
 

 Bardzo dużo się wydarzyło w ostatnim czasie! 40. 

Zjazd ZHP, Andrzejki i wiele, wiele innych  niezwy-

kłych  wydarzeń!  

 Przyszła też pora, by podsumować  rok. Zastano-

wić się nad tym co wyszło, a  nad czym trzeba jeszcze 

popracować.  

 Zatem jesteście gotowi, by odkryć to, co kryje 

najnowsze wydanie gazety? Szybko zróbcie sobie ciepłą 

herbatę z miodem i cytryną  i przeżyjcie to wszystko 

co się ostatnio wydarzyło jeszcze raz razem z nami! 

 Za oknem czasem biało, a czasem nie,  w każdym 

razie trochę zimno.   

phm. Aneta Kobylecka 

Szefowa Gazety 
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Oprócz tego śpiewaliśmy 

patriotyczne pieśni, a Komi-

sja Historyczna zaprosiła nas 

do nowo wyremontowanego 

pomieszczenia w harcówce, 

w której znajdują się pamiąt-

ki związane z działalnością 

naszego hufca na przestrzeni 

kilkudziesięciu lat, które zo-

stały zgromadzone przez ko-

misję przez cały dotychcza-

sowy okres jej działania.  

Widzieliśmy ich mnóstwo,  

a druhowie chętnie opowia-

dali nam o swojej pracy  

i historycznych faktach.   

Mimo małej liczby harcerzy 

spędziliśmy miły czas w gro-

nie reprezentacji każdej  

z jednostek naszego hufca. 

 

 

 sam. Kinga Bryśkiewicz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ps. Warto powrócić do  trze-

ciego wydania naszej gazety  

z 2016 roku, gdzie można do-

wiedzieć się czegoś więcej  

o patronie naszego hufca! 

 28 października cały 

Hufiec ZHP Chrzanów obcho-

dził rocznicę urodzin Bohatera 

Hufca. Harcerze spotkali się na 

cmentarzu w Chrzanowie, 

gdzie po złożeniu kwiatów na 

grobie dh. dr. Zdzisława Kraw-

czyńskiego, zostali zabrani 

przez trzech druhów z Komisji 

Historycznej – dh. Wacława, 

dh. Jacka i dh. Janusza w nie-

zwykłą podróż w przeszłość. 

Było to jednocześnie połączo-

ne ze zbliżającymi się obcho-

dami święta zmarłych. Każda z 

grup składała znicze i chorą-

giewki na grobach instrukto-

rów, którzy odeszli na wieczną 

wartę. Druhowie opowiadali 

nam ciekawe historie o życiu 

każdego z druhów, którzy po-

święcili lata swojego życia na 

harcerstwo. Po zakończeniu 

przeszliśmy do harcówki huf-

ca, gdzie mogliśmy napić się 

ciepłej herbaty i ogrzać po 

zimnym czasie spędzonym na 

zewnątrz. Dzięki instruktorom 

seniorom poznaliśmy piosen-

ki harcerskie z dawnych lat,  

a nawet takie, które napisał 

sam dh. Krawczyński! 

Święto Patrona Hufca 
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Jeśli jesteś w posiadaniu pamiątek, kronik 
lub zdjęć związanych z działalnością hufca 

ZHP Chrzanów to zapraszamy do kontaktu 
z Komisją Historyczną hufca, która wskrze-

si pamięć już tych zapomnianych!  

PODZIEL SIĘ SWOJĄ PASJĄ  
NA ŁAMACH   

„NA HARCERSKIM SZLAKU”! 
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Rysujesz, tańczysz, śpiewasz, a może Twoją pa-

sją jest kształcenie innych czy też chodzenie po 

górach?  

