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Spis treści Czuwaj!

Okres wakacyjny to 
pewnego rodzaju pauza w 
codziennych działaniach 
Hufca i jego drużyn, 
dlatego w naszym 
środowisku powinno 
być cicho, spokojnie 

oraz bez większych wydarzeń, prawda...? 

Nic bardziej mylnego!

Tegoroczny HAL obfitował wręcz w organizowane 
przez nasz Hufiec wyjazdy, wypady, obozy 
czy półkolonie, a do tego organizatorzy oraz 
uczestnicy z chęcią  dzielili się ze wszystkimi 
swoimi odczuciami i wrażeniami - od zuchów, 
po wędrowników. W tym numerze nie zabrakło 
świadectw pisanych, ani kolorowych zdjęć, 
dzięki czemu kwartalnik jest pełen kolorów.

W poprzednej edycji “Harcerskiego Słowa” 
pokazywaliśmy, że nasi harcerze potrafią 
odnaleźć się także za granicą i najwidoczniej 
powoli robi się z tego stały trend; tym razem 
- jakby Szwajcaria i Monte Cassino były 
zbyt mało ezgotyczne - nasi przedstawiciele 
w wolnej chwili zdobyli szczyt Mont Blanc.

Dodajmy do tego krótką relację z naszej obecności na 
obchodach 80. rocznicy wybuchu II Wojny Światowej, 
oraz ponowną publikację recenzji jednej z książek 
naszej nowej polskie noblistki, Olgi Tokarczuk, 
i numer można uznać za kompletny. Życzymy 
miłej lektury i zapraszamy do kolejnych numerów!

Redaktor Naczelny
pwd. Michał Bielicki
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HAL 2019 W KILKU 
KRÓTKICH RELACJACH

/teksty po raz pierwszy zostały opublikowane na Facebook-owej stronie Hufca ZHP Włocławek w dniach od 2 lipca do 3 sierpnia 2019 r. – 
w wersjach publikowanych w Kwartalniku HS zostały wprowadzone zmiany redakcyjne/

Harcerska Akcja Letnia, to m.in. okazja do zakończenia i podsumowania 
„roku harcerskiego” oraz czas aktywnego wypoczynku. W czasie wakacji 

uczestnicy różnych form HAL organizowanych przez Nasz Hufiec na 
bieżąco dzielili się swoimi spostrzeżeniami i doniesieniami z obozów 

i wędrówek. Oto kilka z takich wpisów umieszczonych na Facebookowej 
stronie Hufca ZHP Włocławek razem z ciekawymi relacjami fotograficznymi.
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2.07.2019.
Za nami pierwsze dwa dni obozu wędrownego! Czarna 
Hańcza okazała się bardzo przyjazna, a spływ nią to czysta 
przyjemność. Niektórzy z nas zaprzyjaźnili się z rosnącą po 
obu stronach trzciną. Kochani rodzice - żyjemy, mamy się 
dobrze, pogoda nam dopisuje, pozdrawiamy Was gorąco! 
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22.07.2019.
Kilka ujęć z pierwszego tygodnia obozu 9 WSH „Fraxinus”. Wszyscy uczestnicy 
jak i kadra bawią się świetnie nie zważając na pogodę, która ostatnio jest 
bardzo niezdecydowana. Mimo dużej liczby hamaków na obozie codziennie 
trwają o nie zacięte walki, ale prosimy się nie bać - wszyscy wrócą do domów 
w jednym kawałku. Pozdrawiamy i do zobaczenia za tydzień!
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3.08.2019.
Druhny i ich dzielne poczynania podczas zdobywania Leśnego Wampum.
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LEŚNA AKADEMIA PANA KLEKSA, CZYLI OBÓZ 
ZUCHOWO – HARCERSKI 
HUFCA ZHP WŁOCŁAWEK 

Autor: pwd. Wioleta Krzysztoforska

Podczas tegorocznej Harcerskiej Akcji Letniej 
grupa blisko 80 zuchów i harcerzy spędziła 

dziesięć bajkowych dni w Ośrodku Obozowym 
w Pólku /zalew Koronowski/.
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Obozowały zuchy z gromad: Leśne Duszki, 
Kamyczki i Bieszczadzkie Anioły oraz 
harcerze z drużyn Kamyki i Terabithii. 

