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„Wielka Gra” Drużynowych
W ubiegłym

„Każdy kurs stawia

„Jako szefowa HZKK uwa-

miesiącu Hufcowy Zespół Ka- przed nami wyzwania. Zawsze

żam, że do przygotowania

dry Kształcącej zorganizował zastanawiam się czy zajęcia

Kursu cała jego kadra pode-

po raz pierwszy w naszym

które przygotowujemy będą do-

szła z wielkim zaangażowa-

hufcu Kurs Drużynowych

brze przygotowane i uczestnicy

niem, bowiem pierwszy raz

Drużyn Harcerskich

z kursu będą zadowoleni. Z Wa-

udało nam się zorganizować

„Wielka Gra”. Składały się

szych komentarzy można wy-

Kurs Drużynowych Harcer-

na niego dwa weekendy zjaz- wnioskować że kurs można

skich samodzielnie w naszym

dowe – pierwszy trwający

hufcu. Chcieliśmy jako kadra,

uznać za udany. Ja jako Komen-

troszkę dłużej, bo od 10 do 13 dant napewno wyciągne wnio-

by kurs był przede wszystkim

listopada i drugi, już podsu-

ski z Waszych uwag i sugestii

wspaniałym harcerskim

mowujący – od 2 do 4 grud-

aby kolejny kurs był jeszcze

PRZEŻYCIEM dla jego

nia. Dla kadry było to nie lada lepiej dopracowany.

uczestników, zgodnie z myślą

wyzwanie, ze względu na

hm. S. Mirowskiego, że

Cztery zdania to i tak dużo. Na

pierwszy taki kurs, różnorod- zakończenie mogę Wam powieność uczestników, sprostanie dzieć Dziękuję za tak wspaniały

"kursu instruktorskiego nie

nie tylko naszemu środowi-

kurs i jak mawiał hm. S. Mi-

przeżyć". Dodatkowo do dzia-

sku, ale też uczestnikom z

rowski "Kursu instruktorskiego

łania motywowała nas świa-

można odbyć. Kurs trzeba

Chorągwi Krakowskiej, Hufca nie można odbyć. Kurs trzeba
ZHP Ziemi Gliwickiej, Hufca przeżyć.”

domość, że zdecydowana

ZHP Ziemi Tyskiej oraz Huf-

osoby spoza naszego środowi-

ca ZHP Rudy Śląskiej. Jak
było? Myślę, że najlepiej kurs
podsumują sami uczestnicy,
jak i kadra :)

hm. Michał Rzepka HR
Komendant Kursu Drużynowych Drużyn Harcerskich
„Wielka

większość uczestników to
ska, będące przybocznymi ,
którzy przygotowują się dopiero do pełnienia najważniejszej w ZHP funkcji - drużynowego.

→

Chcieliśmy na czas
kursu stworzyć drużynę kur-

nowo "odkryć" jak wielki

Dziękuję także całemu naszemu

sową, sprawić by drużynowi

potencjał i siła tkwi w mło-

HZKK, czyli całej kadrze kurso-

i przyszli drużynowi poczuli

dych ludziach, w większości wej, za to, że miałam możliwość
jeszcze niepełnoletnich, zdo- pracować z Wami już po raz kolej-

na sobie sposób działania
harcerskiej metody. Na ile
się to udało... Myślę, że naj-

bywających lub przygotowu- ny... A że to najlepsi ludzie, jakich
jących się do zdobywania
mogę mieć w Zespole... to chyba

lepiej ocenią to kursanci...

stopnia instruktorskiego.

sami się przekonaliście! ;) Mam

Dla mnie to ich zdanie jest

Mówiąc potocznie, jednak

nadzieję, że do zobaczenia na in-

najcenniejsze.

całkiem szczerze, kurs

nym, wspólnym, harcerskim szla-

"naładował pozytywną at-

ku!”