Druh Zdzisław Krawczyński miał swoją pasję,  

a Ty? 
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PODZIEL SIĘ SWOJĄ PASJĄ  
NA ŁAMACH   

„NA HARCERSKIM SZLAKU”! 
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zadaniem było niesienie po-

chodni. Osoby będące w kolum-

nie ustawiły się pod sceną, 

gdzie został wypuszczony dym 

nadający całemu wydarzeniu 

więcej patetyczności. Po tym 

wstępie harcerze poszli w miej-

sce przeznaczone na ognisko, 

które rozpalili z niesionych 

wcześniej pochodni oraz zostały 

wypuszczone balony w patrio-

tycznych kolorach. Organizato-

rzy zadbali także o to, żeby nikt 

nie był głodny, dlatego każdy 

mógł za darmo zjeść ciepłą zupę 

i wypić herbatę.  

 Po przemarszu zespół 

LUSTRO zagrał koncert, pod-

czas którego można było usły-

szeć znane wszystkim pieśni 

 11 listopada  

w Chrzanowie odbyły się miej-

skie obchody 99. rocznicy od-

zyskania niepodległości pod 

tytułem ,,Droga do niepodle-

głości".  

 Z tej okazji rynek był 

przyozdobiony różnymi deko-

racjami w biało-czerwonych 

barwach. Godzinę przed roz-

poczęciem obcho-

dów harcerze nie-

daleko rynku ćwi-

czyli śpiewanie 

piosenek patrio-

tycznych, aby jak 

najlepiej wypaść 

przed mieszkańca-

mi powiatu chrza-

nowskiego. Na-

stępnie  

o godzinie 16:00 odbył się 

przemarsz kolumny reprezen-

tacyjnej od kościoła pw. św. 

Mikołaja do sceny ustawionej 

na środku chrzanowskiego 

rynku. Brały w nim udział 

między innymi: klasa mundu-

rowa, strażacy i ułani. Za nimi 

byli także harcerze, których 

patriotyczne w niezwykłym  

rockowym wydaniu! Oczywi-

ście tuż po koncercie była moż-

liwość zakupu ich ostatniej pły-

ty „Gloria Victis” oraz zrobienia 

sobie wspólnego zdjęcia  

z artystami. Dodatkową atrakcją 

był pokaz laserowy przedsta-

wiający historię Polski.  

 Na zakończenie cały 

tłum chrzanowskiej 

społeczności mógł 

przyłączyć się do 

śpiewu patriotycz-

nych piosenek przy 

ognisku z harcerza-

mi.  

 

 

 

dh. Alicja Woch  

4 AŚDH „Płomienie” 

 

 

„Wolny naród musi być 

Wolny naród... „ 

99. rocznica  

odzyskania  

niepodległości 
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Ostatnie kilka dni było 

niezwykle ważne dla całego 

Związku Harcerstwa Polskie-

go.   

W dniach 7 –10.12.2017 roku 

odbyły się najważniejsze roz-

mowy oraz podjęto strategicz-

ne decyzje dotyczące losów 

ZHP na najbliższe lata działal-

ności.  

  Po wielu godzinach ob-

rad, dyskusji, trud-

nych pytań i nie-

łatwych odpo-

wiedzi delegaci 

zjazdu wybrali 

nowych zwierzch-

ników największej poza-

rządowej organizacji w Polsce, 

jaką jest ZHP.  

 Nowym naczelnikiem 

ZHP została hm. Anna Nowo-

sad, która wywodzi się z hufca 

Warszawa-Ochota i jest człon-

kinią komendy Zlotu Gdańsk 

2018. Natomiast Przewodni-

czącym ZHP ponownie został 

dh. hm. Dariusz Supeł, pełni tą 

funkcję od 2013 roku. Ponadto 

wybrano także członków 

Głównej Kwatery, Rady Na-

czelnej, Centralnej Komisji 

Rewizyjnej oraz Naczelnego 

Sądu Harcerskiego. 

 Podczas Zjazdu uchwa-

lono 15 uchwał dotyczących 

m.in. ochrony tożsamości czy 

tez działalności 

gospodar-

czej 

ZHP. 

Wy-

znaczono 

także nowa 

Strate- gię ZHP na naj-

bliższe lata 2018-2025, gdzie 

wskazano trzy główne kierunki 

aktywności: 

-„Skuteczność wychowawcza” 

-„Odpowiedzialni społecznie” 

-„Sprawni w działaniu”. 

