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Spis treści 
Czuwaj!

Zakończyliśmy rok 2017, 
a Wy trzymacie przed 
sobą podsumowanie 
ostatnich trzech miesięcy 
tego roku. Całość 2017 
podsumujemy jeszcze 
zbiorczo w kolejnym 

numerze “Harcerskiego Słowa”, więc do pewnych 
wydarzeń jeszcze na pewno wrócimy, ale póki 
co zapraszam do zapoznania się z tym co 
oferujemy w tej odsłonie naszego kwartalnika.

A jest co czytać! Odznaczenie Państwowe, które 
otrzymał nasz Druh Komendant, pierwszy 
w historii Hufca ZHP Włocławek biwak Zuchowo 
Harcerski, zagraniczne podboje phm. Anny 
Ziółkowskiej, nasz udział w obchodach Święta 
Niepodległości w listopadzie, sukcesy Elementu na 
nadmorskim rajdzie, świąteczna zbiórka harcerzy 
z Tłuchowa, oraz harcerskie wigilie, które odbyły 
się w grudniu przed Świętami Bożego Narodzenia.

To były same wydarzenia, które oferuje ten numer 
kwartalnika, ale na deser mamy jeszcze dwa 
felietony - jeden dotykający tematu patronów 
drużyn, a drugi być może namówi niejedną 
osobę do wybrania biegania jako swoje hobby.

Mamy nadzieję, że ilość i jakość zebranego 
materiału zadowoli gusta naszych 
Czytelników i już teraz zapraszamy za 
kolejne trzy miesiące, kiedy to “Harcerskie 
Słowo” świętować będzie czwarte urodziny!

Redaktor Naczelny
pwd. Michał Bielicki
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Obchodzimy dziś Dzień Edukacji Naro-
dowej. Z tej okazji 12 października 2017 r. 
w Kinoteatrze Klubu Inspektoratu Wspar-
cia Sił Zbrojnych w Bydgoszczy odbyły się 
uroczystości, w których wzięły udział waż-
ne osobistości z naszego województwa.

W trakcie spotkania zostały wręczone odzna-
czenia państwowe i resortowe. Jedną z osób, 
która może pochwalić się szczególnym wy-
różnieniem jest Druh Komendant Hufca ZHP 
Włocławek hm. Piotr Walburg, który otrzymał 

Brązowy Krzyż Zasługi. Jest to polskie, cywil-
ne odznaczenie państwowe, nadawane za za-
sługi dla Państwa lub obywateli, ustanowione 
na mocy ustawy z dnia 23. czerwca 1923 r. In-
nymi słowy Druh Komendant został docenio-
ny i odznaczony przez Prezydenta RP Andrze-
ja Dudę Brązowym Krzyżem Zasługi za swoją 
przekraczającą zakres zwykłych obowiązków 
działalność. Sami doskonale wiemy jak Druh 
wiele poświęca, wspiera nas i czyni lepszym 
zarówno Bazę Przygody jak, i Włocławek. Ser-
decznie gratulujemy tak ważnego wyróżnienia.

Odznaczenie PaństwOwe
pwd. Angelika Zdankiewicz
/tekst po raz pierwszy został opublikowany w serwisie na stronie internetowej hufca w dniu 14 października 2017 r. – w wersji publikowanej 
w Kwartalniku HS zostały wprowadzone zmiany redakcyjne/
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W dniach 13-15 października 2017 r. w Szkole podstawowej 
nr 12 we Włocławku odbył się I Biwak Zuchowo Harcerski, 

którego organizacją zajęła się 52 WDW Grot.

i Biwak zuchOwO harcerski
Tomasz Wesołowski
/tekst po raz pierwszy został opublikowany w serwisie na stronie internetowej hufca w dniu 25 października 2017 r. – w wersji publikowanej 
w Kwartalniku HS zostały wprowadzone zmiany redakcyjne/
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Cała przygoda rozpoczęła się rejestracją pa-
troli na miejscu zbiórki. Jako pierwsze po-
jawiły się zuchy z 23 WGZ Leśne Duszki, 
a następnie przyjechali do nas harcerze oraz 
zuchy z Tłuchowa. Wszystkie patrole spotka-
ły się na apelu rozpoczynającym I Biwak Zu-
chowo Harcerski. Następnie udaliśmy się na 
świeczkowisko. Chwilkę po godzinie dwu-
dziestej skierowaliśmy się na tereny zielone 
przy Basenie Międzyosiedlowym gdzie cze-
kało na nas ognisko oraz pyszne kiełbaski. 
Wspólnym zabawom i śpiewom, czyli innymi 
słowy integracji nie było końca. Po paru go-
dzinach wróciliśmy do bazy, gdzie rozemocjo-
nowani całym wydarzeniem poszliśmy spać, 
aby następnego poranka obudzić się i rozpo-

cząć dzień z pełnią zapału do nowych zadań.