Każdy dzień obfitował w przeróżne atrakcje 
związane z fabułą obozu,  ale nie zabrakło 
też doskonalenia technik obozowych. 
Rozpoczęliśmy od oczekiwanej przez 
wszystkich pionierki. Zbudowaliśmy 
bramę obozową, wartownię, częściową 
zeribę. Każda szóstka wykonała swój 
totem, a każdy zastęp wymyślił nazwę 

i przygotował tabliczkę przed namiot. 
Ponadto w namiotach pojawiły się 
własnoręcznie wykonane wieszaki na 
mundury. Pionierka spodobała się 
tak bardzo, że praktycznie każdego 
dnia obozu budowaliśmy jeszcze 
kolejne sprzęty obozowe: ławki, stojak 
do bańki z wodą, tablicę P.POŻ, 
suszarnie, strefę relaksu i wiele innych 
przydatnych w lesie konstrukcji. 

Pierwszego dnia odbył się chrzest obozowy, 
podczas którego każdy otrzymał nowe imię 
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Powstał z nich piękny collage. Były też 
warsztaty bańkologii, podczas których 
wykonaliśmy kule kąpielowe. Harcerze 
razem z okiem Pana Kleksa zwiedzili 
odległe galaktyki, podczas Art grafitti. 
Powstały galaktyczne fotografie wykonane 
sprayami.  Oczywiście nie zabrakło też 
aktywności sportowej. Graliśmy w palanta, 
mop-hokeja, w piłkę nożną, siatkówkę 
i turnball. Wieczorami siadaliśmy przy 
ognisku aby się integrować i śpiewać na 
całe gardło. Zwiedziliśmy wioskę dawnych 
zawodów w Koronowie. Wzięliśmy udział 
w turnieju paintballa i kul zorba. Czas 
tego obozu biegł szybko, zbyt szybko. 

Co nam po nim pozostało? Ogromna ilość 
prania, nowe piegi, mnóstwo nowych 
przyjaciół i tęsknota za leśnym czasem 
i wakacyjną beztroską. W 
planach już kolejny obóz. Do 
zobaczenia na leśnej ścieżce za rok! 

oczywiście jak to na Akademię Pana Kleksa 
przystało na literkę „A”. Kolejne dni biegły 
niepostrzeżenie. Szukaliśmy zaginionego 
guzika do czapki Bogdychanów,  aby 
odczarować szpaka Mateusza. Uczyliśmy 
się przy tym pierwszej pomocy w nagłych 
wypadkach. Mieliśmy też niezwykłe 
lekcje takie jak kleksografia, która 
pozwoliła nam na artystyczne wyrzucenie 
wszystkich emocji. Było też przędzenie 
liter, podczas którego niektórzy z nas 
zdobyli sprawność „Igiełki.  Kuchnia Pana 
Kleksa sprawiła nam ogromną radość 
i wiele nowych smakowych doznań. 
Zuchy przygotowały sałatkę z kolorowych 
szkiełek i piegów z których tak lubił 
gotować Pan Kleks. Była to oczywiście 
sałatka owocowo-galaretkowa. Harcerze 
przed lekcją ziołologii poszukiwali 
w lesie ziół i wykonali z nich lecznicze 
napary. Któregoś dnia zdarzyło nam się 
również malować swoje sny na lusterkach. 
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PAMIĘTNIK PÓŁKOLONISTY
 
/teksty po raz pierwszy zostały opublikowane na Facebook-owej stronie Hufca ZHP Włocławek w dniach 2-9 września 2019 r. – w wersji 
publikowanej w Kwartalniku HS zostały wprowadzone zmiany redakcyjne/

W ramach HAL 2019 Nasz Hufiec zorganizował już po raz kolejny „półkolonie 
letnie”. Poniżej publikujemy „Pamiętnik półkolonisty” – czyli cykliczne relacje 
z przebiegu półkolonii, które były zamieszczane na Facebook-owej stronie 

