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Charakterystyka Drużyny: 

 
 

 

 Drużyna działa w PSP w Guzowie; 

 Powstała w 2000 roku. Działała do 2010r.                              

Od 2016 roku reaktywowana -  działa do dziś; 

 Drużynowa pwd Elżbieta Białas, działa od 2000 roku,                    

stopień instruktorski – przewodnik 2004r,, złożyła 

zobowiązanie instruktorskie 2004r. Od 29.11.2019r.  

członek Komendy Hufca ZHP Radom – Powiat;   

 Opiekun Agnieszka Patyna; 

 Drużyna zrzesza dzieci i młodzież w wieku 11-16 lat     

szkoły podstawowej i średniej. 

 Drużynę tworzy 2 zastępy wielopoziomowe, w sumie 12 

harcerzy: 

 „Płonące Serca” – zastęp harcerski, żeński – szkoła 

podstawowa – skład  6 druhen. 

 „Green Team” – zastęp harcerski, koedukacyjny – 

szkoła podstawowa i średnia – skład 2 druhny i 4 

druhów. 

 Zbiórki drużyny odbywają się co dwa tygodnie w szkole. 

 

 

 
 

 

 

Cele główne Drużyny Harcerskiej: 

Kształtowanie postawy patriotycznej i obywatelskiej. 

Pogłębianie poszanowania tradycji lokalnych. 

Rozwijanie współdziałania w grupie. 

Rozwijanie umiejętności planowania i organizowania pracy w zastępach i drużynie. 

Propagowanie właściwych sposobów spędzania wolnego czasu. 

Integracja z innymi drużynami harcerskimi.  

Współpraca z lokalnymi organizacjami. 

  

 



      Działania Drużyny: 

13.01.2019r. 

Wielka Orkiestra  

     Świątecznej Pomocy 

 Harcerki z Drużyny Harcerskiej „Płomień”                   

z  PSP w Guzowie wzięły  udział w 27. Finale 

Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy,                  

który przebiegał pod hasłem: 

„Pomaganie   jest dziecinnie proste”.  

 

 

 

 
 

 

W kweście na rzecz Fundacji WOŚP brało udział 

pięć  wolontariuszek: Wiktoria Brodowska, Anna 

Głogowska, Julia Patyna, Alicja i Patrycja 

Rejczak, które  zebrały kwotę 6321,21 zł plus 

obca waluta. 

 



23.03.2019r. 

 Kurs   zastępowych  w  Zakrzewie 

Kurs miał na celu przeszkolenie oraz 
przygotowanie harcerzy w wieku 11-15 
lat do pełnienia funkcji zastępowych                             
i przybocznych w drużynie – zgodnie                         
z metodami harcerskimi. Komendantem 
kursu była instruktorka ZHP dh Anna 
Tomala. W zajęciach uczestniczyło 27 
harcerzy.  

 

23 marca harcerze z Drużyny Harcerskiej „Płomień” z PSP w Guzowie brali 

udział w kursie zastępowych i przybocznych w PSP w Zakrzewie, który został 

zorganizowany przez Hufiec ZHP Radom-Powiat.   

        

Kurs zakończył się wręczeniem patentów zastępowych dla wszystkich 

uczestników.   Opiekunem harcerzy była dh Elżbieta Białas. 



 
05-06.04.2019r. 
Warsztaty Wiedzy Harcerskiej w 
Rogolinie 
 
 

W dniach 5-6 kwietnia Drużyna Harcerska „Płomień” 

wzięła udział  w Warsztatach Wiedzy Harcerskiej 

zorganizowanych przez Hufiec ZHP Radom- Powiat,  

DH z Rogolina oraz DH ze Starej Błotnicy. Warsztaty 

odbywały się w PSP w Rogolinie.  
Podczas dwudniowego szkolenia 

harcerze zdobyli wiedzę  

obejmującą: samarytankę, szyfry, 

znaki topograficzne, historię 

harcerstwa, musztrę, zapoznali się                   

z regulaminem  mundurowym, 

symboliką harcerską, z prawem                    

i przyrzeczeniem harcerskim oraz                    

z harcerskimi postaciami 

historycznymi.  

 

Na zakończenie wszyscy harcerze otrzymali Certyfikat 

Organizatorem wyjazdu była dh Elżbieta Białas.  



02.06.2019r 

Udział we Mszy świętej; honorowa warta pod                              

Pomnikiem Ofiar II Wojny Światowej 

 Uroczyste odsłonięcie pomnika odbyło się 2 czerwca 

2019 roku. Uroczystość rozpoczęła się Mszą Świętą, 

celebrowaną przez proboszcza, ks. kan. Bolesława 

Mikruta, w kościele parafialnym. Po mszy uczestnicy,  

w tym kombatanci, radni, zaproszeni goście,                         

w towarzystwie Miejskiej Orkiestry Dętej z Szydłowca 

oraz wielu pocztów sztandarowych                                      

przeszli pod pomnik.  Wartę honorową przed 

pomnikiem zaciągnęli 

harcerze   z drużyny 

„Płomień. 