Sobota miała zacząć się pobudką o godzinie 
8:00, lecz kochane zuszki oraz harcerze posta-
nowili wstać wcześniej i po 7.00 każdy był już 
przygotowany do śniadania. Po posiłku pró-
bowaliśmy swoich sił w tańcu pn. „Belgijka”. 
Z uśmiechami na twarzy zaczęliśmy szykować 
się do wyjazdu na Przystań Miejską OSiR. Cze-
kało tam na uczestników wiele atrakcji oraz blo-
ków programowych: rejs statkiem solarnym, 
strzelanie z łuków oraz ASG, zajęcia z pierw-
szej pomocy, zajęcia sportowe oraz sprawdze-
nie naszej koordynacji ruchowej. Czas umilało 
nam ognisko do którego podchodziliśmy żeby 
się ogrzać, a potem „przyjechał do nas” pyszny 
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W niedzielny poranek nadszedł koniec na-
szej wspaniałej przygody. Od rana panował 
harmider związany z pakowaniem i sprzą-
taniem. Gdy cała baza wróciła do pierwot-
nego stanu odbył się apel kończący I Biwak 
Zuchowo Harcerski. Każdy się zastanawiał 
jak wypadła rywalizacja oraz kto wygrał.
Druh Tomasz wyszedł na środek i powie-
dział, że każdy jest zwycięzcą. Po otrzy-
maniu wspaniałych nagród nadszedł 
czas pożegnań oraz powrotu do domów.
 
Wielkie podziękowania należą się osobą któ-
re pomagały podczas biwaku przedstawicie-
lom 1 WDSH Element oraz organizatorom 
52 WDSH Grot. Dziękujemy Szkole Podsta-
wowej nr 12, MPK Włocławek oraz Przysta-
ni Miejskiej OSiR na Zalewie Włocławskim.

obiad. Najedzeni wyruszyliśmy na trasę która 
prowadziła nas do SP 12. Po powrocie czekała 
na wszystkich gorąca herbata oraz słodkości. 
Chwila odpoczynku, czas spędzony w gronach 
swoich drużyn oraz kolacja. Po kolacji został 
ogłoszony konkurs na jak najwyższą oraz naj-
stabilniejszą budowlę wykonaną z pianek oraz 
makaronu spaghetti. Konkurs wygrał patrol 
z Tłuchowa – Gratulacje! Najmłodsi uczest-
nicy postanowili spędzić czas w „małej sal-
ce”. Zachęcił ich do tego basen z kulkami oraz 
możliwość obrzucenia nimi starszego Dru-
ha Tomka. Bawiliśmy się wspaniale. Nie oby-
ło się bez potknięć i upadków lecz każdy miał 
uśmiech na twarzy. Nadszedł wieczór. Niektó-
rzy zapamiętają te noc na długo. To moment, 
w którym wkroczyli na prawdziwie harcerską 
ścieżkę składając Przyrzeczenie Harcerskie.
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W dniach 12-15 października 2017 r. w Bruk-
seli (Belgia) odbyła się konferencja skau-
towa „Scouting for Europe”. Celem przed-
sięwzięcia było wypracowanie wspólnej 
deklaracji skautów z Francji, Niemiec oraz Pol-
ski dotyczącej celów oraz wartości europejskich.

Związek Harcerstwa Polskiego reprezento-
wała ponad trzydziestoosobowa grupa wę-

drowników oraz instruktorów. Wśród nich 
była przedstawicielka Hufca ZHP Włocła-
wek – phm. Anna Ziółkowska HR, która 
była jedną z dwóch instruktorek, reprezen-
tujących Chorągiew Kujawsko-Pomorską.
Więcej informacji znajdu-
je się na stronie internetowej: 
https://zhp.pl/2017/wizja-idealnej-europy-na
-konferencji-scouting-for-europe/.

nasza harcerka POza granicami
pwd. Angelika Zdankiewicz
/tekst po raz pierwszy został opublikowany w serwisie na stronie internetowej hufca w dniu 25 października 2017 r. – w wersji publikowanej 
w Kwartalniku HS zostały wprowadzone zmiany redakcyjne/
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W OBIEKTYWIE

           Kwartalnik Hufca ZHP Włocławek-Miasto    harcerskie SŁOWO strona | 9

Nr 4 (16)
październik-grudzień 2017



           Kwartalnik Hufca ZHP Włocławek-Miasto    harcerskie SŁOWO strona | 10

Nr 4 (16)
październik-grudzień 2017

W OBIEKTYWIE



           Kwartalnik Hufca ZHP Włocławek-Miasto    harcerskie SŁOWO strona | 11

Nr 4 (16)
październik-grudzień 2017

W OBIEKTYWIE



           Kwartalnik Hufca ZHP Włocławek-Miasto    harcerskie SŁOWO strona | 12

Nr 4 (16)
październik-grudzień 2017

Wczoraj (11.11.2017 r.) odbyła się uroczystość 
upamiętniająca 99. rocznicę odzyskania przez 
Naród Polski niepodległego bytu państwowego.
Jak co roku władze oraz mieszkańcy mia-
sta spotkali się pod Pomnikiem Żoł-
nierza Polskiego, aby uczcić ten waż-

ny dla kraju dzień. Również delegacja 
naszego hufca wzięła udział w tym wydarzeniu.
Następnie 10 WDH „Phoenix” udała się 
pod pomnik Szarych Szeregów, aby i tam 
uczcić pamięć bohaterów państwowych.

