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Harcerstwo niebywale kojarzy mi się z wiosną.
Rozkwitająca natura, drzewa ubrane w zielone, młode
liście…
To trochę tak jak z nami, budzimy się i wychodzimy z czterech ścian domów, by pokazać pełnie naszych umiejętności. Zagrać w podchody i zaśpiewać
wspólnie przy ognisku, pod milionem gwiazd na niebie.
Budzą się w nas do nie dawna uśpione pasje i zainteresowania. W tym wydaniu gazety przeczytacie o tym,
co kocha robić w wolnym czasie Komendant, wspomnicie
DMB, chętnie wpadniecie na zbiórkę do „Płomieni”.

Bawcie się dobrze! Wyjdźcie w świat i uczyńcie go
ciut lepszym!
phm. Aneta Kobylecka
Szefowa Gazety

W sobotę 24 lutego w

nasz hufiec. W tym roku im-

Na warsztatach elek-

budynku Szkoły Podstawowej

preza dla harcerzy miała nie-

trycznych harcerze tworzyli

nr 1 w Chrzanowie odbyła się

typową formę warsztatów.

zasilanie

jedna z najważniejszych imprez

Każda drużyna brała udział w

Działało ono na zasadzie zwoj-

harcerskich roku – Dzień My-

dwóch turach warsztatów

nicy, która po zbliżeniu do na-

śli Braterskiej. Jest to święto

przygotowanych przez do-

dajnika tworzyła napięcie po-

obchodzone przez wszystkich

świadczone w danej dziedzi-

wodujące

harcerzy i skautów na całym

nie osoby – do wyboru były

Harcerzom na początku wyda-

świecie, w dniu urodzin zało-

warsztaty fotografii, papiero-

wało się to trudne, ale po

życieli scoutingu – sir Roberta

wej wikliny, elektryki czy

krótkim instruktażu druhów

Baden-Powella i jego żony

pierwszej pomocy.

wszystko stało się jasne, a mo-

Olave

Baden-Powell,

które

Na warsztatach foto-

przypadają 22 lutego. W tym

grafii harcerze zgłębiali jej

dniu

świata

tajniki i uczyli się, jak zrobić

(w tym także polscy harcerze)

dobre zdjęcia nawet przy

przypominają sobie, a też lu-

pomocy zwykłego aparatu

dziom wokół, że wszyscy je-

wbudowanego w telefon ko-

steśmy braćmi niezależnie od

mórkowy, co nie jest takie

koloru skóry, pochodzenia czy

proste, jak się wydaje. Har-

wyznawanej religii.

cerze fotografowali na ze-

skauci

całego

My Dzień Myśli Brater-

wnątrz, jak i w pomieszcze-

skiej, czyli w skrócie DMB ob-

niach dostosowując się do

chodziliśmy dwa dni później

warunków

niż przypadają urodziny założy-

w otoczeniu. Podczas zajęć

cieli scoutingu . Impreza przy-

z papierowej wikliny druhen-

padała na sam koniec ferii,

ki prowadzące zajęcia poka-

było to też oficjalne zakoń-

zywały, jak wykonać efek-

czenie harcerskich zimy na-

towne ozdoby z papieru.

szych zuchów i harcerzy, któ-

Harcerze uczyli się jak skrę-

rzy uczestniczyli w Nieobo-

cać papierowe rurki, a na-

zowej Akcji „Zima w Mie-

stępnie każdy wykonał papie-

ście” organizowanej przez

rowo-wiklinowe serduszko.
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pa n u j ą c y c h

bezprzewodowe.

świecenie

diody.

ment zaświecenia diody wywoływał uśmiech na każdej buzi.
Zajęcia z pierwszej pomocy

prowadzili

strażacy

z Ochotniczej Straży Pożarnej
w Libiążu. Druhowie przypomnieli nam podstawowe informacje na temat udzielania innym pomocy, pod ich okiem
ćwiczyliśmy takie rzeczy, jak
układanie
w

pozycji

poszkodowanego
bezpiecznej

czy

sztuczne oddychanie i masaż
serca. Oprócz tego wędrownicy z 11 Drużyny Wędrowniczej „Tesla” przygotowali prezentację na temat krwiodawstwa – co się z tym wiąże i jak
wygląda oddawanie krwi.
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Po smacznym obiedzie

