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Spis treści Czuwaj!

Z każdym trzecim 
numerem naszego 
kwartalnika w roku łączą 
się dwa najważniejsze 
wydarzenia w życiu 
harcerza na przestrzeni 

365 dni - czyli HAL oraz rozpoczęcie nowego roku 
harcerskiego. W obu przypadkach nasi harcerze 
mieli kilka słów do powiedzenia, a efekt tego 
znajdziecie w tym numerze Harcerskiego Słowa. 

Doświadczyliśmy też w ostatnich miesiącach kilka 
chwil wzniosłych – niezwykle emocjonalnych i 
jednocześnie skrajnie różnych. Nasi harcerze mogli 
uczcić pamięć wydarzeń z września 1939 roku w 
duchu patriotyzmu, dumy i smutku. Po drugiej 
natomiast stronie emocjonalnego spektrum 
wszyscy w gronie naszego Hufca mogliśmy 
cieszyć się z radosnych chwil, które przyniosły 
nam zaślubiny dwójki z naszych instruktorów. 

Bardzo istotnym tematem poruszonym w tym 
numerze, na który chciałbym zwrócić Waszą 
szczególną uwagę, jest Swiss Journey - projekt 
wybiegający w przyszłość do maja 2019 roku, o 
którym możecie przeczytać już na kolejnej stronie. 
Liczymy na Waszą pomoc i wsparcie w pierwszym 
tego typu wydarzeniu w Hufcu ZHP Włocławek! 

Oczywiście na końcu standardowo, redakcja 
życzy Wam przyjemnej lektury i już teraz 
zapraszamy za kolejne trzy miesiące.

Redaktor Naczelny
pwd. Michał Bielicki
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Uczniowie, studenci, pracownicy. Młodsi i starsi, posiadający rodzinę, ale i dopiero 
wchodzący w dorosłe życie. Mieszkający w Łodzi, Gdańsku, Warszawie, Poznaniu, 
Włocławku, a nawet w Porto. Pasjonaci czekolady, kebabów oraz dekorowania ciast. 
Aspirujący wokaliści, przyszyli inżynierowie i fizjoterapeuci, pasjonaci podróży małych 
i dużych, entuzjaści języków obcych, zafascynowani pierwszą pomocą, ale i żeglarstwem…

Co łączy te osoby? Wszyscy oni pełnią służbę, są instruktorami harcerskimi 
Hufca ZHP Włocławek. Nadal brzmi enigmatycznie? Ci ludzie to 
wolontariusze, którzy bez względu na miejsce zamieszkania czy pełnione 
role, swoją codzienną pracą wychowują setki, a może nawet tysiące młodych 
ludzi, by poprzez stawianie im wyzwań, dbać o ich wszechstronny rozwój.

W codziennej pracy skupiamy się przede wszystkim na naszych podopiecznych. 
To dla nich przygotowujemy zbiórki, biwaki i rajdy, a każdego lata organizujemy 
dwutygodniowe obozy, by jeszcze lepiej mogli poznać smak harcerskiej przygody.

Jesteśmy kadrą, czyli osobami które dbają o dzieci i młodzież w naszym hufcu, 
zapewniając im niezliczoną ilość satysfakcjonujących atrakcji. Jednak my 
również odczuwamy potrzebę wszechstronnego rozwoju i nowych wyzwań. 
Właśnie dlatego wpadliśmy na pomysł zorganizowania niezwykłego projektu…

Swiss Journey to idea stworzona przez instruktorów z Hufca ZHP Włocławek, którzy 
dla siebie i ze sobą pragną zorganizować wyprawę do Szwajcarii, a dokładniej do 
Kandersteg International Scout Center, czyli kolebki skautingu w samym sercu Alp.

Podczas majówki w 2019 roku chcielibyśmy spędzić kilka dni w iście harcerskim 
stylu. Po co? By złapać odrobinę motywacji i energii do działania, poznać 
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nowy kraj i jego kulturę, by się ze sobą zintegrować, trenować umiejętności 
językowe, wyjść w świat i odkrywać, ale przede wszystkim po to, by chłonąć 
inspirację do naszej wolontariackiej pracy na rzecz dzieci i młodzieży.

Swiss Journey to ogromne wyzwanie dla nas wszystkich. Począwszy od planowania, 
przez regularną realizację zadań, ewaluację, pracę grupową oraz zaangażowanie 
wszystkich 17 uczestników, do osiągnięcia naszego celu – wyprawy do Szwajcarii.

