
 Ostatnio pisałam we wstępniaku, że jesienią 

kocham spędzać czas w domu pod kocem, popijając 

kakao i czytając ciekawą książkę. Nadszedł jednak 

czas kiedy to powieść czy też jakaś fantastyka  

została zastąpiona "Socjologią Kultury" i pisa-

niem magisterki. 

 

 Nie zachęcę Was do czytania literatury naukowej 

:D, ale być może będziecie mieli chęć zajrzeć pa-

rę stron dalej i dowiedzieć się co takiego Zespół 

Historyczny hufca szykuje na 2020 rok oraz kim są 

ci tajemniczy wędrownicy z symbolem watry na le-

wym ramieniu. A czy wiecie jakie jest odkrycie 

Baden-Powella?  

Uwierzcie, warto przeczytać ten numer!  

 

 

 Ps. Na końcu słodki przepis na magiczny na-

pój, dzięki któremu utrzymuję uśmiech na twarzy 

24h/7 ;D  

 

 

phm. Aneta Kobylecka 

Szefowa gazety 

Za oknem zimno, a ja... 

Na Harcesrkim 

szlaku 
15.11.2016 
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Urodziny Krawczyńskiego 
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ieka. 

 

pwd. Edwin Harmata 
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Haloween,dziady… Ale po harcersku! 
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Metodyka? Lubię to! 

Wędrownicy 

NA HARCESRKIM SZLAKU 
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Wstąp do drużyny wędrowniczej! 

 

11 Drużyna Wędrownicza „Tesla”  

23 Drużyna Wędrownicza „Paradoks”  
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 Zespół Historyczny 

w składzie :  

hm Krupnik Janusz – prze-

wodniczący oraz członkowie: 

hm Chudzikiewicz Wacław, 

hm Pałczyński Marian ,hm 

Kania Jacek ,phm Kostrze-

wińska Olga rozpoczął pracę 

w marcu 2016r.  

 Głównym zamierze-

niem zespołu jest uzupełnie-

nie brakującego  kalendarium 

wydarzeń historycznych za 

lata 1976-2000. Wykonanie 

tego zadania ułatwia  fakt ,iż 

w składzie zespołu jest 

trzech byłych komendantów 

Hufca pełniących swoje funk-

cje w latach od 1978r do 

2007r. W prace zespołu pla-

nujemy włączyć doraźnie 

innych instruktorów naszego 

Hufca.  

 Na pierwszym spo-

tkaniu zespołu postanowili-

śmy rozszerzyć zakres na-

szych działań o :  

 uporządkowanie archi-

wum dokumentów ,  

 odzyskanie i pozyskanie 

dokumentów historycz-

nych dotyczących działal-

ności naszego hufca,  

 stworzenie w oparciu o 

wiarygodne źródła pełnej 

dokumentacji władz huf-

ca, drużyn, szczepów , 

oraz instruktorów peł-

niących ważniejsze funk-

cje na przestrzeni minio-

nych okresów historii 

naszego hufca.  

 Przygotowanie i upo-

rządkowanie tych materia-

łów pozwoli nam w konse-

kwencji na stworzenie pu-

blikacji na 100- lecie har-

cerstwa w Chrzanowie 

przypadające na rok 2020 . 

 Pierwszym gotowym 

efektem naszej pracy jest 

wykaz instruktorów Hufca 

Chrzanów ,którzy zdobyli 

stopień harcmistrza po reak-

tywacji ZHP w roku 1956. 

 Na ukończeniu mamy 

wykaz władz statutowych 

Hufca od zakończenia II woj-

ny światowej w 1945 roku 

do czasów obecnych. 

                                                                                                            

hm Janusz Krupnik – zespół 

historyczny 

Komisja Historyczna Hufca Chrzanów 

NA HARCESRKIM SZLAKU 
Str. 10 

Jeśli dysponujesz materiałami, które mogłyby ułatwić pracę 

naszej Komisji Historycznej to napisz do nas!  

Bądź częścią tej wspaniałej działalności! 
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Związek Drużyn 

Orszak Świętych 

9 PDH „Pogromcy Ognia” 

Niepodległość! 
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!  

pwd. Żaneta Wierzgoń 



DOŁĄCZ DO NAS

harcszlak.zhpchrzanow@gmail.com 

NIESPODZIANKA :) 

Jesteśmy w 

sieci! 

 

ul, 3 Maja 1 

32-500 Chrzanów 

 

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

www.chrzanow.zhp.pl 

 

 

 

 