W mojej opinii są
rzeczy i rozwiązania, które

mosferą moje harcerskie

phm. Natalia Rzepka HR

nam się udały i są skuteczne

akumulatory do dalszego

Szefowa HZKK

i efektywne. Pozostaje na

działania". Wierzę, że tej

pewno pewna sfera, nad któ-

energii wystarczy bez pro-

rą chciałabym się pochylić i

blemu na kolejne miesiące :)

ulepszyć w czasie organizo-

A na koniec chciałabym po-

wania kolejnych form kształ-

dziękować uczestnikom kur-

ceniowych w naszym hufcu.

su (tak właśnie Wam!) za

Podobnie jednak jak nasi

zaangażowanie, szczerość i

kursanci, tak i my - kadra,

ZAUFANIE jakim obdarzy-

wciąż się uczymy, samodo-
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Ponadto kurs pozwolił mi na opiecznych...

liście mnie na kursie. Za pro-

„Wielka gra była dla mnie
super przygodą, podczas której
nauczyłam się wielu nowych rzeczy, a przy okazji świetnie się bawiłam. Poza tym kurs był dla mnie
ogromną wymianą doświadczeń,
oraz dużym źródłem inspiracji do
dalszej pracy.”

skonalimy. Ten kurs również

blemy błahe i ważne, harcer-

był dla mnie kolejnym, jed-

skie i nieharcerskie, którymi

sam. Marianna Strzeja

nym z wielu etapów mojego

dzieliliście się w czasie roz-

Hufiec ZHP Ruda Śląska

samorozwoju. Rozwinęłam

mów w licznym lub mniej

swój warsztat kształceniowy

licznym gronie, prowadzo-

oraz otrzymałam wiele infor-

nych w czasie posiłków, w

macji zwrotnych dotyczą-

przerwie między zajęciami i

cych mojego sposobu kształ-

po zajęciach. Dziękuję także

cenia, doboru środków i

za gościnę w czasie zbiórek

form, sposobu dokonywania

wizytacyjnych i możliwość

oceny prac zaliczeniowych...

poznania Waszych pod-

→
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dę zasługuje na ocenę więk-

tylko takie podejście jest klu-

szą niż celujący. Minusów

czem do sukcesu - jeżeli coś co

nie ma, a jak się pojawiły to

jest naszą służbą bądź pracą,

szybko były zapomniane

jest jednocześnie pasją. I zaję-

przez całą wspaniałą atmos-

cia, na których mogliśmy z Wa-

ferę kursu. Naprawdę ciesze

mi, Pasjonatami rozmawiać,

się, że mogłam w nim

dyskutować, i zbiórki, na któ-

uczestniczyć, poznać no-

rych mogliśmy spotkać także

wych ludzi, a kadrę jeszcze

tych, którzy są odbiorcami Wa-

sam. Kinga Bryśkiewicz

bardziej. Oraz zdobyte infor-

szej pasji było dla mnie ogrom-

Hufiec ZHP Chrzanów

macje na 100% wykorzy-

nym ładunkiem motywacji i po-

stam, część naprawdę była

zytywnej energii. Jeżeli Wy, Kur-

„Kurs był dla mnie niesamo-

dla mnie nowością w 4 let-

sanci, macie podobne odczucia to

witym przeżyciem na którym

niej pracy z drużyną, a część

znaczy, że kurs się naprawdę udał.

mogłam przeżyć wiele no-

poukładała się jeszcze bar-

Przecież prócz wiedzy 'w pigułce'

wych doświadczeń. Przed

dziej. Dziękuję, że mogłam

równie ważny jest też 'zastrzyk'

kursem obawiałam się, że

wziąć udział w kursie, a tak-

motywacji :)”

mogę nie dać sobie rady jed-

że dziękuję przy okazji za

nak dzięki pomocy i życzli-

wyróżnienie, które mnie za-

wości kadry kursu żadne za-

skoczyło, po prostu pracowa-

danie nie było dla mnie prze-

łam na kursie tak jak z dru-

szkodą nie do pokonania.”

żyną. Dzięki wielkie!”

