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Jak tam Wasze postanowienia noworoczne? Macie już
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odhaczyć w grudniu 2019 jako te dotrzymane.
W Nowym Roku życzę Wam wspaniałych
i niezapomnianych chwil, w gronie rodziny
i przyjaciół, wielu niezwykłych harcerskich przygód,
realizacji kolejnych stopni
i doskonalenie sprawności.
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Powodzenia w 2019 roku!

Do zobaczenia wkrótce, gdzieś Na Harcerskim Szlaku!

phm. Aneta Kobylecka
Szefowa Gazety

Zuchowe wróżenie
Dnia 23.11.2018 r. odbyły się An-

„Czary, mary,

drzejki Namiestnictwa. Dzięki uprzejmo-

Czary, mary,

ści dyrekcji SP8 impreza odbyła się
w

Szkole

Podstawowej

nr

8

Aby wróżby się spełniły

w Chrzanowie. W spotkaniu wzięły
u

d

z i

a

ł

z

u

c h y

z gromad: Misie Patysie oraz Słoneczni

Złóżmy dary…
Tu się dzieją takie czary,
Że to wprost nie do wiary.”

Indianie.
Podczas imprezy zuchy poznały
tradycje i zwyczaje związane z obrządkiem Andrzejek, a także miały okazję poznać swoją przyszłość przy pomocy
przygotowanych

wróżb.

Kolejnym punktem imprezy był
bieg z wróżbami. Nie obyło się bez
tradycyjnych wróżb takich jak lanie wosku
czy wróżenie ze skórki z jabłka. Był też
czas na poznanie nowych i dotąd niezna-

Co więcej każdy uczestnik imprezy miał możliwość wykonania osobistego drzewka szczęścia- majsterka ta
przypadła do gustu wszystkim zgromad z o n y m

Z u c h o m .

Każde drzewko wykonane było
w

sposób

o r a z

nych metod określenia swojej przyszłości
np. wróżba „kolorowe zapałki”.
Po skończonym wieczorze wróżb
wszyscy zawiązali krąg i wraz z drzewkami
szczęścia pogodnie wrócili do swoich
domów.

oryginalny

p o m y s ł o w y .

Impreza nie mogła się odbyć
bez magicznie wypowiedzianych słów,

pwd. Beata Zygmunt

które zapoczątkowały wielki wieczór
wróżb:
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ZAREJESTRUJ SIĘ I DOŁĄCZ DO
NAJWIĘKSZEJ GRUPY BADAWCZEJ
W ZHP!

Źródło: www.panel.zhp.pl
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Nowe władze, nowa przyszłość
tać

ze

sobą

kompetencje



Zjazd

Nadzwyczajny i doświadczenie instruktorów
Hufca ZHP Chrzanów okazał seniorów, a także młodych
się być jednym z najbardziej instruktorów. Zdania
były
burzliwych ostatnich lat.
podzielone, dlatego też uczest24 listopada 2018 roku nicy

zjazdu

mogli

pwd. Mateusz Kubacki –
z-ca

Komendatna

ds. organizacyjnych


pwd.
z-ca

zadawać

Paweł

Walesic

Komendatna

pwd.

Kamil

tkali się instruktorzy i instruk- właściwego komendanta. Moim

z-ca

Komendatna

torki hufca Chrzanów w celu zdaniem część z nich była

ds. programu

dokonać

wyboru nowego komendanta agresywna
oraz komendy, która przez czasem

i

nawet

wyboru

prowokująca,
z

miejsca

najbliższe pół roku ma spra- wykluczająca

kandydaturę

wować pieczę nad organizacją konkretnego

instruktora.

harcerstwa

w

Chrzanowie. Natomiast

każdy







Wybór nie należał do

phm. Janusz Spyt oraz pwd. najprostszych, jednak po 7
Paweł Walesic. Zostali oni po- godzinach pytań i odpowiedzi
proszeni

o

Koniuch

-

Hufca

phm. Aleksandra Nowak –

phm. Agnieszka Ziarek –
członek

komendy

ds. kształcenia

Obrady trwały około 8 godzin. z twarzą i odpowiedział kompedydatów: hm. Janusz Krupnik,

Hufca

skarbnik Hufca

wyszedł

Zgłosiło się trzech kan- tentnie na zadane pytania.

