody. 
Do końca dnia zostały rozegrane również róż-

nego rodzaju rozgrywki sportowe oraz odbyła 
się dalsza integracja w zastępach. Podczas ko-
lejnych dni spotykaliśmy się m.in. na terenie 
strzelnicy gdzie młodsi sprawdzali swoje zdol-
ności strzelania z wiatrówki i łuku. Starsi mieli 
utrudnione zadanie podczas gry w archertag. 
Park linowy to już stały punkt naszych pół-
kolonii. Tam każdy z kolonistów może spraw-
dzać swoje umiejętności korzystając z wielu 
tras, oczywiście dostosowanych odpowiednio 
do wzrostu i wieku dzieci. Kolejnym z takich 
punktów stało się również kino. Młodsi uda-
li się na bajkę pt. „Gang Wiewióra 2” o dal-
szych losach fioletowej wiewiórki i jej przyja-
ciół, którzy muszą poradzić sobie w wielkim 
mieście. W sali obok zaś został wyświetlony 
został film sci-fi dla starszych grup pt. „Vale-
rian i Miasto Tysiąca Planet”, który opowiadał 
o kosmicznym wywiadzie przeprowadzają-
cym śledztwo w tytułowym mieście. W cią-
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zielonym na wspólnym podsumowaniu tego 
tygodnia. Tyle zabawy i radości nam towarzy-
szyło, że nikt nie dowierzał, aby miałby to być 
już koniec naszej przygody. Dzieciom się po-
dobało. O czym świadczą ogromne uśmiechy, 
chęć powrotu za rok, a nawet chęć dołączenia 
w nasze harcerskie szeregi już od września. 
Nic by jednak do końca się nie udało, gdyby 
nie nasi harcerscy wolontariusze, którzy byli 
i wspierali drużynowych w ciągu tego tygo-
dnia i którym bardzo serdecznie dziękujemy.

Teraz pozostają już tylko wspomnienia, zdjęcia 
i oczywiście nasze półkolonijne koszulki, które 
w tym roku wyszły nie co przed szereg z typo-
wego dla nas szablonu, ale również cieszyły się 
ogromem radości przy ich ubieraniu. Mamy 
nadzieję, że się podobało oraz że te same twarze 
oraz nowe spotkamy u nas za rok! Do zobaczenia!

gu tego tygodnia dzieci miały zapewnione na-
prawdę sporo różnorakich atrakcji jak: wyjście 
do sali zabaw „Kubuś” dla młodszych, płynię-
cie smoczymi łodziami dla starszych, zwie-
dzanie remizy strażackiej i oglądanie sprzętu 
strażackiego, „Master Cheff ” - czyli kuchnia 
polowa, trening karate, „Familiadia”, harcer-
ska gra fabularna, zajęcia z pierwszej pomocy, 
tory przeszkód i zawody sportowe (piłka noż-
na, baseball, unihokej itp.). W sobotę wszyst-
kie drużyny spotkały się przy Nadleśnictwie 
Włocławek, gdzie zostały przygotowane dla 
nas specjalne zajęcia, które uczyły orienta-
cji w terenie oraz miały za zadanie zaprzyjaź-
nić dzieci z przyrodą jeszcze bardziej. Tam też 
wspólnie uczyliśmy się budować szałasy, roz-
wiązywaliśmy leśne quizy oraz graliśmy w grę 
typową dla harcerzy w lesie, czyli „Dwie Flagi”. 
W niedzielę spotkaliśmy się znów na terenie 
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teRabithii W nadleśnictWie
                   Zuzanna Bonkowska

W dniu 16 września 2017 r., 117 Włocławska Drużyna Harcerska Terabithii 
uczestniczyła w terenowej zbiórce współorganizowanej z Nadleśnictwem 

Włocławek.

