Na Harcerskim
Szlaku

2016,1
25.06.2016

CZUJ!CZUWAJ!
2
2
3
4
5
5
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Harcerskie Spotkania
Artystyczne 2016
W dniach 27-29 maja odbyły się biwaki Hufca ZHP Chrzanów – jeden organizował 2SzŚDHiGZ „Ptaki Ptakom”, a
drugi Związek Drużyn. Były to wyjątkowe trzy dni spędzone na świeżym
powietrzu, pod namiotami. Mimo, że
biwaki odbywały się w tych samych
miejscach, bo przy stadninie koni w
Gromcu, miały zupełnie inną tematykę.
Znajdując się w podobozie Związku
Drużyn przenosiliśmy się na Dziki
Zachód. Około 60 zuchów i harcerzy
przebranych za kowboi mogło spróbować swoich sił w takich konkurencjach, jak rzut kapeluszem czy podkową. Największym wyzwaniem był jednak rzut lassem, który wcale nie był
taki łatwy, na jaki wyglądał. Natomiast
Szczep zorganizował dla swoich podopiecznych biwak, który nosił nazwę
„Splątani w płomieniach”. Był to tur-

niej sprawdzający wiedzę z zakresu
m.in. plecenia węzłów i rozpalania
ognisk. Harcerze mogli poczuć się jak
pierwsi ludzie budujący na nową swoją
cywilizację. Następnego dnia odbyło
się II Harcerskie Spotkanie Artystyczne. Do południa harcerze i zuchy
uczestniczyli w różnych warsztatach –
tańca, budowania domów z kartonu
czy plecenia wianków. Największymi
atrakcjami była możliwość przejechania się na kucyku pod okiem instruktorów oraz gra – mopping. Była ona
podobna do tradycyjnego unihokeja,
ale harcerze zamiast kijów do unihokeja mieli mopy, a poruszali się po
wielkiej powierzchni, która pokryta
była mydlinami i wodą. Upalna pogoda
sprzyjała świetnej zabawie – gra pozwalała skutecznie się ochłodzić. Po
obiedzie harcerze i zuchy wzięli udział

w II HSA. Gromada zuchowa oraz
drużyny prezentowały piosenki w
dwóch kategoriach – harcerskiej i
turystycznej oraz pląs, który miał zabawić publiczność. Poziom był bardzo
wysoki i jury miało niemały problem,
aby wyłonić zwycięzców. Finalnie na
podium stanęły: III miejsce – 8 PDH
„Widmo” im. Kamyka, II miejsce – 4
ŚDH „Płomienie” i I miejsce 21 EŚDH
„Horyzont”. Tytuł najsłodszej drużyny
powędrował do GZ „Zdobywcy Świata”. Po tych emocjonujących chwilach
uczestnicy udali się na kolację, a po
niej nastąpiło ognisko prowadzone
przez phm. Jarosława Zająca. Serdecznie dziękujemy wszystkim tym, którzy
pomogli w organizacji biwaków, jak i II
HSA, przede wszystkim Libiąskiemu
Centrum Kultury.

Panel Badawczy ZHP. Co to takiego?
Otóż jak łatwo się domyślić
jest to „coś” związane z badaniem. To
„coś” to konkretnie zespół Harcerskiego Instytutu Badawczego, którego
celem jest badanie ZHP na różnych
płaszczyznach. Zespół przede wszystkim skupia się na sprawdzaniu jak
działa metodyka ZHP, czy programy są
atrakcyjne i zbiera oceny rozwiązań
zastosowanych w organizacji. Jednym
słowem zespół działa, aby ZHP stało
się bardziej atrakcyjne i gotowe sprostać wymaganiom stawianym przez
XXI wiek.

Badawczy ZHP podejmuje współpracę
ze środowiskiem naukowym, aby
wspólnie i profesjonalnie odpowiadać
na pytania o rolę harcerstwa w wychowaniu oraz jego wpływ na otoczenie społeczne. Jakie będzie to miało
skutki? Jak wszystko będzie wyglądało?
Na odpowiedzi na te pytania musimy
jeszcze poczekać, ale jeśli jesteś zainteresowany tematem to Zespół Promocji i Informacji ZHP Hufca Chrzanów oraz sam Zespół Harcerskiego
Instytutu Badawczego zaprasza Cię w
swoje szeregi!

