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Spis treści 
Czuwaj!

Jak co roku nadchodzi 
ten moment, kiedy po 
prostu musimy pochwalić 
sami siebie przed Wami - 
Czytelnikami - ponieważ 
za każdym razem ten 
fakt daje nam wiatr w 

skrzydła i jednocześnie zawsze trudno w to 
uwierzyć: jest to kolejny numer jubileuszowy, 
ponieważ jesteśmy z Wami już od czterech lat!

Także rozpocznijmy ten rok godnie, żebyśmy 
mogli wspólnie spotkać się przy okazji piątej 
rocznicy powstania “Harcerskiego Słowa”. 
Przy obecnym jubileuszu  mała niespodzianka 
dla prenumeratorów - na swoje skrzynki 
mailowe otrzymają niniejsze wydanie ze 
specjalną okładką z tej właśnie okazji.

Nie koniec niespodzianek, ponieważ w 
tym numerze powraca długo nie widziany 
cykl tłumaczeń oryginalnego poradnika 
skautowego wydanego w USA w 1988 
roku, do którego przeczytania osobiście 
zachęcam, jako iż w końcu udało mi się 
na spokojnie wrócić do tego tłumaczenia.

Razem ze standardowymi artykułami, 
podsumowującymi wydarzenia z naszgo 
Hufca w pierwszym kwartale 2018 roku, 
znajdziecie także profile nowych instruktorek 
w naszej kadrze, które w 2017 roku pozytywnie 
zamknęły swoje próby przewodnikowskie,
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Początek lutego obfity był w wydarzenia skierowane do instruktorów naszego hufca. 
9 lutego odbyło się spotkanie komendy hufca wraz z instruktorami w stopniu podharc-
mistrza i harcmistrza, którego efekty będą widoczne już niebawem. Dzień później 
wszyscy instruktorzy hufca mieli okazję spotkać się w nietypowych okolicznościach.

Drugi Bal instruktorski
/tekst po raz pierwszy został opublikowany w serwisie na stronie internetowej hufca w dniu 12 lutego 2018 r. – w wersji publikowanej w Kwartalniku 
HS zostały wprowadzone zmiany redakcyjne/
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Pozbyli się oni na co dzień zakładanych 
mundurów i przywdziali stroje odświętne. 
Panie założyły przepiękne sukienki, zaś 
panowie dumnie wystawiali pierś w garni-
turach. Okazją do założenia szykownych 
strojów był już drugi rok z rzędu organizo-
wany bal instruktorski. Jest to inicjatywa 
skierowana do wszystkich, którzy złożyli 
zobowiązanie instruktorskie, a także dla 
osób, którzy instruktorami nie są, ale ak-
tywnie wspierają bieżącą pracę hufca. Po 
zeszłorocznej edycji zgodnie stwierdzono, 
iż wydarzenie to musi na stałe zagościć 

w kalendarzu hufca, gdyż nieczęsto jest 
okazja do eleganckiego spotkania w tak 
szerokim gronie. A karnawał to idealny 
czas, aby świętować i bawić się do rana. 
O muzykę oraz zabawy urozmaicające bal 
zadbał Jarosław Majchrzak – dj Nova, któ-
ry na co dzień gra w prestiżowych klubach 
w całej Polsce. Każdy z obecnych świet-
nie się bawił i pozytywnie ocenia hufcową 
inicjatywę, a ból nóg po całonocnej im-
prezie jest doskonałym potwierdzeniem 
tego jak intensywnie instruktorzy pod-
wyższali swoje umiejętności taneczne.
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Zaciekawieni sukcesami na XXXV Ogólnopolskim Rajdzie Kopernikańskim dwóch drużyn 
z naszego hufca poprosiliśmy o relację zarówno jednych jak i drugich. O przygodzie 
8 WGZ „Bieszczadzkie Anioły” opowiedziała nam sama drużynowa gromady pwd. Kasia Chru-
ściel, zaś zmagania 1 WDSH „Element” na trasie przygotowanej dla harcerzy starszych mo-
żemy poznać z dwóch perspektyw - druha Jakuba Wieczorka i druhny Kingii Włodarzwskiej.