Mamy pomysł, motywację i ręce gotowe do pracy, niestety brakuje nam pieniędzy. 
Właśnie dlatego chcemy stworzyć projekt na tej platformie, aby wszyscy nasi sympatycy 
i przyjaciele wsparli nas w zrealizowaniu naszego marzenia – wyjazdu do Szwajcarii.

Dla wszystkich darczyńców przewidzieliśmy nagrody, które 
zostaną przekazane w trakcie wyprawy oraz po jej zakończeniu.

W razie pytań dzwoń pod numer 793 147 147 lub pisz na maila piotr.walburg@zhp.net.pl

Nasza zbiórka: https://polakpotrafi.pl/projekt/swiss-journey

Strona projektu: https://www.facebook.com/SWISS-Journey-743501292656572/
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My już na miejscu!

Przedwczoraj nareszcie nadszedł dzień 
w którym mogliśmy udać się na obóz. 
O godz. 11 pożegnaliśmy się z rodzicami, 
podekscytowani i pełni energii ruszyliśmy 
w stronę przygody – od najmłodszych zu-
chów po harcerzy starszych. Nikogo nie 
zniechęciła słaba pogoda, która przynio-
sła chmury, a co za nimi idzie i deszcz. 
Nasi dzielni harcerze stawiali namioty, 
czasem po raz pierwszy w życiu, nie znie-
chęcili się gdy coś poszło nie tak, a dzięki 
temu zyskali umiejętności, które przyda-
dzą się w przyszłości nie tylko na rajdach 

i obozach. Podczas gdy starsi zmagali się 
z nowymi zadaniami nasze gromady zu-
chowe integrowały się oraz zostały po-
dzielone na zastępy. Gdy już myśleliśmy 
o najgorszym, czyli o niemożności bawie-
nia się na dworze, szybko przywitało nas 
słońce, które już nas nie opuszczało do sa-
mego wieczora, gdy siedzieliśmy wspól-
nie całym obozem przy ognisku, śpiewa-
jąc i pląsając. Z niecierpliwością czekamy 
na następne zajęcia, co nam przyniosą, 
czego się nauczymy oraz jaka będzie to-
warzyszyć temu pogoda dowiemy się 
niedługo. Tymczasem czekajcie na dal-
sze wieści, a my pozdrawiamy z Cichem!

Obóz harcerski 2018
Maciej Walczykowski
/tekst po raz pierwszy został opublikowany w serwisie na stronie internetowej hufca w dniu 15 lipca 2018 r. – w wersji 
publikowanej w Kwartalniku HS zostały wprowadzone zmiany redakcyjne/
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W dniach 6-16 sierpnia br. w Gdańsku, a dokład-
niej na terenie Wyspy Sobieszewskiej odbył się 
Zlot Związku Harcerstwa Polskiego, któremu 

przyświecała idea: „PRZYSZŁOŚĆ ZACZYNA SIĘ 
DZISIAJ, NIE JUTRO”.

zlOt zhP w Gdańsku
Maciej Walczykowski
/tekst po raz pierwszy został opublikowany w serwisie na stronie internetowej hufca w dniu 22 sierpnia 2018 r. – w wersji 
publikowanej w Kwartalniku HS zostały wprowadzone zmiany redakcyjne/
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W wydarzeniu wzięło udział ok. 15 tysięcy 
harcerzy, instruktorów i skautów, ale także
wolontariuszy, którzy od wie-
lu miesięcy pracowali nad ca-
łym wydarzeniem, tworząc kadrę
Zlotu. Wśród nich znalazły się 
dwie przedstawicielki naszego huf-
ca – dh. Barbara Siecińska oraz phm. 
Anna Ziółkowska, które pełniły służ-
bę w modułach programowych Zlotu.

Dh. Basia Siecińska wraz z pozostałymi wo-
lontariuszami pracowała w ramach modułu
DZIEDZICTWO. Wcielała się 
w rolę, m.in. garncarki, podczas 
gry miejskiej, która polegała na
spotkaniu z dawnymi mieszkańcami Gdań-
ska. Poza garncarką, najmłodsi uczestni-
cy zlotu mogli poznać zawody takie jak: 
bursztynnik czy medyk, a także dowiedzieć 
się więcej o dawnych mieszkańcach Gdań-
ska, takich jak Heweliusz czy Fahrenheit.