Hufca ZHP Włocławek (już po zakończeniu półkolonii).
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2.09.2019.
Przygoda Różowych Flamingów 
rozpoczęła się w wyjątkowym dla 
harcerzy miejscu, w Bazie Przygody. To 
tutaj spotkaliśmy się pierwszy raz. Część 
z nas przeżywała półkolonie kolejny rok 
z rzędu. To niesamowite widzieć tyle 
rozpromienionych twarzy, gotowych 
na przeżycie harcerskiej przygody. 
Przez te 5 dni wspólnie przekraczaliśmy 
swoje granice, np. lęk wysokości, 
zdobyliśmy podstawową wiedzę 
harcerską, nauczyliśmy się szyfrować 
tajne wiadomości oraz poznaliśmy wielu 
wspaniałych ludzi. Nigdy nie zabrakło 
nam energii i ochoty na rozegranie meczu 
we flagi czy wyłonienie najsprytniejszego 
rekina spod tęczowej chusty. Różowe 
Flamingi najczęściej przywoływały 
podczas podsumowania półkolonii 
wyjście do Parku linowego oraz czas 
spędzony nad jeziorem. Niektórzy z nas 
spotkają się na harcerskich zbiórkach we 
wrześniu, z niektórymi spotkamy się za 
rok na kolejnych półkoloniach. Jedno jest 
pewne - wszyscy zapamiętamy ten czas 
jako pełen pozytywnej energii i przyjaźni.
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3.09.2019
Dniami najbardziej wspominanymi 
przez naszą grupę były wtorek i środa. 
Wybraliśmy się nad Jezioro Czarne, 
gdzie oprócz kąpieli uczestniczyliśmy 
w zajęciach z pierwszej pomocy oraz 
rozwikłaliśmy zagadkę zniknięcia Nemo. 
Porywaczem rybki okazał się Papa Smerf 
spiskujący z Gargamelem. Cała konspiracja 
polegała na napadzie na wioskę Smerfów. 
Do samego końca podejrzanymi byli 
Kubuś Puchatek, Kot w Butach i Myszka 
Minnie, gdyż Nemo nie był przez nich 
za bardzo lubiany. Natomiast w środę 
spotkaliśmy się w parku linowym, na 
którym największą atrakcją poza trasami 
na wysokości było dokarmianie i opieka 
nad królikami. Poprawiliśmy swoje 
umiejętności taneczne oraz łucznicze. Po 
obiadku pokonaliśmy swoje lęki wysokości 
przechodząc trasy parku linowego.
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4.09.2019.
Jak wszyscy wiemy na początku był chaos… to znaczy początkiem oczywiście była Baza 
Przygody, to od niej wszystko się zaczęło i zarazem przy niej wszystkiemu, co dobre 
stało się zadość. Magiczny numer 7, to właśnie ta cyfra była swoistym spoiwem, które 
połączyło dwadzieścia osób i pozwoliło im przeżyć wspaniałą, pięciodniową, harcerską 
przygodę. Przez ten okres, każdy z nas poznał wiele nowych, wspaniałych osób, a co 
niektórzy zawarli nowe przyjaźnie. Każdy z nas mógł posmakować harcerskiej przygody 
poprzez wyśmienitą zabawę grając chociażby we flagi i podchody, czy zwyczajnie harcując.
Najbardziej pozostanie nam w pamięci, czas spędzony w parku linowym, gdzie 
każdy mógł spróbować swoich sił przemierzając oddane nam do dyspozycji trasy, czy 
zmierzyć się z lękiem wysokości i dołożyć wszelkich starań w celu przezwyciężenia 
go. Oczywiście, od parku linowego, lepiej w pamięci pozostanie tylko upalny 
dzień nad jeziorem, jeziorem które tak silnie przyciągało do siebie całą drużynę.
Z większością zapewne spotkamy się w przyszłym roku, na szóstej 
edycji półkolonii z Bazą Przygody. Z częścią będziemy się widywać na 
zbiórkach harcerskich w ciągu roku, ale jedno jest pewne, każdemu 
z osobna, czas spędzony razem z drużyną, pozostanie na długo w pamięci.
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5.09.2019.
Nasza drużyna burgundowa.
Każdy jej kolonista mądry, jak sowa.
Druhowie zapoznać się nam pomagają,
I Januszami nas nazywają.
Gdy do zbiórki zbierają,
Fantastycznymi okrzykami wołają.
,,Czy wszyscy mnie widzą?
Czy wszyscy mnie słyszą?”
Każdy kolonista już, to wie,
I w dwuszeregu ustawia się.
Nasza Druhna uczy nas przez zabawę,
Jak tylko wypije poranną kawę.
Strzelanie z łuku, survival, kąpiele
Od dzisiaj nie znajomi, lecz przyjaciele.
Pierwsza pomoc i sportowe rozgrywki
To nie jedyne zapamiętane z półkolonii 
urywki.
Za rok tu wrócimy
I znów się w szereg ustawimy.
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8.09.2019.
Grupa nr 4 zwana Kociakami rozpoczęła 
swoją przygodę od wspólnej integracji. 
Każdy dzień upływał nam niesamowicie 
szybko w atmosferze przyjaźni i dobrej 
zabawy. Pierwszego dnia zacieśnialiśmy 
więzy, a każdy bez wyjątku wrócił do domu 
z uśmiechem na ustach. Jedną z najlepiej 
wspominanych atrakcji było odwiedzenie 
straży pożarnej, gdzie mieliśmy szanse 
poczuć się choć odrobinę, jak zawodowi 
pogromcy ognia. Z pozostałych zajęć 
dobrze wspominamy hop mopa, 
a prościej mówiąc mokrego hokeja. Dzięki 
temu ochłodziliśmy się w ten upalny 
dzień. Mamy nadzieję, że z większością 
spotkamy się za rok. Czuwajcie!
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80. ROCZNICA WYBUCHU 
II WOJNY ŚWIATOWEJ