Kadra przygotowała dla

Po

zapoznaniu

się

nadszedł czas na kominek.

nich masę atrakcji ubraną w

z niezbędnymi informacjami,

Harcerze zostali podzieleni na

bardzo poważny temat. Tema-

zuchy nareszcie mogły rozpo-

grupy zgodnie z wylosowanym

tem przewodnim była chemia,

cząć pracę w laboratorium.

przez nich kolorem, które

a z nią masa doświadczeń, któ-

Każdy

symbolizowały

poszczególne

re

prawdziwą

w doświadczeniach. Wykony-

regiony świata:

afrykańskim,

magię. Zuchy jednak nie zapo-

wali między innymi doświad-

arabskim, Azji-Pacyfiku, euro-

mniały, dlaczego spotkały się

czenia związane z napięciem

pejskim i półkuli zachodniej.

tego dnia i już na samym po-

powierzchniowym wody, zni-

Mieli za zadanie przygotować

czątku rozmawiały z kadrą na

kający atrament, badały pH

ciekawostki, stereotypy oraz

temat Dnia Myśli Braterskiej,

różnych materiałów i przepro-

tradycji związanej z tym świę-

wadziły wiele innych doświad-

bawią się dzieci danego regio-

tem i poszerzały wiedzę o Ro-

czeń. Na koniec zajęć każdy z

nu. Harcerze dowiedzieli się

bercie Baden-Powellu. Następ-

zuchów miał okazję wykonać

bardzo dużo na temat danych

nie zuchy przeszły do lekcji

swój własny magiczny atra-

regionów, a zabawy, które

wprowadzającej w chemiczny

ment, a później go przetesto-

przedstawiały grupy sprawiły

świat. Każdy zuch dowiedział

wać.

dużo radości i uśmiechu nie

się co to za dziedzina nauki

Po zajęciach odbył się

tylko osobom, które bezpo-

i co bada, a następnie każdy

apel hufca, na którym został

średnio uczestniczyły w zaba-

wybrał sobie dany pierwiastek

odczytany rozkaz, przyznano

wach, ale także osobom obser-

i wspólnie stworzyli cały układ

odznaczenia, drużynom rozda-

wującym. Na koniec zajęć har-

okresowy

pierwiastków.

no kartki z okazji DMB oraz

cerze dowiedzieli się, że dane

Chwilę później zuchy odwie-

pamiątkowe zakładki do ksią-

regiony tworzą WAGGGS –

dził chemik, który opowiedział

żek.

czyli Światowe Stowarzyszenie

o swojej pracy. Nauczył dzieci

Przewodniczek i Skautek.

podstawowych zasad bezpie-

zabawę, w którą najchętniej

przypominały

czeństwa i higieny w laboratorium. Dzięki chemikowi każdy
Jak w tym czasie bawiły

zuchy poznały naczynia labora-

się najmłodsza grupa wiekowa,

toryjnie, a następnie przy jego

czyli zuchy?

pomocy stworzyli własną półkę z odpowiednimi przyrządami.

brał

aktywny

udział

pwd. Kinga Bryśkiewicz HO

Bieganie?

R o w e r ? mie, ale staram się systematycz-

A może sklejanie modeli ?

nie stawiać sobie wyzwania

Kiedy znajduje chwilę wolnego i cele.
czasu pomiędzy obowiązkami
zawodowymi,

Obecnie jestem po-

a

stanawiam się, które z tych 100-lecie ZHP. Wyzwanie
pytań wybrać. W ostatnim przeznaczone jest dla zuchów,
czasie przeważnie wybieram harcerzy, wędrowników oraz
pytanie pierwsze, zakładam instruktorów naszej Chorągwi.
buty do biegania odpowiedni
aby

pokonać,

w zależności od siły i czasu, od
5 do 10 km. Przebycie takiego
dystansu zajmuję mi od 30 min
do 60 min. To hobby, jeśli
można tak to nazwać, zaczęło
się ok. dwóch lat temu, kiedy
to postanowiłem zadbać o siebie. Od tego czasu staram się
systematycznie

trenować,

a kiedy posiadam czas biorę
udział w biegach organizowanych na terenie województwa
śląskiego

i

małopolskiego.