/tekst po raz pierwszy został opublikowany w serwisie na stronie internetowej hufca w dniu 30 września  
2017  r. – w wersji publikowanej w Kwartalniku HS zostały wprowadzone zmiany redakcyjne/
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Na początku naszego spotkania zapoznali-
śmy się z panią przewodnik, Martą, która od 
wielu lat aktywnie działa na rzecz ochrony 
przyrody. Następnie dowiedzieliśmy się jakie 
są podstawowe zasady poruszania się po le-
sie, o czym należy pamiętać aby nie zgubić się 
w nieznanym sobie terenie oraz jak posługiwać 
się mapą. Wszyscy harcerze z naszej drużyny 
włączyli się w dyskusję oraz zadawali mnó-
stwo pytań Pani prowadzącej. Zobaczyliśmy 
na własne oczy jak wygląda specjalny przyrząd 
do mierzenia długości oraz wysokości drzewa. 
Zaraz po tym podzieliliśmy się na trzy patro-
le chwilę później już wyruszając na wędrów-
kę. Naszym zadaniem było dotarcie na każdy 
z zaznaczonych na mapie punktów oraz od-
nalezienie ukrytych tropów zwierząt. Pomocą 
i radami służył nam jeden z pracowników 
Nadleśnictwa. Posługiwanie się mapą w le-
sie przysporzyło nam nieco problemu, jednak 
mimo to sprawnie odszukaliśmy wszystkie 
miejsca oraz dopasowaliśmy odlewy tropów 

do poszczególnych zwierząt. Kolejnym punk-
tem naszej zbiórki było rozpalenie ogniska za 
pomocą trzech zapałek. W zastępach zorgani-
zowaliśmy sobie materiały do przygotowania 
ogniska. Każda z grup zaprezentowała inny 
stos ogniskowy. Niestety drewno okazało się 
być zbyt mokre, by dało się je podpalić. Na-
stępnie druhna Agata poprowadziła nam za-
bawę w „Kwiatka”. Polega ona na zachowaniu 
kultury, prosząc i dziękując za kwiatka. Zaję-
ło nam sporo czasu by zrozumieć jej zasady, 
ale dzięki temu naprawdę dobrze się bawili-
śmy. Na koniec tradycyjnie zagraliśmy w na-
szą ulubioną grę „Ninja”. Kończąc naszą zbiór-
kę w Nadleśnictwie każdy z harcerzy otrzymał 
drewniany upominek na pamiątkę z wizyty.

Zbiórkę w Nadleśnictwie Włocławek na pew-
no będziemy długo mile wspominać gdyż, był 
to bardzo ciekawie spędzony czas i wszyscy je-
steśmy bardzo zadowoleni z tej współpracy.
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Jednym z elementów metody harcerskiej jest 
„członkostwo w małych grupach”, które przy-
biera formy „pracy zastępami” (tzw. „system 
zastępowy”) lub „pracy w małych grupach”, 
np. w patrolach i grupach zadaniowych (w za-
leżności o pionu wiekowego). Często używa 
się zamiennie pojęcia „system małych grup” i 
„system zastępowy” jako synonimów, ale jak 
widać z powyższego nie jest to zbyt popraw-
ne podejście. To rozróżnienie jest istotne cho-
ciażby z punktu widzenia organizacji pracy 
drużyny harcerskiej. Może być bowiem tak, że 
w drużynie stosuje się  pracę w małych gru-
pach, bo tworzone są patrole lub grupy za-
daniowe do realizacji doraźnych zadań, ale 
nie prowadzi się pracy wychowawczej w za-
stępach. W takiej sytuacji powstaje pytanie, 
czy drużyna pracuje metodą harcerską, któ-
rej jednym z czterech elementów jest prze-

cież „członkostwo w małych grupach” (obok 
innych trzech elementów, tj. prawo i przyrze-
czenie, uczenie w działaniu oraz twórcze i ak-
tywizujące programy). Przy czym chodzi o 
„członkostwo” rozumiane jako „coś stałego”, 
a nie doraźne działanie w grupie. Wydaje się 
więc, że element metody harcerskiej, o którym 
mowa, oznacza wprost organizację pracy wy-
chowawczej w drużynie w oparciu o funkcjo-
nowanie zastępów. Chociaż podejścia do tej 
kwestii są różne, to jednak dominuje przeko-
nanie, że z wychowawczego punktu widzenia 
podstawą działania powinny być zastępy, jako 
w miarę trwałe i zgrane zespoły. Natomiast 
pracę w zastępach powinno dopełniać się pra-
cą zespołów zadaniowych, tworzonych do re-
alizacji konkretnych zadań w krótkim czasie. 