 

 

 Całe wydarzenie można 

było na bieżaćo obserwować 

poprzez kanał ZHP360 na yo-

utube, a także na portalach 

społecznościowych, takich jak 

instagram, facebook, twister 

oraz stronie internetowej 

zhp.pl.  

  

 Pełna strategia ZHP na 

lata 2018-2025 jest dostępna 

na stronie internetowej 

związku, znaleźć można 

tam również kompletny 

wykaz wszystkich obec-

nych władz ZHP.  

 

 

 

phm. Aneta Kobylecka 

40. Zjazd ZHP za nami i co dalej? 



 W piątkowe popołu-
dnie 24. listopada odbyły się 
andrzejki Namiestnictwa Zu-
chowego Hufca Chrzanów 
„Tęczowe ZuchMisie”. 
Wzięło w nich udział około 
40 zuchów oraz kadra trzech 
gromad zuchowych: 1 GZ 
„Zdobywcy Nibylandii”, 21 
GZ „Misie Paty-
sie” 
oraz 
prób-
nej 
groma-
dy przy 
Szkole 
Podsta-
wowej 
nr 1.  
  

 Już 
samo do-
tarcie na 
miejsce 
było dla 
zuchów nie-
zwykłą 
atrakcją! Do 
szkoły przy-
wiozła ich bowiem 
Lokomotywa Turystyczna, 
użyczona nam przez Lokalną 
Grupę Działania 
„Partnerstwo na Jurze”. Na 
miejscu powitała nas gospo-
dyni – lekko zezłoszczona 
(a może raczej smutna?) 
czarownica… Dlaczego zła 
czy smutna? Bo nikt z nas 
nie zaprosił jej na dzisiejszy 
magiczny wieczór… Zuchy 
postanowiły czym prędzej 
naprawić ten nietakt i za-
prosiły ją do wspólnej za-
bawy.  
W nagrodę każde dziecko 
mogło wylosować jeden z 
andrzejkowych emblema-
tów, w ten sposób powsta-
ło sześć szóstek. 

 Każda szóstka udała 
się na punkt, gdzie pod opie-
ką drużynowych i przybocz-
nych gromad zuchowych, 
mogła wziąć udział w an-
drzejkowej wróżbie. Jednak, 
aby funkcyjni zdradzili dzie-
ciom informacje do-

tyczące ich przyszłych lo-
sów, musiały one najpierw 
rozwiązać specjalnie przygo-
towany rebus zawierający 
nazwę danej wróżby. W cza-
sie odwiedzania kolejnych 
stanowisk nasi najmłodsi 
mogli m.in.: poznać imię 
przyszłego ukochanego lub 

ukochanej, przekłuwając szpil-
ką serce z imionami oraz po-
znać swe najbliższe losy krę-
cąc butelką. Zuchy wybierały 
także ulubiony kwiat oraz od-
najdywały symbole na 

„drzewku 
szczęścia”, po-
znając ich zna-
czenia. Celując 
monetą do mi-
ski zuchy mo-
gły przekonać 
się, czy ich 
marzenie się 
spełni. Za 
każdy do-
brze rozwią-
zany rebus i 
przeprowa-
dzoną 
wróżbę, 
każda 
szóstka 
otrzymy-
wała 
kartkę z 
literą lub 

litera-
mi. Po 
wyko-
naniu 

wszystkich aktywności  
i zgromadzeniu sześciu koloro-
wych kartoników, każda szóst-
ka bez problemu ułożyła hasło: 
„Andrzejki”.  
   
 
 

NA HARCERSKIM SZLAKU 
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„Hokus – pokus, czary – mary,  

niech się spełnią andrzejkowe czary!” 