OBchOdy Święta niePOdległOŚci
pwd. Angelika Zdankiewicz
/tekst po raz pierwszy został opublikowany w serwisie na stronie internetowej hufca w dniu 12 listopada 2017 r. – w wersji publikowanej 
w Kwartalniku HS zostały wprowadzone zmiany redakcyjne/
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W drugi weekend listopada 10-osobowy patrol z naszej drużyny wziął 
udział w XXX edycji Rajdu Śladami Przeszłości Gdańska. Po blisko 3-go-
dzinnej podróży pociągiem, która minęła nam bardzo szybko i wyposa-
żeniu w prowiant w miejscowym dyskoncie, z którego pozyskuje się ma-
skotki warzywa udaliśmy się do miejsca naszego noclegu, czyli do pałacu.

Pierwsze miejsce elementu 
na rajdzie 

Śladami PrzeszłOŚci gdańska
Kinga Włodarzewska
/tekst po raz pierwszy został opublikowany w serwisie na stronie internetowej hufca w dniu 26 listopada 2017 r. – w wersji publikowanej 
w Kwartalniku HS zostały wprowadzone zmiany redakcyjne/
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Kiedy przybyliśmy na miejsce, czyli do wspo-
mnianego Pałacu Młodzieży i zjedliśmy zasłu-
żoną kolację organizatorzy od razu zaskoczyli 
nas pierwszą trasą na rajdzie, która wprowa-
dzała nas w fabułę. Dowiedzieliśmy się, iż cały 
Gdańsk stracił pamięć, jedni mieszkańcy my-
śleli, że są w czasie PRL’u, z kolei inni skan-
dowali piłkarskie hasła motywujące sportow-
ców do wygrania Euro 2012. Jako, że frakcja 
do której należeliśmy (a oddawała nas najle-
piej), czyli „Włóczykije” to też spotykaliśmy 
bohatera naszej frakcji, który ujął nas swoim 
sposobem bycia i miał się pojawić na balu ma-
skowym, który rozpoczął się po powrocie do 
miejsca noclegowego. W czasie balu mieliśmy 
okazję poznać się z innymi patrolami z całej 
Polski, a także „pointegrować” chociażby tań-
cząc nieśmiertelną belgijkę. Następnego dnia 
jako, że był to 11. Listopada wzięliśmy udział 
w Marszu Niepodległości. Po trochę dłuż-
szej chwili czekania, ustawiania i rozdawania 
balonów ruszyliśmy. Mimo zimna i nieprzy-
jemnego wiatru nie przestawaliśmy mieć do-

brego humoru. Dotarliśmy pod pomnik Jana 
III Sobieskiego gdzie wszyscy odśpiewaliśmy 
hymn Polski i wysłuchaliśmy przemówienia 
Prezydenta Gdańska. Była to już 99. roczni-
ca odzyskania przez Polskę niepodległości. 

Po powrocie do szkoły pałacu mieliśmy chwi-
lę czasu żeby się ogrzać, coś zjeść i wysuszyć 
zanim wyszliśmy na kolejną - dłuższą trasę. 
Przed wyjściem dostaliśmy bilety na komu-
nikację miejską i dużo czasu na skończenie 
9 punktowej gry. Jeździliśmy po całym mie-
ście i kiedy byliśmy już w połowie trasy, za-
częło mocniej wiać i nieoczekiwanie zaskoczył 
nas śnieg z deszczem. Organizatorzy martwiąc 
się o nasze zdrowie poinformowali nas, że gra 
zostanie przeniesiona do pałacu. Czym prę-
dzej wsiedliśmy w tramwaj i wróciliśmy cali 
przemoczeni, zmęczeni, ale szczęśliwi. Zada-
nia, które mieliśmy do wykonania obfitowały 
w sprawdzanie naszego logicznego myślenia, 
a także współpracy. Dzięki nim mogliśmy tak-
że zobaczyć morze oraz zbudować swoją łaj-
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nym włóczykijem i uświadomić sobie jak mało 
sami wiemy o sobie. Powoli żegnając się z pa-
łacem i małym sprzątaniu skierowaliśmy się 
na główny apel. Po wyczytaniu nazwy patrolu, 
który zajął miejsce III tym bardziej radość za-
częła nas rozpierać. Z kolei w momencie gdy 
usłyszeliśmy, że wygraliśmy na trasie 3+1 za-
częliśmy wszyscy patrzeć się na siebie i zrozu-
mieliśmy, iż jesteśmy zwycięzcami. Z dobrymi 
humorami, pucharem i nagrodami poszliśmy 
na pociąg i pojechaliśmy prosto do Włocław-
ka. Rajd bardzo nam się podobał i mamy na-
dzieję, że za rok pojedziemy na jego kolejną 
edycję. Atmosfera panująca w Gdańsku była 
niesamowita, a organizatorzy naprawdę stanę-
li na wysokości zadania i zrobili jeden z lep-
szych rajdów na jakim byliśmy. A to wszystko 
mimo przeciwności losu, które uplotła pogoda 
i dzięki której niestety mamy tak mało zdjęć.

bę, która zmagała się z potęgą żywiołu przez 
całe 2 minuty i 27 sekund. Myśląc, że to już 
koniec atrakcji tego dnia powoli kładliśmy 
się spać, ale nagle w środku nocy zostaliśmy 
obudzeni i zaprowadzeni na salę gimnastycz-
ną. To tam dowiedzieliśmy się kto stworzył 
maszynę wymazującą pamięć. Fabuła zato-
czyła koło i ostatecznie włóczykij, milioner 
oraz urzędnik zostali połączeni w jedno ciało.