ReFlekSje na temat SYStemu 
zaStĘPoWeGo

„System zastępowy nie jest 
jedną z wielu metod organ-
izowania pracy skautowej, 
lecz jest on jedyną metodą”. 

(Roland E. Philipps)

hm. Piotr Bielicki
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Samo pojęcie „system pracy w małych gru-
pach” wykorzystuje naturalne skłonności czło-
wieka do łączenia się w małe, zgrane grupy. Są 
to zarówno grupy nieformalne (zwykle przy-
jaciół i znajomych), jak i formalne (np. w wie-
lu firmach, gdzie praca odbywa się w małych 
zespołach) [1]. Organizacja pracy w małych 
grupach uważana jest współcześnie za jeden 
z najbardziej efektywnych i twórczych syste-
mów pracy i nauki. Forma ta jest często wy-
korzystywana przez firmy lub inne instytucje 
do tworzenia zespołów charakteryzujących 
się zgraniem, umiejętnością współpracy oraz 
dużą efektywnością działań. Bowiem sposób 

pracy w tym systemie polega na intensywnej 
współpracy członków danej grupy i jednocze-
snym współzawodniczeniu między grupami 
w celu osiągnięcia jak najlepszych wyników. 
W kilkuosobowej grupie występuje naturalna 
współpraca i podział ról między jej członkami. 
„Taka wielkość zespołu daje przywódcy, któ-
rym jest zazwyczaj najbardziej doświadczony 
członek grupy, możliwość indywidualnego po-
dejścia do każdego osobnika i możliwość wy-
dobycia z niego oraz rozwój jego najlepszych 
cech, co powoduje zatarcie i marginalizowanie 
cech negatywnych, niepożądanych” [2]. Z kolei 
współzawodnictwo takiej grupy z innymi gru-
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Gdy drużynowy lub inna osoba spoza druży-
ny, analizuje jej skład, to zazwyczaj rzuca sie w 
oczy, że nie jest ona jednolitą całością. Doty-
czy to każdej większej grupy liczącej kilkana-
ście czy  kilkadziesiąt osób. W takich grupach 
zawsze tworzą sie mniejsze grupki (tak jak np. 
w klasie). Stworzenie systemu zastępowego 
przez R. E. Philipsa było wyjściem na przeciw 
tworzeniu się w drużynach właśnie takich ma-
łych grupek harcerzy (skautów), którzy wybie-
rali sobie jednego spośród nich na przywódcę 
- zastępowego. Reasumując, można stwier-
dzić, że zastosowanie w harcerskiej metodzie 
wychowawczej systemu małych grup, rozu-
mianego jako system zastępowy,  wynika z 
naturalnej skłonności ludzi do łączenia się w 

pami powoduje zacieśnienie więzi pomiędzy 
członkami zespołu oraz zwiększenie ich mo-
tywacji do działania. Wzmocnienie tych więzi 
redukuje także szansę wystąpienia zachowań 
egoistycznych poszczególnych członków ze-
społu, a to m.in. zwiększa efektywność dzia-
łania grupy. Warto podkreślić, że takie cechy 
ludzkie, jak umiejętność pracy i nauki w gru-
pie, odpowiedzialność za siebie i swój zespół, 
kreatywność i zaangażowanie, są obecnie naj-
bardziej pożądane na dynamicznym i wyma-
gającym rynku pracy. Z powyższych rozwa-
żań wynika więc duże podobieństwo między 
tym elementem metody harcerskiej, a nowo-
czesnymi metodami pracy polecanymi przez 
socjologów czy psychologów społecznych. 

