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ale trudno rozstać się z gorącymi dniami i wolnym
czasem w pełnym wymiarze.
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Pora zacząć nową wyprawę!

ZLOT ZHP - Wyspa Sobieszewska Gdańsk
8
Z kulturą czy nie?

Niezbędne informacje

Wakacje już za nami,
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Dlatego też poczujmy jeszcze przez chwilę klimat
letnich dni, nim zaczniemy nową przygodę.
Gotowi?
phm. Aneta Kobylecka
Szefowa Gazety

MAGICZNY SZARY DWÓR
li także PRÓBĘ TRAW!
Obóz harcerski
to podsumowanie całorocznej pracy gromad
i drużyn, to świetna
zabawa połączona z
nauką skautowych
umiejętności przydatnych w codziennym życiu. I tak oto od 30
lat, kolejne pokolenia chrzanowskiej
młodzieży wyruszają
na najbardziej wysunięta na północ
dzielnicę Chrzanowa,
by zdobywać przyjaciół i nowe doświadczenia.

Podobóz pierwszy
SŁOWIANIE – zamiesz
kujący tę krainę
uczestnicy obozu poznali mity i opowieści, a także odkryli
słowiańskie obyczaje.
Brali udział w podstrzyżynach chłopców
i kosoplecinach
dziewcząt. Nie brakowało również typowych
dla Słowian zajęć,
tj. budowanie grodu
i jego zdobienie.

Przyszedł czas na to,
aby podsumować Harcerskie Lato 2018
Hufca ZHP Chrzanów w
Szarym Dworze!
Tradycyjnie odbyły
się dwa turnusy szarodworskiego obozu.

Podobóz drugi
KAER MORHEN, czyli
szkoła wiedźmińska –
obozowicze poznali
świat stworzony przez
Turnus pierwszy to
Andrzeja Sapkowskiebyła iście magiczna
go, jednego z najpowyprawa w odległe w
czasie i przestrzeni pularniejszych polzakątki słowiańskiej skich pisarzy. Przyszli wiedźmini naPolski, przez Smouczyli się alfabetu
cze Góry i Wyspy
Skelige, aż do śre- runicznego, dzięki
któremu mogli zapisać
dniowiecznej Annazwy swoich zastęglii.
pów. Adepci szkoły
polowali na Dopplera
oraz strzygę. Przeży-
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Kolonia Zuchowa MALI
MAGOWIE to niezwykła podróż do średniowiecznej
Anglii, by pobierać nauki
u sławnego Merlina.
Zuchy zdobywały wiedzę
i umiejętności poprzez
wykonywanie zadań
z zakresu zielarstwa
i tworzenia magicznych
eliksirów, broniły
czarodziejskiej wieży
i poznawały tajniki
dziecięcej animacji. Mali
magowie byli najbardziej
kolorowym i wesołym
podobozem. Bawili się,
śpiewali magiczne pieśni
i tańczyli jak nikt inny.

Na drugim turnusie
tez nie zabrakło magii.
Letnia Szkoła Magii i
Czarodziejstwa SZAROGWARD
oraz otwarta KOMNATA TAJEMNIC to było nie lada
wyzwanie dla przybyłych
obozowiczów.
Szarogward, czyli
najmłodsi uczestnicy

obozu, uczęszczali na
zajęcia profesor Hooh na
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Komnata Tajemnic, czyli ci nieco
starsi budowali w
trakcie trwania obozu
Chatę Hagrida, tworzyli magiczne zwierzęta z balonów, konstruowali własne
różdżki, , grali w
quiditcha (wygrał
GRIFFINDOR!)
Na tym turnusie
nie zabrakło tez
WIELKIEGO MAGICZNEGO
FESTIWALU KOLORÓW!
Oprócz ogromnej radości z posypywania się
proszkiem Fiuu można
było nauczyć się chodzić na szczudłach,
puszczać duże bańki
mydlane i strzelać z
łuku ORAZ zrobić sobie unikalne, odpowiednio nasycone magią tatuaże.

na pewno wykorzystują
będąc już w Chrzanowie. Od pierwszej pomocy do ekologii.

wrześniu czekają na
nas kolejne przygody!