W niedzielę rano, spakowani poszliśmy na 
apel kończący, jednak nie dowiedzieliśmy się 
jakie zajęliśmy miejsce, gdyż pierwsze 3. miej-
sca były przyznawane na apelu wszystkich 
tras. Jako, że nie padła nazwa naszego patro-
lu to rozpoczęła się fala spekulacji dotycząca 
tego jak nam poszło i zastanawiania się, które 
miejsce zajęliśmy. Stresując się mieliśmy tak-
że okazje wziąć udział w niesamowitych za-
jęciach światopoglądowych z naszym świet-
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Dowiedziałam się, że jedna z drużyn naszego hufca, czyli Dru-
żyna Harcerska z Tłuchowa „Kamyki” co roku organizuje w swo-
jej okolicy zbiórkę dla rodzin potrzebujących. Poprosiłam dru-
żynową, aby opowiedziała kilka słów o całym przebiegu akcji.

Świąteczna zBiórka 
tłuchOwskich harcerzy

pwd. Angelika Zdankiewicz
/tekst po raz pierwszy został opublikowany w serwisie na stronie internetowej hufca w dniu 21 grudnia 2017 r. – w wersji publikowanej 
w Kwartalniku HS zostały wprowadzone zmiany redakcyjne/
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Nasza akcja odbywa się nieprzerwanie już od 
2003 roku. Zapoczątkowała ją drużyna „Zośki”, 
czyli 2  Tłuchowska DH. „Kamyki” postanowiły 
kontynuować ten zwyczaj. Akcja „Mikołaj dla 
wszystkich” to pomoc skierowana dla dzieci z te-
renu Gminy Tłuchowo. W tym roku objęła jed-
nak znacznie większy teren. Na początku zbie-
raliśmy tylko zabawki dla dzieci. Z roku na rok 
były one co raz starsze, także potrzeby również 
się zmieniły. Teraz dzielimy zabawki, ubrania, 
słodycze, przybory szkolne, a od dwóch lat żyw-
ność. W jaki sposób organizujemy naszą ak-
cję? Ogłaszamy mieszkańcom, że harcerze chcą 
iść z pomocą i prosimy o zbiórkę. Co roku ak-
cji towarzyszą kolorowe plakaty z informacjami 
gdzie i co można podarować. Wszystko specjal-
nie selekcjonujemy i wspólnie zawozimy paczki. 
Skąd wiemy o potrzebach dzieciaków? Najczę-
ściej z tzw. wywiadu, ale co roku wspiera nas 
w tym Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej, który 
na naszą prośbę przygotowuje nam listę rodzin 
najbardziej potrzebujących. Prezenty zawozimy 
korzystając z pomocy strażaków. W tym roku 
odwiedziliśmy 7 rodzin wielodzietnych oraz 

dwie paczki zostały podarowane dla rodzin 
bez dzieci. Żywność zbieramy sami podczas 
ogólnopolskiej akcji Zbiórka Żywności z Ban-
ków Żywności w Płocku. Od 2 lat włączamy się 
w tę zbiórkę, a bank zostawia nam to co uzbie-
ramy abyśmy rozdysponowali na swoim terenie. 
W tym roku mieliśmy ok. 150 kg żywności. Faj-
nie jest pomagać. Dzieciaki do których trafiamy 
mają niewiele. My zaś mamy za dużo! Dzielimy 
się tym czym możemy i czerpiemy z tego ogrom-
ną radość. Mieszkańcy tak przywykli do tej ak-
cji, że nie ma potrzeby się nawet mocno jej re-
klamować. Pomoc zawsze znajdujemy. Faktem 
jest, że nasza akcja jest zapewne dużo skromniej-
sza, ale za to starsza niż „Szlachetna Paczka”.

Tymi słowami Druhna Wioletta Krzyszto-
forska, czyli drużynowa „Kamyków” zakoń-
czyła swoją wypowiedź. Ja ze swojej stro-
ny dodam, że jestem pod wrażeniem zapału 
jaki niosą ze sobą tłuchowscy harcerze. Gra-
tuluję tak wspaniałej akcji i trzymam kciuki, 
aby trwała ona nieprzerwanie jak najdłużej.
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Święta to magiczny moment, w którym staramy 
się każdą chwilę jak najlepiej spędzić w gronie 
rodzinnym. I my w swojej harcerskiej rodzinie 
znajdujemy chwilę, aby w tym zabieganym okre-
sie spotkać się, i złożyć sobie świąteczne życzenia.

Już jutro odbędzie się wigilia hufca, a dzi-
siejszego wieczoru spotkały się dwie druży-
ny: 10 WDH „Phoenix” i 52 WDW „Grot”. 
Całość rozpoczęliśmy rozpalając obrzędo-
we świeczkowisko. Druh Krzysztof opowia-
dał o istocie nadchodzących świąt. Nawiązał 
również do tegorocznego hasła Betlejemskie-

go Światła Pokoju, które brzmi „W Tobie jest 
światło”. Dalszą część spędziliśmy na wspo-
minaniu wspólnych chwil minionych lat. Na 
koniec nastąpiło mianowanie Druha Kacpra 
Ochmańskiego na przybocznego 52 WDW 
„Grot”. Gratulujemy Druhowi i życzymy wy-
trwałości oraz radości z pełnionej funkcji. 
Wspólnie podzieliliśmy się opłatkiem, skła-
dając przy tym sobie najpiękniejsze życze-
nia. Przy poczęstunku, który czekał na każ-
dego głodnego harcerza nie mogło zabraknąć 
melodii świątecznych kolęd oraz pastorałek.