W trakcie przygotowań do uroczystości nawiązano                                                           

współpracę z parafią Orońsko oraz OSP w Orońsku. 



25.10.2019r 

XVIII Festiwal Piosenki Harcerskiej i Turystycznej 

w Iłży 

 

 
25 i 26 października Drużyna Harcerska 

„Płomień” wzięła udział w  imprezie 

harcerskiej zorganizowanaej przez Hufiec 

ZHP Radom – Powiat oraz 7 Iłżecką Drużynę 

Harcerską. W dwudniowym spotkaniu 

uczestniczyło ponad  40 harcerzy. Celem  

imprezy było propagowanie piosenek 

harcerskich i turystycznych, rozwijanie 

aktywności twórczej i artystycznej dzieci                        

i  młodzieży, popularyzacja harcerstwa oraz 

poznanie historii regionu. 

Drugiego dnia imprezy odbyła się 

gra miejska „Szlakami  iłżeckiego 

harcerstwa”.  Patrol „Płomień”                                      

z Guzowa zdobył I miejsce.  



Honorowe warty przy Pomnikach 
 
 
 
 

Obchody Święta Niepodległości rozpoczęły się już 

w piątek, 8 listopada 2019 r. Tego dnia 

w Publicznej Szkole Podstawowej w Guzowie 

odbyła się uroczysta akademia patriotyczna,                   

po której wszyscy udali się pod Pomnik, aby 

wspólnie odśpiewać Hymn Narodowy  i złożyć 

kwiaty. 

 
 
11.11.2019r. 

Udział we Mszy św. z okazji 101 rocznicy  

Odzyskania Niepodległości oraz honorowa warta  

przy Pomniku Ofiar II Wojny Światowej. 



14 – 15.12 2019r. 
Mazowiecki Zlot Betlejemskiego Światła Pokoju 
 
 

Zlot rozpoczął się od spektaklu pt. 

„Opowieść wigilijna” w Teatrze 

Dramatycznym w Płocku. Wieczorem 

zwiedzaliśmy Płockie Ogrody Światła, 

katedrę i kościół mariawitów, dzień 

zakończyliśmy przy wspólnym 

ognisku. 

W niedzielę uczestniczyliśmy w rajdzie 

Śladami Świętych, a o 16.00 we Mszy 

św. w płockiej Bazylice Katedralnej 

Najświętszej Maryi Panny, podczas 

której Betlejemskie Światło Pokoju 

zostało przekazane hufcom Chorągwi 

Mazowieckiej. Tym samym Światło, 

które daje moc dotarło do Orońska.  

W uroczystości wzięło udział ponad 

500 zuchów, harcerzy i instruktorów.  

 



Drużyna Harcerska „Płomień” 
przekazała Betlejemskie Światełko 
Pokoju: 
  18.12.2019r  na Wigilię do Starostwa Powiatowego w Szydłowcu 

 20.12.2019r. do PSP w Guzowie podczas Wigilii Szkolnej 

 24.12.2019r. do Kościoła parafialnego w Orońsku  podczas Mszy roratniej 

 24.12.2019r. do Kościoła pw. Św. Zygmunta w Szydłowcu podczas Mszy roratniej 



 

Plany na przyszłość: 

 Nawiązanie współpracy z OSP w Orońsku - 4 harcerki należą do Młodzieżowej 
Drużyny Pożarniczej, które po przejściu szkolenia z zakresu ratownictwa 
medycznego, przekażą zdobytą wiedzę i umiejętności; 

 Współpraca z Młodzieżowym Zespołem Ludowym  „Guzowianki” -  3 harcerki 
śpiewają w zespole – zespół będzie śpiewał podczas  IV Gali „Instruktor godny 
naśladowania” w Iłży; 

 Nawiązanie współpracy z Przedszkolem Samorządowym - udział w akcji                
„Cała Polska czyta dzieciom”; 

 Współpraca z Kościołem Parafialnym  - czynny udział w ważnych 
uroczystościach; 

 Poszerzenie liczebności drużyny; 

 Współpraca z Hufcem Radom-Powiat: udział w zawodach strzeleckich, 
rajdach, festiwalach, warsztatach, akcjach charytatywnych. 

 
 
 
 
 

                                                        OPRACOWANIE I REALIZACJA 

                 Elżbieta Białas 

                 Agnieszka Patyna 

 

 

DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ 