-

ds. pracy z kadrą

na Sali konferencyjnej chrza- pytania, dzięki którym łatwiej
nowskiego domu kultury spo- byłoby

Hufca



pwd. Kinga Bryśkiewicz –
członek

komendy

ds. promocji
Osobiście brałam udział

przedstawienie Zjazd Nadzwyczajny (dopiero
swojego programu na nadcho- przy szóstym głosowaniu)
dzące miesiące. W pewnych z d ec y d ow a ł , ż e no w y m

w Zjeździe i mam nadzieję, że

kwestiach zgadzali się ze sobą K o m e n d a n t e m
Hufca
i powielali opinie kontrkandy- Chrza nów zostaje druh

waniom

datów, np. współpraca z kadrą phm. Janusz Spyt.
podstawowych jednostek oraz
Głosowanie nad komenrewitalizacja bazy obozowej
da zaproponowaną przez
w Szarym Dworze. Pojawiły
dh. Spyta było już tylko czystą
się także opinię, że należy
formalnością. W jej skład wew odpowiedni sposób popląszły następujące osoby:
Str. 4

obecna

komenda

wraz

z komendantem sprosta oczekiinstruktorów

i instruktorek Hufca Chrzanów.
Liczę również na to, że w ciągu
najbliższego pół roku uda się im
zrealizować

założenia,

przestawione

zostały

jakie
na

zjeździe.
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Nowemu

Komendantowi

i

odpowiedzialność

za

siebie

i Komendzie Hufca Chrzanów życzę

i innych. Było dla mnie wielką

owocnej pracy! Kto wie, może dzięki

przyjemnością oraz wyróżnieniem

intensywnej współpracy z kadrą

sprawować funkcję Szefa Zespołu

i instruktorami zostaną ponownie wy-

Promocji i Informacji naszego Hufca.

brani na kolejną kadencje w czerwcu

N o w e m u

2019 roku.

pwd. Kindze Bryśkiewicz, życzę by

Mając okazję pisać ten artykuł

s z e f o w i

–

dla niej również była to możliwość

chciałabym podziękować za współpracę

otwierająca

z Komendą Hufca w 2018 roku.

i

poszerzania

wiele
sieci

drzwi

kontaktów.

Był to dla mnie czas nowych

Zgodnie z myślą Roberta Ba-

doświadczeń i pojawienia się innych

den-Powella „Życie bez przygód

perspektyw pracy zawodowej. Należy

byłoby strasznie głupie.”, harcerstwo

pamiętać, że każde doświadczenie

to

buduje nas samych. To jest też główny

niezależnie od obejmowanej funkcji.

jedna

wielka

przygoda,

element harcerskiej przygody – rozwój

phm. Aneta Kobylecka

„Nie to ma wielkie znaczenie, czy aktualnie osiągamy nasze najwyższe ideały,
lecz to, że są one wysokie” /Robert Baden-Powell/
„Wyobraźcie

sobie,

Wyprawa to ogrom-

patrzeć na otaczający

że na czas kursu za-

na odpowiedzialność

nas świat.

mieniamy

się

– trzeba ją dobrze

Będziemy wtedy mogli

w uczestników wy-

zaplanować, nauczyć

poczuć satysfakcję, taką

prawy

się

jak

wysokogór-

skiej…

z innymi jej uczestni-

Będziemy

wspólnie

kami, trzeba wziąć

zdobywać

kolejne

odpowiedzialność za

zdobywcy

ośmiotysięczników.”
W taki sposób, jesienią,

szczyty – nowe umie-

swoje działania, po- dla wędrowników rozpoczęła

jętności oraz wiedzę,

nosić

chociaż

własnych

niektóre

konsekwencje się wielka przygoda, czyli kurs
wyborów, przewodnikowski „SIĘGAJĄC

z nich trzeba będzie

uczyć się kompromi- SZCZYTÓW” zorganizowany

zdobyć w pojedynkę

sów,

-

wziąć na barki swój Kształcącej hufca Chrzanów.

pracować

swoimi

nad

słabościami,

a

plecak

wreszcie przez Hufcowy Zespół Kadry

doświadczeń Kurs

rozpoczęło

19

osób

p o k o n y w a ć

i w dolinach podzielić z różnych hufców: Chrzanów,

przeszkody na swojej

się nimi z przyjaciół- Trzebinia,

drodze…

mi.