wigilia 10 wdh „PhOenix” i 52 wdw „grOt”
pwd. Angelika Zdankiewicz
/tekst po raz pierwszy został opublikowany w serwisie na stronie internetowej hufca w dniu 21 grudnia 2017 r. – w wersji publikowanej 
w Kwartalniku HS zostały wprowadzone zmiany redakcyjne/
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W dniu 22. grudnia 2017 r. w Centrum Kultu-
ry „Browar B” odbyła się wigilia naszego hufca. 
Druh komendant opowiedział nam na początku 
o Betlejemskim Świetle Pokoju i o tym, że świę-
ta to magiczny czas, który spędzamy z rodziną.

Dowiedzieliśmy się, że drużyna „Kamyków” 
z Tłuchowa stworzyła na jednej ze zbiórek 
choinkę z plastikowych łyżek, która zdobyła 
wyróżnienie w konkursie artystycznym. Na-
stępnie wszyscy po podzieleniu się opłatkiem 

i po złożeniu sobie życzeń usiedliśmy do wspól-
nego kolędowania przy akompaniamencie gi-
tary. Był również czas na zjedzenie pysznych 
ciast oraz wypiciu soków i barszczu. Na sam 
koniec każdy dostał mały, ale słodki prezent. 
Niestety, wszystko co dobre szybko się koń-
czy więc przekazaliśmy sobie „iskierkę przy-
jaźni”, pożegnaliśmy się i rozeszliśmy do swo-
ich domów. Mamy nadzieję, że spędziliście te 
święta w rodzinnym gronie oraz, że dotrzy-
macie swoich noworocznych postanowień!

wigilia hufca
Kinga Włodarzewska
/tekst po raz pierwszy został opublikowany w serwisie na stronie internetowej hufca w dniu 04 stycznia 2018 r. – w wersji publikowanej 
w Kwartalniku HS zostały wprowadzone zmiany redakcyjne/
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Bo nie dość, że stanowić może element budo-
wania tożsamości i integracji drużyny, to jesz-
cze może być wykorzystywany w szeroko po-
jętej pracy wychowawczej (i to już na etapie 
„zdobywania imienia” czyli „kampanii boha-
ter”). I tu pojawia się pytanie, dlaczego w takim 
razie nie wszystkie drużyny harcerskie oprócz 
numeru i nazwy drużyny, nie mają swojego pa-
trona. Może wynika to z tego, że niektóre dru-
żyny (drużynowi) uważają posiadanie patrona 
za zbyteczne albo nie wiedzą jakiego bohatera 
wybrać na patrona drużyny. Mama nadzieję, 
że poniższy tekst zachęci te drużyny do roz-
ważenia przyjęcia imienia bohatera drużyny. 

Pierwsze pytanie, które nasuwa się, gdy uży-
jemy w dyskusji pojęcia „bohater drużyny”, 
brzmi: po co nam bohater drużyny i kto nim 
powinien być? W poradniku dla drużyno-

wych drużyn harcerskich pt. „Uczestnicząc 
w Grze”, możemy przeczytać, że „(…) postać 
bohatera może w doskonały sposób wspomagać 
w drużynie osiąganie wybranych celów. Boha-
ter drużyny to osoba lub grupa osób, których 
postawa pomaga harcerzom w kształtowaniu 
własnych charakterów. To konkretny autory-
tet – wzór, który ma pokazywać sposób pracy 
nad sobą, dążenie do osiągnięcia właściwych 
postaw i zachowań w codziennym życiu” [1]. 
W szukaniu odpowiedzi na to pytanie, nale-
ży jednak sięgnąć przede wszystkim do „do-
kumentów związkowych”. Kwestię tę bowiem 
określa Uchwała nr 17 /XXXII Rady Naczelnej 
ZHP z dnia 24 listopada 2002 r. w sprawie za-
sad i trybu przyjmowania nazw i imion. W za-
łączniku do tejże uchwały czytamy „(…) nazwa 
i imię powinny sprzyjać realizowaniu ideałów 

BOhater drużyny…
                      hm. Piotr Bielicki

Wiele drużyn harcerskich 
przyjmuje imię bohatera lub 
inaczej mówiąc imię patrona 
drużyny. Wydaje się, że 
zwyczaj ten w zasadzie nie ma 
wad, a jedynie same zalety.
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ZHP, zwłaszcza podtrzymywaniu ciągłości kul-
tury i tradycji narodowych oraz tradycji i do-
robku harcerstwa. Imię powinno umożliwiać 
wychowawcze oddziaływanie przykładu oso-
bowego bohatera (bohaterów) zgodnie z cela-
mi statutowymi ZHP (…)” [2]. Z powyższych 
rozważ nie wynika jednak, kto konkretnie po-
winien być bohaterem drużyny. Aby to spre-
cyzować, należy zadać sobie kolejne pytania. 

