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Spis treści Czuwaj!

Ostatni kwartał roku to 
zawsze okres, w którym 
harcerze nie mogą 
narzekać na nudę i brak 
zajęć - czego dowodem 
jest ilość materiału, 
który zebraliśmy do 

tego numeru “Harcerskiego Słowa”. 

Ze standardowych, corocznych wydarzeń 
nasz Hufiec brał udział w kolejnych 
obchodach odzyskania niepodległości. Jednak 
w listopadzie 2018 roku była wyjątkowa okazja 
do świętowania, gdyż  obchodziliśmy 100. 
rocznicę odzyskania niepodległości przez 
Polskę. W końcu roku miało miejsce kilka 
harcerskich spotkań Bożonarodzeniowych, 
w tym to główne i najważniejsze, zbierające całe 
nasze włocławskie środowisko przy jednym stole. 

Wartym odnotowania wydarzeniem na pewno 
jest czwarta już edycja “Granatowych Kamieni” 
- kursu przewodnikowskiego organizowanego 
przez Hufiec ZHP Włocławek, którego pierwsza 
edycja odbyła się w 2006 roku. Miejmy nadzieję, 
że na tym się nie skończy i jeszcze nie raz 
będziemy mogli Was zaprosić na kolejne kursy! 

To nie wszystko co dla Was przygotowaliśmy w tym 
wydaniu, więc zapraszamy serdecznie do odkrycia 
ciekawych treści zebranych na kolejnych stronach 
kwartalnika. Kolejny numer będzie jubileuszowy 
- piąta rocznica wydania pierwszej edycji 
“Harcerskiego Słowa”! Już teraz zapraszamy Was 
do wspólnego celebrowania tego wydarzenia, które 
będzie odbywać się na stronach naszego periodyku.

Redaktor Naczelny
pwd. Michał Bielicki
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„Drużyna Niepodległości” to tytuł, 
o który dzielnie walczą zuchy 
z 23 WGZ „Leśne Duszki”. Za nimi 
pierwszy etap - ZDOBĄDŹ WIEDZĘ, 
w którym wykonali „megamemory” 
z postaciami związanymi z historią 
odzyskania przez Polskę niepodległości. 
Pierwszym zadaniem było odnalezienie 
w szóstkach poukrywanych kopert. 
Druhna Emilka rozdała wszystkim zdjęcia 

DRUŻYNA NIEPODLEGŁOŚCI
pwd. Angelika Zdankiewicz
 /tekst po raz pierwszy został opublikowany na fanpejdżu Hufca w dniu 2 października 2018 r. – w wersji publikowanej w Kwartalniku HS zostały 
wprowadzone zmiany redakcyjne/

postaci. To wystarczyło, aby przygotować 
„megamemory”. Korzystając ze 
sprzyjającej pogody gromada udała się 
na dwór, aby rozpocząć rozgrywki. Do 
wielkiego finału dotarła Lena oraz Dawid. 
Finał okazał się być nie lada wyzwaniem, 
gdyż składał się aż z 30 par do odgadnięcia. 
Lepsza okazała się być Lenka, której 
składamy serdeczne gratulacje!
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W dniu 7październka 2018 r. odbył 
się „V Anwil Półmaraton Włocławek”, 
w którym wzięliśmy udział, lecz nie w 
roli biegaczy, a wolontariuszy. Zjawiliśmy 
się o wyznaczonej porze i miejscu, 
gdzie poinformowano nas jak będzie 
wyglądał dzisiejszy dzień. Udaliśmy się 
po identyfikatory i następnie na nasze 
punkty. Podczas zawodów pilnowaliśmy, 
aby żadne pojazdy nie wjechały na 

trasę, po której biegli zawodnicy. Po 
przebiegnięciu ostatniego uczestnika 
przyjechał po nas autobus i zabrał 
na stadion OSIR, gdzie dostaliśmy 
ciepły posiłek i koszulki. Atmosfera 
bardzo miła, a wszystko przebiegało 
bezproblemowo. Polecam każdemu, 
kto chce zostać wolontariuszem, bądź 
wystartować w samym biegu, ponieważ na 
pewno jest to niezapomniana przygoda.