Ale nie martwcie się,

Gdy włożymy pracę Sopot, a ukończyło go z wyni-

nikt nie będzie pozo-

w swój rozwój to kiem pozytywnym 18 osób,

stawiony sam sobie,

nasza

stanowimy

będzie dobrze przy- z naszego hufca.

zespół,

Ziemi

Gliwickiej,

Bochnia, Jordanów, Brzesko,

w y p r a w a w tym ośmiu wędrowników

połączony wspólnym

gotowana

celem.

temu ujrzymy świat instruktorzy hufca Chrzanów,

W trakcie kursowej

ze szczytów, z szer- którzy

wędrówki

szej perspektywy.

możemy

dzięki

Kadrę kursu stanowili

i

różne doświadczenia,

szczytów, to nic już czasu,

każdy sam decyduje,

nie

co jest warte tego,

samo,

aby

z

z

gór

sięgniemy włożyli

będzie

w

przygotowanie

przeprowadzenie

Ale

znieść

gdy

i

zbierać do plecaka

w doliny.
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współpracy

kursu

mnóstwo

energii,

serca

przede

takie w s z y s t k i m

a

wiedzy

b ę d z i e m y i umiejętności harcerskich.

większym

zrozumieniem
NA HARCERSKIM SZLAKU
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Kurs został zaplanowa-

i uzupełnianiem się w wielu

Lista osób, które ukończyły

ny w formie trzech biwaków

obszarach

weekendowych we wrześniu

- biwak wyjazdowy w Jaworzu

HUFIEC CHRZANÓW

i październiku. Dwa pierwsze

– Nałężu



Dawid Cudak

biwaki miały miejsce w Szkole



Wiktoria Graboń

Podstawowej



Karolina Lichota

HZKK



Mikołaj Szopa

w Ośrodku Harcerskim hufca

mam nadzieję, że dla wędrow-



Brygida Ślusarczyk

K

ników, którzy ukończyli kurs



Wiktoria Trzaska

w Jaworzu – Nałężu.

przewodnikowski „SIĘGAJĄC



Kamila Wierzba

Jako ogromne atuty kursu

SZCZYTÓW”, zdobyta pod-



Sandra Wierzgoń

przewodnikowskiego

czas niego wiedza będzie zaw-

HUFIEC TRZEBINIA

„SIĘGAJĄC

sze drogowskazem na instruk-



torskim szlaku.



Małgorzata Godyń

różnorodność



Martyna Oleś

środowisk harcerskich –



Kamil Spytkowski

nr

6

w Chrzanowie, a trzeci –
a

t

o

w

i

c

e

SZCZYTÓW”

można wymienić:


dużą

Jako

szefowa

uczestnicy pochodzili z 7

phm. Agnieszka Ziarek

różnych hufców, co dawało

Komendantka Kursu

możliwość szerokiej wy-

Przewodnikowskiego

miany doświadczeń harcer-

„Sięgając Szczytów”

skich
-

kurs:

Mateusz Gaj

HUFIEC PODGÓRZE


Oliwia Gromadowska

HUFIEC BRZESKO


Kamila Wyczesana

HUFIEC JORDANÓW

wielu

instruktorów



Karolina Kęder

prowadzących zajęcia, co za-

HUFIEC

pewniło różnorodność form

GLIWICKIEJ

pracy.



