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„Podajmy sobie dłonie i mocny zwiążmy krąg,
Niech iskra twórczej pracy przenika z rąk do rąk!
Romantyzm naszych marzeń
W powszedni wplećmy dzień,
Chodźmy dalej, chodźmy wyżej, ponad cień! „

22 lutego to jedna z najważniejszych dat dla harcerzy i skautów z
całego świata.
Spotykamy się wtedy wszyscy razem, aby wspólnie spleść krąg z
naszych rąk. Sprawić, by każdy czuł się dobrze, a iskra płynąca przez
nasze dłonie była kolejnym motywatorem do dalszego działania. Nie da
się ukryć, że siła ruchu harcerskiego tkwi właśnie w braterstwie. We
wspólnym dążeniu do celu, po przez wiarę w przyświecające naszemu
działaniu ideały.
Na całym świecie harcerze i skauci przesyłali sobie tego dnia życzenia, wysyłali zdjęcia. Portale społecznościowe wypełniły się harcerskimi profilówkami. Jest nas tak dużo!...
phm. Aneta Kobylecka
Szefowa Gazety

DZIEŃ MYŚLI BRATERSKIEJ

ZUCHY

szy. Następnie w „Kuźni

o godzinie 15:30 odbył się uro-

Zmysłów” każda z grup od-

czysty apel, na którym były

Zmysłowa sobota

wiedzała stanowiska ze spe-

także drużyny harcerskie oraz

W dniu 18.02.2017 r.

cjalistami

Instruktorzy Hufca Chrzanów.

zuchy z Namiestnictwa Zucho-

od zmysłów. Przy tych punk-

Był to niesamowity widok zo-

wego „Tęczowe Zuchmisie”

tach zuchy dowiadywały się

baczyć wszystkich zgromadzo-

uczestniczyły

nowych

nych w jednym miejscu.

w zajęciach z

wiadomości

okazji Dnia Myśli Braterskiej.

oraz wykonywały powierzo-

Kiedy apel już się za-

Zajęcia te odbyły się w Szkole

ne im zadania min. Produk-

kończył odbyły się krótkie za-

Podstawowej nr 1 w Chrzano-

cja perfum, wykonanie od-

jęcia dotyczące historii Dnia

wie. Na spędzenie aktywnej

żywczego koktajlu owoco-

Myśli Braterskiej, a następnie

soboty

wego, stworzenie własnych

w gromadach zuchy wykony-

instrumentów

muzycznych,

wały kartki na konkurs. Każdy

Chrzanów, dzięki cze-

czy też wy-

starał się wykonać jak najlep-

mu w DMB uczestni-

konanie ma-

szą pracę, tak żeby to jego gro-

czyło aż 60 zuchów!

py

mada otrzymała nagrodę. Osta-

zdecydowały

wszystkie

gromady

się
Hufca

Przedpołudniem zuchy zapoznawały się ze zmysłamiich symbolami, zadaniami,

senso-

rycznej.

tecznie

Wszyscy

w konkursie zwyciężyli: pGZ

uczestnicy

„Poszukiwacze

zabawy byli

Krainy” oraz 21 GZ „Misie

podekscyto-

Patysie”.

wani i z nie-

a przede wszystkim z

Zaginionej

Aby zakończyć dzień

zaletami. Każde dziec-

wszyscy złapali się za ręce i

ko zostało przydzielo-

zawiązali krąg. Zuchy wróciły

ne do jednego ze zmysłów.
Co spowodowało, że powstały
silne drużyny: wzroku, węchu, dotyku, słuchu i smaku.
Każda z grup rywalizowała z
innymi, tak by udowodnić, że
to ich zmysł jest najważniejStr. 2

cierpliwością

wypytywali

czy zdążą odwiedzić wszystkie stanowiska. Po krótkim
podsumowaniu zajęć wszyscy udali się na długo wyczekiwany obiad.
Po krótkiej przerwie