Po raz pierwszy system zastępowy został opi-
sany przez Rolanda E. Philippsa w książce 
„The Patrol System”. Według Philippsa pole-
ga on na skoncentrowaniu działalności druży-
ny skautowej (harcerskiej) w małych komór-
kach organizacyjnych – zastępach – mających 
być zgranymi zespołami 6-10 harcerzy, któ-
rym przewodzi nieznacznie starszy lub od-
znaczający się predyspozycjami przywódczy-
mi zastępowy. System ten został opisany przez 
R. E. Philippsa m.in. w oparciu o przeprowa-
dzane przez gen. Roberta Baden-Powella ob-
serwacje bawiących się dzieci. Twórca skau-
tingu, obserwując i analizując zabawy dzieci 
zauważył, że młodsze dzieci „słuchają się swo-
jego starszego rodzeństwa” lub starszych ko-
legów (dlatego też zastępowego nazywa się 
niekiedy „starszym bratem”). W skautingu 
Robert Baden-Powell wypróbował go po raz 
pierwszy podczas obozu doświadczalnego dla 
chłopców na wyspie Brownsea w 1907 roku. 
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rzędowość, tajemnice, proporzec, nikt nie zna 
naszego tajemnego miejsca),
─ akceptacji (wszyscy z zastępie myślą po-
dobnie jak ja, wyznają podobne wartości),
─ poczucia bezpieczeństwa (mam przyja-
ciół, którzy zawsze mi pomogą, na których 
mogę liczyć),
─ sukcesu (mogę wykazać się tym, w czym 
jestem najlepszy),
─ rozwoju (mam możliwości rozwijania 
swoich dobrych cech i eliminowania złych),
─ bycia potrzebnym (moja praca zosta-
nie doceniona, zastęp zauważy moją nieobec-
ność),
─ niezależności i indywidualności (mogę 
sam wybrać zastęp, do którego będę należeć) 
[3].

niewielkie, co najwyżej kilkuosobowe grupy. 
Tak jak już wyżej wspomniano, sytuację taką 
daje się łatwo zauważyć na przykład w klasie 
szkolnej. Gdy dzieci wybiegają z sali lekcyj-
nej na przerwę, to nie stają w dwudziestooso-
bowym kręgu, by rozmawiać lub bawić się, 
lecz dzielą się na kilkuosobowe grupki przy-
jaciół. Dokładnie takimi samymi grupami są 
między innymi zastępy harcerskie, które za-
spakajają m.in. poniższe potrzeby harcerzy:
─ tworzenia przyjaźni (przebywam z mo-
imi kolegami bardzo często, lubimy być ra-
zem),
─ przynależności (należę do tego zastępu, 
mamy wspólny język, własne zwyczaje, obrzę-
dy tylko nam znane),
─ poczucia odrębności (mamy własną ob-
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zresztą najbardziej służy ich członkom, czyli 
naszym podopiecznym, zuchom i harcerzom.

Przypisy:
[1] E. Kulczyk-Prus, M. Wrzosek (red.), 
„Uczestnicząc w grze, Poradnik druży-
nowego drużyny harcerskiej”, Łódź 2011.
[2, 4] A. Józefczyk, „Jak wprowadzić system za-
stępowy w drużynie harcerskiej?”, Gdańsk 2002.
[3] broszura: „Nic nie zastąpi zastępów – ścią-
ga dla drużynowych drużyn harcerskich, star-
szoharcerskich i wielopoziomowych”, ZHP 2014.

Niestety wiele harcerskich drużyn, i to rów-
nież tych z wieloletnim stażem i dużym do-
robkiem, nie potrafi pracować systemem za-
stępowym. Często bywa tak, że drużynowi 
nie pracują zastępami, szukając własnych, 
nowych rozwiązań nie zdając sobie sprawy z 
tego, że nie pracują metodą harcerską. Sytu-
acja taka prowadzi często do tego, że druży-
ny przekształcają się w zastępy, młodzi ludzie 
nie przygotowują się do roli lidera, nie prze-
chodzą szkoły kształcącej ich na przyszłych 
drużynowych, spada efektywność pracy dru-
żyny, trudno jest drużynowemu zająć się in-
dywidualnie każdym członkiem drużyny, 
przydzielić mu pracę, harcerze uzależnieni są 
od pomysłów i inicjatyw drużynowego [4].