WłocłaWek na XXXV ogólnopolskim 
rajDzie kopernikańskm

Angelika Zdankiewicz
/tekst po raz pierwszy został opublikowany w serwisie na stronie internetowej hufca w dniu 11 marca 2018 r. – w wersji publikowanej w Kwartalniku HS 
zostały wprowadzone zmiany redakcyjne/
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Zacznijmy od najmłodszych.
 
Nie tak dawno dwa patrole z 8 WGZ 
„Bieszczadzkie Anioły” tj., Bieszczadzkie 
Aniołki oraz Bieszczadzkie Rakiety udały 
się na XXXV Ogólnopolski Rajd Koperni-
kański. Zbiórka miała miejsca na Dworcu 
PKP we Włocławku, gdzie już można było 
wyczuć napięcie i podekscytowanie zu-
chów. Z Włocławka do Torunia dojecha-
liśmy pociągiem, a naste[nie autobusem 
miejskim udaliśmy się do szkoły. Już po ko-
lacji odbyły się pierwsze zajęcia gdzie mo-
gliśmy m.in. zaprojektować własne torby 

listonoszy, czy zaprezentować wymarzoną 
pocztę! Po bloku programowym poszliśmy 
spać aby mieć siły na następny dzień, któ-
ry był pełen atrakcji! Odwiedziliśmy bu-
dynek Hufca ZHP Toruń, gdzie mieliśmy 
okazje stworzyć własne pieczątki, projek-
towaliśmy własne pocztówki, które następ-
nie wysyłaliśmy oraz zwiedziliśmy pocztę, 
gdzie pracownicy pokazali nam jak wyglą-
da procedura wysyłania paczek. Po obie-
dzie udaliśmy się na grę terenową, podczas 
której zuchy musiały wcielić się w rolę listo-
nosza roznosząc listy. Na apelu końcowym 
każdy uczestnik otrzymał Patent Listono-
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tych starszych, którzy zmagali się z całą 
masą trudnych fizycznych oraz umysło-
wych zadań podczas długich, całodnio-
wych tras na terenie grodu Kopernika.

Od 2 do 4 marca 2018 r. w Toruniu odby-
wał się XXXV Ogólnopolski Rajd Koperni-
kański. Rajd został zorganizowany przez 
Hufiec ZHP Toruń. Na to wydarzenie przy-
jechało ponad 600 harcerzy z całej Polski.
Na rajdzie można było spotkać zuchy, har-
cerzy, harcerzy starszych, wędrowników, 
a także instruktorów. Harcerze z 1 Wło-

sza oraz zdobytą sprawność pocztowca. 
W niedzielę rano, po sprzątaniu uczestni-
czyliśmy we Mszy Świętej, a potem poszli-
śmy na uroczystości podsumowujące rajd.
Pogratulujmy patrolowi Bieszczadz-
kie Aniołki, który zdobył III miej-
sce na trasie zuchowej! Szczęśliwi, ale 
i zmęczeni, wróciliśmy wraz z druży-
ną Element pociągiem do Włocławka, 
gdzie przywitali nas stęsknieni rodzice!

Zuchy na długo zapamiętają swoje wy-
zwanie na poczcie. Przejdźmy teraz do 
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cali przemarznięci wróciliśmy do szkoły, 
w której spaliśmy. Warto było czekać odro-
binę dłużej na kolację, ponieważ tym ra-
zem była nią przez wszystkich uwielbiana 
pizza. Najedzeni i już ogrzani udaliśmy się 
w objęcia Morfeusza, chociaż ci z nas, którzy 
mieli jeszcze siły poszli na świeczkowisko.
Trzeciego dnia po dokładnym sprzątnię-
ciu miejsca naszego pobytu, czekała na 
nas mniej przyjemna część, czyli stanie na 
mrozie w oczekiwaniu na wyniki. Jeden 
z dwóch naszych patroli stanął na podium 