„Kurs był na pewno niezwykły – utrwalenie wiedzy, wymiana doświadczeń z funkcyjnymi innych hufców, niezwykłe historyjki i zacieśnienie harcerskiej więzi jeszcze
mocniej! ;)”

dh. Julia Kołodziej

pwd. Żaneta Wierzgoń

Hufiec ZHP Ziemi Tyskiej

Hufiec ZHP Chrzanów

phm. Michał Kowalski
HZKK

„Kurs był świetny :D nauczyłam
się wielu nowych przydatnych
umiejętności oraz poznałam wspaniałych ludzi.”
pion. Ewa Böhm

„Po raz kolejny nie

„Kurs zrobił na mnie

zawiodłam się na kursie. Mi-

duże wrażenie głównie ze

mo, że początkowo byłam

względu na Kursantów :) W

sceptycznie nastawiona i

trakcie tych dwóch weeken-

szłam tylko po to by mieć

dów ( i paru wizytacji) mia-

papier. Po każdych zajęciach

łem do czynienia z ludźmi,

nie mogłam doczekać się

dla których całe harcerstwo

następnych, poziom napraw-

jest pasją. Moim zdaniem

Hufiec ZHP Ziemi Tyskiej

→

„Na kursie oprócz wiedzy, którą zdobywaliśmy za
każdym razem w ciekawy sposób, mogliśmy poczuć niepowtarzalną atmosferę i zgranie
wszystkich uczestników. Mam
nadzieję, że nasze HZKK zawsze będzie zapraszało harcerzy
z poza Hufca na kursy, można
się wiele od siebie nauczyć i
powymieniać doświadczenia.
Podsumowując, kurs i jego
przygotowanie na wielki, wielki plus! Dziękuję całej kadrze
za chęci i organizacje kursu :)”

dlatego chciałam podziękować
za poświęcony czas, za zaangażowanie w ten kurs oraz za sprostanie moim oczekiwaniom :)”

sam. Agata Floryańska
Hufiec ZHP KrakówKorowdrza
„Nasz kurs był dla mnie
wyjątkowy z kilku względów.
Moim zdaniem głównym składnikiem tej niepowtarzalności był
skład osobowy. Różni ludzie z
różnych środowisk z czasami
zupełnie odmiennym bagażem
doświadczeń sprawili, że każdy
sam. Weronika Lisowska element kursu stał się okazją do
Hufiec ZHP Chrzanów zdobywania doświadczenia i inspiracji zarówno dla kadry jak i
„Na pierwszy zjazd
uczestników. Ta „odmienność
jechałam z niepewnością. Mokulturowa” jest dla mnie najważim głównym zmartwieniem
niejszym zjawiskiem tego kursu
było, to jak przyswoję tyle
i ogromną motywacją do tego,
wiedzy w te kilka dni? Jednak
aby przy planowaniu swojej droKadra prędko rozwiała moje
gi harcerskiej szukać okazji do
wszelkie obawy. Zajęcia były
znajdywania ścieżek również
prowadzone fenomenalnie!
poza naszym hufcem. Sama naPrzede wszystkim kurs był dla
tura kursu metodycznego była
mnie niesamowitą inspiracją i
również wspaniałą okazją do
motywacją do poprawienia
tego, aby znaleźć jak najciekawkilku nieścisłości w mojej drusze formy pracy, by inspirować
żynie oraz do wprowadzenia
innych i samemu rozwinąć swój
nowości. Poznałam wspaniawarsztat. To wyzwanie, jakim
łych ludzi, z którymi wymiebył ten kurs, było dla mnie ważniłam się doświadczeniami i
ną lekcją.”
dzięki którym panowała POZYTYWNA atmosfera. Mam
pwd. Kamil Koniuch
nadzieję, że się jeszcze kiedyś
HZKK
spotkamy :D Poza tym gdyby
nie Kadra, KDDH "Wielka
Gra" pewnie by się nie odbył,
Str. 8

„Ten kurs zmienił
praktycznie moje całe działanie harcerskie, nauczył mnie
jak pracować z dziećmi w razie zajęć, które są trudne do
zrealizowania, kurs dał mi nowe pomysły na wiele lat mojej
pracy harcerskiej za co chciałbym podziękować.”
odk. Dawid Warzecha
Hufiec ZHP Ziemi Gliwickiej