Efektem uczestnictwa w nich
jest kilkanaście medali z różnych biegów. Tak dla informacji, każdy kto ukończy bieg
otrzymuje medal. Moje bieganie nie jest na wysokim pozioStr. 4

powie-

dzieć że zamiłowanie do nich
10 lat. Wtedy to razem z dziadkiem sklejałem modele plastikowych samolotów. Po kilku latach, kiedy zacząłem uczęszczać
do liceum do Częstochowy poznałem kolegę, który zaczął
sklejać

modele

papierowe.

Wtedy ponownie zabrałem się

Kiedy jakimś cudem uda

za sklejanie modeli ale już kar-

się, że mam całą wolną sobotę

tonowych. Wtedy nawet potra-

lub niedziele, wtedy siadam na

fiłem w ciągu jednego weekendu

rower i ruszam przed siebie.

skleić cały model. Efekt nie zaw-

I tak ostatnio zwiedzałem nowo

sze był piorunujący, ale zawsze

powstałą

przynosił

mi

wzdłuż Wisły, dzięki której do-

Obecnie

staram

tarłem do Krakowa. Łącznie

kroczkami

zrobiłem prawie 180 km. Kie-

modele, robić w nich ruchome

dyś odwiedziłem Ojcowski Park

elementy. Obecnie z uwagi na

Narodowy. Ale bywało również

moją pracę zawodową sklejam

tak, że wsiadałem na rower

różne

i jechałem sobie do pracy.

W mojej kolekcji, jest już Star,

Obecnie z uwagi na fakt, iż

Polonez

mam mało czasu na tą pasję,

Obecnie walczę z UAZ-em.

rower nadal pozostaje w piwni-

Ponadto udało mi się skleić kilka

cy, ale mam wielką nadzieje że

innych pojazdów wojskowych.

strój i wyruszam z domu
nieznane,

można

zaczęło się u mnie w wieku ok

pełnieniem mysłodawcą wyzwania harfunkcji Komendanta Hufca za- cerskiego 100 000 km na

w

kartonowych,

trasę

rowerową

za nie długo zostanie uruchomiony i zacznę z niego korzystać.

Ostatnim hobby jakie

zadowolenie.
się

sklejać

modele
Track,

małymi

dokładnie

radiowozów.
oraz

Nysa.

Hm. Michał Rzepka HR
Komendant Hufca Chrzanów

posiadam to sklejanie modeli
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100 000 km na 100-lecie ZHP






4 AŚDH „Płomienie” pod lupą!
Co działo się w trakcie

Podczas ferii nasi har-

kursu cztery druhenki – Amel-

pierwszego kwartału nowe-

cerze brali udział w Harcer-

ka Mirek, Weronika Janus oraz

go roku? Bardzo dużo! Bar-

skiej Akcji Zima, gdzie spę-

dwie druhenki z poza kursu –

dzo chętnie Wam o tym

dzali w harcerskim gronie

Alicja Woch i Kornelka Słowik

opowiemy, dlatego usiądźcie

swoje zimowe ferie. Pełni

złożyły

wygodnie – bo jest co czytać

harcerskich wrażeń z nałado-

harcerskie i oficjalnie zostały

i

wanymi

harcerkami.

zachęcamy

do

lektury!

akumulatorami

energii wrócili po feriach do
Dokładnie 6 stycznia nasza

szkoły, a wraz z nimi wróciły

drużynowa złożyła zobowią-

po zimowej przerwie nasze

zanie instruktorskie! Od tej

harcerskie spotkania!

chwili nasza druhna to już
pwd. Kinga Bryśkiewicz HO!
To pierwsze w tym roku
wydarzenie powodujące radość i dumę w naszej drużynie… a zdradzimy, że będzie
ich jeszcze kilka!
Kolejnym

swoje

przyrzeczenie

Warto wspomnieć, że
było to pierwsze przyrzeczenie, które druhna Kinga mogła
samodzielnie przyjąć po swoim