Nasza druga reprezentant-
ka – phm. Anna Ziółkowska peł-
niła służbę w ramach modułu
ROZWÓJ. Przede wszystkich, poprowadzi-
ła ona serię zajęć programowych dla zuchów  
i harcerzy młodszych, któ-
re dotyczyły bioróżnorodności 
i jej ochrony. Dodatkowo, dh. Anna
Ziółkowska współtworzyła i współko-
ordynowała funkcjonowanie namio-
tu zagranicznego, który był otwarty 
dla wszystkich uczestników, w ramach 
programu wieczornego. Dzięki niemu
harcerze i instruktorzy mogli zdobyć 
oraz poszerzyć swoją wiedzą dot. współ-
pracy zagranicznej w ramach ZHP.

Zlot ZHP, który przeszedł już do hi-
storii z pewnością był niezwy-
kłą oraz rozwijającą przygodą.
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To właśnie dziś zakończyła się 4. edycja Harcer-
skich Półkolonii z Bazą Przygody, które odbyły się 
dzięki wsparciu Fundacji ANWIL dla Włocławka.

120 histOrii z bazą PrzyGOdy w tle
pwd. Angelika Zdankiewicz
/tekst po raz pierwszy został opublikowany w serwisie na stronie internetowej hufca w dniu 24 sierpnia 2018 r. – w wersji 
publikowanej w Kwartalniku HS zostały wprowadzone zmiany redakcyjne/
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Podczas ich trwania koloniści mieli oka-
zję skorzystać z włocławskich atrakcji ta-
kich, jak wyjście do Multikina, parku lino-
wego czy zażywanie słonecznych kąpieli 
nad jeziorem Czarne. Z ogromną nadzie-
ją liczymy na to, że w głowach naszych 
uczestników zostaną wspomnienia zwią-
zane z  harcerskimi zwyczajami, grami, 
zabawami i pląsami, a także harcerska tra-
sa, którą pokonywali w dniu finałowym. 

Ostatni dzień jest czasem podsumowań, 
a w liczbach przedstawiało się to nastę-
pująco:
7 grup – różowa, fioletowa, niebieska, 
żółta, pomarańczowa, czerwona i zielo-
na,
7 opiekunów, którzy w pocie czoła starali 
się, jak najlepiej zająć powierzonymi im 
dziećmi,
14 wolontariuszy, którzy dzielnie służyli 
swą pomocą przy organizacji półkolonii,
5 dni przygód, atrakcji i niezapomnianej 
zabawy.

To wszystko dla 120 świetnych dzieciaków, 
które każdego dnia pełne energii, uśmie-
chu na twarzy i zapału stawiały się na 
zbiórkach. Mamy nadzieję, że za tym kry-
je się również około 240 rodziców. Rodzi-
ców zadowolonych, że posłali swoje dzie-

ci na harcerskie półkolonie. Rodziców, 
którzy równie chętnie będą przyprowa-
dzać swoje pociechy na harcerskie zbiórki.

Jeden z nich wypowiedział się na temat 
naszej pracy i minionego już wydarzenia:
,,Drodzy instruktorzy, druhowie i organi-
zatorzy półkolonii z Bazą Przygody 2018. 
Już kolejny rok moje córki uczestniczyły 
w półkoloniach, jednak w tym roku zrobi-
liście coś niesamowitego! Uśmiech ze zmę-
czonych twarzy nie może im zejść, cały 
czas słyszę opowiadania co robiły, czego 
się nauczyły i jak fajnie być harcerzem. Już 
teraz jestem pewny że włocławski hufiec 
zdobył kolejne harcerki. Dziewczyny po 
powrocie z ostatniego spotkania stanow-
czo oświadczyły, że przystępują do harcer-
stwa. Super! Gratuluję Wam i dziękuję za 
cały wysiłek i pracę włożone w organiza-
cje półkolonii, a Fundacji Anwil dla Wło-
cławka za finansowanie tego wypoczynku”.

To słowa pana Aleksandra Budzyńskiego, 
którego obydwie córki już nie pierwszy raz 
brały udział w Harcerskich Półkoloniach 
z Bazą Przygody. Dziękujemy serdecznie 
wszystkim, którzy mieli okazję uczestni-
czyć w tym wydarzeniu i już od dziś zbie-
ramy energię na kolejny rok przygód!
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Wczoraj miała miejsce przeło-
mowa i jakże piękna chwila w ży-
ciu dwójki naszych instruktorów,
bowiem phm. Magdalena Rożek 
i hm. Jakub Szczupakowski wypo-
wiedzieli sakramentalne „tak”. Mło-
dej parze towarzyszyła nie tylko naj-
bliższa rodzina, ale i harcerska brać.