Przede wszystkim należy zastanowić się, jaki 
bohater byłby dla drużyny najlepszy: indywi-
dualny, czyli znany z imienia (konkretny czło-
wiek), ale nie zawsze stanowiący proste odnie-
sienie do naśladowania w życiu (bo np. postać 
żołnierza nie musi być przekonująca dla dziew-
cząt) – czy może zbiorowy, w którym jest wie-
le jednostek, a który jednak bywa czasem zbyt 
ogólny, za mało uchwytny (trudno utożsa-
miać się z bohaterem zbiorowym, którym jest 
np. jakaś dywizja piechoty). Kolejne z możli-
wych pytań, dotyczyć będą, tego czy bohater po-
winien być związany z naszym miastem, regio-
nem czy niekoniecznie? Jak bardzo ważne jest, 
by był „bliski naszym czasom”? Wzorem jakich 
wartości powinien być i  w końcu jakie korzy-
ści możemy mieć z posiadania bohatera? [3]. 

W naszej historii, było wielu wybitnych wo-
dzów i bohaterskich żołnierzy, uczonych, pi-
sarzy, sportowców, inżynierów, podróżników 
itp. łączących umiłowanie ojczyzny z codzien-
nym życiem. Było w dziejach naszego narodu 
również wielu „bohaterów zbiorowych”, któ-
rych przykładem mogą być formacje wojsko-
we (np. II Korpus Polski pod dowództwem 
gen. W. Andersa, I Brygada Legionów pod 
dowództwem brygadiera J. Piłsudskiego itd., 
czy też organizacje patriotyczno-konspiracyj-

ne jak Polska Organizacja Wojskowa, Szare 
Szeregi itd.). Podobnych przykładów, zarów-
no bohaterów indywidualnych, jak i zbioro-
wych, można w naszej historii znaleźć bez liku. 

Dlatego, tak jak już wyżej była  o tym mowa, 
bohaterem może być jeden człowiek (np. Ta-
deusz Zawadzki „Zośka”), ale można tak-
że wybrać bohatera zbiorowego (np. batalion 
„Zośka”). Ponadto można wziąć pod uwa-
gę takie kwestie, jak to, czy bohater powi-
nien być związany z terenem działania dru-
żyny, czy może z zainteresowaniami drużyny 
lub wybraną specjalnością. Można też zasta-
nowić się, czy ma być to osoba znana lub 
taka, której nazwisko pamięta niewielu lu-
dzi, a dzięki „kampanii bohater” i później po-
dejmowanym zadaniom zostanie ona przy-
bliżona w środowisku działania drużyny [4]. 

Bez względu na to, jakie odpowiedzi znaj-
dziemy na powyższe pytania, to wydaje się, 
że przy poszukiwaniu bohatera powinni-
śmy uwzględniać wartości ponadczasowe, 
a nie kierować się koniunkturą polityczną czy 
chwilową modą. Tak czy inaczej, najlepiej de-
cyzję o wyborze bohatera drużyny podejmo-
wać jest wspólnie w ramach dyskusji prowa-
dzonych przez radę drużyny a nawet szerzej 
– podejmując rozmowy z rodzicami i szuka-
jąc inspiracji w społeczności lokalnej. Boha-
ter bez wątpienia powinien być wzorem do 
naśladowania, przykładem tego jak powinni-
śmy postępować i swego rodzaju autorytetem. 
Harcerze powinni chcieć kierować się jego za-
sadami, a więc dobrze by było, żeby te zasady 
były zgodne z ideałami harcerstwa. Harcerze 
powinni przede wszystkim znać i lubić swoje-
go bohatera, gdyż taki bohater działa pośred-
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wanie dat związanych z jego życiem, najważ-
niejsze wydarzenia w życiu drużyny, takie jak 
Przyrzeczenie Harcerskie, mogą odbywać się 
w miejscach, które są związane z bohaterem itd. 

Podsumowując nasze rozważania, należy 
stwierdzić, że najważniejszy jest etap wyboru 
bohatera drużyny. Chodzi bowiem o to, aby 
harcerze mogli być dumni z patrona druży-
ny – dumni z jego czynów oraz zasad moral-
nych i postaw które reprezentował. Dobrze, 
gdyby bohater był osobą (lub bohaterem zbio-
rowym)  która zrobiła coś ważnego albo nad-
zwyczajnego. Bohater ten powinien wyróżniać 
i jednoczenie reprezentować ponadczasowe 
wartości braterstwa i służby. Dalsze działania, 
czyli „kampania bohater” i jej podsumowa-
nie oraz „praca z bohaterem drużyny” są już 
tylko konsekwencjami dokonanego wyboru. 

Przypisy:
[1] E. Kulczyk-Prus, M. Wrzosek (red.), „Uczestnicząc 
w grze – Poradnik drużynowego drużyny harcerskiej”, 
GK ZHP Łódź 2011. 
[2] https://dokumenty.zhp.pl/category/dokumenty-zhp
-wykaz-chronologiczny/rada-naczelna-zhp/uchwaly
-rada-naczelna-zhp/page/30/
[3] W. Pietrusiewicz, „…Imienia… – czyli jak pewien 
hufiec bohatera wybierał”, Czuwaj, maj 2006. 
[4] E. Kulczyk-Prus, M. Wrzosek (red.), „Uczestnicząc 
w grze…
[5] W. Pietrusiewicz, „…Imienia… – czyli jak…
[6] E. Kulczyk-Prus, M. Wrzosek (red.), „Uczestnicząc 
w grze…

nio, sprzyja kształtowaniu światopoglądu i po-
staw moralnych. „Harcerski bohater powinien 
mieć cechy porywające harcerzy w różnym 
wieku, także instruktorów. Może być nawet 
postacią nieco wyidealizowaną, choć prze-
cież ktoś, o kim wiadomo, że popełniał błędy 
i ponosił porażki, a potem potrafił je przekuć 
w swoje zwycięstwo, nie traci na atrakcyjności, 
a nawet może być bardziej wiarygodny”  [5]. 