2017,4  

 
 
 W czasie naszego 
spotkania nie zabrakło oczy-
wiście pamiątkowego zdjęcia 
oraz tradycyjnej andrzejko-
wej wróżby z przechodze-
niem butów za próg. Dla 
każdego zu-
cha został 
również za-
pewniony 
słodki poczę-
stunek oraz 
pamiątkowy 
button, na 
którym zna-
lazło się 
przepołowio-
ne ciasteczko 
z wróżbą 
„Czeka Cię 
dobra zaba-
wa!”. Tym 
razem cia-
steczko się 
nie pomyliło 
– każdy zuch 
opuścił Szko-
łę Podstawo-
wą nr 1 z 
uśmiechem 
zadowolenia 
na twarzy! 
Na pożegna-
nie każdy uczestnik andrzej-
kowej zabawy otrzymał rów-
nież z rąk czarownicy praw-
dziwe, własnoręcznie upie-
czone ciasteczko z wróżbą! 
A co było w środku… To już 
nasza (dosłownie!;)) słodka 
tajemnica! 
 Na koniec pragnę ser-
decznie podziękować za 
udział w Andrzejkach 
wszystkim gromadom zu-
chowym. Zuchom dziękuję 
za wspaniałą wspólną zaba-
wę, a kadrze – za pomoc w 
przeprowadzeniu wróżb zu-
chowych. Dziękuję również 
kadrze z innych gromad, któ-
re z różnych przyczyn nie 
brały udziału w andrzejkach, 

a mimo to znaleźliście czas, 
aby bawić się wspólnie z na-
mi! Dziękuję za pomoc i 
obecność naszemu Komen-
dantowi Hufca i Namiest-
niczce Zuchowej.  

Szczególne wyrazy 
wdzięczności kierujemy do 

Dyrek-
cji 
Szkoły 
Podsta-
wowej 
nr 1 za 
nieod-
płatne 
użycze-
nie nam 
po-

mieszczeń szkolnych oraz 
Lokalnej Grupie Działania 
„Partnerstwo na Jurze” za 
zorganizowanie naszym pod-
opiecznym dodatkowej 
atrakcji, jaką niewątpliwie 
była przejażdżka Lokomoty-
wą Turystyczną. 

 

phm. Natalia Rzepka 

HR 

(programowiec zuchowych 

Andrzejek;) 
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24 listopada 2017 r. 

pod budynek Zespołu Szkół  

w Płazie podjechał bus wypeł-

niony roześmianymi harcerza-

mi. Kim były te młode osoby? 

To harcerze z nowo powstałej 

drużyny harcerskiej w Alwer-

ni! Tego dnia dwa harcerskie 

środowiska – harcerze 

z 4 Artystycznej Śro-

dowiskowej Drużyny 

H a r c e r s k i e j 

„Płomienie” i harcerze 

z Drużyny Harcerskiej 

w Alwerni – spotkały 

się, aby po raz pierw-

szy spędzić ze sobą 

czas, wspólnie się po-

bawić oraz poznać 

swoją przyszłość w 

wyjątkowych wróżbach. Prze-

cież był to andrzejkowy wie-

czór – tego dnia przyszłość 

sama pozwala, abyśmy ją od-

kryli! 

 Po przywitaniu przyby-

łych nadszedł czas integracyj-

ne zabawy, aby każdy miał 

szansę poznać imiona nowych 

kolegów i koleżanek. Było to 

trudne zadanie, ponieważ by-

ło nas naprawdę dużo. W jed-

nej sali znalazło się naraz 

ponad czterdzieści osób! Następ-

nie przeszliśmy do wróżb, które 

czekały na naszych harcerzy, jak 

i naszych gości. Na przygotowa-

nych przez nas punktach mogli-

śmy się dowiedzieć wielu rze-

czy, które przygotował dla nas 

los. Z rozsypanych szpilek mo-

gliśmy odczytać zawód, który 

b ę d z i e m y  

w przyszłości wykonywać, prze-

bijając szpilką serduszko trafiali-

śmy w imię naszej drugiej po-

łówki, rzucając kostką wywróży-

liśmy sobie liczbę przyszłego 

potomstwa, a do tego mogliśmy 

poznać ich imiona! Nie zabrakło 

też lania wosku przez klucz,  

z którego powstawały niezwykłe 

kształty zdradzające największe 

tajemnice przyszłości! W trakcie 

trwania wróżb mogliśmy spróbo-

wać przyrządzonych przez har-

cerzy z 4 AŚDH „Płomienie” 

zdrowych smakołyków – mar-

chewkowego ciasta, ciasteczek 

zbożowych, owocowych wy-

kałaczek, mini tortilli, mnó-

stwa zdrowych słodyczy oraz 

czekoladowego ciasta zrobio-

nego z cukinii. Poznaliśmy też 

kilka nowych zabaw, ale też 

pokazaliśmy naszym nowym 

kolegom i koleżankom nasze 

ulubione przerywniki, jak „Co 

by było gdyby…”, „Pif paf!” 