Agnieszka Hasiec

atrakcyjne zajęcia na ścian-



Mateusz Stefanek

ce

HUFIEC BOCHNIA



wspinaczkowej

PO-

ZIOM 450
-

zgraną

i



odpowiedzialną

kadrę kursu oraz dobre relacje
między kadrą, co zaowocowało

św i e tną

ws pół pr a c ą

ZIEMII

Zuzanna Seredyńska

Listopadowe duchy
Z 2 listopada na 3

(duchownych), którzy prze-

listopada 2018 odbyła się

prowadzili harcerzy przez

czyli pizza! Oprócz tego

najdłuższa noc w roku. Pew-

słowiański świat pełen tajem-

podczas biwaku obchodzili-

nie teraz zastanawiacie się,

nic. Po rozlokowaniu się w

śmy 18. urodziny drużyny,

jak to możliwe? Przecież naj-

salach, harcerze brali udział

zostało odśpiewane bardzo

dłuższa noc w roku dopiero

w biegu fabularnym, na któ-

głośne

przed nami pod koniec grud-

rym czekało na nich sporo

i każdy dostał kawałek pysz-

nia! Nic bardziej mylnego –

zadań

nego tortu w barwach naszej

właśnie

do

podczas

uczta,

„STO

LAT!”

drużyny.

tamtej nocy odbyła

Po

się niezwykła noc

udaliśmy

pełna słowiańskich

ostatnie zajęcia –

obrządków,

czyli

kominek,

Dziady!

W

sło-

którym odwiedził

wiański

obrządek

na s

zostały

wtajemni-

c z a s u

kolacji
się

na
na

duc h
–

czone dwie jed-

doświadczony

nostki – 4 Arty-

instruktor,

styczna

Środowi-

został przywołany

skowa

Drużyna

na nasze zajęcia

H a r c e r s k a

przez

„Płomienie” (jako

obrzęd.

który

prastary

gospodarze) i 28 Drużyna

tematyki słowiańskiej, ale też

Harcerska

„Eureka”

nieco współczesnych. Harce-

dziny,

A l w e r n i

rze mieli za zadanie zjeść

o harcerstwo, a on udzielił

(Hufiec ZHP Krzeszowice).

palce wiedźmy, przygotować

nam cennych wskazówek na

eliksir czy przebyć tor prze-

nasze dalsze harcerskie dzia-

Na prawie 50 osób z

szkód. Zmęczeni, ale zado-

łanie.

obu jednostek czekały atrak-

woleni uczestnicy wrócili do

zmęczonych

cje przygotowane przez sło-

szkoły, a tam czekała na nich

całego dnia udało się do

wiańskich

niespodzianka!

spania,

z

Str. 8

nawiązujących

Prawdziwa

żerców

Mieliśmy tylko 2 gożeby

wypytać

Wielu

ale

go

harcerzy
wrażeniami

byliśmy

też

TYTUŁ BIULETYNU
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przygotowani na tych bardzo

i satysfakcji!

Zostało zorganizowa-

szkołę, zjedliśmy pyszne śnia-

ne kino, na którym mogliśmy

danie i wróciliśmy do domu,

obejrzeć

aby

najstraszniejsze

odespać

noc

pełną

bajki, jakie tylko mieliśmy

wrażeń! Bardzo dziękujemy

odwagę

;)

drużynie z Alwerni za wspól-

Nasz seans zakończył się

ną zabawę i kolejną okazję

o godzinie 3 w nocy i wszy-

do

scy poszli położyć się spać…

środowisk!

obejrzeć

integracji

dwóch

Wydawać by się mogło,

że

wszystkie

wypełniły

już

głowy

marzenia

senne, ale dla 4 AŚDH
„Płomienie” noc wcale się
nie

skończyła!

W

nocy

odbyło się bardzo ważne
wydarzenie

–

ognisko,

podczas którego przyrzeczenie złożyło 5 osób – Alicja,
Angelika,

Natalia,

Paulina

i Zosia! Gratulujemy jeszcze
raz i bardzo się cieszymy, że
dziewczyny stały się pełnopr a w ny mi
Oprócz

ha r c er ka mi.
tego

swoje

upragnione brązowe sznury
zastępowych

otrzymała

dh. Ola i dh. Amelia J Mamy
nadzieję,

że

praca

z zastępami przyniesie im
mnóstwo

radości

pwd. Kinga Bryśkiewicz HO

ODWIEDŹ NAS NA
FACEBOOKU!

Rano posprzątaliśmy

facebook.com/4SDHPlomienie/

w y t r w a ł y c h !

DOŁĄCZ DO NAS

ul, 3 Maja 1
32-500 Chrzanów
tel. (32) 623-33-15, 604-914-867
www.chrzanow.zhp.pl

Jesteśmy w
sieci!

harcszlak.zhpchrzanow@gmail.com