Jak to zrobić? To bardzo
proste – wystarczy wejść na stronę
(www.panel.zhp.pl), zarejestrować się,
a następnie odpowiedzieć na ankiety,
które będą wysyłane do Ciebie cyklicznie. Następnie anonimowe wyniki
będą publikowane na stronie.
Proste, prawda?
Dlatego dołącz i Ty! 
sam. Kinga Bryśkiewicz

Oprócz tego Panel

„

ZHP podejmuje współpracę ze środowiskiem naukowym,
aby wspólnie i profesjonalnie odpowiadać na pytania o rolę
harcerstwa w wychowaniu oraz jego wpływ na otoczenie
społeczne
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Największe Zloty Skautów
WORLD SCOUT JAMBOREE
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Jeśli jeszcze drodzy czytelnicy nie słyszeliście o tym wspaniałym przedsięwzięciu to nadeszła pora na
to, by nie tylko sprawdzić „czym to się je”, ale także planować podróż pełną przygód.
Pierwsze Jambo odbyło się w 1913 roku w Birmingham w Wielkiej Brytanii jako największe
przedsięwzięcie Światowej Organizacji Ruchu Skautowego (WOSM) . Zjawiło się tam ponad 30
tysięcy Skautek i Skautów z całego świata (pomyślcie, że taka liczba osób na prawie 2 tygodnie zamieszkuje olbrzymi teren i tworzy społeczność taką, jak mieszkańcy Chrzanowa- według danych
liczbowych na nasze miasto składa się 40 tysięcy obywateli). Wiele narodowości, wiele wyznań religijnych, wiele kultur. Wszyscy jako jedna, spójna całość. Krótko mówiąc można to podsumować
jednym hasłem „wielość w jedności”! (Tak, tak…podkradłam to hasło multikulturowej
Kanadzie :p )
Aby wziąć udział w Jamboree należy spełnić kilka warunków:
Być członkiem ZHP.
Być wpisanym do systemu ewidencji i mieć opłacone składki członkowskie.
Być między 14, a 17 rokiem życia.
Mieć złożone Przyrzeczenie Harcerskie.
Posługiwać się przynajmniej jednym językiem obcym.
Zrealizować zadania przed zlotowe, będąc oczywiście członkiem zastępu zlotowego,
który mianowany jest przez komendę reprezentacji narodowej.
Na co czekasz? Zainteresuj się tym tematem i zmobilizuj swoją jednostkę! KAŻDY HARCERZ I
KAŻDA HARCERKA MA TYLKO JEDNĄ SZANSĘ NA PRZEZYCIE TAKIEGO ZLOTU!
NIE ZMARNUJ JEJ!
Niestety sama nigdy nie byłam uczestnikiem tego zlotu, czego naprawdę bardzo żałuję. Nie
wykorzystałam ten jedynej szansy w życiu. Ale nie wszystko jeszcze stracone. Nawet kiedy dowód
mówi, że ma się odrobinkę więcej lat niż te 17, na Jamboree znajdziesz coś dla siebie. Już nie jako
uczestnik, ale wolontariusz IST. Co to zatem jest IST? Jamboree International Service Team to grupa
aktywnym skautów i liderów, którzy zgłaszając się na zlot maja ukończone 18 lat i posługują się językiem angielskim. Członkowie IST zajmują się zapewnieniem opieki, służeniem pomocą i inspirowaniem uczestników całego Jambo. Ich praca jest nie raz ciężka, ale sprawia mnóstwo satysfakcji. Co
więcej pozostawia po sobie niezliczoną ilość nowych doświadczeń, nowych znajomości i kontaktów z
ludźmi z całego świata. Jeśli się zdecydujesz na taka formę spędzenia około 2 tygodni wakacji na pewno nie będziesz żałował.
Jeden z druhów z Hufca ZHP Zabrze będąc IST na Jamboree w Japonii w 2015 roku prowadził vlog,
który możecie zobaczyć pod adresem https://youtu.be/I4lh3QjQoIY .
I jak? Jesteście zainteresowani?
Najbliższe, 24 Światowe Jamboree Skautowe odbędzie się w 2019 roku w
Północnej Ameryce, w górach Zachodnie Wirginii w Stanach Zjednoczonych.
I najważniejsze! Jako Związek Harcerstwa Polskiego walczymy o to, by
Jambo 2023 odbyło się w Polsce! Więcej przeczytasz na stronie
www.polska2023.pl
phm. Aneta Kobylecka

Metodyka? Lubię to!
ZUCHY
Kim są? Czym się zajmują? Jak sobie z nimi radzi?

zuchów, programy sprawności oraz zadania
gwiazdek.