V ANWIL PÓŁMARATON WŁOCŁAWEK
pwd. Natalia Wiankowska
/tekst po raz pierwszy został opublikowany w serwisie na stronie internetowej hufca w dniu 17 października 2018 r. – w wersji publikowanej w 
Kwartalniku HS zostały wprowadzone zmiany redakcyjne/
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ZJAZD KUJAWSKO-POMORSKIEJ 
CHORĄGWI ZHP

 

pwd. Angelika Zdankiewicz
/tekst po raz pierwszy został opublikowany na fanpejdżu Hufca w dniu 22 października 2018 r. – w wersji publikowanej w Kwartalniku HS zostały 
wprowadzone zmiany redakcyjne/
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W dniu 20 października 2018 r. odbył się 
32. Zjazd Chorągwi Kujawsko-Pomorskiej 
ZHP. W trakcie zjazdu były poruszane 
aktualne sprawy, a przedstawiciele GK 
ZHP przekazali społeczności naszej 
chorągwi wiadomość o powołaniu przez 
Naczelnika ZHP Kujawsko-Pomorskiej 
Szkoły Instruktorskiej ,,Quercus”. 
Głównym celem zjazdu było wybranie 
nowych władz. Z przyjemnością 
informujemy, że hm. Piotr Walburg 

ponownie został powołany na 
Przewodniczącego Rady Chorągwi. 
Gratulujemy również hm. Piotrowi 
Bielickiemu i hm. Pawłowi Bielickiemu, 
którym Wojewoda Kujawsko-Pomorski 
wręczył Srebrne Krzyże Zasługi nadane 
im przez Prezydenta Rzeczypospolitej. 
 
Fotograf: Agata Bross, Rafał Murawski 
i Artur Lamali
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NASZ UDZIAŁ W MIEJSKICH 
UROCZYSTOŚCIACH Z OKAZJI 
100. ROCZNICY ODZYSKANIA 

NIEPODLEGŁOŚCI

hm. Piotr Walburg 
/tekst po raz pierwszy został opublikowany na fanpejdżu Hufca w dniu 12 listopada 2018 r. – w wersji publikowanej w Kwartalniku HS zostały 
wprowadzone zmiany redakcyjne/
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W 100. rocznicę odzyskania przez Polskę 
niepodległości 100 zuchów, harcerzy 
i instruktorów naszego Hufca wzięło 
udział w uroczystościach miejskich, 

podczas których rozdawaliśmy 
mieszkańcom kotyliony oraz złożyliśmy 
kwiaty pod Pomnikiem Żołnierza 
Polskiego, przy którym pełniliśmy wartę.
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NARODOWE ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI 
W TŁUCHOWIE

 
pwd. Angelika Zdankiewicz
 /tekst po raz pierwszy został opublikowany na fanpejdżu Hufca w dniu 14 listopada 2018 r. – w wersji publikowanej w Kwartalniku HS zostały 
wprowadzone zmiany redakcyjne/
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Harcerze z Tłuchowa świętowali 
setna rocznicę odzyskania 
przez Polskę niepodległości.
Od rana udekorowali trasę korowodu 
w biało-czerwone flagi i poprowadzili 
uroczysty apel poległych pod Pomnikiem 
Poległych i Pomordowanych w czasie 
II wojny światowej, który znajduje się w 
centrum miasta. Po uroczystości odbyła 

się Msza Św. za ojczyznę, podczas której 
harcerze wnieśli przykuwającą uwagę 
swoją wielkością flagę narodową. Na 
koniec w Gminnym Ośrodku Kultury 
odbył się XV Przegląd Pieśni Religijnej 
i Patriotycznej. Ten dzień był niezwykle 
ważny dla czwórki zuchów, które podczas 
przeglądu złożyły Obietnicę Zuchową.
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„GRANATOWE KAMIENIE” 
PO RAZ CZWARTY

 
Kinga Włodarzewska
 /tekst po raz pierwszy został opublikowany na fanpejdżu Hufca w dniu 11 grudnia 2018 r. – w wersji publikowanej w Kwartalniku HS zostały 
wprowadzone zmiany redakcyjne/

Jesienią 2018 roku w naszym Hufcu 
zorganizowana została już czwarta edycja 
kursu przewodnikowskiego „Granatowe 
Kamienie”, w którym uczestniczyli 
harcerze z różnych środowisk harcerskich 
z terenu chorągwi kujawsko-pomorskiej 
oraz innych chorągwi. Pierwszy biwak 
odbył się 23 listopada. Kursanci po 
przybyciu na miejsce rozpoczęli zajęcia 
podczas, których zostali podzieleni na 
zastępy. Ułatwiło to podział podczas zadań 
zespołowych, towarzyszącym kolejnym 
blokom programowym. Bogaty program 
oraz ciekawy sposób prowadzenia zajęć 
sprawiły, że weekend minął szybko 
i w przyjemnej atmosferze, a na kolejny 