Oprócz tego w trak-

zobowiązaniu. Podwójna oka-

cie drugiego tygodnia ferii

zja do świętowania! Aby trafić

odbywał się Kurs Zastępo-

na

wych organizowany przez 21

dziewczyny musiały pokonać

EŚDH „Horyzont”, w któ-

drogę po 10 punktach prawa

rym szóstka naszych harce-

harcerskiego, posłuchać opo-

rzy

wieści, wyciągnąć wnioski, a to

zdobywała

potrzebną

miejsce

przyrzeczenia

ważnym

wiedzę i umiejętności do

wszystko

wydarzeniem w naszej dru-

sprawowania funkcji zastę-

drogę po kolejnych punktach

żynie była Wielka Orkiestra

powych. Amelka, Ania, Ola,

lampionami.

Świątecznej Pomocy! Ania,

Weronika,

Kuba

Na miejscu ogniska cze-

Ala, Ola i Weronika mimo

przez cały tydzień nawiązy-

kali już zaproszeni goście –

mroźnej pogody, poświęciły

wali nowe przyjaźnie i spę-

wzruszeni

swój wolny czas, aby zbie-

dzali czas w harcerskim gro-

oraz kadra i uczestnicy kursu

rać datki na leczenie nowo-

nie.

Mamy nadzieję, że

zastępowych. Nowo mianowa-

rodków! Jesteśmy dumni

z kursu wynieśli niezbędną

nym harcerkom kolejny raz

z postawy dziewczyn i mu-

wiedzę, którą będą potrafili

serdecznie gratulujemy i cie-

simy się pochwalić, że w

zastosować w pracy z zastę-

szymy się, że wytrwały w swo-

tym roku zebrano rekor-

pami i przede wszystkim

jej harcerskiej próbie.

dową sumę pieniędzy!

uzyskają patent zastępowe-

Kuba

i

oświetlając

rodzice

sobie

harcerek

go! Podczas ostatniej nocy
Str. 6
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Wzięliśmy też udział
w

hufcowych

obchodach

Dnia Myśli Braterskiej, na
których

braliśmy

udział

w warsztatach – nasza drużyna

wylosowała

zajęcia

z pierwszej pomocy i z elektroniki, a następnie bawili-

wśród rówieśników!
W pierwszym tygodniu mie-

sięcy przygotowywaliśmy się do

siąca, nasza drużynowa,

chorągwianego festiwalu piosenki

druhna Kinga wzięła udział

harcerskiej organizowanego przez

w Zlocie Programowym

nasz hufiec.

Chorągwi Śląskiej w Chorzowie (w numerze znajduje
się artykuł na ten temat).

Na harcerzy z naszej
drużyny można było liczyć
też podczas Biegu Wilczym
Braliśmy

udział

w zabawach i pląsach, pomagaliśmy w organizacji, ale saczas!

spędzaliśmy
Na

ka nieznanych dotąd piosenek, które na stałe zagościły w naszym reOd stycznia siedem

częły się samodzielne zbiórki zbiórek w naszej drużynie było pro-

łudniowych.

mi

Dzięki temu poznaliśmy kil-

W marcu też rozpo- pertuarze.

śmy się podczas zajęć popo-

Tropem!

W trakcie tych trzech mie-

świetnie

organizowanym

podczas imprezy konkursie
plastycznym Natalia Ciszewska z naszej drużyny zajęła III
miejsce. Jako drużyna artystyczna bardzo się cieszymy
z tego wyróżnienia!
W marcu trafiły do

prowadzone przez kursan- wadzone przez całkiem nowe osotów kursu zastępowych. Ola by, które robiły to dopiero pierwprowadziła zbiórkę na temat szy raz! Bardzo się cieszymy, że tak
szyfrów, a Ania w tym czasie angażują się w życie i działalność
na temat rozpisywania stopni naszej jednostki! To dużo wrażeń,
i sprawności. Obie dziewczy- jak na zaledwie 3 miesiące działalny miały ważne zadanie, bo ności. Mamy nadzieję, że nasza praw tym czasie dołączyło do ca

będzie

nadal

tak aktywna,

nas kilka nowych osób, dla a przed nami jeszcze wiele okazji
których były to ważne infor- do świętowania i dumy z naszych
macje.