Spróbujmy odpowiedzieć na te pytania:)

Działanie gromady opiera się na forZuchy są najmłodszą grupą wiekową występująmie systematycznych zbiórek, a podział
cą w Związku Harcerstwa Polskiego. Są to główszóstkowy obowiązuje wyłącznie w trakcie
nie dzieci w wieku między 6, a 10 rokiem życia.
trwania zbiórki gromady. Ważnym elemenNa co dzień są uczniami pierwszego etapu natem, który wyróżnia pracę z tą grupą wieuczania - Szkoły Podstawowej. W ich życiu pokową na tle innych jest Krąg Rady, gdzie
jawia się co raz więcej obowiązków i zasad obozapadają najważniejsze decyzje i rozwiązywiązujących w życiu społecznym. Zbiórki zuwane są wszelkie sytuacje konfliktowe.
chowe są tak skonstruowane, aby w łatwy i ciekawy sposób wprowadzić dzieci w świat nauki i
Ponad to praca gromady zuchowej ugruntopowinności społecznych. Dlatego podstawową
wana jest na dziewięciu elementach takich
formą aktywności w gromadach zuchowych jest
jak zabawa tematyczna, zwiad zuchowy,
zabawa. Pamiętać jednak trzeba o tym, aby każgawęda, pląs i piosenka, obrzędowość i tada z nich była podporządkowana Prawu Zuchojemnice, majsterka, a także pożyteczne prawemu. Ważne jest również to, że zabawa zuchoce, gry i ćwiczenia oraz zabawy tematyczne
wa polega głównie na bawieniu się w coś lub
i zuchowy teatr.
kogoś przy jednoczesnym realizowaniu sprawności oraz uczestnictwie w zbiórkach o określoInstrumenty metodyczne wykorzystynej tematyce. Taki sposób
wane przez drużynowego to gwiazdki
prowadzenia zajęć jakim
zuchowe, sprawności indywidualne i
jest oddziaływanie na emo- „Podstawową formą aktywności
zespołowe.
w gromadach zuchowych jest
cje czy uwzględnianie bliZuchy mają możliwość realizowania
ZABAWA”
skich dla dzieci form akposzczególnych zadań zarówno na
tywności sprawia, że
zbiórce, jak i w domu. Ważne jest
chłopcy i dziewczynki w
wsparcie drużynowego i przybocztym wieku przyjmują przyjęte w gromadzie zanych, a przede wszystkim rodziców. Dzięki
sady jako własne. Zdecydowanie ułatwia im to
tym instrumentom zapewniony jest pełny
proces socjalizacji w grupie rówieśniczej.
rozwój zucha.

Metodyka to zestaw instrumentów, który pomaga w realizacji powziętych celów, dostosowując
zadania do odpowiednich grup wiekowych. Jak
już wcześniej wspomniałam charakterystyczną
formą aktywności zuchów jest zabawa w kogoś
lub w coś, która oparta jest na Prawie i Obietnicy
Zucha i stale doskonalonym programie działania,
który uwzględnia ciekawość świata, potrzeby
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Im większe zainteresowanie kadry, tym
większy zapał dzieci. Dlatego warto im pokazywać, że my tez się ciągle rozwijamy.
Bądźmy prawdziwym WODZEM, godnym
naśladowania!