Sam byłem kiedyś drużynowym i wiem jak 
trudno wdrożyć w drużynie system dobrze 
działających zastępów. Jednak wiem również, 
jak „nie działa drużyna”, kiedy nie funkcjonu-
ją w niej zastępy!!! W drużynie, której byłem 
drużynowym (10 WDH „Ruczaj”) udało się 
stworzyć zastępy i pracować w oparciu o ich 
aktywność. Kosztowało to wiele wysiłku, ale 
trud ten opłacił się, a ja jako były drużynowy 
mam dzisiaj satysfakcję, że prowadziłem dru-
żynę z wykorzystaniem metody harcerskiej. 
Wszystkim drużynowym i kandydatom na 
drużynowych gorąco polecam taką formę or-
ganizacji drużyny – i to nie tylko dlatego, że 
jest ona zgodna z metodą harcerską. Przede 
wszystkim dlatego, że po pierwszych trudno-
ściach, przychodzi czas, gdy system zaczyna 
działać, a wiele dotychczasowych problemów i 
spraw, którymi musiał zajmować się drużyno-
wy, jest „w sposób naturalny” rozwiązywanych 
i realizowanych w grupach rówieśniczych – co 
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Pozwólcie więc, że rozpocznę od krót-
kiego przypomnienia czym jest adwent.
Adwent (łac. adventus – przyjście) to czas 
oczekiwania w Kościołach chrześcijańskich 
(okres trwający od I nieszporów czwar-
tej z kolei poprzedzającej Święto Boże-
go Narodzenia niedzieli do zmierzchu 24 
grudnia) na przyjście Jezusa Chrystusa.

To przyjście Jezusa możemy roz-
patrywać w trzech aspektach:
•	 Rozważamy	tajemnicę	Wcielenia	Słowa.	
Wydarzenie, które miało miejsce ponad 2000 
lat temu. (to coroczne wspominanie powin-
no przypominać drogową serpentynę - co rok 
wspominamy to samo ale już nie tak samo, je-
steśmy coraz wyżej)
•	 Przygotowujemy	się	do	przyjścia	Jezusa	
do naszego serca

•	 I	najważniejsze:	pamiętamy	o	obietnicy	
Jezusa, że powtórnie przyjdzie na ziemię. To 
wydarzenie nazywa się Paruzją (paruzja po-
chodzi od słowa oznaczającego stanięcie przy 
kimś). Często mylnie łączy się Paruzję Jezusa 
z końcem świata. Kościół katolicki nic takiego 
nie głosi.   
Odniosę się teraz do dwóch pierwszych  
aspektów, trzeci aspekt: stanięcie Jezusa obok, 
zostawiam każdemu do indywidualnego na-
mysłu. 

Wracając do dwóch pierwszych aspektów: 
Przed narodzeniem Pana Jezusa, Józef wraz 
z Maryją wrócił do miasta rodzinnego i tam 
narodził się Jezus – wszyscy to znamy. W 
perspektywie duchowej jest to wskazówka 
dla nas – aby narodził się Jezus w moim ser-

adWent – czaS oczekiWania…
    pwd. Mariusz Bielicki

Jest grudzień 2017r. – zbliża się 
koniec roku kalendarzowego i wy-

glądamy już nadchodzącego nowe-
go roku licząc, że przyniesie coś 

dobrego i  to przez duże C. Ale dla 
katolików jest to również czas ad-
wentu, czas oczekiwania na „coś” 
(a raczej na Kogoś) wyjątkowego.
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cu muszę się udać do samego siebie, do po-
znania prawdy o sobie. Jest to również du-
chowy powrót do miejsca dzieciństwa, gdzie 
człowiek uczył się poznawać siebie, pojmo-
wać świat, doświadczał zranień i miłości. 