Nam nie pozostaje nic innego, jak ży-
czyć im wszystkiego dobrego na no-
wej drodze życia, a także wzajemnego 
zrozumienia i nade wszystko miłości.

kOlejny rOzdział w życiu
pwd. Angelika Zdankiewicz 
/tekst po raz pierwszy został opublikowany w serwisie na stronie internetowej hufca w dniu 26 sierpnia 2018 r. – w wersji 
publikowanej w Kwartalniku HS zostały wprowadzone zmiany redakcyjne/
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79. rOcznica wybuchu 
ii wOjny ŚwiatOwej

Gabriela Lewandowska
Fot. Natalia Wiankowska
/tekst po raz pierwszy został opublikowany w serwisie na stronie internetowej hufca w dniu 2 września 2018 r. – w wersji publikowanej 
w Kwartalniku HS zostały wprowadzone zmiany redakcyjne/
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Za nami dzień pełen emocji i wzru-
szeń. Harcerze w inny sposób niż co 
roku upamiętnili kolejną rocznicę wy-
buchu II Wojny Światowej. Poza wysta-
wieniem sztandaru podczas obchodów, 
które odbyły się do południa, pełnili 
swoją służbę również przez resztę dnia.

Po raz kolejny dzięki wsparciu Fundacji 
Anwil dla Włocławka mogliśmy zarazić 
młodszą cześć włocławian ciekawością do 
historii naszego kraju. Zainscenizowane 
miasteczko powstańcze na pl. Wolności 

stworzone w ramach XVI Międzynarodo-
wego Festiwalu Sztuki Ulicznej Brukarnia 
organizowanym przez Teatr NASZ, przy-
ciągnęło wiele dzieci, które miały szansę 
„dotknąć historii”. Atrakcje jakie udostęp-
nili im młodzi harcerze to m.in. stwo-
rzenie swojego własnego stempla Znaku 
Polski Walczącej, wykonanie opaski po-
wstańczej czy rozszyfrowanie listu. Pod 
koniec dnia zarówno dorośli, jak i dzie-
ci dołączyły do harcerskiego kręgu przy 
ognisku poprowadzonym przez wokalistę 
zespołu CZAQU – Grzegorza Walczaka. 
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Dzięki temu, że każdy otrzymał śpiew-
nik wszyscy mogliśmy aktywnie przyłą-
czyć się do śpiewu. Na zakończenie wszy-
scy zebrani złapali się za ręce i „puścili 
iskierkę” – znak przyjaźni, ciepła i jed-
ności. Ten niesamowity moment z pew-
nością zapadnie w pamięci kilkuset osób, 
które spotkały się, aby wspólnie przeży-

wać ten dzień w sposób inny niż zwykle, 
otwierając się na innych. Do domów wró-
ciliśmy z głowami pełnych myśli i nie-
samowitych wspomnień wczorajszego 
wieczoru. Obchody Rocznicy Wybuchu 
II Wojny Światowej to nie tylko data, obec-
nością wyrażamy wdzięczność dla tych, 
którzy stanęli w obronie wolnej Polski.
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BohaterON to projekt mający na celu upa-
miętnienie i uhonorowanie uczestników Po-
wstania Warszawskiego. Kampania „Włącz 
historię!” nakłania do wysłania bezpłat-
nych kartek bohaterom. Akcja ma na celu 
wzmocnienie tożsamości narodowej Pola-
ków, krzewienie postaw patriotycznych oraz 
budowanie wrażliwości społecznej, a także edu-
kowanie, bazując na historiach Powstańców.
Zuchy z 23 WGZ „Leśne Duszki” na ostat-
niej zbiórce przyłączyły się do tego przedsię-
wzięcia. Na sam początek zostały zapozna-
ne z fragmentami historii narodu polskiego.

bOhaterOn
pwd. Angelika Zdankiewicz
/tekst po raz pierwszy został opublikowany w serwisie na stronie internetowej hufca w dniu 10 września 2018 r. – w wersji 
publikowanej w Kwartalniku HS zostały wprowadzone zmiany redakcyjne/
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W minioną sobotę 15. września od-
był się harcerski start zorganizowany 

przez 52 WDW „Grot”.