cławskiej Drużyna Starszoharcerskiej „Ele-
ment”, podzieleni na dwa patrole, dzielnie 
zmagali się z wieloma wyzwaniami, które 
postawiono na ich drodze. Harcerze starsi 
mieli za zadanie wrócić na Ziemię po 100 
latach nieobecności spowodowanej kata-
strofą ekologiczną i zapoczątkować nowe 
życie na planecie. Uczyliśmy się na niej 
między innymi jak ukryć się przed wro-
giem, strzelać z procy, rozpalać ognisko, 
zaopatrzyć rany i wspinać się na drzewa. 
Kiedy czas na skończenie trasy się kończył, 
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i zajął zaszczytne drugie miejsce. Na po-
chwałę zasługuje również 8 WGZ „Biesz-
czadzkie Anioły”, która na trasie zuchowej 
zajęła 3 miejsce. Zuchy przez czas trwa-
nia rajdu, pełniły rolę listonoszy. Kiedy 
emocje po apelu już opadły, zjedliśmy gro-
chówkę, która uratowała nas przed śmier-
cią głodową i wyruszyliśmy na pociąg. Cali 
i (prawie) zdrowi dotarliśmy do Włocław-
ka z pamiątkowymi koszulkami i uśmie-
chem na ustach oraz poczuciem, że czas 
spędzony na rajdzie nie był czasem stra-
conym. Warto również wspomnieć, że apel 
kończący cały rajd, był także uroczysto-
ścią otwarcia nowej siedziby Hufca To-
ruń. Z pewnością jeszcze nieraz zagościmy 
w Toruniu na Rajdzie Kopernikańskim.

Z naszej strony zostaje tylko po-
nownie pogratulować obu dru-
żynom tak ogromnych sukcesów.
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noWi instruktorzy 
rok 2017

Jak co roku, w Hufcu próby przewodnikowskie pozytywnie 
zamykają nowi instruktory zasilający naszą kadrę. 2017 
okazał się być silny w przedstawicielki płci pięknej, ponieważ 
wszystkie trzy osoby, które dołączyły do grona instruktorów 
to kobiety. Poniżej możecie zapoznać się o kim dokładnie 
mowa, a na kolejnych stronach przeczytać kilka słów od nich.

Kasia Chruściel

Kaja Tucholska

Natalia Wiankowska
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W harcerstwie jestem od 5/6 lat, aktualnie jestem drużynową 8WGZ Bieszczadzkie Anio-
ły oraz członkiem Zespołu do spraw promocji hufca. Opiekunem mojej próby był nie-
zawodny hm. Jakub Szczupakowski. Na początku próby nie byłam pewna czy na pewno 
nadaję się na przewodnika a co dopiero drużynową gromady. Jednak dzięki zadaniom, 
które czekały na  realizację oraz zawsze pomocnej ręce opiekuna wypracowałam w so-
bie wiele cech przydatnych nie tylko w pracy z gromadą czy innymi drużynami, ale 
i w życiu codziennym. Co planuje następnie? Jeszcze nie wiem, ale na pewno być pomocną.

Kasia Chruściel
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Swoją przygodę w harcerstwie rozpoczęłam w klasie 1 gimnazjum dołą-
czając do 17 WDSH Itineris. Swoją aktywność w hufcu poświęcam głów-
nie na prowadzenie 45 Włocławskiej Drużyny Harcerskiej Alias. Krót-
ko przed zostaniem drużynową rozpoczęłam swoją próbę przewodnikowską. 
Moim opiekunem był Druh Jakub Szczupakowski, który jest dla mnie nie tylko wsparciem 
ale też silną motywacją. Dbał bym systematycznie wypełniała obowiązki, a mimo tego 
miałam poczucie, że próba przewodnikowska to okres, w którym mogę się sama spraw-
dzić. Dzięki tej próbie mogłam świadomie pracować nad różnymi sferami mojego życia. 
Największą moją słabością, której co prawda nie wyeliminowałam w całości lecz 
myślę, że uległa poprawie była samodyscyplina. Pomimo, że nie każde zadanie 
było dla mnie satysfakcjonujące to przez popełnione błędy wiele się nauczyłam. 
Okres próby przewodnikowskiej dostarczył mi również wielu nowych doświadczeń. 
Myślę, że sama nie zmotywowałabym się do wzięcia udziału po raz pierwszy w zaję-
ciach samoobrony, pojechała na kurs pierwszej pomocy czy nauki języka hiszpańskiego.
Wracając do samej idei stopnia zauważyłam, że angażując się w pracę na rzecz in-
nych nie zawsze odczuwałam chociażby minimalną wdzięczność ludzi. W peł-
ni jednak uważam, że własny rozwój i radość z pełnionej służby są moją nagrodą.