zmęczone, ale zadowolone do
swoich domów. Należy uczestniczyć w takich imprezach,
jak i je organizować, gdyż jest
to jedna z nielicznych okazji na
spędzenie wspólnych chwil.
pwd. Beata Zygmunt
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dego członka ZHP, który

scy spotkaliśmy się na ape-

rozwija swoją kreatywność,

lu, w którym uczestnikami

pracuje nad charakterem, jest

byli zuchy, harcerze, in-

skiej to dla mnie jedno z naj-

zaangażowany w pracę har-

struktorzy i seniorzy. Za

ważniejszych imprez harcer-

cerską i nie tylko, rozwija

swoją postawę harcerską i

skich w roku. Przypomina

umiejętności komunikacyjne

służbę wielu z nich zostało

nam o o naszej historii, którą

oraz współpracuje z innymi.

uhonorowanych odznacze-

HARCERZE,
Dzień Myśli Brater-

powoli sami tworzymy. W
tym dniu można zobaczyć
wnuka, ojca i dziadka stojącego w mundurze ramię w
ramię w splecionym braterskim kręgu. Nasza jednodniowa impreza była podzie-

Owoce i kwiaty – symbolizują to, że właśnie my jeste-

słychać hymn Związku Har-

śmy „nasionami zmiany” i

cerstwa Polskiego śpiewany

razem tworzymy nową,

wspólną melodią z tylu gar-

wspólną historię.

deł pomimo różnicy poko-

Z tymi wartościami

lona na trzy piony wiekowe.

spotkali się na punktach kon-

Harcerze w pierwszym bloku

trolnych. Dzięki nim utrwa-

zajęć wyszli na bieg patrolo-

lali swoją harcerską tożsa-

wy po mieście, którego mo-

mość, wzbogacali przynależ-

tywem przewodnim był

ność do skautingu i hufca, a

GROW. Jest to propozycja

także wiązali się braterskim

programowa Głównej Kwa-

węzłem z takim autorytetami

tery, która mówi o drzewie

jak, Baden- Powell i jego

WAGGGS podzielonym na

żona, Małkowscy oraz pa-

cztery częśći:

tron naszego hufca Zdzisław

Korzenie – czyli wspólne
wartości i idee łączące harce-

Krawczyński.
Harcerze otwierali

rzy na całym świecie, które

się na świat przesyłając spo-

wynikają z Prawa i Przyrze-

ty promujące harcerstwo i

czenia Harcerskiego.

wysyłanie ich w świat, uczyli

Pień – czyli symbol ciągłego

się tworzyć węzeł braterski

rozwoju, dostosowany odpo-

czy rywalizując między sobą

wiednio do członków ze 146

czyj samolot poleci dalej sto-

krajów świata.

sując się do topologii terenu.

Gałęzie – symbolizują każ-

niami. Podczas apelu było

Po pysznym obiedzie wszy-

leń. Po apelu zuchy i harcerze tworzyli kartki z życzeniami z okazji Dnia Myśli
Braterskiej, a instruktorzy i
seniorzy mieli doskonale
opracowane zajęcia przez
phm. Natalię Rzepkę, gdzie
różnica wieku kompletnie
nie grała roli, a jedynie była
możliwością wymiany
wspólnych myśli na wielu
poziomach doświadczenia
harcerskiego.
pwd. Mateusz Kubacki

Podziel się swoją PASJĄ!
Pierwsza Pomoc? - To jest to!
Przez moje życie prze-

zawodowy po wypełnieniu ja-

kurs. Tym razem troszkę dłuż-

taczało się wiele zaintereso-

kiegoś testu psychologicznego

szy, bo podczas niego odbywało

wań. Za młodu była to piłka

(że powinienem pracować z

się aż 42 godziny zajęć zarówno

nożna. Z chęcią uczestniczy-

ludźmi i dla ludzi)?

teoretycznych jak i praktycz-

łem w treningach czy brałem

Może dlatego, że aż tak zacie-

nych. Śmiało mogę stwierdzić,

udział w meczach. Następnie

kawiła mnie dawno temu zbiór-

że sporo się nauczyłem na tym

przez krótki okres czasu uwiel-

ka na temat pierwszej pomocy?

kursie i byłem z siebie dumny,

białem jeździć na rowerze.