Kolejne

osoby

– harcerzy! Zachęcamy do śledzenia

Amelka, która dla części dru- naszej aktywności na facebooku,
żyny przygotowała zbiórkę gdzie publikujemy relacje z naszych
na temat węzłów i Jakub, zbiórek i naszego drużynowego
który

wprowadził

drugą życia. Uchylimy rąbka tajemnicy, że

część

w

ZHP. w tym roku w naszej drużynie pla-

strukturę

naszych rąk długo oczekiwa-

W trzecim tygodniu ostatnia nujemy jeszcze kilka wyjątkowych

ne koszulki naszej drużyny

dwójka – Weronika i Kuba wydarzeń,

wraz z logiem, które zapro-

prowadzili

jektowała nasza drużynowa.

zbiórkę na temat funkcji

Koszulki podobają nam się

w harcerstwie i sznurów

tak bardzo, że często zakła-

oraz organizacji skautowych

damy je do szkoły, przy oka-

na świecie.

zji promując naszą drużynę

m.in.

OSIEMNASTE

odpowiednio URODZINY DRUŻYNY!
CZUWAJ!
Drużynowa 4 AŚDH Płomienie
pwd. Kinga Bryśkiewicz HO

10

r. nych tygodniach mogliśmy zapla-

strzegałam puenty, do której

Harcerskim nować jedynie jedną czy dwie

miała nas doprowadzić gra, ale

„Skaut” w Chorzowie odbył rzeczy, w zależności od tego, ile

jestem naprawdę pod wraże-

się III Zlot Kadry Programowej czasu jest na to przewidziane.

niem dyskusji i ukrytego celu

Chorągwi Śląskiej. W wyda- Początkowo

tych zajęć.

w

marca

Ośrodku

2018

trudne

zadanie

rzeniu brało udział czterech zmieniło się w prawdziwą burzę
członków naszego hufca – hm. mózgów i gorączkowe planowaMichał Rzepka, pwd. Kamil nie pracy, aby stworzyć atrakcyjKoniuch, pwd. Kinga Bryśkie- ny i pełen wartościowych
wicz i dh. Julia Pudo.

wydarzeń plan pra-

Zajęcia poranne prowadziła druhna pełniąca funkcję zastępcy Naczelnika ZHP
ds. wychowania hm. Lucyna

cy. Musimy się
pochwalić,

że

grupa składają-

Po zajęciach mieliśmy
czas na zjedzenie obiadu, rozmowę i wymianę doświadczeń
z innymi instruktorami całej
Chorągwi Śląskiej. Potem
część kadry udała się na
spotkanie

przedstawicieli śro-

ca się

dowisk

Czechowska. Druhna przygo-

Nieprze-

towała dla nas autorską grę,

tartego

podczas której mieliśmy zapla-

Szlaku, a

nować pracę hufca na cały rok
harcerski

od

września

do

sierpnia. Każda z aktywności
np. HAL czy HAZ musiała być
poprzedzona
liczbą

odpowiednią

przygotowań,

trzeba

było zaplanować poszczególne
imprezy, spotkania instruktorów, dyżury komend. Każde
z wydarzeń miało odpowiednią liczbę punktów, jednak
mieliśmy też różne ograniczenia przy planowaniu gry,
m.in. takie, że w poszczególStr. 8

d r u g a

z

w z i ę ł a

druha
Kamila, druhny Kingi i

druhny Julki

zdobyła

największą

liczę punktów za swój plan
pracy :) Po podsumowaniu gry,
druhna Lucyna Czechowska podzieliła się z nami swoimi wnioskami i wspólnie debatowaliśmy
nad sensem gry. Muszę przyznać, że początkowo nie do-

udział w bloku na
temat informacji programowych

chorągwia-

nych i ogólnozwiązkowych.
Każdy z uczestników dostał
pamiątkowy dyplom potwierdzający obecność na zlocie…
A już za rok, kolejne
s p o t k a n i e !
pwd. Kinga Bryśkiewicz HO

NA HARCERSKIM SZLAKU

2018,1

Str. 9

DOŁĄCZ DO NAS

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

Jesteśmy w
sieci!

harcszlak.zhpchrzanow@gmail.com