„Dla mnie kurs
"Wielka gra" jest jednym z
harcerskich wydarzeń, które
będę chętnie wspominać ;)
Mam nadzieję, ze myślą tak
też kursanci, bo dobrze wiem
jak dużą dawkę energii do
działania potrafi dać fajny
kurs. Przez te dwa zjazdy przelała się masa wiedzy, doświadczenia oraz kreatywnych pomysłów i to nie tylko od kadry
ale także od kursantów - a myślę, że każdy lubi posłuchać
jak to jest gdzie indziej jednocześnie czerpiąc z tego jak najwięcej ;) Życzę wszystkim
kursantom by z pasją pełnili
swoją funkcję oraz by zawsze
chciało się chcieć ;) Do zobaczenia na harcerskim szlaku!”
phm. Aleksandra Nowak
HZKK
Autorka artykułu:
sam. Kinga Bryśkiewicz
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„ODWAZNIE TWÓRZMY POKÓJ!”
Jak co roku rów-

wane jest do Wiednia. Au-

chowa.... Oczywiście i tam nie

nież i w tym harcerze z na-

striaccy skauci przekazują je

mogło nas zabraknąć.

szego hufca wzięli udział w

dalej, na teren całej Europy.

Częstochowa przywitała nas

sztafecie Betlejemskiego

Polscy harcerze każdego ro-

wiatrem i deszczem ..Ale co to

Światełka Pokoju.

ku otrzymują ogień od skau-

dla harcerzy... Reprezentanci

Ta piękna idea zrodziła się w

tów słowackich.

naszego hufca wzięli udział w

Austrii w

grze miejskiej na terenie

1986 roku.

klasztoru jasnogórskiego. Nie

Jej celem

było łatwo , ale daliśmy radę.

było zjedno-

Potem tradycyjna

czenie ludzi

msza ,podczas której dh. na-

wokół ognia,

czelniczka ZHP hm. Małgo-

który odgry-

rzata Sinica przekazała Świa-

wa tak waż-

tełko przywiezione z Zakopa-

ną role w

nego zgromadzonym harce-

życiu czło-

rzom.

wieka.

Z wielką dumą moPoczątkowo inicjaty-

gliśmy wziąć udział w tym

Trochę zmarznięci ,ale zadowoleni wróciliśmy do do-

wa ta wiązała się z udziałem

ważnym dla nas dziele.

organizacji charytatywnych

Część

wziąć udział

działających przy kościele.

harce-

w dalszym

Bardzo szybko, jak nietrudno

rzy

przekazywa-

się domyślić, w całą sprawę

hufca

niu Światełka

włączyli się skauci.

Chrza-

instytu-

Co roku wybrana

mów ,żeby w poniedziałek

nów

dwójka ,chłopak i dziewczy-

obecna była w harcerskim

cjom ,organizacjom oraz miesz-

na, biorą udział w odpale-

schronisku na Głodówce w

kańcom Chrzanowa i Libiąża.

niu ognia w grocie Narodze-

Tatrach i zapoczątkowała

nia Pańskiego w Betlejem.

sztafetę BŚP po Polsce.

Stamtąd Światełko przekazy-

Kolejny etap to była Często-

~pwd. Katarzyna Cebula

POKAŻ ŚWIATŁO!
Dnia 11 grudnia wy-

cerki z różnych jednostek i

Potem ze wszystkimi obec-

braliśmy się wspólnie do

hufców podchodzili do sie-

nymi harcerzami utworzyli-

Częstochowy , aby odebrać

bie, aby złożyć sobie życze-

śmy krąg i po ostatnim

Betlejemskie Światełko Po-

nia świąteczne. Następnie

„Czuwaj!” udaliśmy się do

koju. W tej przygodzie

udaliśmy się do Kaplicy Cu-

domu. Dla mnie najbardziej

uczestniczyli przedstawiciele

downego Obrazu na mszę

wartościowym wspomnie-

jednostek z naszego hufca.