Kaja Tucholska
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W harcerstwie jestem od 2013 roku, zachęcił mnie nabór organizowany przez 17 WDSH 
Itineris. Aktualnie jestem drużynową 117 Włocławskiej Drużyny Harcerskiej Terabithii. 
Realizując próbę miałam bardzo duże wsparcie ze strony mojego opiekuna próby phm. 
Anny Ziółkowskiej HR. Druhna służyła mi dobrą radą oraz pomocą przy każdej wątpli-
wości, wszystkie niejasności były rozwiązywane. Podczas próby na stopień przewodniczki 
wykształciłam w sobie samodyscyplinę, mobilizację, umiejętność planowania, poprawi-
łam swoją komunikatywność oraz nauczyłam się współpracować z innymi instruktorami, 
instytucjami. Podczas pracy z drużyną wykazałam się bardzo dużym zaangażowaniem. 
W tym czasie byłam przygotowywana przez pwd. Zuzannę Bonkowską do objęcia funk-
cji drużynowej. Okres 13 miesięcy realizacji próby na stopień przewodniczki pozwolił mi 
przygotować się do obowiązków instruktora ZHP. Udało mi się zrealizować wszystkie po-
stawione zadania oraz uważam, że osiągnęłam ideę stopnia. W najbliższym czasie włączę 
sie do pomocy przy I. Harcerskim Pikniku Rodzinnym, planuję zorganizować zbiórkę żyw-
ności dla lokalnego schroniska dla zwierząt oraz ponowić akcję Kawałek Naszego Domu.

Natalia Wiankowska
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the official 
scout hanDBook  

część 3
Tłumaczenie fragmentu książki „Boy Scout Handbook”, autorstwa Williama Hillcourta (wydanie 9 z 1988 r.).
Tłumaczenie z j. angielskiego i opracowanie redakcyjne: pwd. Michał Bielicki

Z powodu wielu różnych obowiązków i spraw, w które byłem 
zaangażowany,  trudno było mi ponownie usiąść do rozpoczętego 
dawno temu cyklu tłumaczeń oryginalnego podręcznika skautowego, w 
którego posiadaniu znalazłem się będąc jeszcze na studiach licencjackich. 
W międzyczasie dostałem świetną pracę, obroniłem pracę magisterską 
i wziąłem na siebie tak wiele obowiązków, że nie dałem rady znaleźć 
czasu, żeby do tematu podejść odpowiednio porządnie. Jednak w 
końcu jest - kolejna część tłumaczenia (poniżej odnośniki do numerów, 
w których pojawiły się dwie pierwsze); jest kontynuacja rozpoczętego 
w poprzedniej części omówienia znaczenia prawa skautowego.

“Harcerskie Słowo” z 1. częścią tłumaczenia
“Harcerskie Słowo” z 2. częścią tłumaczenia

https://harcerskieslowo.files.wordpress.com/2015/04/nr-5-2015_harcerskie-sc582owo_i-iii-2015.pdf
https://harcerskieslowo.files.wordpress.com/2015/07/nr-6-2015_harcerskie-sc582owo_iv-vi-2015.pdf
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Skaut jest POSŁUSZNY. Skaut kieruje 
się zasadami swojej rodziny, szkoły oraz 

drużyny. Jest posłuszny prawom jego spo-
łeczności i kraju. Jeśli uważa, że zasady 

bądź prawa są niesprawiedliwe, stara się 
je zmienić w uporządkowany sposób, niźli 

tylko zaprzestać kierowania się nimi.