Do zobaczenia
NA HARCERSKIM SZLAKU!
Czuwaj!

phm. Aneta Kobylecka
Harcerskie Lato
już za nami! Ale to
nie koniec, bo już we

Każde z tych
niezwykłych zajęć odbywających się przez
ostatnie dwa miesiące, jednych z najgorętszych wakacji
ostatnich lat, były
oparte na metodyce
harcerskiej i zuchowej, dzięki czemu
obozowicze nauczyli
się wielu przydatnych
umiejętności, które

zdj. dh. Kasia Cebula

Szefowa Zespołu Promocji i Informacji
Hufca ZHP Chrzanów

Nasze Bieszczady
Tegoroczne Harcerskie
Lato dwudzieste pierwsze (21
EŚDH „Horyzont” oraz 21 GZ
„Misie Patysie”) spędziły w
tajemniczych Bieszczadach. W
tym artykule postaram się jak
najlepiej opisać niezapomniane
szesnaście dni wspólnej harcerskiej przygody.
Nasze jednostki w tym
roku postanowiły przeprawić
się przez morza i oceany, aby
dotrzeć do nieodkrytego lądu
jakim jest Ameryka Północna.
Tam właśnie założyliśmy swoją osadę- Jamestown. Pierwsze
dni obozu mijały na stworzeniu obrzędowości zastępów,
pionierce obozowej oraz zapoznaniem się z naszą bazą obozową. Kiedy nasza osada była
gotowa przyszedł czas na najważniejszy wieczór- poznanie
Indian. Wielkie pióropusze,
łuki, ogień- to pierwsze wrażenia po zobaczeniu czerwonoskórych. Wódz plemienia pozwolił nam na zamieszkiwanie
ich ziem. Każdy z jego wojowników wziął pod opiekę jeden
z zastępów i został jego patronem. Od tego czasu Indianie
pomagali nam stać się podobnymi do nich- uczyli nas jak
przetrwać w niebezpiecznych
lasach tamtej ziemi.
Podczas trwania obozu
zagłębialiśmy się w techniki
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harcerskie takie jak: pionierka,
samarytanka, terenoznawstwo,
szyfry, węzły, stosy ogniskowe,
kuchnie polowe oraz wiele innych. Każda z technik była podsumowana większym zadaniem
np.: wielki bieg samarytański,
herbaciarnia, na której zastępy
przygotowywały herbatę z darów lasu, tropienie zwierząt po
ich śladach oraz inne ciekawe,
ale i wymagające prace. Naszym największym zadaniem
był Wielki Wolny Obiad, na
którym wszystkie elementy
przygotowywaliśmy
sami
(podsumowanie kuchni polowych).
Ale
oprócz
„szlifowania” technik harcerskich nie zabrakło czasu na poznawanie nowych umiejętności.
Nauczyliśmy się robić swoje
własne mydło. Najmłodsi, czyli
zuchy wykonały swoje indiańskie łapacze snów, a także stroje
obrzędowe i naczynia z gliny.
Na gwędziarni mieliśmy okazję
spróbować swoich sił w aktorstwie, ale także w przygotowywaniu scenariusza, charakteryzacji i tworzeniu strojów. Przy
każdej możliwej okazji powiększaliśmy swoją wiedzę na temat
kultury rdzennych Amerykanów. Sportu również nie było
mało- przy każdej możliwej
okazji wybieraliśmy się na jezioro by popływać na kajakach
lub rowerkach wodnych. Ale

czasem uciekaliśmy z naszej
osady, by móc odkrywać inne
piękne miejsca Bieszczad. Nasze wycieczki wnosiły wiedzę,
ale co ważniejsze dobrą zabawę.
Przejażdżka koleją parową po
lasach Bieszczad czy spływ
pontanami Sanem to tylko połowa atrakcji. Podczas kilkugodzinnej wędrówki po lesie mogliśmy poznać otaczajcą nas
przyrodę. Można by opowiedzieć jeszcze więcej historii
obozowych…
Ale ten wyjazd nie byłby
tak wyjątkowy gdyby nie ludzie.
Ten obóz był podsumowaniem
całorocznej pracy na zbiórkach
gromady, drużyny, zastępów.
Mimo iż rok harcerski spędzamy w takim samy gronie, wakacyjne wyjazdy łączą ludzi. Zawsze z obozu wracamy bogatsi o
nowe doświadczenia, przygody,
umiejętności, ale najważniejszą
pamiątką z tych wakacji są…
przyjaźnie.
PS. Zapraszamy do odwiedzenia
strony naszej drużyny na Facebook’u gdzie można zobaczyć
zdjęcia z życia obozowego oraz
o zajrzenie na stronę Bazy ZHP
BERDO w Myczkowcach, gdzie
spędziliśmy wspaniały czas.
Karolina Lichota
NA HARCERSKIM SZLAKU
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Drużyna niepodległości
Rok 2018 to niezwykły rok
dla naszego kraju! W listopadzie

chodniom z wyjaśnieniem Wa-

harcerstwa lub odzyskaniem

szych intencji.

przez Polskę niepodległości.

przypada setna rocznica odzyskania
niepodległości przez Polskę!

