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pwd. Sławomir Lament

Zjazd jednomyślnie wy-

w harcówce hufca spotkało się

- zdecydował się kandydo-

brał jako delegatów dh. Pdh.

tylko 14 na 34 uprawnionych

wać, aby tak jak druhna

Natalię Rzepkę oraz dh. Pwd.

do głosowania, którzy mieli

Natalia

możliwość

Slawomira Lamenta na repre-

opłacone składki członkowskie

wpływu na nadchodzące

zentantów Hufca ZHP Chrza-

oraz zaliczoną służbę instruk-

lata pracy chorągwi śląskiej,

nów na Zjazd Chorągwi Ślą-

torską za zeszły rok harcerski,

a tym samym hufca Chrza-

skiej, który odbędzie się w

w celu wybrania delegatów na

nów. Ponadto jest to jedno

październiku tego roku.

IX ZJAZD CHORĄGWI w

z jego zadań na stopień

Katowicach. W obradach bra-

podharcmistrza

ło udział 16 instruktorów łącz-

w życiu hufca i chorągwi”).

nie.
Jednogłośnie Zjazd zadecydował, że głosowanie odbywać
się będzie w trybie jawnym, co
ułatwiło, a także przyśpieszyło
liczenie głosów.
Zgłosiły się dwie osoby :


phm. Natalia Rzepka - jak
sama

powiedziała,

chce

mieć możliwość podsumowania razem z innymi pracy chorągwi na przełomie
ostatnich

czterech

lat,

a także mieć realny wpływ
na strategię pracy chorągwi
na kolejną kadencję.



mieć

(„udział

ŻYCZYMY OWOCNYCH
OBRAD!
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HarcRecenzje
„Obejmujesz drużynę –

powiedni sposób poprowadzić instrumenty metodyczne, do-

maile nocą pisane” Janusza Si-

drużynę. Wątkiem, który rów- bry plan pracy, obrzędowość,

korskiego, zwanego także Wil-

nież w tym wstępie mnie zain- sporo miejsca poświęca rów-

kiem Ojcem, jest 17 z kolei

teresował, prawdopodobnie z nież systemowi małych grup.

książką w serii Biblioteki Kręgu

uwagi na pion, którym się zaj-

Płaskiego Węzła. Jest zapisem

muję, to fragment jednej z wy- nych, celnych, czasem niestety

korespondencji mailowej między

powiedzi odnoszący się do bolących

autorem, a dziewczyną, która

używania metodyk zuchowych uwag na temat tego, jak wyglą-

pragnie założyć drużynę. Bar-

i harcerskich w pracy z wę- da obecnie harcerstwo. Uwa-

dziej doświadczony instruktor

drownikami, a mianowicie plą- żam, że każdy przyszły i obec-

udziela Irenie, bo tak ma na imię

sów. Zdanie „Dwudziestka do- ny instruktor powinien prze-

przyszła drużynowa, wiele rad i

rosłych, pląsających ludzi nie czytać tę króciutką książeczkę

wskazówek dotyczących dobre-

sprzyja budowaniu pozytywne- i przemyśleć parę spraw tam

go prowadzenia drużyny, a także

go

tłumaczy jak konkretnie i prak-

umacnia tylko stereotyp wyro- zostają

tycznie działa metoda harcerska.

śniętego dziecka w krótkich tycznie na każdej stronie znaj-

wizerunku

harcerza,

Książka jest pełna trafi

wartościowych

a poruszonych, a które tak często
przemilczane.

Prak-

Książeczka jest bardzo

spodenkach.” wprawiło mnie dywałam coś, co chciałam po-

krótka, ma tylko 48 stron, a czyta

w chwile zastanowienia i było ruszyć na zbiórce swojej dru-

się ją bardzo szybko i przyjem-

tematem jednej z dyskusji pod- żyny, jak wspomniane już plą-

nie. Mimo tak małej ilości kar-

czas zbiórki 11 DW „Tesla”.

tek, znajdziemy tam niesamowicie dużo merytorycznej treści.

sy wśród dorosłych harcerzy,

Właściwą część książki to czy samo odbycie kursu wymożna nazwać szybkim, kore- starczy by odpowiednio popro-