świętą. W pamięci na pewno

niem z tamtego dnia jest at-

nam zapadło kazanie poru-

mosfera jaka panowała w ten

Gdy już dotarliśmy
na Jasną Górę zastali-

dzień, ponieważ

śmy inne reprezentacje

tworzyli ją życzliwi

Hufców Chorągwi Ślą-

ludzie kierujący się

skiej. Później podzieli-

tymi samymi dro-

liśmy się na patrole, aby

gowskazami co my

wziąć udział w „biegu

oraz żyjący według

betlejemskim”. Podczas

podobnych warto-

biegu daliśmy z siebie

ści co nasze.

wszysko na każdym z

Następnego dnia

czterech punktów, a lu-

reprezantacją hufca

dzie, których pozaliśmy

z komendantem

w trakcie biegu byli bar-

udała sie do naj-

dzo życzliwi. Zadania, które
mieliśmy wykonać dotyczyły

szające temat tegorocznego

Chrzanowie. Przekazaliśmy

Jasnej Góry, jak i tegorocz-

hasła BŚP „Odważnie twórz-

Betlejemnie Swiatełko Poko-

nego przekazania BŚP. Po

my pokój”.

ju m. in. burmistrzowi i sta-

biegu udaliśmy się do Sali

Str. 10

ważniejszych instytucji w

Betlejemskie Świa-

roście. Odwiedziliśmy róz-

Kordeckiego, gdzie wspólnie

tełko Pokoju zostało przeka-

nież siedzibę Państwowej

kolędowaliśmy i składaliśmy

zane wszystkim zebranym

Straży Pożarnej, Policji oraz

sobie życzenia. Najpiękniej-

hufcom przez namiestniczkę

Sąd Rejonowy. Udzieliliśmy

sze było w tym to, że nikt nie

ZHP hm. Małgorzatę Sinicę

wywiadu Chrzanowskiej Te-

patrzył na siebie jako na ko-

oraz komendantkę Chorągwi lewizji Lokalnej.

goś obcego. Haercerze i har-

Śląskiej hm. Annę Peterko.
NA HARCERSKIM SZLAKU
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DEKALOG HARCERZA!

CZUWAJ!

mi się ich wykonywać po

co staram się robić na każ-

całym dniu szkoły.

dym kroku, staram się pomagać w każdy możliwy sposób, jest to czynność która

Ja jako osoba niedawno jeszcze nie związana
z ZHP chciałbym Wam –
druhnom i druhom przedstawić jak wyglądało moje stosowanie się do punktów prawa

harcerskiego,

którego

jeszcze niedawno nie znałem. A więc przejdę do konkretów.

Po krótkim opisaniu
mojego stosowania się do
pierwszego punktu nadszedł
czas na punkt drugi jakim
jest „Na słowie harcerza polegaj jak na Zawiszy”. Jeśli
chodzi o stosowanie się do
tego punktu to bywało różnie
– najczęściej inni mogli na
mnie polegać lecz zdarzało

Do pierwszego punk-

się że zawiodłem swoich

tu mogę powiedzieć że poło-

znajomych

wicznie

rodziny. Lecz starałem się

spełniałem

swoje

czy

członków

obowiązki ze względu iż nie

aby

były one związane z Przyrze-

słowa jeśli coś obiecałem

czeniem

Ale

innej osobie i pokazać że

wracając do pierwszej części

może mi zaufać i na mnie

tego punktu – sumiennego

polegać.

harcerskim.

zawsze

spełniania swoich obowiązków – podczas gdy nie byłem jeszcze harcerzem starałem się spełniać swoje obowiązki sumiennie i wykonywać je w pełni co nie zawsze
się udawało ze względu np.
na niezaplanowane zdarzenia
czy z powodu, że nie chciało

dotrzymywać

niej najwięcej radości i daje
szczęścia życiowego.
Czy w każdym widziałem bliźniego i każdego
uważałem za swojego bliźniego? To trudno mi stwierdzić jednoznacznie lecz od
kiedy pamiętam uważam że
każdy człowiek, nieważne
czy to „cywilny” człowiek,
harcerz czy osoba wyznająca
inną religie – dla mnie każdy
człowiek jest równy, ma
równe prawo do życia – dla
mnie to oznacza, że widzę
bliźniego w innym człowieku, widzę w innym człowie-

Jak stosowałem się
do trzeciego punktu Przyrzeczenia

sprawia mi najprawdopodob-

harcerskiego?