Udostępnijcie je na portalach
HARCERZE

społecznościowych

Zrealizujcie całą drużyną na-

- Wybierzcie się do biblioteki

z

jnowszą propozycję programową

miejskiej i zapytajcie o pozycje

#drużynaniepodległości.

Gł ównej

książkowe dotyczące Waszej

zapomnijcie pod zdjęciami do-

okolicy i

dać opisów tych osób.

Kw at er y.

Zost ańci e

DRUŻYNĄ NIEPODLEGŁOŚCI!

historii odzyskania

h a s z t a g i e m
Nie

niepodległości na tych zieDzięki realizacji zadań bliżej pozna-

miach. W czytelni przeanali-

WĘDROWNICY

cie historię swojego miasta , umoc-

zujcie

pozycji

- Opracujcie pytania do sondy

nicie patriotyzm oraz rozbudzicie

i „wyłuskajcie” ciekawą histo-

ulicznej dotyczącej odzyskania

ciekawość. Będzie także idealną

rię związaną z Waszym mia-

przez Polskę niepodległości

fragmenty

możliwością

i

z aan g a -

wadźcie

żowania

Wykorzystaj-

się

przeproją.

w życie lo-

cie

do

tego

k a l n e j

ciekawe

re-

społeczności!

kwizyty, wydrukujcie
z

Internetu

mapy, zdjęcia,
stem w interesującym Was

gazety i inne „pamiątki” zwią-

okresie. Może warto jako cie-

zane z historią odzyskania nie-

ZUCHY

kawostkę

podległości.

-Zorganizujcie zbiórkę tematyczną

w sieci!

Przykładowe zadania:

udostępnić

ją

poświęconą symbolom narodowym,
podczas której wykonajcie kokardy

HARCERZE STARSI

narodowe. Podczas zwiadu po naj-

- Zróbcie zdjęcia w mundurach

bliższej okolicy rozdajcie je prze-

z osobą związaną z historią

Na Wyspie Sobieszewskiej
O tym wydarzeniu

12.00 nastąpiła Ceremonia dzo

chętnie

opowiadali

o

chyba już każde media spo-

Otwarcia Zlotu, w później- Chrzanowie, rozdawali ulotki i

łecznościowe mówiły, więc

szych dniach nasi uczestnicy gadżety promujące. Wszystko

nie ma opcji moi drodzy har-

brali udział w zajęciach z niestety zakończyło się 15

cerze i instruktorzy byście

poszczególnych

nie słyszeli :). Reprezentacja

takich jak: natura, źródło, monią Zamknięcia, podzięko-

naszego hufca licząca 51

dziedzictwo, służba, rozwój, waniami i koncertem. A zaraz

osób,

możliwość

cywilizacja. Wszystko oczy- dnia następnego o 6 rozpoczęto

uczestniczenia w tak wielkim

wiście dostosowane do pio- zwijanie naszego 10-dniowego

przygotowanym przez naszą

nów metodycznych. Muzea, miejsca zamieszkania. Po ma-

organizację.

gry terenowe, zwiady, wy- łym spóźnieniu autokaru wszy-

miała

Zacznijmy jednak od
początku.

Część

modułów sierpnia o 20.00 kończąc Cere-

cieczki do centrum Gdańska scy nasi reprezentanci usiedli

naszych

to tylko połowa atrakcji, o w fotelach oraz z bagażem do-

harcerzy już 23 lipca udała

których uczestnicy chętnie świadczeń i wspomnień wrócili

się do Szarego Dworu, by

dyskutowali wieczorem przy swoich domów z uśmiechami

rozpocząć przygotowania do

obiadokolacji co ich spotkało na twarzy.

Zlotu, oprócz zabawy, śpie-

danego dnia.

wu, plażowania znalazł się

Podsumowując.