 
/tekst po raz pierwszy został opublikowany na Facebook-owej stronie Hufca ZHP Włocławek w dniu 1 września 2019 r. – w wersji publikowanej 
w Kwartalniku HS zostały wprowadzone zmiany redakcyjne/

Trzydziestoosobowa reprezentacja naszego hufca uczestniczyła dziś w 80. rocznicy 
wybuchu II Wojny Światowej. Uroczystość odbyła się tradycyjnie na Placu 
Wolności pod pomnikiem Żołnierza Polskiego. Wspólnie wysłuchaliśmy hymnu 
Polski, hejnału Włocławka oraz przemówienia prezydenta Marka Wojtkowskiego. 
Delegacja złożyła bukiet kwiatów od Komendy Hufca ZHP Włocławek.
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MONT BLANC ZDOBYTY… 
PRZEZ WŁOCŁAWSKICH HARCERZY 

 

autor: Angelika Zdankiewicz
/tekst po raz pierwszy został opublikowany na Facebook-owej stronie Hufca ZHP Włocławek w dniu 4 września 2019 r. – w wersji publikowanej 
w Kwartalniku HS zostały wprowadzone zmiany redakcyjne/

Na przepłynięciu Wisły się nie skończyło! 
Harcerze naszego hufca weszli na tzw. dach Europy. Dnia 8 sierpnia trzem 
włocławskim harcerzom udało się wejść na najwyższy szczyt Europy - Mont 
Blanc (4810m n.p.m.). Tą niezwykłą determinacją oraz pracą nad własnymi 
słabościami wykazali się druhowie Kamil Krzyżanowski, Bogumił Jasiński 
i Jakub Szczupakowski. Ogromną radość sprawiają nam ich osiągnięcia. 
Trzymamy kciuki przy zdobywaniu kolejnych (nie tylko górskich) szczytów.
Czuj, czuj! Czuwaj!
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ZLOT KADRY HUFCA
 
autor: Natalia Wiankowska
/tekst po raz pierwszy został opublikowany na Facebook-owej stronie Hufca ZHP Włocławek w dniu 8 września 2019 r. – w wersji publikowanej 
w Kwartalniku HS zostały wprowadzone zmiany redakcyjne/

Zlot kadry Hufca ZHP 
Włocławek dobiegł końca. 
Był to czas, podczas którego 
mogliśmy naładować baterie 
na nadchodzący rok harcerski. 
Te wspólnie spędzone dni dały 
nam możliwość na poznanie 
naszych potrzeb, zintegrowanie 
się oraz doznanie prawdziwie 
leśnej przygody. Blask ogniska, 
szum wodospadu oraz śpiew 
niosący się w dal, na długo 
pozostaną w naszej pamięci.
Nie zatrzymujemy się, idziemy 
ciągle do przodu i już planujemy 
kolejne wspólne spotkanie.
Czuwaj!
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NASZE RECENZJE
W tym roku przyznano podwójną Nagrodę Nobla w dziedzinie literatury - za rok 2018 i 2019. 
Laureatami zostali Olga Tokarczuk oraz Peter Handke. Polska pisarka Olga Tokarczuk została 
laureatką literackiego Nobla za rok 2018. Jak podała Szwedzka Akademia, Tokarczuk otrzymała 
nagrodę „za wyobraźnię narracyjną, która z encyklopedyczną pasją prezentuje przekraczanie 
granic jako formę życia”. Literackim Noblem zostało dotąd uhonorowanych 114 osób, w tym czworo 
Polaków – Henryk Sienkiewicz, Władysław Reymont, Czesław Miłosz i Wisława Szymborska. To 
pierwszy literacki Nobel dla Polaka od 23 lat, gdy w 1996 r. otrzymała go Wisława Szymborska.