Może dlatego, że po prostu sam

że jestem w stanie pomóc innym

Gdy tylko było ciepło uma-

z siebie lubię pomagać innym i

w coraz to większych ilościach

wiałem się ze znajomymi, bra-

akurat padło na pierwszą po-

przypadków zdarzeń. Jednak

łem rower i wyjeżdżaliśmy na

moc?

czy mam zamiar na tym zaprze-

tak dalekie wycieczki na jakie

Nie jestem jednak w stanie od-

stać moich kształceni? Nie.

tylko pozwalali nam w tym

powiedzieć na to pytanie.

czasie rodzice. Jednak czy to

Pierwsza pomoc to jed-

Tak jak już pisałem,
pierwsza pomoc to dziedzina,

by można było nazwać pasją?

nak ciężki temat. Zagadnienia,

która wymaga ciągłego kształ-

Dzisiaj uważam, że nie. Prze-

sposoby udzielania pomocy i jej

cenia, dlatego o ile środki oraz

konałem się o tym po pewnej

techniki stosunkowo często się

czas będą mi sprzyjać mam w

zbiórce w mojej drużynie. Te-

zmieniają dlatego należy co ja-

planach w niedalekiej przyszło-

mat tej zbiórki strasznie mnie

kiś czas dokształcać się w tym

ści udać się na kurs Kwalifiko-

zainteresował. Zainteresował
mnie do tego stopnia, że do
dnia dzisiejszego z chęcią czytam na ten temat uczestniczę w

temacie. Robić „update” swojej
wiedzy.
Nie wystarczy to, że było się kilka lat temu na 16-

wanej Pierwszej Pomocy i mam
nadzieję zdobyć tytuł ratownika.
Z racji, że jestem harcerzem,
chciałbym również zostać in-

kursach, mam zamiar starać się godzinnym kursie z pierwszej
nawet o uprawnienia państwo- pomocy. To za mało, aby wie-

struktorem HSR – jednak to ra-

we. O czym mowa? Moją pa-

dzieć jak poradzić sobie w wie-

minie. Trzymajcie za mnie kciu-

sją jest pierwsza pomoc. Dla-

lu sytuacjach, które możemy

ki!

czego?

spotkać na swojej życiowej droMoże dlatego, że kie-

dyś tak mi powiedział doradca
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czej w troszkę późniejszym ter-

dze. Tak samo stwierdziłem i ja
dlatego wybrałem się na kolejny
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A może są tutaj osoby, które
również interesują się pierwszą
pomocą i byłyby zainteresowane założeniem klubu ratowniczego w naszym hufcu? Jeśli

PASJA

tak – proszę napisz na mail gazetki w tej sprawę!

Autor tekstu jest
ANONIMOWY ;p

Ale piszcie do NAS! Może zachęcimy go do ujawnienia się:)
Myślę, że autor tego krótkiego
tekstu chce nas zaprosić do
szerszej polemiki z tematem
pierwszej pomocy, jak i realizacji swoich pasji i marzeń. W
związku z tym nie ma na co
czekać!

CZEKAMY NA WASZE
E-MAILE!!! :D

JEST
DOBRĄ
RECEPTĄ
NA ŻYCIE!