czy „Oczko”. Poprzez losowa-

nie kolorowych karteczek z 

kapelusza czarownicy wzięli-

śmy udział w kolorowej wróż-

bie, a drużyna z Alwerni przy-

gotowała dla nas ciasteczka  

z wróżbą! Po takich wróżbach 

- o przyszłości wiemy już nie-

m a l  w s z y s t k o !  ; ) 

Wszystko, co dobre – szybko 

się kończy. Możemy z dumą 

poinformować, że naszym go-

ściom podobała się andrzejko-

wa zabawa! Spędziliśmy bar-

dzo miły czas w gronie no-

wych kolegów i koleżanek. 

Mamy nadzieję, że to nie ostat-

nie takie spotkanie! :)  

 

sam. Kinga Bryśkiewicz 

NA HARCERSKIM SZLAKU 
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„Dziś cień wosku Ci ukaże, co Ci życie niesie  

w darze…” 
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 W dniach 21 – 22 

października grupa 10 in-

struktorów naszego hufca 

wzięła udział w I Wyjeź-

dzie Instruktorskim zorga-

nizowanym przez Komen-

dę Hufca Chrzanów. 

 W sobotę w 

godzinach porannych 

wyjechaliśmy do 

Brennej, gdzie ok 

godz. 10: 00 zameldo-

waliśmy się u podnóża 

góry Błatnia. Stamtąd 

wyruszyliśmy na pieszą 

wędrówkę, podczas której 

każdy miał za zadanie 

przemyśleć swoje sukcesy 

i porażki w ostatnim roku, 

oraz plusy i minusy dzia-

łalności hufca. Po dojściu 

do schroniska usiedliśmy 

wspólnie przy ciepłej her-

bacie, aby trochę odpo-

cząć i ruszyć  w drogę po-

wrotną.  Po zejściu do 

Brennej zjedliśmy prze-

pyszny obiad w pobliskiej 

restauracji i udaliśmy się 

do miejsca noclegowego, 

czyli schroniska KOSS  

w Górkach Wielkich, któ-

re znajduje         w dawnej 

posiadłości Kossaków. Po 

zakwaterowaniu i chwili od-

poczynku, spotkaliśmy się 

wszyscy w świetlicy, gdzie 

przy kawie i herbacie rozpo-

częliśmy wieczór gier plan-

szowych. Miałem tę przy-

jemność, że zostałem prowa-

dzącym zajęć. Każdy z nas 

mógł sprawdzić swoja wie-

dzę w grze EGO. Następnie 

odbyła się konkurencja męż-

czyźni kontra kobiety. Pod-

czas tych zajęć każdy z nas 

dobrze się bawił. Po późnej 

kolacji spotkaliśmy się w 

pokoju gdzie zaczęliśmy 

dyskusję na tematy, które 

mieliśmy przemyśleć pod-

czas górskiej wędrówki. 

Udało nam się ustalić kilka 

ważnych rzeczy dla hufca. 

W niedzielny poranek mieli-

śmy zaplanowaną rozległą wę-

drówkę, ale z uwagi na opady 

deszczu szybko zwiedziliśmy 

szczególne dla harcerzy miej-

sce, jakim jest Ośrodek Harcer-

ski w Górkach Wielkich. 

To tam swoje obozy orga-

nizował hm. Aleksander 

Kamiński, a Zośka, Alek i 

Rudy – harcerze Szarych 

Szeregów, bohaterowie 

książki Aleksandra Kamiń-

skiego, spędzili swoje ostat-

nie wakacje. Następnie 

zwiedziliśmy muzeum Kossaków. 