To

ku osobę taką sama jak ja –
na równi ze sobą jesteśmy
niezależnie od wszystkiego.

czynność do której wkładałem jak i nadal wkładam najwięcej serca jeśli można tak
powiedzieć – czyli byciu pożytecznym i możliwości niesienia pomocy. To jest coś,

→

Piąty punkt związany

parki

narodowe

oraz

smutnymi wydarzeniami jak

co związane z

śmierć członka rodziny czy

z rycerskim postepowaniem

wszystko

jest przeze mnie odbierany

pięknem Matki natury.

jako okazywanie manier i

Posłuszeństwo

kultury osobistej w życiu

tutaj chyba zaczynają się

codziennym jak i w momen-

schody dla mnie, może to ze

tach gdy jest ona wymagana.

względu okresu buntu a mo-

zazwyczaj kończyła się z

Mam tutaj na myśli takie sy-

że dlatego że mam charakter

momentem gdy zobaczyłem

tuację jak na przykład otwie-

jaki mam, mianowicie zaw-

coś co bardzo chciałem mieć

ranie drzwi kobiecie czy mó-

sze chciałem podążać swoją

i miałem wystarczająca ilość

wienie „dzień dobry!” gdy

ścieżka nawet gdy inni mó-

gotówki, więc trudno mi by-

wchodzę do sklepu czy gdy

wili stanowcze „NIE”. Lecz

ło oszczędzić na cokolwiek.

zjawiają się goście w domu.

nie oznacza to ze byłem nie-

Chociaż zawsze miałem te

Postepowanie po rycersku to

posłusznym dzieckiem. Zaw-

kilka złotych schowane na

dla mnie taka znajomość

sze gdy ktoś sprawował nade

„czarną godzinę” żeby móc

savoir- vivre i stosowania się

mną władzę to okazywałem

dołożyć swojego „grosza”

do niego w każdej możliwej

takiej osobie większy szacu-

gdy ktoś był w potrzebnie,

sytuacji.

nek niż reszcie ze względu

czy to w domu mamie na coś

że była to osoba która dbała

zabraknie pieniędzy czy to

o mnie lecz także byłem za-

bezdomnej osobie spotkanej

leżny od takiej osoby.

w mieście. Często starałem

Jeśli chodzi o punkt
związany

z

miłowaniem

przyrody i poznawaniem jej
to dużo się nie mam co wy-
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ne

czymś podobnym. Na ogół
–

i

Z moją pogodą ducha

starałem się być pogodny i
dzielić się moją radością.
Moja

oszczędność

się ofiarować pieniądze czy

powiedzieć co nie oznacza

bywało różnie – To czasem

inne rzeczy materialne dla

że nie szanuje przyrody –

było we mnie tyle szczęścia

osób potrzebujących.

wręcz odwrotnie, wierze że

że dorośli i nie tylko dziwili

jeśli my będziemy szanować

się skąd we mnie tyle radości

przyrodę to ona nam to od-

i nigdy nie umieli tego pojąć,

wzajemni tak samo jak złe

lecz zdarzały się dni kiedy

uczynki na jej niekorzyść,

miałem tak zwanego „doła” i

taka

pomiędzy

nie miałem ochoty na nic,

człowiekiem a naturą. Co do

dosłownie na nic. Lecz suge-

poznawania natury to zawsze

ruje, że mogło to być spowo-

marzyłem aby zwiedzić róż-

dowane

symbioza

różnymi

→

bardzo

NA HARCERSKIM SZLAKU
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Ostatni

jest

ust. W uczynkach mając na

chyba najtrudniejszym dla

myśli palenie tytoniu oraz

każdego człowieka zadaniem

spożywanie napojów alkoho-

moje

– mi tak samo jak wielu in-

lowym było dla mnie nie-

punktów Przyrzeczenia har-

nym osobom zdarzyło się

wielkim wyzwaniem gdyż od

cerskiego. Nadal się ich trzy-

pomyśleć coś złego w my-

zawsze brzydziłem się nie-

mam i staram się doskonalić

ślach w gniewie, która na

przyjemnym zapachem dy-

w każdym punkcie aby być

szczęście szybko przemijał.

mu tytoniowego, alkohol na-

jeszcze lepszym niż jestem.