Najważniejsze oczywiście w naszym życiu 
jest poznawać Boga (i nawiązać z Nim osobi-
stą relację), ale również musimy poznać sie-
bie. Kto pozna siebie naprawdę, pozna i Boga. 
Ale można też poznać Boga i nigdy nie po-
znać siebie. Wielu ludzi nie zna siebie i są 
wtedy ogromne cierpienia. Ogromne cier-
pienia, które niesie człowiek w swoim sercu. 
Ale i ogromne cierpienia, które wyrządza lu-
dziom dookoła siebie, często najbliższym [1].

GDZIE JEST POCZĄTEK OPOWIADANIA?

Wielu z nas, ludzi wierzących, naszą historię 
umieszcza w raju. Na pierwszych kartach Sta-
rego Testamentu opisany jest bowiem upadek 
pierwszych ludzi. Mówi się, że Adam i Ewa nie 
udźwignęli wolności, którą otrzymali. To praw-
da ale to nie jest początek opowieści. To tak jak 
byśmy zaczęli oglądać film od dwudziestej mi-
nuty. Nie potrafimy zrozumieć motywów po-
stępowania bohaterów, nie znamy ich intencji.

Początek zapisany jest dalej, 
w Ewangelii Świętego Jana (1, 1-4):
Na początku było Słowo,
a Słowo było u Boga
i Słowo było Bogiem.
Było  Ono u Boga na początku.
Wszystkie rzeczy nastały poprzez Nie,
a bez Niego nic, co uczynione, nie miało istnie-
nia.

W nim było życie,
a to życie było światłością ludzkości [2].

Religia chrześcijańska, jako jedyna, jest re-
ligią relacji. Relacji osób. Zanim jednak za-
istniał człowiek, Jest Bóg, który, choć Jeden,  
Jest w Trzech Osobach. Osoby Trójcy Świętej 
trwają w nieustannej relacji, relacji Miłości.

Bóg stworzył anioły. Po upadku części aniołów 
(opisany w Apokalipsie Świętego Jana) Bóg 
stworzył człowieka. Obdarzył go wolną wolą 
i rozumem. Stworzył z miłości i do miłości. Pra-
gnął podzielić się szczęściem, w którym trwa, 
ze swoim stworzeniem. Każdy człowiek jest 
dla Boga szczególny i kochany. Jak mówi Bóg 
w Starym Testamencie „utkałem cię w łonie 
twojej matki”. A przez Proroka Jeremiasza obie-
cuje „Umieszczę swe prawo w głębi ich jeste-
stwa i wypiszę na ich sercach” (Jeremiasz 31,33).

Jezus przyszedł na świat, i jak sam mówił, nie 
przyszedł zmienić Prawa ale je wypełnić. Prze-
kazał też nowe przykazanie aby ludzie wzajem-
nie się miłowali.  Sam pokazał jak należy ko-
chać. Gdy w męczarniach umierał na krzyżu, 
a oprawcy szydzili z niego, prosił Ojca aby im 
…wybaczył. Tłumacząc, że „nie wiedzą co czy-
nią”. Czy my tak potrafimy kochać ludzi, któ-
rzy wyrządzają nam czasem piekło na ziemi? 
Czy my potrafimy kochać naszych bliskich?

CO MOŻE WYNIKAĆ Z TEGO OPOWIADA-
NIA?

Nie chcę nikogo z was przekonywać do swo-
ich racji, poglądów, przekonań a więc do 
pewnych wartości wypływających wprost 
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w nas musi umrzeć a coś nowego musi się na-
rodzić.  Przybliżyłem się do Boga, nadal po-
znaję prawdę o sobie, wiem coraz bardziej 
dokąd zmierzam ja i dokąd zmierza  świat. 
Dzisiaj dziękuje za wszystkie moje kryzy-
sy, chociaż kiedyś ciężko było żyć z nimi, ale 
z perspektywy czasu, mogę powiedzieć, że 
pozwoliły mi stać się innym człowiekiem.
To oczywiście w przypadku przyjęcia wizji 
chrześcijańskiej. Inaczej o tym myśli cywili-
zacja konsumpcji (nastawiona nie na „być” 
a na „mieć”) według, której celem życia jest 
przyjemność, sensem gromadzenie dóbr 
materialnych, a miarą sukcesu stan konta.