Wybór bohatera drużyny jest pierwszym, 
i z punktu widzenia dalszych działań, najważ-
niejszym etapem. Po nim musi nastąpić etap 
„zdobywania miana drużyny” czyli tzw. „kam-
pania bohater”. Ostatni akt tego procesu jest 
najdłuższy, bowiem jest to tzw. „praca z boha-
terem drużyny”, czyli codzienne działania dru-
żyny, w które wpisywać się powinno różnorod-
ne formy pracy związane z bohaterem drużyny. 

Sama „kampania bohater” trwa najczęściej 
cały rok harcerski, w czasie której każdy har-
cerz i każdy zastęp będzie podejmował zada-
nia i brał udział w wielu wydarzeniach i zbiór-
kach służących poznawaniu postaci bohatera, 
w tym jego życia, działalności, cech charakte-
ru itp. Kampania taka powinna zakończyć się 
uroczystym nadaniem imienia drużynie [6]. 

Drużyna posiadająca swojego patrona, powin-
na w codziennej pracy wykorzystywać bohatera 
drużyny. Jest wiele sposobów oraz form pracy, 
które można wykorzystać do tego, aby boha-
ter drużyny był obecny w pracy drużyny. We 
wcześniej cytowanym poradniku pt. „Uczest-
nicząc w Grze” znajduje się kilka propozycji 
takich form. Należą do nich m.in. dodatkowe 
wymagania na stopnie harcerskie, uwzględ-
niające wiedzę o bohaterze drużyny, święto-
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Jak by ktoś mi powiedział sześć lat temu że będę 
biegał, to bym mu nie uwierzył a teraz proszę 
już prawie siedem lat jak biegam i jestem lżejszy 
o 24 kg, przebiegłem jedenaście maratonów 
i kilka pół maratonów oraz setki biegów na 10 km.

DLACZEGO  BIEGANIE?

Bieganie porządkuje dzień i chyba nie po-
sunę się zbyt daleko, jeśli powiem, że po-
rządkuje całe życie. Moje słowa potwierdzą 
osoby, które choć trochę liznęły biegania. 
Czas na trening to zbawienny przerywnik 
w ciągu dnia, dzięki któremu możesz spoj-
rzeć na pewne rzeczy z dystansem i pokorą.

Bieganie przynosi efekty szybciej niż inne for-
my aktywności ruchowej, nie wymaga od ciebie 
wcześniejszego treningu ani drogiego sprzętu. 

Biegać możemy dosłownie wszędzie a w trakcie 
takiego treningu organizm uwalnia endorfiny, 
które są hormonami szczęścia i wprowadza-
ją cię w stan wielkiego zadowolenia. Biegnąc 
wsłuchujemy się w swoje własne myśli, obni-
żamy tętno i ciśnienie tętnicze, zwiększamy 
wydajność organizmu. Spalamy zbędne kalo-
rie przez co poprawiamy własną sylwetkę. Tak, 
tak bieganie daje, nie zabiera ale daje Ci mnó-
stwo energii, poprawia samopoczucie i spra-
wia, że masz poczucie iż „możesz wszystko”. 

Wystarczy? Jeśli nie, to uwierzcie na słowo: bie-
ganie to też przyjemny sposób spędzania cza-
su. Dla wielu biegaczy czas treningu to jedyna 
możliwość, aby w ciągu dnia mieć chwilę tylko 
dla siebie, zrelaksować się, zamyślić, odpocząć 
psychicznie, zapomnieć o codziennym stresie.

„Bieganie POrządkuje całe życie”
phm. Maciej Popławski (instruktor Hufca ZHP Brodnica)
/Tekst niniejszy powstał na podstawie broszury pt. „Poradnik młodego biegacza”, phm. Maciej Popławski, Hufiec ZHP Brodnica 2017 i zawiera jej 
obszerne fragmenty. W kwartalniku HS został opublikowany na prośbę autora./

…Na początku było tylko 
ZHP takim poważnym moim 
hobby i zainteresowaniem ale 
w 2010 roku zacząłem biegać 
a biegam po dzień dzisiejszy i 
spokojnie łączę obydwie pasje.
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Dowodem na uniwersalność oraz skutecz-
ność biegania są miliony biegaczy na ca-
łym świecie. W Nowym Jorku, co roku jest 
tak wielu chętnych do startu w maratonie, 
że wprowadzono specjalne limity, losowanie 
niemal jak w totolotku. Podobnie jest w wie-
lu innych miastach świata. Również w Polsce 
jest to coraz powszechniejsza forma aktyw-
ności, co widać w naszym parkach i lasach.