W mowie zawsze sta-

tomiast uważam ze osoby

rałem się być czysty lecz

nieletnie nie powinny pić i

zdarzyło mi się cos powie-

tego się trzymam, jest on

dzieć nie tak, ale nie było to

moim zdaniem zbyt niszczą-

celowym zachowaniem. Ra-

cy nie tylko organizm jak i

czej

takie

czasami życie ludzi i nisz-

„wymsknięcie się” słowa z

czenie ich szczęścia. Alko-

było

punkt

to

holowi również mówię nie.
Tak

prezentuje się

stosowanie

się

do

Tomasz Tomala

SZLACHETNA POMOC
W weekend 10-11

dziny. Wśród prezentów od

grudnia odbył się finał Szla-

darczyńców pojawiały się

zem z rodziną ze szczęścia.

chetnej Paczki. Trzynastu

meble czy piecyki gazowe,

W tym roku udało nam się

wolontariuszy razem z lider-

których brakowało rodzi-

pomóc 26 rodzinom. Kiero-

ką pwd. Aleksandrą Rozbic-

nom. Niektórzy przywozili

waliśmy się ideą ‘mądrej

ką podsumowali swoją pra-

bardzo dużo paczek, a wtedy

pomocy' i pomagaliśmy tyl-

cę. Wśród wolontariuszy

wszyscy pomagali je nosić.

ko najbardziej potrzebują-

znaleźli się harcerze z Hufca

Wszystko przeładowywali-

cym. Na pewno każdy się

ZHP Chrzanów. Kierując się

śmy z samochodów darczyń-

zgodzi, że to wszystko było

ideą ‘mądrej pomocy’ uzy-

ców do samochodów kierow- warte włożonej w to pracy.

skaliśmy pomoc dla 26 ro-

ców. Następnie wszystko

dzin. Już od rana wszyscy

przewoziliśmy do rodziny i

mieli pełne ręce roboty. Każ-

razem rozpakowywaliśmy.

dy wolontariusz w napięciu

Były to piękne chwile dla

oczekiwał na przyjazd dar-

nas wszystkich. Często zda-

czyńców z paczkami dla ro-

rzało się, że płakaliśmy ra-

dh. Dominika Gromada
4 AŚDH „Płomienie”

XVII Kolędowanie Szczepu
16 grudnia w Zespole
Szkół nr 1 w Chrzanowie
odbyło się coroczne Kolędowanie Szczepu. Wzięło w
nim udział ponad 100 zuchów, harcerzy i wędrowników z siedmiu jednostek
podstawowych naszego hufca.
Kolędowanie rozpoczęło się uroczystym apelem
szczepu. A następnie zuchy,
harcerze i wędrownicy z
siedmiu jednostek naszego
hufca rywalizowali ze sobą
w kategorii kolędy lub piosenki świątecznej obcojęzycznej. Harcerze zaprezentowali znane i lubiane piosenki świąteczne w języku
angielskim, takie jak „Merry
Chistmas everyone” czy „Let
it snow”. Wędrownicy przy
akompaniamencie
gitary
przepięknie zanucili hiszpańską kolędę – kołysankę dla
Dzieciątka pt. „A la Nanita
Nana”.
Zuchy z trzech gromad zuchowych zaprezentowały natomiast kolędy w
najbardziej
egzotycznych
językach. Zuchy z 21 GZ
„Misie Patysie” zaśpiewały
wszystkim zgromadzonym
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japońską wersję piosenki
„Jingle bells” a zuchy z p GZ
„Poszukiwacze
zaginionej
krainy” wesołą i skoczną
piosenkę o osiołku pt. „El
burrito sabanere”. Zuchy z 1
GZ „Zdobywcy Nibylandii”
zaprezentowały
natomiast
kolędę „Narodził się Jezus”
w języku suahili.
Każda
jednostka
przedstawiła także ciekawostkę o kraju, w języku
którego śpiewała kolędę.
Uczestnicy Kolędowania dowiedzieli się m.in.: że w
Wielkiej Brytanii zostawia
się nie tylko smakołyki dla
Mikołaja, ale też marchewki
dla reniferów, a w Hiszpanii
dzieci w Święto Trzech Króli
zostawiają buty, aby pojawiły się w nich podarki. Poznaliśmy także tradycje bożonarodzeniowe rodem z Afryki.
W Ugandzie bębny już na
tydzień przed Bożym Narodzeniem oznajmiają radosną
nowinę o narodzeniu Jezusa.
Czynią to wesołe korowody
krążące od chaty do chaty, a
dzieci dodatkowo cieszą się
wakacjami.