phm. Aneta Kobylecka
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Na harcerkim szlaku w… Chrzanowie!
Co dzieje się u 4 ŚDH „Płomienie”
Kodeks Dziecka - 03.06.16
W piątek po raz kolejny spotkaliśmy się na zbiórce i rozmawialiśmy na temat Dnia
Dziecka obchodzonego na
całym świecie 1 czerwca.
Aby wprowadzić uczestników w temat, druhna drużynowa posłużyła się ciekawą
gawędą o czterech kontynentach – Europie, Azji,
Ameryce i Afryce. Na każdym z kontynentów żyły
dzieci o innym kolorze skóry
oraz innych zwyczajach i poglądach. Zostaliśmy podzieleni na równe grupy i na dwie
godziny zbiórki staliśmy się
mieszkańcami jednego z kontynentów. Mogliśmy stworzyć nasze kontynenty od
podstaw, wymyślić nowe
zasady i prawa oraz obyczaje. Największą atrakcją było
stworzenie własnego Kodeksu Praw Dziecka, czyli pełnoprawnych obywateli. Harcerze wraz z zuchami, które
towarzyszyły nam tego dnia
wykazały się niezwykłą pomysłowością w wymyślaniu
praw i obowiązków. Ku
uciesze drużynowej okazało

się, że uczestnicy nie myśleli
jedynie o przywilejach dla
siebie, ale w swoich kodeksach zawarli obowiązki
takie jak
„obowiązek
nauki” czy
„obowiązek
poszanowania cudzych
rzeczy” 
Aby sprawdzić w jakim stopniu
kodeksy stworzone w każdym z kontynentów zgadzały
się z prawdziwym Kodeksem
Praw Dziecka należało wykupić każde prawo dobrą odpowiedzią na pytania zadawane przez druhnę. Po wielkiej burzy mózgów wszystkie
punkty Kodeksu zostały wykupione. Okazało się, że
prawdziwy Kodeks niewiele
różni się od kodeksów stworzonych przez Europejczyków, Azjatów, Amerykanów
czy Afrykańczyków. Następnie rozpoczął się prawdziwy
wyścig. Cztery grupy miały
przyklejać do odpowiednich

plakatów zatytułowanych
nazwami kontynentów (już
prawdziwych) prawa, które
w nich panują lub są
łamane. Nie było to
łatwym zadaniem, ale
wszyscy świetnie sobie
poradzili. Teraz już
wiemy, że np. w Afryce
małe dziewczynki muszą wychodzić za mąż
za dużo starszych mężczyzn, a w Azji dzieci
pracują tak samo ciężko jak dorośli. Zbliżał
się koniec naszej zbiórki,
więc zanim zawiązaliśmy
krąg harcerze i zuchy w grupach losowali sobie jedno
prawo i wykonywali plakat
nawołujący do przestrzegania tego prawa na świecie.
Po dzisiejszej zbiórce wszyscy wiemy jakie mamy prawa
i obowiązki oraz jak dobrze
nam żyć w takim państwie,
gdzie władza je respektuje.
sam. Kinga Bryśkiewicz

Co nas czeka?
Co Hufiec ZHP Chrzanów szykuje dla swoich
podopiecznych na wakacje? Jedno jest pewne – na
pewno nie będziesz się nudzić! Już 1 lipca rozpoczyna się pierwszy turnus obozu w Szarym Dworze, czyli letniej bazie obozowej Hufca ZHP
Chrzanów. Ta część obozu potrwa 19 dni, a podczas tego lipcowego czasu zuchy, harcerze, wędrownicy oraz osoby niezrzeszone będą bawić się
w koloni zuchowej oraz trzech podobozach. Nie
zdradzamy fabuły – niech to będzie niespodzianka
dla uczestników, którzy już z wypiekami na twarzy
skreślają dni w kalendarzu J Po 19 dniach roz-

pocznie się drugi turnus, który będzie tworzyć
kolonia zuchowa oraz dwa podobozy. Ta część
potrwa 25 dni. Już teraz nasi harcerze starsi i wędrownicy wyjechali nad morze, aby uporządkować teren obozu oraz przygotować namioty i
wszystkie potrzebne rzeczy, aby już wkrótce rozpocząć kolejną przygodę życia. Związek Drużyn
oferuje w tym roku wyjazd w inne miejsce, tak
więc oferta naszego hufca do spędzenia wakacji w
gronie przyjaciół jest naprawdę duża J
A Wy? Już zaczęliście pakować najpotrzebniejsze
rzeczy? :)

ul, 3 Maja 1
32-500 Chrzanów
tel. (32) 623-33-15, 604-914-867
www.chrzanow.zhp.pl

harcszlak.zhpchrzanow@gmail.com
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