Zlot

Wieczory były prze- ZHP był naprawdę ogromnym

też przede wszystkim czas na

znaczone

rozstawianie, zwijanie na-

albo

miotów i konserwacje sprzę-

(planszówki, robienie świec poza naładowanymi akumula-

tu. Także 32 nowo wyszko-

czy bransoletek z paracordu), torami do działania w nowym

lone osoby już 5 sierpnia

ewentualnie na scenach moż- roku harcerskim, chęci dalsze-

przyjechały na Wyspę So-

na było pobawić się do ta- go rozwoju przez rozpisywanie

bieszewską jako kwaterka i

kich zespołów i artystów jak: prób, można było zobaczyć jak

ze spokojem rozbiła namio-

Wszyscy Byliśmy Harcerza- działają inne środowiska i mi-

ty dla naszej reprezentacji,

mi (WBH), Accantus czy mo różnic zobaczyć jak potęż-

by w dniu przyjazdu całego

Janusz Radek. Dzień Regio- ną organizacją jesteśmy!

ZHP móc troszkę odpo-

nów, 11 sierpnia był możli-

cząć, ale także pomóc in-

wością wypromowania na-

Szef Reprezentacji Hufca

nym środowiskom. Cała

szych miast, baz obozowych

pwd. Żaneta Wierzgoń

zabawa zaczęła się 7 sierp-

oraz coś co nas wyróżnia.

nia kiedy to o godzinie

Harcerze naszego hufca bar-

Str. 6

na

odpoczynek, doświadczeniem i przeżyciem

zajęcia

chorągwiane dla harcerzy dzięki, któremu
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KULTURA?
Film doskonały dla osób,

chcieli się przyznać. Osta-

Chociaż termin kultu-

które lubią tematykę para-

tecznie,

ra ma wiele znaczeń, i każdy

normalną, medycynę, biolo-

konsekwencje swoich dzia-

z nas przypisałby inną defi-

gię. Opowiada o grupie stu-

łań, eksperymenty nie zosta-

nicję, dzisiaj skupię się na

dentów medycyny, którzy

ją ujawnione, a wszelkie da-

jednym z zadań siły rozumu

badają śmierć kliniczną, ży-

ne

próby na stopień Harcerki

cie po śmierci, by zobaczyć

Moim zdaniem film idealnie

Orlej,

czy istnieje to słynne światło

przedstawia otaczające nas

którą

Przez

realizuję.

:)

przyjmuje

zniszczone.

czas

realia,

trwania próby

o rozszerzającym

pogłębiałam

się

swoją wiedzę i

Skłania do prze-

umiejętności w

myśleń o swoim

różnych dzieci-

zachowaniu oraz

nach aktywno-

tym

ści – nauka i

przychodzi

kultura. O wła-

przyznanie się do

śnie! I pojawi-

błędów, a oprócz

ło

tego, czy jesteśmy

się słowo

klucz. ;)
Raz
miesiącu

egoizmie.

czy

łatwo
nam

w stanie je napraw

wić.

wy-

bierałam się na
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każdy

TEATR

-

różne aktywności w obrębie

w tunelu. Kluczowe jednak

„Kamienie

na

teatru, kina, konferencji itp.

w filmie nie jest to jak doko-

Aleksandra

Kamińskiego,

Wybrałam 3 najciekawsze,

nują tego studenci i opis ich

w wykonaniu uczniów I Li-

które opiszę poniżej z osobi-

przeżyć, a to co się dzieje

ceum

stymi spostrzeżeniami.

później. O sumieniu, które

im.

KINO - „Linia Życia”, re-

„goni”

w Chrzanowie i seniorów

żyseria Niels Arden Oplev,

O błędach, które popełnili

z

Horror, Sci-Fi.

w przeszłości, do których nie

Wieku w Chrzanowie.

każdego

z

nich.

szaniec”

Ogólnokształcącego
Stanisława

Staszica

Uniwersytetu Trzeciego

TYTUŁ BIULETYNU
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O fabule myślę, że nie trzeba

stem kierunku, który studiuję

cami. A przykładem nauki

dużo pisać. W szczególności,

– Pedagogika Przedszkolna

nowej piosenki, może być

że nasze środowisko harcer-

i Wczesnoszkolna. Co śmia-

podział drużyny na grupy,

skie powinno znać tę historię

ło można wiekiem przełożyć

rozdanie podstawowych ele-

na pamięć. Jednak każde

na pion zuchowy. Uczestni-

mentów harcerskich jak me-

dzieło można przedstawić

czyłam w dwóch warszta-

nażka,

w inny sposób. Ekipa prze-

tach, aczkolwiek skupię się

i przy śpiewaniu wybijanie

stawiająca

na-

na jednych, które uważam,

w odpowiednim tempie ryt-

prawdę kawał dobrej roboty.