harcerski start 2018
Maria Słomska
Fot. Patrycja Grzegórska
/tekst po raz pierwszy został opublikowany w serwisie na stronie internetowej hufca w dniu 17 września 2018 r. – 
w wersji publikowanej w Kwartalniku HS zostały wprowadzone zmiany redakcyjne/
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Wszystkie drużyny hufca stawiły się nad 
jeziorem Łuba, gdzie odbył się apel roz-
poczynający wydarzenie. Główną atrak-
cję dnia stanowiła harcerska gra terenowa, 
podczas której harcerze i zuchy przeniosły 
się w czasie do lat 20 i 30 XX wieku, spo-
tykając na swej drodze postacie minionej 
epoki. Patrole miały zadania dostosowa-
ne do ich pionów metodycznych: zuchy 
tworzyły własną gazetę, harcerze musieli 
rozwikłać zagadkę kryminalną, a patro-
le starszoharcerskie i wędrownicze prze-
niosły się najdalej w czasie bo do końca 
Wielkiej Wojny, aby pomóc dziennika-
rzowi stworzyć artykuły do gazety. Za-

danie to polegało na tym, aby tak podać 
informacje w gazecie, by jak najmniej tre-
ści zostało ocenzurowanych. Dodatkowo 
wątkiem pobocznym był fakt, iż dzienni-
karz był zakonspirowanym dowódcą or-
ganizacji walczącej z okupantem, co pa-
trole mogły odkryć podczas zbierania 
informacji. Po skończonej trasie odby-
ło się ognisko z pieczonymi kiełbaskami, 
a po nim apel kończący. To wspaniałe, że 
wszystkie drużyny w hufcu mogły spo-
tkać się na jednej, wspólnej zbiórce. Na-
sze działania i wymiana poglądów mo-
tywują nas do dalszej, tegorocznej pracy.
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W piątek (14.09.18 r.) rozpoczęło się 
3-dniowe biwakowanie Leśnych Duszków. 
Pierwszego dnia w godzinach popołu-
dniowych do głównych zadań maluchów 
należało rozbicie swojego obozowiska. Po 
17.00 odbył się apel otwierający biwak, 
a później przystąpiliśmy do gier i zabaw. 
Wspólnie spędzony czas pomógł w inte-
gracji z nowymi członkami zuchowej gro-
mady i zapoznaniu się z terenem. Wie-
czorem rozpalono ognisko, na którym 
nie zabrakło kiełbasek oraz różnych prze-
kąsek i oczywiście śpiewania i pląsania. 
Po kolacji dzieci oglądały film pt. „Louis 
i obcy”. Jak to w kinie, nie zabrakło popcor-
nu! Po wszystkim dzieciaki z uśmiecha-
mi na twarzach rozeszły się do namiotów. 
Dzień drugi rozpoczął się od śniada-
nia przygotowanego przez zuchy. Potem 
w umundurowaniu udaliśmy się autobu-
sem nad Jezioro Łuba, gdzie odbył się Har-
cerski Start. Tam harcerze i zuchy zostali 
podzieleni na grupy i zaczęła się harcer-

ska gra logiczna nawiązująca do lat 20-30 
XX wieku. Zadaniem zuchów było stwo-
rzenie gazetki. Rywalizacja zakończyła się 
wspólnym ogniskiem, po czym wrócili-
śmy na Marinę, gdzie czekał na nas pyszny 
obiad. Po godzinnym odpoczynku rozpo-
częły się zajęcia z „Dziadkiem Węzełkiem”. 
Zuchy poznały wiele rodzajów węzłów 
i samodzielnie również je wykonywały. 
Następnie przyszła pora na wodne sza-
leństwa, śpiewy i tańce, czyli wspólne bie-
siadowanie z rodzicami. Zuchy uczyły ro-
dziców tańczyć naszą słynną już belgijkę, 
zapoznawały z zabawami zuchowymi, po 
czym usiedliśmy do wspólnego świeczko-
wiska. W niedzielę rano po porannej zapra-
wie nadszedł czas na sprzątanie i zwijanie 
namiotów. Po wspólnej iskierce udaliśmy 
się do domu. Serdeczne podziękowania 
kierujemy dla Mariny Zarzeczewo, Miej-
skiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjne-
go, 1 WDSH „Element” oraz dobrych lu-
dzi bez których nie odbył by się ten biwak.