na scenie, jury udało się na
obrady, a wszyscy zgromadzeni mogli złożyć sobie
świąteczne życzenia i połamać się opłatkiem. Każdy
uczestnik kolędowania mógł
także poczęstować się słodką
niespodzianką – muffinką.
Wreszcie
nadszedł
długo oczekiwany czas ogłoszenia wyników. Wśród drużyn harcerskich i wędrowniczych pierwsze miejsce
otrzymały:
1
ŚDH
„Patronus” oraz 11 DW
„Tesla”. W pionie zuchowym zwyciężyła natomiast
1 GZ „Zdobywcy Nibylandii”. Zwycięzcy otrzymali
wielki karton cukierków,
którymi tradycyjnie podzielili się ze wszystkimi uczestnikami kolędowania. Następnie zawiązano krąg, wykonano pamiątkowe zdjęcie i parę
minut po godzinie 19 wszyscy rozeszli się do domów.
phm. Natalia Rzepka
HR

Gdy wszystkie jednostki zaprezentowały się już

TYTUŁ BIULETYNU
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Czuję się zainspirowana!
Kiedy pada zdanie:

Poszukując weny do pracy

to warto się tam wybrać i w

„Jak na to wpadłaś? Świetny

korzystam z rozmaitych me-

ten sposób stymulować swój

pomysł!”

tod.

proces myślowy. Przykłado-

odpowiadam,

że przyszedł taki moment,

wo celem naszego przedsię-

gdy szłam ulicą i nagle mnie

wzięcia jest gra miejska dla

oświeciło. Cóż, odpowiedź

szkół

nie jest za bardzo rozbudo-

„Szlakiem Szewczyka Dra-

wana. Pojawia się wówczas

tewki” w Krakowie. Ustalili-

natłok myśli, które poszuku-

śmy, że całość odbędzie się

ją najlepszego rozwiązania,

w obrębie starego miasta

bo przecież kiedy szłam ta

i związana będzie z zapozna-

ulicą to coś jeszcze musiało

niem dzieci z polskimi le-

wpłynąć na moje postrzega-

gendami. Oczywiście może-

nie rzeczywistości. W takim

my cały plan obmyślić w

razie skąd bierze się inspira-

biurze, w czterech ścianach,

cja do stworzenia czegoś nie-

za zamkniętymi drzwiami,

zwykłego, co porwie tłumy i

ale wspólne wyjście z zespo-

sprawi, że wymagany pospełniony?
Zatem czym ona jest?
Jest natchnieniem, które pobudza do twórczego działania. Sprawia, że pozornie
prosty przedmiot czy przedsięwzięcie jest jak nieoszlifowany diament. Wystarczy
dodać mu jedną małą cechę,
a zmieni się w coś niepowtarzalnego.

łem projektowym na pewno

PO PIERWSZE!

ziom naszej estetyki zostanie

podstawowych

przyniesie ciekawsze kon-

Nic nie wymyślisz siedząc

cepcje i bardziej wyrazistą

ciągle za biurkiem! Wyjdź z

„burzę mózgów”. Po przej-

b

,

ściu trasy gry, choćby jeden

z domu i idź do miejskiego

raz, mamy pełen worek po-

parku. Posłuchaj śpiewu pta-

mysłów na zadania na po-

ków, oczyść umysł, wycisz

szczególnych punktach, za-

się. Natura jest niezwykle

rys grafiki „karty gry” i do-

inspirująca.

datkowych

i

u

r

a

Przypatrz

się

atrakcji.

Niby

ludziom, których mijasz na

tylko spacer, a jednak projekt

tym spacerze, pomyśl czego

gotowy!

oni mogliby oczekiwać od
Twojego projektu. Jeśli projekt zrealizowany ma być w
jakiejś konkretnej przestrzeni

cdn…
phm. Aneta Kobylecka

DOŁĄCZ DO NAS

ul, 3 Maja 1
32-500 Chrzanów
tel. (32) 623-33-15, 604-914-867
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Jesteśmy w
sieci!

Od Redakcji :)