zjazd kursanci musieli czekać dwa 
tygodnie. W dniu 7 grudnia spotkali się 
w budynku III Liceum Ogólnokształcące 
im. Marii Konopnickiej we Włocławku 
i rozpoczęli kolejną część zajęć. W pamięci 
wszystkich uczestników z pewnością 
zapadły te z dh. Magdą, na których za 
dobre odpowiedzi uczestnicy dostawali 
cukierki oraz z dh. Pawłem, gdzie tworzono 
wyspę szczęścia i każdy dołożył coś od 
siebie. Trzeba jednak dodać, że wszystkie 
ćwiczenia jakie zaplanowała kadra 
były bardzo interesujące i wiele można 
było się z nich wynieść. Trzecia część 
kursu rozpoczęła się 15 grudnia 2018 r.
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WARSZTATY LIDER+
 

Gabriela Lewandowska
/tekst po raz pierwszy został opublikowany na fanpejdżu Hufca w dniu 15 grudnia 2018 r. – w wersji publikowanej w Kwartalniku HS zostały 
wprowadzone zmiany redakcyjne/
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Druhna Zuzanna Bonkowska w 
ostatni weekend uczestniczyła w 
warsztatach Lider+, które odbywały się 
w Sopocie i były zorganizowane przez 
Macierzystą Akademię Kształcenia.
Z warsztatów wyniosła wiele ciekawych 
informacji i doświadczeń. Relacjonując 
swój ufział w warsztatach, stwierdziła, 
że „uświadomiłam sobie jak ważny jest 
sposób w jaki wyrażamy prośby, obawy, 

(…) poznałam różne formy rozwiązywania 
konfliktów oraz motywowania innych 
(…) Warsztaty były kolejnym sposobem 
doskonalenia swoich umiejętności”. 
Bierzmy przykład z dh. Zuzi i szukajmy 
ciekawych kursów, innych nich wszystkie, 
a przede wszystkim uczestniczmy w nich. 
Sam kontakt z nowym środowiskiem, 
nowymi osobami pozwala nam się rozwijać.
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SPOTKANIE WIGILIJNE 
„TERABITHII”

 

pwd. Natalia Wiankowska 
/tekst po raz pierwszy został opublikowany na fanpejdżu Hufca w dniu 15 grudnia 2018 r. – w wersji publikowanej w Kwartalniku HS zostały 
wprowadzone zmiany redakcyjne/
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W ubiegły piątek, 14 grudnia, odbyła się 
wigilia 117 WDH „Terabithii”, a o niej 
opowiedziała nam sama drużynowa:
Harcerze i harcerki zgromadzili się 
w Centrum Organizacji Pozarządowych 
przy ulicy Żabiej. Podczas wspólnego 
spotkania opłatkowego wsłuchaliśmy 
się w słowa gawędy, która opowiadała o 
tym, że to właśnie my jesteśmy dla siebie 
najlepszym prezentem. Po podzieleniu 
się opłatkiem i złożeniu świątecznych 
życzeń zasiedliśmy do wspólnego posiłku. 

Podczas Wigilii nie zabrakło również 
świątecznej muzyki, prezentów oraz 
Świętego Mikołaja. Każdy z nas podarował 
drugiej osobie własnoręcznie wykonany 
prezent. Ten wieczór był dla nas bardzo 
mile spędzony, świąteczna atmosfera 
udzieliła się każdemu. Mieliśmy również 
przyjemność gościć dwójkę ważnych 
dla nas ludzi, pwd. Zuzannę Bonkowską 
oraz pwd. Jakuba Nowakowskiego, którzy 
są z nami i wspierają naszą drużynę. 
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WIGILIA HUFCA 2018
 

Gabriela Lewandowska
/tekst po raz pierwszy został opublikowany w serwisie na stronie internetowej hufca w dniu 23 grudnia 2018 r. – w wersji publikowanej w 
Kwartalniku HS zostały wprowadzone zmiany redakcyjne/
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W piątkowy wieczór (21 grudnia 208 
r.) we Włocławskim Centrum Kultury 
odbyła się uroczysta Wigilia naszego 
hufca. Spotkanie rozpoczęło się jasełkami 
pt. ,,Ratujemy Święta”, przygotowanymi 
przez drużynę „Terabithii”, które na 

pewno dały do myślenia, przyniosły 
chwilę refleksji nie tylko najmłodszym. 
Po przedstawieniu wszystkim zostały 
rozdane opłatki i złożyliśmy sobie pełne 
ciepła życzenia Świąteczne. Chwilę 
później do naszych rąk trafiło niebieskie 
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sobie czas śpiewem kolęd i ustawiliśmy się 
do pamiątkowego zdjęcia, które uwieczni 
tę chwilę na długie lata. Na koniec 
przekazaliśmy sobie tradycyjnie „iskierkę 
przyjaźni”, a przez cały czas towarzyszyło 
nam Betlejemskie Światełko Pokoju.