zuchy biwakują
Emilia Duda
/tekst po raz pierwszy został opublikowany w serwisie na stronie internetowej hufca w dniu 17 września 2018 r. – w wersji 
publikowanej w Kwartalniku HS zostały wprowadzone zmiany redakcyjne/
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W ubiegły weekend 21-23 września odbył się Zlot 
Kadry Hufca. Nasze spotkanie rozpoczęliśmy na 
punkcie widokowym na tamie we Włocławku.

zlOt kadry 2018
pwd. Natalia Wiankowska
/tekst po raz pierwszy został opublikowany w serwisie na stronie internetowej hufca w dniu 27 września 2018 r. – 
w wersji publikowanej w Kwartalniku HS zostały wprowadzone zmiany redakcyjne/
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Tam zostaliśmy podzieleni na dwie grupy, 
by ruszyć w trasę. Podczas gry rozwiązy-
waliśmy łamigłówki, zagadki oraz rebusy. 
Dla wielu z nas dużym i emocjonującym 
wyzwaniem było schodzenie po linach 
z klifów. Szczęśliwi dotarliśmy na miej-
sce zlotu – port żeglarski Marina Zarze-
czewo. Gdy ustawiliśmy obozowisko i zje-
dliśmy kolację, wspólnie zasiedliśmy przy 
ognisku. Wieczór spędziliśmy śpiewając 
harcerskie piosenki i wiele rozmawiając 
o planach na najbliższy czas. Nowy dzień 
przywitaliśmy o 8 rano, po śniadaniu oraz 
toalecie porannej przyszedł czas na za-
jęcia. Z druhem Szczupakiem omówili-
śmy dokumenty dotyczące prowadzenia 
drużyn, poruszyliśmy wiele nurtujących 
nas kwestii, a wszelkie wątpliwości zosta-
ły rozwiane. Druhna Julka przygotowała 
dla nas warsztaty obejmujące pisanie pla-
nu pracy drużyny. Po południu mieliśmy 
możliwość pływania rowerami wodnymi 

lub kajakami, by w blasku zachodzące-
go słońca porozmawiać w grupach meto-
dycznych o problemach, nurtujących nas 
sprawach, próbach na stopnie oraz naj-
milszych wspomnieniach podczas pracy 
z drużyną. Wieczorem ponownie spotka-
liśmy się wszyscy przy ognisku. Tym ra-
zem podsumowaliśmy nasze rozmowy 
w grupach, podzieliliśmy się spostrze-
żeniami oraz rozmawialiśmy o suk-
cesie wychowawczym. Na koniec za-
wiązaliśmy krąg. Dzień zakończyliśmy 
rozmową instruktorską. W niedzie-
lę rano złożyliśmy obozowisko i za-
kończyliśmy zlot. Tak minął wspólny 
weekend kadry naszego hufca. Mamy 
nadzieję, że następnym razem będziemy 
mogli spotkać się w takim samym lub na-
wet większym gronie. Zlot naładował nas 
pozytywną energią, zmotywował do dzia-
łania oraz kreowania nowych pomysłów!
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Wynika to m.in. ze specyficznych form 
i metod wychowawczych oraz całego kon-
tekstu historyczno-kulturowego. Ta wy-
jątkowa pozycja harcerstwa nie byłaby 
możliwa bez szczególnej roli tzw. kadry 
wychowawczej w realizacji procesu wy-
chowawczego. Kadra wychowawcza w har-
cerstwie utożsamiana jest przede wszyst-
kim z instruktorami harcerskimi. W tym 
miejscu warto zastanowić się, jakie obo-
wiązki spoczywają na instruktorze, jakimi 
zasadami powinien się kierować i posta-
wy reprezentować, aby móc pełnić służbę 
instruktorską zgodnie z oczekiwaniami. 

Instruktorem wg zapisów ujętych 
w Statucie ZHP jest osoba, „(…) po 

zdobyciu stopnia instruktorskiego 
i złożeniu Zobowiązania Instruktorskiego, 
złożywszy uprzednio Przyrzeczenie Har-
cerskie” [1]. W Statucie zostały również 
określone ogólne zasady dot. obowiąz-
ków i postaw wymaganych od instruk-
tora – „instruktorzy mają (…) obowią-
zek kierowania się zasadami określonymi 
w Zobowiązaniu Instruktorskim 
oraz szczególnej troski o powierzo-
ne im dzieci i młodzież, zwłaszcza 
o ich harcerskie wychowanie zgod-
nie z Prawem i Przyrzeczeniem Har-
cerskim, zdrowie i bezpieczeństwo” [2].