Pełni wrażeń w godzinach popo-

łudniowych wróciliśmy do Chrza-

nowa. 

Wszystkim uczestnikom tego wy-

jazdu serdecznie dziękuje i liczę 

na kolejne wspólne wyjazdy. 

Zachęcam również czytających 

ten artykuł, do zapoznania się  

z niezwykłą historią Ośrodka Har-

cerskiego w Górkach Wielkich,  

http://stanicakaminskiego.pl/

historia-sojki/ 

 

 

hm. Michał Rzepka HR 

Komendant Hufca 
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Instruktorzy na wyjeździe 



1. Strojona jest co roku w łańcuchy i światełka. 

2. Wiesza się ją na bożonarodzeniowym drzewku. 

3. Rudolf Czerwononosy. 

4. Pływają w nim uszka. 

5. Z niego bałwan. 

6. …Betlejemska. 

7. Rozpoczyna się 21 grudnia. 

8. Przynosi prezenty taki jeden … Mikołaj. 

9. O północy po wigilii w kościele. 

10.Wkładane pod obrus na wigilijnym stole. 

Świąteczna miniKrzyżówka 

NA HARCERSKIM SZLAKU 
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 Macie jakieś postano-

wienia noworoczne?  

 Ja mam ich całe mnó-

stwo. Rzecz jasna są też ta-

kie, które kumulowane są  

z roku na rok i ciągle obiecu-

ję sobie, że w następnym 

„nowym” roku na pewno je 

zrealizuje. Jestem pewna, że 

Wy też takie macie :) 

 Taki standard na 

przykład: Obiecuję sobie, że 

od przyszłego roku zacznę 

chodzić regularnie na siłow-

nie..hm..  

i tak myślę o tym, intensyw-

nie, że aż czuję się z roku na 

rok bardziej sprawna fizycz-

nie;p  

 Albo jeszcze inne 

postanowienie – Rok 2018 to 

mój rok bez słodyczy!  

W sumie 2016 i 2017 też był 

taki, a miliony papierków po 

tabliczkach czekolady wi-

dziane w moim koszu na 

śmieci na pewno nie należą 

do mnie. W sumie to dziwne, 

bo mieszkam sama. Zdecy-

dowanie muszę mieć tajem-

niczego współlokatora, który 

jest łasuchem, a wina spada 

na mnie ;D  

  

 W tym roku obiecam 

sobie coś innego. Po pierw-

sze dalej będę się rozwijać – 

NieKongres Animatorów 

Kultury w poznaniu i Targi 

Animacyjne to mój CEL. 

Więcej działania, a mnie le-

niuchowania. I najważniej-

sze, znajdę czas na to 

wszystko, co tak bardzo ko-

cham, śpiew i książki!  

A Wy? Co sobie postanowi-

cie na te nadchodzące, nowe 

365 dni? 

phm. Aneta Kobylecka 

Postanawiam, że... 

Na te nadchodzące Święta Bożego Narodzenia i Nowy Rok życzymy Wam i sobie 

sukcesów w życiu zawodowym, prywatnym i oczywiście HARCERSKIM!  

Ceńmy w życiu małe rzeczy, takie jak uśmiech drugiej osoby, podanie 

pomocnej dłoni. Zauważmy człowieka w człowieku, znajdźmy wspólny 

mianownik do działania. Udowodnijmy sobie nawzajem, że warto być RAZEM. 

Sięgajmy dalej i dalej, realizujmy plany i marzenia. Spróbujmy „wylogować 

się” do życia! :)  

 

Życzy 

Redakcja  

„Na harcerskim Szlaku” 

Str. 11 



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  

pomożemy znaleźć odpowiedź! 

Are you ready? :)  

Pisz na harcszlak.zhpchrzanow@gmail.com  

 

Czekamy właśnie na Ciebie!! 

Do zobaczenia „Na harcerskim Szlaku” ! 

Jesteśmy w 

sieci! 

 

ul, 3 Maja 1 

32-500 Chrzanów 

 

tel. (32) 623-33-15, 604-914-867 

www.chrzanow.zhp.pl 