ZIMOWE
HARCOWANIE!
W ciągu trwania ferii zimo-

ryment „sodowy wulkan”. W

m.in. muzyczne, plastyczne,

wych Hufiec ZHP Chrzanów

czasie zajęć o wodzie zuchy

modelarskie czy umiejętność

zorganizował na terenie mia-

za pomocą doświadczeń ilu-

komunikowania się w Polskim

sta dwa Zimowiska. Pierw-

strowały przechodzenie wo-

Języku Migowym. Dzieci two-

szy tydzień Zimowiska od-

dy z jednego stanu skupienia

rzyły instrumentację muzyczną

bywał się w Zespole Szkół nr

w

Zaobserwowały

do piosenki, uczyły się tańców

3, natomiast drugi - w Szkole

m.in. jak woda paruje, skra-

integracyjnych, wykonały pro-

Podstawowej nr 1. Kadrę

pla się czy topnieje. Przepro-

ste a zarazem efektowne kartki

Zimowiska stanowili instruk-

wadziły także ciekawe do-

walentynkowe

torzy i harcerze z Hufca ZHP

świadczenia z wykorzysta-

pierwsze modele – amorka,

Chrzanów. Łącznie w obu

niem wody słonej i słodkiej.

Batmana lub baletnicy.

Zimowiskach wzięło udział

Podczas pogłębiania swojej

Harcerze oraz starsi uczestnicy

ponad 100 osób z terenu

wiedzy o powietrzu zuchy

zimowiska stali się natomiast

miasta i gminy Chrzanów

udowodniły, że powietrze

uczniami Szkoły Magii w Ho-

W pierwszym tygodniu naj-

istnieje oraz że posiada ono

gwarcie. W pierwszym dniu

młodsi uczestnicy pod opie-

swój ciężar, a także skonstru-

wszyscy zostali przydzieleni

ką kadry założyli Zuchowy

owały w grupach własne po-

do

Klub Naukowców. Każdy

duszkowce. W czasie zajęć

odwiedzili również ulicę Po-

zuch wykonał swoją legity-

inspirowanych

żywiołami

kątną, by zaopatrzyć się w nie-

mację, w której dokumento-

nie zabrakło również gier i

zbędne atrybuty młodego cza-

wał przebieg całego Zimowi-

zabaw ruchowych oraz zajęć

rodzieja. W kolejnych dniach

ska. W czasie trwania har-

plastycznych. Zuchy wyko-

harcerze zgłębiali tajemnice

cerskich ferii zuchy prze-

nały między innymi prace

magii, biorąc udział w lekcji

prowadziły szereg doświad-

„wodą malowane” oraz obra-

eliksirów czy zielarstwa.

czeń związanych z ziemią,

zy z rozdmuchanych klek-

Starsi uczestnicy zimo-

powietrzem oraz wodą, po-

sów. W dniu poświęconym

wiska wzięli również udział w

szerzając

jednocześnie

hobby dzieci poznawały i

grach inspirowanych przygo-

swoją wiedzę w tych tema-

rozwijały różne zaintereso-

dami Harrego Pottera.

tach. Między innymi zuchy

wania. Wzięły udział w bie-

zbudowały swoje własne

gu, w trakcie którego pozna-

wulkany z masy solnej, a

wały pasje swojej kadry i

następnie wykonały ekspe-

rozwijały swoje umiejętności

Str. 6

drugi.

oraz

poszczególnych

skleiły

domów,

→
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Mieszkańcy
poszczególnych domów Hogwartu udali się na poszukiwanie kamienia filozoficznego oraz wzięli udział w Turnieju Trójmagicznym.
W ostatnim dniu wszyscy
uczestnicy Zimowiska wybrali się do Centrum Nauki i
Zabawy Klockoland w Krakowie. Zarówno zuchy jak i
harcerze wzięli udział w
warsztatach "Młodzi Naukowcy". Pod okiem animatora wykonali i obserwowali
eksperymenty chemiczne i
fizyczne takie jak "magiczny
palec", parowóz czy burza.
Uczestnicy
skonstruowali
także własne roboty z klocków lego. Mogli również
spędzić czas na zabawie robotami w sali interaktywnej.
Tak zakończył się pierwszy
tydzień naszych ferii "Zima
w Mieście". W drugim tygodniu ferii swoją zimowo –
harcerską przygodę przeżywały dzieci zapisane na Zimowisko do Szkoły Podstawowej nr 1. Tym razem
młodsze dzieci postanowiły
zaprzyjaźnić się ze Smerfami, a starsze wzorem kolegów z Zespołu Szkół nr 3
stać się uczniami Hogwartu.
Przez pięć dni zuchy i młodsi
uczniowie przeżywały przygody inspirowane bajką
„Smerfy”. Zbudowały własną wioskę smerfów, stworzyły Księgę Czarów Papy