W ramach wstępu zostają

spondencyjnym i nieformal- wadzić drużynę, a także kwe-

przytoczone dwa maile wycho-

nym kursem drużynowych. W stia apolityczności i koedukacji

wanków autora, którzy są świeżo

kolejnych

po kursie przewodnikowskim i

porusza takie tematy jak cel chęcam wszystkich do lektury,

opisują swoje wrażenia, co im

pracy harcerskiej i wynikająca czy to dla zdobycia, czy też

się podobało, a co nie. Już tutaj

z niego organizacja pracy, po- odświeżenia wiedzy z kursów.

zostaje poruszony ważny temat,

czątki

tego czy samo odbycie kursów

(nabór, kadra, środowisko, har-

wystarczy, aby sprawnie i w od-

cówka), metoda harcerska i

mailach

powstania

Sikorski w harcerstwie. Jeszcze raz za-

drużyny
sam. Patrycja Woźniak

Intensywny miesiąc u „Płomieni”
Maj był dla naszej
drużyny wyjątkowo intensywn ym

się XX Małopolskie Dni dając ciasta, ciasteczka i napoDziedzictwa Kulturowego!

miesiącem!

Zaangażowaliśmy się dzisiaj Płazę! Harcerze i rodziw

Dlaczego?

je dla turystów odwiedzających

pomoc

Stowarzyszeniu ce przeszli samych siebie - trzy

"Za piecem", któremu mogli- długie stoły uginały się pod
śmy pomagać przy Muzeum c i ę ż a r e m

Oprócz
i

ciekawych

rozwijających

zbiórek

życia

codziennego

1939-

1959 - pomagaliśmy turytrafić

na

pyszności!

Bardzo

dziękujemy

w każdy majowy weekend

stom

wystawę, wszystkim rodzicom, którzy

uczestniczyliśmy w jakiejś

sprzedawaliśmy książki i pa- tak mocno zaangażowali się

harcerskiej imprezie. Zaczy-

miątki przygotowane przez w pomoc i pieczenie ciast!

nając od początku – 13 maja
odbył

się

II

Stowarzyszenie i czę-

Harcerski

Zapraszamy wszystkich

Happening na Placu Tysiąc-

stowaliśmy turystów naszy- do

lecia, gdzie ponad dziesięcio

mi

osobowa reprezentacja na-

w muzeum dotyczyła same- i sam piec! :)

szej drużyny skręcała dla

go Wapiennika - historii pie-

dzieci balony, malowała bu-

ca, tego, jak to się stało, że

zie i wspólnie bawiła się z

właśnie w Płazie zaczęto w skansenie w Wygiełzowie

mieszkańcami

prowadzić produkcję, życia mieliśmy swoje stoisko na IV

powiatu

wypiekami.

odwiedzenia

lokalnego

Wystawa skarbu, jakim jest muzeum

W ostatnią sobotę maja

chrzanowskiego na hufcowej

mieszkańców Płazy podczas Rajdzie

imprezie! Oprócz tego musi-

największej

my się pochwalić, że Nata-

Zakładu

lia Ciszewska z naszej dru-

i wiele, wiele innych niezwy- buzie,

żyny kolejny raz stanęła na

kłych informacji! Możemy mieliśmy okazję obejrzeć po-

podium zajmując 3. miejsce

Wam zdradzić, że wystawa kaz konny ułanów, przejechać

w konkursie plastycznym

jest naprawdę fantastyczna, się konno i spróbować pysznej

"Młodzież bez nałogów"!

a pan Stanisław Garlicki ze g r o c h ó w k i !

Bardzo się cieszymy z suk-

Stowarzyszeniem w ciekawy

cesów naszej druhenki :)

sposób przekazują potężną

W weekend 18-19

dawkę wiedzy! Oprócz tego

maja w Płazie, a dokładnie

mieliśmy okazję przeprowa-

w Wapienniku, odbyły

dzić akcję zarobkową sprze-
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konnym

szlakiem

świetności ucieczki rotmistrza Pileckie-

Wapienniczego go.

Malowaliśmy

dzieciom

skręcaliśmy

balony,
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Dzięki temu, że każdy weekend spędzaliśmy razem mogliśmy zacieśnić swoją harcerską więź jeszcze
mocniej i lepiej się poznać! To był
naprawdę intensywny miesiąc, ale
bardzo lubimy takie miesiące!
Co będzie działo się w czerwcu? Czerwiec będzie równie harcerskim miesiącem, ale na chwilę obecną
możemy zdradzić, że wspólnie odliczamy dni do naszego wyjazdu na
o

b

ó

z

:

)

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