W powyższym fragmencie określone zo-
stały, jak wcześniej zauważono, ogólne 

zadania i ObOwiązki Oraz POstawy 
wymaGane Od instruktOra zhP

Harcerstwo, wywodzące się ze 
skautingu i będące jego integralną 
częścią, jest jednym z wielu znanych 
systemów wychowawczych. Jed-
nak bez wątpienia jest ono wyjąt-
kowym i w pewnym sensie unika-
towym system wychowawczym, 
wyróżniającym się na tle innych.
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wytyczne związane z obowiązkami in-
struktora, m.in. takie jak obowiązek dba-
nia o zdrowie i bezpieczeństwo dzieci czy 
też troskę o tzw. „harcerskie wychowa-
nie”. Znalazło się tu również ważne odwo-
łanie do Zobowiązania Instruktorskiego, 
a konkretnie nałożenie na instrukto-
ra obowiązku „kierowania się zasadami 
określonymi w Zobowiązaniu Instruk-
torskim”. Sam tekst zobowiązania został 
umieszczony w Statucie i brzmi: „Przyj-
muję obowiązki instruktorki/instrukto-
ra Związku Harcerstwa Polskiego. Jestem 
świadoma/świadomy odpowiedzialno-
ści harcerskiego wychowawcy i opieku-
na. Będę dbać o dobre imię harcerstwa, 
przestrzegać Statutu ZHP, pracować nad 
sobą, pogłębiać swoją wiedzę i umiejętno-
ści. Wychowam swego następcę. Powie-
rzonej przez Związek Harcerstwa Polskie-
go służby nie opuszczę samowolnie” [3].

Jak widać, tekst Zobowiązania zawiera, 
podobnie jak wcześniej cytowane frag-
menty Statutu, bardzo ogólne wytycz-
ne dot. obowiązków spoczywających na 
instruktorze oraz oczekiwanych od nie-
go postaw. Wynika to oczywiście z faktu, 
iż Statut ZHP, podobnie jak inne doku-
menty tej rangi siłą rzeczy nie może re-
gulować szczegółowo wszystkich kwestii. 
Jednak w kontekście zadań i obowiązków, 
a także postaw wymaganych od instruk-
tora, na uwagę zasługują sformułowania, 
które mówią o tym, że instruktor powinien 

być świadom, tego iż jest wychowawcą (za-
danie/obowiązek) oraz, że powinien pra-
cować nad sobą i pogłębiać swoją wiedzę 
i umiejętności, czyli prezentować postawę 
ukierunkowaną na samodoskonalenie. 

W ZHP istnieje pewnego rodzaju grada-
cja kadry instruktorskiej. Pierwszym kry-
terium różnicującym są stopnie instruk-
torskie (przewodnik, podharcmistrz, 
harcmistrz), które w dużym uprosz-
czeniu odpowiadają poziomowi po-
siadanych kompetencji, w tym wiedzy, 
umiejętności i szeroko pojętego doświad-
czenia instruktorskiego. Drugim kryte-
rium, jest pełniona funkcja, zwłaszcza 
w kontekście funkcji pełnionych na róż-
nych poziomach struktury organizacyj-
nej (hufiec, chorągiew, władze centralne). 

Pełnienie funkcji na poszczególnych po-
ziomach struktury związane jest czę-
sto, choć nie zawsze z posiadanymi 
kompetencjami. Do pełnienia niektó-
rych z funkcji wymagane są konkret-
ne kwalifikacje (np. posiadanie odpo-
wiedniego stopnia instruktorskiego itp.), 
ale istnieją funkcje, co do których nie 
sprecyzowano konkretnych wymagań. 