Smerfa oraz wyruszyły na
pomoc Matce Ziemi, pogłębiając swoją wiedzę z zakresu ekologii. Zuchy musiały
także udowodnić swoje
umiejętności
podczas
„smerfnych” biegów – wypraw po smerfojagody. Dzieci musiały udowodnić, że są
silne jak Osiłek, mądre niczym ważniak i uzdolnione
plastycznie jak smerf Malarz. W czasie „smerfnych”
przygód nie zabrakło również gier i zabaw integracyjnych, sportowych oraz zajęć
plastycznych.
Harcerze i starsi uczniowie
przenieśli się do świata magii i czarów. W czasie zimowiskowych zajęć brali udział
w lekcji zaklęć, poznając na
niej harcerskie szyfry. Spróbowali także swoich sił na
lekcji eliksirów, wytwarzając
balsamy do ust. Pogłębili
również swoje umiejętności
wróżbiarskie oraz zapoznali
się z podstawami harcerskiej
musztry. Harcerze rozegrali
także zawody quidditcha
oraz poszukiwali złotego znicza. Na koniec wysłuchali
również opowieści o trzech
braciach oraz wzięli udział w
quizie wiedzy o Harrym Potterze.
W czasie drugiego tygodnia
zimowiska uczestnicy udali
się także na zajęcia do Miejskiej Biblioteki Publicznej.
Podzieleni na mniejsze grupy
mogli między innymi obej-

rzeć film, zagrać w gry na
konsoli oraz planszówki. Zdecydowanie największą atrakcją
była gra z tykającą bombą w
ręku! Każdy zuch, harcerz a nawet prowadząca zimowiskowe
zajęcia kadra, w napięciu oczekiwał na jej wybuch z dala od
swoich rąk!
Na zakończenie drugiego tygodnia ferii wszyscy uczestnicy
wybrali się na wycieczkę do Fabryki Cukierków w Krakowie.
Zuchy i harcerze obserwowali jak
ręcznie wytwarzane są lizaki, a
następnie każdy wykonał samodzielnie własny lizak o wybranym
kształcie. To było słodkie zakończenie naszego Zimowiska.
Serdecznie dziękujemy za środki i
wsparcie otrzymane na organizację Zimowiska. Nie mogłoby się
ono odbyć, ani uzyskać swojej
atrakcyjnej formy, gdyby nie dofinansowanie z Urzędu Miasta
Chrzanów. Serdecznie dziękujemy!
Swoje podziękowania kierujemy
również do dyrekcji Zespołu
Szkół nr 3 oraz Szkoły Podstawowej nr 1 w Chrzanowie za nieodpłatne udostępnienie pomieszczeń
szkolnych.
Dziękujemy także za patronat medialny Chrzanowskiej Telewizji
Lokalnej oraz Miejskiej Bibliotece Publicznej w Chrzanowie za
zorganizowanie atrakcyjnych zajęć
dla uczestników zimowiska.
phm. Natalia Rzepka