… a w naszym Kwartalniku już w roku 2017 ukazała się recenzja jednej 
z głośniejszych powieści Olgi Tokarczuk pt. „Księgi Jakubowe” – mieliśmy nosa! 
Autorem recenzji opublikowanej na początku 2017 r. w numerze Nr 4-2016 (12) był 
druh hm. Paweł Bielicki. Poniżej przypominamy tę recenzje z przed prawie trzech lat.

„KSIĘGI JAKUBOWE” – OLGA TOKARCZUK

recenzja: hm. Paweł Bielicki 

Hejty internetowe dotyczące Olgi 
Tokarczuk autorki, której twórczością 
jestem zafascynowany wprawiły mnie 
w zakłopotanie. Niezwłocznie podjąłem 
decyzję o przeczytaniu jej nowej powieści. 
Okazało się, że „Księgi Jakubowe” to 
intelektualne wyzwanie. Czytelnicza 
przygoda, która zdaje się nie mieć końca. 
Wymagająca, bo trzeba jej poświęcić 
czas i uwagę, jakiej nie poświęcamy 
większości lektur. Mnóstwo odniesień 
do historii, kultury, religii, obyczajowości 
XVIII wiecznej Polski i nie tylko. 

Czytając książkę przenosimy się do świata, 

którego już nie ma, ale który w niezwykły 
sposób ożywa w narracji pełnej szczegółów 
codziennego życia ludzi o różnym statusie 
majątkowym, różnych przekonaniach. 
Taki sposób przedstawienia „tego świata” 
powoduje, że odnosimy wrażenie jakby 
fabuła była jedną z relacji w codziennych 
„Wiadomościach”. Wydawałoby się, że 
główną postacią powieści jest Jakub Frank, 
ale moim zdaniem jest on tylko pretekstem 
do ukazania mechanizmów powstawania 
wspólnoty - sekty. Niewątpliwie Jakub Frank-
postać charyzmatyczna, kontrowersyjna, 
wieloznaczna,  przekonana o swoim 
mesjanizmie, wnosząca niepokój nawet 
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przerażenie - prowadzi nas przez barwną 
historię swojego przewodzenia grupie 
religijnej. Dodatkowym atrybutem książki 
jest wątek metafizyczny, a jego uosobieniem 
staruszka Jenta, która „nie umarła do 
końca”. Widzi zdarzenia z niezwykłej 
perspektywy. Jest obecna w powieści od 
początku do końca, a nawet wykracza 
poza jej ramy, opowiadając nam o losach 
potomków pokolenia Jakuba Franka.

Poza walorami poznawczymi 
i intelektualnymi doznaniami powieść 
może być doskonałym źródłem refleksji na 
temat roli przywódcy wykorzystującego 
ideologię, religię do zaspakajania swoich 
aspiracji. Podsuwa wiele sposobów 
budowania więzi w grupie, a jednocześnie 
jest przestrogą: dla członków wspólnoty, aby 
nie ufali ślepo, zachowując zawsze odrobinę 
refleksji i zdrowego rozsądku, dla lidera-
przywódcy, aby w swoim postępowaniu 
i dążeniu do celu, zawsze postępował 
etycznie, przedkładając nad wszystko 
dobro i godność członków wspólnoty.
Na pewno moja recenzja nie ukazuje 
bogactwa wątków prezentowanych 
przez autorkę, która poświęciła 6 lat na 
opracowanie tej historii w taki sposób, 
żeby nie pozwolić nam oderwać się 
od lektury, a jednocześnie skłonić 
nas do wielopłaszczyznowej refleksji. 
Swoją refleksję skupiłem na jednym 
aspekcie ponieważ może skłonić do 
przemyśleń nad naszymi postawami 
instruktorskimi. Istnieją w naszym 
życiu obszary wymagające dużego 

wyczucia i delikatności w postępowaniu 
z wychowankami. Należy do nich m.in. 
sfera duchowości, w którą nie należy zbyt 
głęboko ingerować, a zwłaszcza nie należy 
wykorzystywać atutu przywództwa do 
własnych celów.  Można jedynie dawać 
własny przykład, przestrzegając szeroko 
pojętych norm moralnych i etycznych. 
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