Posłuszeństwo zaczyna się już w domu. Je-
śli Twoi rodzice wprowadzali dla ciebie za-
sady, wypełniaj je z uśmiechem na ustach. 
Zasady, które ustalili, udowadniają, że ro-
dzice kochają i troszczą się o ciebie. Ich za-
sady będą cię chronić. Kiedy będziesz star-
szy będziesz w stanie podejmować własne 
decyzje bazując na doświadczeniach jakie 
dzięki temu uzyskasz. Są też inni ludzie, 
w stosunku do których musisz być posłusz-
ny. Kiedy nauczyciel prosi cię o zrobienie 
czegoś, zazwyczaj jest to dla twojego do-
bra. Kiedy twój pracodawca wyznacza ci 
zadanie, jest to dla dobra całego biznesu. 
Natomiast kiedy twój drużynowy prosi cię 
o wykonanie jakiejś pracy, jest to dobre 
dla twojego patrolu lub drużyny. To ozna-
cza, że jest to także dobre dla ciebie. Być 

posłusznym oznacza także posłuszeństwo 
w stosunku do praw twojego państwa. 
W tym przypadku posłuszeństwo jest do-
bre dla każdego. Wyobraź tylko sobie ile 
pieniędzy byłoby dostępnych na eduka-
cję lub inne wartościowe cele, gdyby tylko 
każdy był posłuszny prawu i można by za-
mknąć wszystkie więzienia. Pomyśl także 
o liczbie żyć, które mogłyby zostać urato-
wane każdego roku na autostradach, gdyby 
ludzie przestrzegali kodeksu drogowego.

Skaut jest RADOSNY. Skaut patrzy na po-
zytywną stronę. Z radością wykonuje za-
dania, które zostają przed nim postawio-

ne. Stara się uszczęśliwić innych ludzi.

Jest takie stare powiedzenie: „Uśmiechaj 
się, a świat będzie uśmiechał się razem 
z tobą – płacz, a będziesz płakał samot-



nie” (Stanley Gordon West, „Growing an 
Inch”, 1949). Są ludzie, którzy zawsze wi-
dzą tylko czarne barwy wszystkich rzeczy. 
Są też tacy, którzy są radośni cały czas. 
Dzięki temu ich życie staje się łatwiejsze 
i poprawiają także humor innym lu-
dziom. To nie te dobre chwile zrobią 
z ciebie mężczyznę, na jakiego chcesz wy-
rosnąć. To radzenie sobie z trudnościami 
z uśmiechem na twarzy stworzą z ciebie 
prawdziwego mężczyznę. W skautingu 
będziesz miał pełno zabawy w słoneczne 
dni, ale najdłużej żyjącymi w twoim sercu 
wspomnieniami będą te momenty, w któ-
rych wesoło radzisz sobie z przeszkoda-
mi. W momentach jak kiedy patrol walczy 
o powrót do domu ze wspinaczki podczas 
burzy; każdy krok wydaje się mieć milę. 
W momentach kiedy ogromny deszcz 
rujnuje twoje ognisko. Kiedy wasze na-
mioty zostają zdmuchane w środku nocy. 
W takich momentach twoja radość z życia 
oraz dojrzałość wystawiane są na próbę.

Skaut jest SKRZĘTNY. Skaut pracuje, 
żeby płacić za siebie oraz pomagać innym. 
Oszczędza na nieprzewidziane jeszcze po-
trzeby. Chroni i dba o naturalne zasoby. 
Ostrożnie zarządza swoim czasem i wła-

snością.

Prawdziwa skrzętność składa się z pię-
ciu elementów: zarabiania, oszczędza-
nia, rozważnego wydawanie, dzielenia się 
oraz chronienia. Niesamowitą rzeczą jest 
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możliwość płacenia za samego siebie. Bar-
dzo dobrym jest zarabianie pieniędzy na 
swoje własne ubrania, na skautowy mun-
dur i ekwipunek obozowy. Dobrą rzeczą 
jest także opłacanie składek skautowych 
z własnej kieszeni. Równie pozytywne 
jest lokowanie pieniędzy w banku. Jed-
nak w momencie, gdy wciąż jesteś mło-
dy, ważnym jest, żeby pieniądze szły na 
twoją edukację, która zapewni ci lepszą 
przyszłość. Powinieneś się także nauczyć 
dzielić się z innymi. Ochrona i chronie-
nie są najlepszym sposobem jakim mo-
żesz pokazać swoją skrzętność. Chroń 
i dbaj o naturalne zasoby naszego kra-
ju – jego glebę i wodę, lasy i pola, dziką 
zwierzynę. Kiedy zdasz sobie sprawę od-
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żesz ją okazywać każdego dnia. Odwagi 
wymaga zrobienie odpowiedniej rzeczy, 
gdy inni nazywają cię tchórzem. Często 
potrzeba prawdziwego męstwa do mó-
wienia prawdy i tylko prawdy. Potrzeba 
mocnego kręgosłupa moralnego do przy-
znania się do błędu i przeproszenia za nie-
go. Potrzeba męstwa, żeby obronić kole-
gę kiedy ten jest atakowany przez innych.