W przypadku stopni instruktorskich, ist-
nieje precyzyjny i rozbudowany system 
regulujący nie tylko kwestie ich zdoby-
wania ale przede wszystkim „opisują-
cy sylwetkę instruktora posiadającego 
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Jak łatwo się zorientować, treści zawarte 
w ideach stopni zawierają bardzo szero-
ki wachlarz różnych kwestii związanych 
z tzw. „sylwetką instruktora”. Można po-
wiedzieć, że stanowią próbę odpowiedzi na 
pytania: jakimi instruktorami powinni być 
przewodnik, podharcmistrz i harcmistrz, 
albo szerzej - jakimi cechami i zdolno-
ściami powinni być obdarzeni i czego od 

konkretny stopień” [4]. Opisy te ujęte są 
w tzw. ideach stopni, określonych osob-
no dla każdego z trzech kolejnych stopni 
instruktorskich. Są one niezwykle istot-
ne w interesującym nas kontekście, czyli 
określenia zadań i obowiązków oraz po-
staw wymaganych od instruktora ZHP. 
Idee poszczególnych stopni instruktor-
skich przedstawia poniższe zestawienie. 
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Kodeks składa się z kilku części, po-
przedzonych „wstępem”,  w którym 
zwraca się uwagę m.in. na to, że in-
struktor powinien być dobrze przygo-
towany do pracy wychowawczej oraz 
świadomy odpowiedzialności za po-
wierzone jego opiece dzieci i młodzież.

Zasadnicza treść Kodeksu podzielona jest 
na kilka części, i są one zatytułowane: „In-
struktor wobec siebie”, „Instruktor wobec 
wychowanków”, „Instruktor wobec or-
ganizacji”, „Instruktor na zewnątrz orga-
nizacji”. Każda z nich składa się z nume-
rycznego wykazu cech, którymi powinien 
charakteryzować się instruktor oraz zasad 
i norm postępowania. Wydaje się więc, 
że kodeks instruktorki stanowi pewne-
go rodzaju uszczegółowienie tego, w jaki 
sposób instruktor powinien się zacho-
wywać oraz jakie działania podejmować, 
aby wypełniać na co dzień szlachetną mi-
sję bycia wychowawcą dzieci i młodzieży. 

nich się oczekuje. Z całą pewnością znaj-
dują się tu dość precyzyjne „wskazówki”, 
które wiele mówią na temat zadań i obo-
wiązków oraz postaw wymaganych od in-
struktorów. Dla przykładu można podać 
zapis mówiący o tym, iż przewodnik …
bierze aktywny udział w życiu drużyny…, 
podharcmistrz …doskonali swą wiedzę 
i umiejętności wychowawcze, a harcmistrz 
…dzieli się własnymi doświadczeniami 
życiowymi i wychowawczymi i przekłada 
je na trwały dorobek. Wydaje się, że po-
wyżej przytoczone treści zawarte w ide-
ach stopni, można bez trudu przełożyć na 
konkretne już zadania i obowiązki. Wy-
starczy tylko doprecyzować czas i miej-
sce ich realizacji oraz sposób wykonania. 

Istnieje jednak jeszcze jeden dokument, 
w którym można znaleźć odpowie-
dzi na pytania dotyczące zadań i obo-
wiązków stawianych przed instruktora-
mi oraz postaw od nich oczekiwanych. 
Jest nim „Kodeks Instruktorski” [5]. 
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nych partnerów naszej Organizacji, takich 
jak szkoły, lokalny samorząd itd. Bowiem 
zarówno rodzice jak i nasi partnerzy mają 
prawo wiedzieć, czy osoby wspierające 
ich w wychowywaniu dzieci i młodzieży, 
są zobowiązane do przestrzegania wyso-
kich standardów moralnych i etycznych 
i czy wymagania wobec nich (zakres po-
wierzanych zadań i obowiązków) gwaran-
tują wysoką jakość pracy wychowawczej. 

Mam nadzieję, że powyższe rozważania 
mogą dać odpowiedź na pytania doty-
czące postaw oczekiwać od instruktora, 
a także zakresu obowiązków oraz zadań, 
których realizacji należy lub można od 
niego wymagać. Są to niezwykle ważne 
kwestie, które niewątpliwie powinny inte-
resować nie tylko harcerskie komendy – 
odpowiedzialne za pracę instruktorów. Są 
to zagadnienia ważne również dla rodzi-
ców, którzy powierzają swoje dzieci opie-
ce harcerskich instruktorów oraz dla in-
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Przypisy:
[1] Statut ZHP, § 17, ust. 3.
[2] Statut ZHP, § 20, ust. 2.
[3] Statut ZHP, § 6.
[4] Uchwała nr 43/XXXVIII Rady Na-
czelnej ZHP z dnia 2 października 2016 
r. w sprawie systemu stopni instruktor-
skich.
[5] Uchwała nr 33/XXXV Rady Naczel-
nej ZHP z dnia 7 marca 2007 r.
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