że po części przydadzą się w

mu, ze zmianami grup na

Nie było momentu, który by

pracy harcerskiej: „Dziecięce

zwrotki i refren. Uczy też

nudził, a widz przeżywał to

muzykowanie – wykorzysta-

przy okazji to współpracy.

co się dzieje na scenie.

nie instrumentów perkusyj-

Ogromny podziw współpra-

nych na zajęciach muzycz-

Myślę, że „sprzedałam”

cy między młodzieżą i senio-

nych”. Jednakże nie uwa-

Wam kilka informacji do

rami oraz seniorami i mło-

żam, że zajęcia były dostoso-

wykorzystania. Uważam, że

dzieżą. Umieli włączyć w

wane do 7-9 latków, śmiało

obcowanie z kulturą nie tyl-

dzieło nowoczesne techniki,

można je wykorzystać także

ko daje wiele nam, ale także

grę światłem. Osobiście wy-

u starszych. Obecnie brakuje

oddziałuje też na innych

szłam ze spektaklu usatys-

najzwyklejszej pracy z ryt-

w naszym otoczeniu, jest po-

fakcjonowana, w inny spo-

mem. Co często można za-

niekąd motywacją do anali-

sób mogłam zobaczyć część

uważyć na ogniskach, śpie-

zowania otaczającej rzeczy-

historii niż jest to przedsta-

wankach, kominkach – takie

wistości oraz działania. ;)

wione w samej książce i fil-

jest przynajmniej moje od-

mie.

czucie, nie zwracając uwagi

wykonała

karimata,

drewno

na inne wersje piosenki, czy
KONFERENCJA - „O no-

fałsz, bo to można łatwo wy-

wy kształt edukacji”, Pań-

ćwiczyć, brakuje po prostu

stwowa Wyższa Szkoła Za-

dobrego akcentu. Najprost-

wodowa

szym elementem pracy z mu-

im. rotmistrza Witolda Pilec-

zyką jest wybijanie rytmu w

kiego w Oświęcimiu.

trakcie śpiewania: czy to no-

Ta pozycja pojawia się tutaj

gą o podłogę, ręką o udo,

tylko i wyłącznie po pretek-

klaskanie czy pstrykanie pal-

Drużynowa
9 PDH „Pogromcy Ognia”
pwd. Żaneta Wierzgoń

GARŚĆ INFORMACJI
Czuj!
Namiestnictwo Zuchowe „Tęczowe ZuchMisie” zaprasza wszystkie Gromady do udziału w Starcie Namiestnictwa, które odbędzie się w dniach 28-29.09.2018 r.
W trakcie trwania biwaku Zuchy przeniosą się do czasów Starożytnej Grecji. Będzie to okazja do
spędzenia dnia w szkole spartańskiej, przeżycia Wielkiej Olimpiady oraz stworzenia epigramatów
w starożytno- zuchowym teatrze . Impreza zostanie zwieńczona ceremonią medalową.
Już dziś zapraszamy wszystkie gromady do udziału w Zuchowym Starcie!
Termin biwaku: 28-29.09.2018 r.
Miejsce: Szkoła Podstawowa w Babicach
Koszt biwaku: 40 zł.
Termin zapisów i wpłat: 21.09.2018 r.
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ODWIEDŹ NAS NA
FACEBOOKU!

Jeśli lubisz pisać, chcesz być reporterem,
a może po prostu chcesz spróbować DOŁĄCZ
DO NAS!
Jeśli chodzi Ci po głowie pytanie i ciągle
szukasz jego rozwiązania też napisz, a my
chętnie
ul, 3 Maja 1
32-500 Chrzanów
tel. (32) 623-33-15, 604-914-867

pomożemy znaleźć odpowiedź!
Are you ready? :)

www.chrzanow.zhp.pl

Pisz na harcszlak.zhpchrzanow@gmail.com

Jesteśmy w
sieci!

Czekamy właśnie na Ciebie!!
Do zobaczenia „Na harcerskim Szlaku” !

