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DEKLARACJA 

 

Hufiec wildecki przyjął, jako swojego patrona postać Jana Kasprowicza, 

wielkiego polskiego poety. Harcerze czerpią z niej wzory kształtowania swojej 

osobowości  

i naśladują postawę Kasprowicza, starają się mu dorównać. 

Wielkiego poetę czcimy nie tylko za wspaniały talent poetycki. Cenimy szereg 

jego wielkich cnót: żarliwy patriotyzm, umiłowanie własnej ziemi, niezłomny 

upór, hart ducha, poczucie własnej godności, pasję społecznikowską, a wreszcie 

pęd do wiedzy i ciekawość świata. 

Znajomość cnót Jana Kasprowicza krzepi każdego harcerza, daje mu siły do 

realizacji podjętych zadań. Chęć dorównania Patronowi czyni harcerza lepszym, 

szlachetniejszym, wytacza mu kierunek własnego rozwoju, wzbogaca 

osobowość i kształtuje charakter. Staramy się na miarę naszych możliwości 

dorównać Janowi Kasprowiczowi. Kto się doń zbliży, choć krok, godzien jest 

pochwały. Kto będzie najbliżej ideału zasłuży na szacunek wszystkich harcerzy. 

Cnoty kasprowiczowskie i postawy godne wielkiego Jana wyróżniać będziemy 

szczególnie. Drużyny złożone z harcerzy zdążających po drodze wytyczonej 

przez Jana Kasprowicza zdobędą miano Drużyn Kasprowiczowskich. 

Instruktorów o dorobku i osobowości godnych naszego Patrona dekorować 

będziemy Odznaką Jana Kasprowicza. Każdy harcerz może sięgnąć po laury. I 

każdy winien to czynić. 

 

 

 

 

 

 



REGULAMIN 

 

I. Zasady zdobywania tytułu Drużyny Kasprowiczowskiej. 

1) Drużyna harcerska ubiegająca się o tytuł podlega ocenie. 

2) Oceniana jest roczna praca harcerska drużyny, od września do września 

bieżącego roku harcerskiego. 

3) Tytuł Drużyny Kasprowiczowskiej nadaje Komendant Hufca na wniosek 

Kapituły Odznaki Kasprowiczowskiej po sprawdzeniu spełnienia wymagań. 

Drużyna przystępująca do ubiegania się o tytuł, zawiadamia pisemnie Kapitułę 

do dnia 30.09 każdego roku poprzez przedstawienie członkom Kapituły 

formularzu wniosku o przyznanie odznaki. Kapituła sprawdza wymagania 

podczas posiedzenia kapituły w obecności osoby zainteresowanej. W przypadku 

zdobywania tytułu Drużyny Kasprowiczowskiej w obecności przedstawiciela 

drużyny. 

4) Warunkiem pozytywnej oceny są: 

a) przestrzeganie Prawa Harcerskiego przez wszystkich harcerzy i instruktorów 

drużyny, 

b) w trakcie rocznej aktywnej służby wykazanie się przez gromadę/drużynę 

umiejętnością pracy metodą harcerską w wybranej grupie wiekowej. 

Ponadto wykazanie się dbałością o sprzęt, umundurowanie, wspieranie 

pogłębiania wiedzy harcerskiej swoich podopiecznych, dbanie o 

obrzędowość w drużynie, wzięcie udziału w HAL lub HAZ, wzorowe 

prowadzenie dokumentacji drużyny/gromady, 

c) regularne wpłacanie składek harcerskich i instruktorskich, 

d) zorganizowanie wycieczki drużyny lub jednego zastępu do Muzeum Jana 

Kasprowicza w Inowrocławiu lub na Harendzie. 

e) otoczenie opieką Park im. Jana Kasprowicza w Poznaniu i przynajmniej raz 

(w dniu urodzin poety) zapalić znicz, 

f) zapoznanie się z  tomikiem wierszy poety i wykorzystanie go w praktyce. 

g) znajomość (i umiejętność recytowania) przynajmniej jednego wiesza poety 

przez każdego harcerza przedstawione w dowolnej formie (np. nagranie, 

film) przez przedstawiciela drużyny, 



h) znajomość sylwetki Jana Kasprowicza i popularyzowanie jego cnót, 

i) zorganizowanie wieczornicy kasprowiczowskiej. 

5) Drużyna otrzymuje tytuł podczas wieczornicy kasprowiczowskiej. 

6) Zewnętrzną odznaką przynależności harcerza do Drużyny Kasprowiczowskiej 

jest plakietka noszona na prawym rękawie munduru. 

7) Członek drużyny Kasprowiczowskiej otrzymuje pisemne zaświadczenie 

potwierdzający ten fakt. 

 

II. Zasady nadawania Odznaki Kasprowiczowskiej instruktorom, wędrownikom 

pełniącym funkcje instruktorskie oraz wędrownikom: 

1) Odznakę przyznaje Komendant Hufca na wniosek Kapituły Odznaki 

Kasprowiczowskiej instruktorom oraz harcerzom starszym pełniącym funkcje 

instruktorskie oraz wędrownikom posiadającym minimum naramiennik 

wędrowniczy,  

2) Kapituła ocenia postawę instruktora, a w szczególności: 

a) przestrzeganie Prawa Harcerskiego, 

b) sylwetkę moralną instruktora lub wędrownika, 

c) efekty pracy instruktora, ze szczególnym uwzględnieniem pracy 

wychowawczej bądź też osiągnięcia wędrownika w zakresie własnego rozwoju 

(podjęte i zrealizowane inicjatywy) 

d) znajomość życia i twórczości Jana Kasprowicza, 

e) zwiedzenie Muzeum Jana Kasprowicza w Inowrocławiu lub na Harendzie, 

f) znajomość i recytacja przynajmniej dwóch wierszy Jana Kasprowicza 

g) zaliczenie służby instruktorskiej. 

3) Odznaka wręczana jest podczas wieczornicy Kasprowiczowskiej. 

4) Zewnętrzną odznaką zdobycia Odznaki Kasprowiczowskiej jest odznaka 

noszona na patce prawej kieszeni munduru. 

4) Nadanie Odznaki potwierdza się legitymacją nadania Odznaki 

Kasprowiczowskiej. 

 

Poprawki: phm. Joanna Muszyńska HR oraz pwd. Marta Włodarczyk HO 