PS.
Jestem po lekturze „Komentarza przewod-
niczącego ZHP do obowiązującego pra-
wa harcerskiego” harcmistrza Dariusza Su-
pła. Polecam wam wszystkim zapoznanie się 
z tym komentarzem. Harcerzem być to rze-
czywiście wielka rzecz i wysoko postawio-
na poprzeczka a komentarz druha Prze-
wodniczącego to potwierdza. Na przykład w 
komentarzu do punktu 8. Prawa Harcerskie-
go padają słowa takie jak: pogoda ducha, za-
dowolenie, optymizm, pozytywne emocje, do-
bra energia, poczucie humoru, radość życia. 
Życzę wam i sobie tylko takich ludzi wokół 
nas (nie tylko wśród harcerzy). Skąd jednak 
czerpać tę „moc”? Czas oczekiwania to dobry 
czas, by poszukać odpowiedzi. Ja to wszyst-
ko czerpię z wiary w Boga, a Ty drogi druhu?

Przypisy:
[1] (odsyłam: you tube ks. Piotr Pawlukiewicz – Niebez-
pieczna pigułka „ale wszyscy tak robią” / początek Adwentu)
[2] „Komentarz żydowski do Nowego Testamentu”. Przekładu Nowe-
go Testamentu dokonał i komentarzem opatrzył Dawid H. Stern; Pry-
masowska Seria Biblijna, redaktor naukowy serii ks. prof. dr. hab. Wal-

demar Chrostowski; Oficyna wydawnicza „Vocatio” Warszawa 2008

z wiary w osobowego Boga. Chcę by nadcho-
dzące Święta Bożego Narodzenia były prze-
żywane przez was z tą świadomością, że bie-
rzemy udział w historii, która jest większa 
od naszej własnej historii, a my sami jeste-
śmy kimś wyjątkowym w tych wydarzeniach.

Chcę, by radość i pokój, które posiadam były 
udziałem innych. Jestem człowiekiem szczęśli-
wym. Być może, można być szczęśliwym, bez 
Boga, ja nie byłem. Co ciekawe, to poczucie 
szczęścia, nie zależy od sytuacji w jakiej przy-
chodzi mi żyć. A więc nie tylko wtedy, gdy 
wszystko się układa jestem szczęśliwy ale i wów-
czas, gdy cały świat wali się na głowę. Szczęście 
to wynika ze świadomości kim jestem, że je-
stem kochany i akceptowany taki jaki jestem.

Jeżeli jesteś szczęśliwy bez Boga, i to za-
wsze, to powiedz mi o tym. Chętnie posłu-
cham. Wszyscy wyglądamy, zachowujemy 
się podobnie. Mamy swoje domy, życie, pro-
blemy do rozwiązania na co dzień. Uśmie-
chamy się, jesteśmy normalnymi ludźmi z są-
siedztwa. Różnicę widać dopiero, gdy zerwie 
się burza, zadrży  ziemia wokół.  I co wów-
czas widać - nadal stojący dom, czy już tyl-
ko ruiny? Wtedy dopiero widać na czym był 
posadowiony nasz dom - na piasku czy ska-
le. Doskonale wiecie, że burze dosięgają każ-
dego, bez wyjątku. Jest to tylko kwestia czasu.

Burze, kryzysy w naszym życiu skłaniają nas 
do zwrócenia uwagi na mój fundament. Na 
czym opieram moje życie, czemu lub komu 
ufam. Jeżeli ufam sobie, i tylko sobie, to może-
my w końcu nie udźwignąć tego wszystkiego.

Kryzysy są nam potrzebne. Dzięki nim coś 
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