JAK ZACZĄĆ BIEGAĆ

Potrzebujesz trzech rzeczy: butów do biegania, 
miejsca do biegania i przede wszystkim chęci. 
Reszta jest zbędna! Oczywiście, że możesz zo-
stawić kilkaset złotych (a nawet kilka tysięcy) 
w specjalistycznym sklepie dla biegaczy, za-
opatrując się w modny dres, buty z najnowszej 
kolekcji itd. Pytanie - po co? Przede wszyst-
kim złap bakcyla, później stopniowo zaopa-
truj się w profesjonalne wdzianko. Niech nowy 
sprzęt będzie dla Ciebie motywacją. Kupując 
super sprzęt już na samym początku rozpoczę-
cia przygody z bieganiem, nie staniesz się lep-
szym biegaczem. Po za tym, jak bym śmiesz-
nie wyglądał w getrach biegowych kiedy na 
początku zaczynałem biegać i ważyłem 98 kg 

No dobrze, przechodzimy konkretnie do tre-
ningów i tu wam opiszę dokładnie jak ja zaczy-
nałem od zera biegać z własnego doświadczenia. 

Kiedy mamy już chęci i jesteśmy ubra-
ni na pierwszy nasz trening biegowy po-
biegnij maksymalnie 3 kilometry i zakończ 
trening. Zrób to marszobiegiem, czyli np. 
500 m bieg i 500 m marsz i tak całe 3 km. 
Dobrze aby na samym początku pamiętać o ćwi-

czeniach po pierwszych dwóch kilometrach. 
Ćwiczenia mogą być różne, pajacyki, skręto-
skłony, ćwiczenia rozciągające (zresztą zawsze 
należy to stosować na każdym treningu). Ćwi-
czenia są bardzo ważne, ponieważ ćwicząc za-
pobiegniemy kontuzji, które mogą nas dopaść. 
Ćwiczenia mają też bardzo dobry wpływ na 
przebieg dalszej części treningu, ponieważ bę-
dzie nam się biegło lżej, bez bólu w nogach.

Tak będzie wyglądał nasz pierwszy trening, 
który powtarzamy dwa razy w tygodniu 
np. wtorek 3 km i piątek 3 km. Z czasem oczy-
wiście umówmy się, że po trzech tygodniach  
jak będziemy się czuli dobrze zwiększamy ilość 
treningów do trzech  razy w tygodniu i  zno-
wu po trzech tygodniach treningu  do czterech 
razy w tygodniu. W tym czasie nasz dystans 
może wzrosnąć z 3 km do 6 km. Co trzy tygo-
dnie starajmy się także nasz dystans wydłużać 
o ok. 1,5 do 2 kilometrów, a nasz marszobieg 
starajmy się zmieniać w bieg ciągły czyli tak jak 
pisałem na początku to nasze 500 m biegu prze-
dłużamy do 1000 metrów a marsz pozostaje 
bez zmian 500 m. Ja osobiście tak zaczynałem 
i rzecz jasna pamiętajmy o tych ćwiczeniach, 
o których wspominałem. Kiedy dojdziecie do 
takiej formy i będziecie biegać 6 km biegiem 
wolnym spokojnym ale ciągłym  to już jesteście 
wygrani, ponieważ zwiększyć ten trening do 
10 km to już będzie naprawdę łatwe i przyjemne. 

Takie były moje początki biegania, i tak zaczy-
nałem biegać pod okiem doświadczonego bie-
gacza jakim jest moja żona. Chcę wam jeszcze 
napisać parę drobnych wskazówek, co do ubio-
ru itp. Ubierajcie się zawsze na cebulkę, czy-
li maksymalnie trzy warstwy ubioru. W czasie 
pierwszych treningów mogą was boleć kości 
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NIEDZIELA
PRÓBUJEMY  6 KM CIEĄGŁYM BIEGIEM.
                                                                                          

piszczelowe. To jest normalne u większości  
wszystkich początkujących biegaczy dla tego 
jeszcze raz podkreślam jak bardzo ważne są ćwi-
czenia w trakcie treningu i na końcu treningu. 

Poniżej przedstawiam krótki plan treningowy 
na 9 tygodni podsumowując, to co opisywa-
łem wyżej.

PIERWSZE TRZY TYGODNIE (1-3 TYDZ )
WTOREK 
3KM  MARSZOBIEGU (500M BIEG 500M 
MARSZ NA PRZEMIAN I ĆWICZENIA )
PIĄTEK
3KM  MARSZOBIEGU (500M BIEG 500M 
MARSZ NA PRZEMIAN I ĆWICZENIA )
W trzecim tygodniu dokładamy ten sam tre-
ning jeszcze o niedzielę 

KOLEJNE TRZY TYGODNIE (4-6 TYDZ )
WTOREK
3KM  MARSZOBIEGU (1000M BIEG 500M 
MARSZ NA PRZEMIAN I ĆWICZENIA )
PIĄTEK
4KM  MARSZOBIEGU (1000M BIEG 500M 
MARSZ NA PRZEMIAN I ĆWICZENIA )
NIEDZIELA
4KM  MARSZOBIEGU (1500M BIEG 500M 
MARSZ NA PRZEMIAN I ĆWICZENIA )
W piątym tygodniu możemy się pokusić i do-
łożyć 1 km więcej 

KOLEJNE TRZY TYGODNIE ( 6-9 TYDZ )
WTOREK
5KM  MARSZOBIEGU (2 KM BIEG 500M 
MARSZ NA PRZEMIAN I ĆWICZENIA )
PIĄTEK
5KM  MARSZOBIEGU (2 KM BIEG 500M 
MARSZ NA PRZEMIAN I ĆWICZENIA )
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