Skaut jest CZYSTY. Skaut utrzymuje swo-
je ciało i umysł w świetnej formie i w czy-

stości. Zadaje się z tymi, którzy wierzą 
i żyją według tych samych ideałów. Poma-
ga utrzymać swój dom wspólnotę czysty-

mi.

Najłatwiejszym sposobem na pozostanie 
czystym jest nie brudzić się. Nie dotyczy 
to tylko twoich ubrań i ciała. Jest to ważne 
także w przypadku twoich myśli, słów oraz 
czynów. Nie musisz wstydzić się brudów, 
które da się zmyć. Jeśli intensywnie pra-

pady i śmieci są największym przeciwni-
kiem skrzętności, zrób co tylko możesz, 
by zachować Amerykę jako piękny kraj.

Skaut jest ODWAŻNY. Skaut może zmie-
rzyć się z niebezpieczeństwem nawet kiedy 
jest przerażony. Ma odwagę, by stanąć za 
tym co uważa za słuszne, nawet jeśli inni 

śmieją się z niego. 

Od momentu założenia skautingu 
w Ameryce w 1910 roku, ponad 1700 
skautów uzyskało Medal za Uratowanie 
Życia. Ratowali oni życie ryzykując swoim 
własnym. Ci chłopcy mieli wielką szan-
sę na udowodnienie swojej odwagi. Two-
ja szansa może jeszcze nadejść. Ty także 
dasz radę, nawet patrząc strachowi prosto 
w oczy, jeśli tylko przygotujesz siebie na 
stanięcie oko w oko z niebezpieczeństwa-
mi i nauczysz się co robić w przypadku ich 
wystąpienia. Jednak ratowanie ludzkich 
żyć nie jest jedyną formą odwagi. Mo-



           Kwartalnik Hufca ZHP Włocławek-Miasto    harcerskie SŁOWO strona | 19

Nr 1 (17)
styczeń-marzec 2018

na znajduje się napis: „Wierzymy w Boga” 
(org. „In God we trust). Słowa te przypo-
minają nam o naszej wierze. Wierzymy w 
Boga jako naród. Staramy się pracować 
i żyć sumiennie. Swoją bogobojność poka-
zujesz poprzez pomoc innym ludziom oraz 
podążając za religijnymi naukami twoich 
rodziców i członków Kościoła. Całe twoje 
życie spędzisz z ludźmi o różnych wierze-
niach i obyczajach. Ludzie, którzy założy-
li Stany Zjednoczone Ameryki dali nam 
dziedzictwo wolności religijnej. Naszym 
obowiązkiem jest szanowanie ludzi, któ-
rych religia może różnić się od naszej, na-
wet jeśli osobiście się z nią nie zgadzamy. 

cujesz lub bawisz się, nie ma możliwości 
uniknięcia ubrudzenia się. Ale kiedy praca 
lub zabawa kończą się, tego rodzaju brud 
powinien zostać potraktowany mydłem 
i wodą.  Jest jednak inny rodzaj brudu, 
który nie zejdzie poprzez próby zmycia 
go. Ten brud wchodzi do twojego umysłu. 
Ważnym elementem walki z nim jest wy-
bór odpowiednich kompanów. Trzymaj się 
z daleka od ludzi, którzy używają wulgary-
zmów i opowiadają nieprzyzwoite historie. 
Trzymaj się z czystymi ludźmi, wśród któ-
rych będziesz słuchał niekaleczonego ję-
zyka, znajdziesz zdrową sprawność spor-
tową oraz zdrową perspektywę na życie.

Skaut jest BOGOBOJNY. Skaut jest wier-
ny Bogu. Jest oddany obowiązkom wyni-
kającym z religii. Szanuje wierzenia in-

nych ludzi.

Wyjmij centa ze swojej kieszeni i spójrz 
na nią. Co widzisz? Tuż nad głową Lincol-
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