SPECJALNOŚĆ W ZHP?
Na pewno każdy z Was
słyszał o specjalnościach drużyn. W naszym hufcu, w porównaniu do okolicznych jednostek,
mamy naprawdę wiele specjalności drużyn. Każdy z Was na
pewno jest w stanie wskazać
chociaż jedną jednostkę, która
taką specjalność posiada. Ale co
to tak właściwie jest? Każdy ma
swoją bardziej lub mniej poprawną definicję tego tajemniczego słowa, jakim jest
„specjalność drużyny”. Według
www.zhp.pl tak brzmi definicja
specjalności drużyny - „Jest
to wybrana dziedzina harcerskiego programu wychowawczego, którą w sposób
szczególny i pogłębiony zajmują się harcerze zrzeszeni
w drużynach i klubach.”. Przekładając to na prostszy język
jest to nic innego, jak dziedzina
harcerska, którą dana drużyna
chce się zajmować. Jeśli Twoja
drużyna uwielbia wędrować,
zwiedzać i przebieracie nogami
na samą myśl o tym, że czeka
Was wycieczka lub wędrówka
to specjalność „Turystyczna”
jest dla Was! A może wielu z
Was interesuje się żeglarstwem i
chcielibyście wspólnie zajmować się tą dziedziną na harcerskich zbiórkach? W takim razie
poczytajcie, co należy zrobić,
aby zdobyć specjalność
„Żeglarską”! Jeśli już wszystko Wam się udało, przed nazwą drużyny dumnie stoi literka określającą Waszą upragnioną specjalność, a w najStr. 8

nowszym rozkazie hufca komendant oficjalnie ją Wam przyznaje.
Oczywiście należą Wam się gratulacje, poklepanie po plecach i
przybicie piątki! Ale czy to
wszystko? Jasne, że nie! Warto
pamiętać o tym, że specjalność nie
zostaje z Wami na zawsze. Opracowując plan pracy musicie zadbać o to, aby znalazły się w nim
zbiórki czy inne formy podczas
których będziecie pracować ze
swoją specjalnością. Może uda się
zorganizować coś dla całego hufca, szczepu, związku drużyn czy
środowiska związanego z Wasza
specjalnością? Pod koniec roku
harcerskiego lub zaraz na początku nowego, każda drużyna posiadająca specjalność składa Komendzie Hufca raport, gdzie dokładnie
opisuje jak działała z nią przez
całe 12 miesięcy. Komenda Hufca
decyduje wtedy o pozostawieniu
danej drużynie specjalności lub jej
odebraniu.
Po krótkim wstępie tłumaczącym czym jest specjalność,
chciałabym przedstawić jedną z
występującą w naszym hufcu. Zaczynając alfabetycznie, a jednocześnie od najmłodszej specjalności – będzie to specjalność
„Artystyczna”. Specjalność artystyczną zdobyła na początku tego
roku harcerskiego 4 Środowiskowa Drużyna Harcerska
„Płomienie”. Dlaczego wybraliśmy akurat tą specjalność z pośród tulu innych? Przede wszystkim dlatego, że niemal wszystkie
osoby z naszej drużyny interesują
się tematem artystycznym. Mogli-

śmy robić coś, co wszyscy lubimy robić nawet na zbiórkach i
razem pogłębiać swoje zainteresowania i umiejętności. Jest to
na tyle szeroka specjalność, że
wśród niej znajdą coś dla siebie
osoby, które lubią śpiewać, tańczyć czy wykonywać plastyczne
i kreatywne rzeczy. Często przeprowadzaliśmy zbiórki plastyczne, podczas których wykonywaliśmy oryginalne rzeczy, bawiliśmy się w teatr czy śpiewaliśmy
i uczyliśmy się wielu nowych
piosenek. W tamtym roku
przede wszystkim przeprowadziliśmy dla hufca cykl warsztatów plastycznych, a w tym wykonaliśmy dekoracje na imprezę
Halloweenową Szczepu, pletliśmy i zdobiliśmy świąteczne
stroiki, które zostały przekazane
władzom i instytucjom ziemi
chrzanowskiej podczas przekazania Betlejemskiego Światła
Pokoju 2016. Teraz wykonujemy dekoracje na kolejną imprezę naszego hufca, w której możecie wziąć udział już w kwietniu J Staramy się też, aby każdy
z członków naszej drużyny zdobył cykl sprawności artystycznych w wybranej przez siebie
dziedzinie, np. śpiew czy plastyka. Jeśli ktoś z Was ma ochotę
zobaczyć co ciekawego robimy
to zapraszamy Was na naszego
fanpage na facebooku, na którym prezentujemy efekty naszych prac!
sam. Kinga Bryskiewicz
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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” !