pudełko, które krążyło wokół stołu do 
momentu zatrzymania muzyki. Osoba, 
która akurat trzymała je w rękach, musiała 
wyciągnąć karteczkę z pytaniem i na nie 
odpowiedzieć. W międzyczasie można 
było spróbować pysznych wypieków 
zrobionych przez drużyny. Umililiśmy 
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PIERWSZA DRUKOWANA 
PUBLIKACJA OD WIELU LAT

pwd. Michał Bielicki
redaktor naczelny „HS”

Druhny i Druhowie, niewiele środowisk 
harcerskich może pochwalić się 
drukowanymi wydawnictwami, takimi 
jak książki, broszury itp. Nasz Hufiec 
należy do grona tych, które w swoim 
dorobku posiadają drukowane materiały. 
Ostatnią książką wydaną drukiem przez 
włocławski Hufiec ZHP była praca 
druha hm. Jerzego Pawłowskiego, którą 
poświecił omówieniu „symboliki pomnika 
szarych szeregów we Włocławku”. Jednak 
wydano ją dawno temu, bo w połowie lat 
dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku. Po 
ponad dwudziestu latach doczekaliśmy się 
nowego wydawnictwa, którym jest książka 
autorstwa druha hm. Piotra Bielickiego, 
zatytułowana „Harcerskie refleksje - zbiór 
artykułów metodycznych”. Na szczególną 
uwagę zasługuje tu jednak fakt, że jest 
to drukiem wydany zbiór wybranych 
artykułów metodycznych publikowanych 
głównie na łamach naszego kwartalnika. 
We wstępie tej książki czytamy: 
„...zebranie ich w jednym opracowaniu 
(zbioru artykułów – przyp.red.) miało 
na celu stworzenie zwartego materiału o 
charakterze metodycznym, w założeniu 

którego głównymi adresatami mają być 
harcerscy instruktorzy, a szczególnie 
osoby pełniące funkcję drużynowych...”. 
Jako redaktor naczelny „Harcerskiego 
Słowa” cieszę się niejako podwójnie, gdyż 
do rąk czytelników trafił drukowany 
materiał metodyczny, do wydania którego 
przyczynił się walnie nasz periodyk. 
Książka ta została wydana jednocześnie 
w formacie PDF i jest dostępna razem 
z innymi ciekawymi publikacjami 
metodycznymi i historycznymi na 
internetowej stronie naszego Hufca. 
Serdecznie zapraszam do lektury.
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NASZE RECENZJE
„RZEKA” EWY GRODECKIEJ

recenzja: Natalia Piasecka

Ostatnio przeczytałam ciekawą książkę 
o tematyce harcerskiej. Była to „Rzeka” 
Ewy Grodeckiej. Sięgnęłam po nią, 
ponieważ gdy rozpisywałam swoją próbę 
instruktorską, czytałam opisy kilku książek, 
które mnie najbardziej zaciekawiły i to 
właśnie ona pojawiła się na mojej liście.
Książka opowiada o początkach 
działania żeńskiej drużyny harcerskiej. 
Ukazuje nam jak daleką drogę, pełną 
przygód i doświadczeń, muszą przejść 
osoby, które chcą zostać harcerzami. 
Książka pozwala nam porównać 
jakie było harcerstwo, czego uczyło 
kiedyś i jak wygląda oraz czego uczy 
w naszych czasach. Można zauważyć 
wiele podobieństw jak i różnic. 
Uważam, że ta książka jest dobrym 
źródłem informacji, które mogą pomóc 
w prowadzeniu drużyny, gromady lub 
zastępu. W książce można również znaleźć 
pomysły, inspiracje i wskazówki, które 
pomogą nam w zorganizowaniu zbiórki.
Osobiście książka bardzo mi się 
spodobała i polecam ją każdemu, 
komu brakuje inspiracji, motywacji, 
przygotowuje się do objęcia funkcji 
lub po prostu chcę zobaczyć, jak działa 
harcerstwo i jaką jest wspaniałą przygodą.
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