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„HARCERSTWO TO JEST PROSTE BRATERSTWO SŁUŻBY, 
CAŁYM ŻYCIEM I UMIŁOWANYM IDEOM” 

  
 Druhowi Komendantowi Hufca hm Miłosławowi Zengielowi, a szczególnie 
dh Krystynie Zengiel za zorganizowanie 80 lecia dnia 07.01.2005 r. Za radość 
bycia razem, za uśmiech, piosenkę, wspierającą przyjaźń, za tyle piękna i dobra.  
 Serdecznie dziękuję tym wszystkim Druhnom i Druhom, którzy swoim 
wkładem przyczynili się do mojego świętowania, życząc mi wiele radości 
i sukcesów w spełnianiu codziennych obowiązków. 
     Składa Jubilat 

hm. Tadeusz Daszkiewicz 
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Związek Harcerstwa Polskiego                                                                 Żary, dn. 28.01.2005r. 
Komendant Hufca  
im. II Armii Wojska Polskiego  
w Żarach 
 

 
 
 

2.5.1. Powołuję Redakcję „Czerwone Bractwo” Hufcowej Gazetki „Goniec” w składzie: 
• pwd. Sławomir Bogdanowicz - Redaktor Naczelny 
• pwd. Tomasz Januszewicz     - Skarbnik Redakcji  
• pwd. Grzegorz Pilarski            - Członek Redakcji 
• pwd. Mirosław Wywijas         - Członek Redakcji 
• H.O. Tomasz Górzyński        - Członek Redakcji   

Współpracownicy redakcji: 
• hm.   Regina Wojtaszewska - korekta  
• pwd. Marcin Tur. 

 
3.2.1. Zmiany organizacyjne. Podaje do wiadomości wykaz drużyn w Hufcu ZHP Żary  
          po spisie harcerskim na dzień 15.01.2005 r. 
  

Gromady Zuchowe: 
1. 1 GZ”Leśne Ludki”       Przewóz              phm. Halina Wożniak. 
2.  10 GZ”Leśni Ludzie”       SP-3   Żary         dh Agnieszka Rutkowska     
3.  19 GZ”Leśne Ludki”        Łęknica              dh  Wioletta Szreiber. 
4.  41GZ”Leśne Skrzaty”       Bieniów              pwd.  Halina Cieślak. 
Drużyny harcerskie: 
1.     1 ŻDH”Wilki”                 Żary                   o. pwd. Ewelina Żywek. 
2.     3   DH”Leśne Mrówy”        Olszyniec          dh Ewa Zabawa. 
3.          DH                                    Grabik               och. Małgorzata Hołodiuk - próbna. 
3.   11 ŻDH”Młode Dęby”            SP-5   Żary        dh Paweł Prokop. 
4.   29 DH”Leśne Ludki”        O.Sz.W.zWMiS phm. Renata Wleklińska    (NS). 
5.   36 DH”Cicha Stopa”                Miłowice           phm. Halina Wietrzyńska   (NS). 
6.   37 DH”Leśni”                        Miłowice           hm. Elżbieta Kurkiewicz   (NS). 
7.   38 DH”Czarni”                  Bieniów            phm. Mirosława Skiba.  
8.   54 DH”Korczakowcy”         Lubanice           phm. Maria Gonia. 
Drużyny wielopoziomowe: 
1.     2 ŻDH”Dżungla”                   Żary                  ćwik Kamil Zengiel. 
2.     4   DH „Ogniste Smoki”        Piotrów             H.O. Krystian Czerwiński. 

                3.     6 ŻDH”ESKA-IV”im A.Kamińskiego   Żary pwd. Marcin Tur. 
4.   10   DH”Puszcza”                    Lipinki Łuż.     hm. Janusz Lewicki. 
5.   12 ŻDH”RDZ”                        Żary                  H.O. Przemysław Bizukojć. 
6.   14 DH”Pracusie”                     Żary                  pwd. Danuta Popławska (NS). 
7.   15 DH”Turystyczna”               Żary                  dh Marzena Łabuda (NS). 
8.   19 DH”Włóczykije”                Łęknica             phm. Andrzej Marszałek. 
9.   20 DH”Przyrodnicy”               SP Trzebiel       hm. Czesław Grzeszczuk. 
10. 22 DH”Kruki”                         Przewóz            pwd. Alicja Szałęga. 
11. 23 DH”Widmo”                      Przewóz             dh Magda Klisowska. 
12. 40 DH”Korczaki”                   SP Złotnik          pwd.  Katarzyna Jarosz. 
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13. 42 ŻDH”Komancze”               SP-8  Żary          o.pwd. Jan Jakubowski. 
14. 43 ŻDH”FATAMORGANA” Żary                    o.pwd. Michał Walaszczyk. 
15. 52 DH”Włóczykije”                Sieniawa Żarska pwd. Dawid Nowakowski. 
Drużyny starszoharcerskie: 
  1.  2 ŻDSH”Rabadab”                 Żary                    ćwik Mateusz Świątkowski. 
  2.     ŻDSH”DIABLO”                Żary                    H.O. Michał Lenda     - próbna. 
  3.  39 DSH”Zieloni”                    Bieniów               hm.  Marcin Wocal. 
Drużyny wędrownicze: 
  1.  3 DSH                                     Lubsko                dh Ewa Koszalik. 
  2.  9 DSH”MAGMA”                  Żary                     o.pwd Kacper Hercik. 

 
  3.3.     Zwolnienia i mianowania w drużynach. 
3.3.1. Mianuję dh. i dh. drużynowymi: 

• och. Małgorzata Hałodiuk DH przy SP w Grabiku (drużyna na 3 miesięcznym 
okresie próbnym). 

• H.O. Michał Lenda ŻDSH”DIABLO” (drużyna na 3 miesięcznym okresie 
próbnym). 

• H.O. Przemysław Bizukojć  12 ŻDH”RDZ”. 
 
3.3.2. Zwolnienia dh. i  dh. z prowadzenia drużyn: 

Zwalniam: 
• hm. Bożenę Deinek z funkcji drużynowej  6 GZ ”Promyki” i rozwiązuję drużynę, 
• pwd. Katarzynę Grabowską z funkcji drużynowej 9  DH i rozwiązuję drużynę, 
• hm. Sławomira Pawłowicza z funkcji drużynowego   8ŻDH”COBRA”                    

i rozwiązuję drużynę, 
• o. pwd. Emila Skobelskiego z funkcji drużynowego 12ŻDH”RDZ”, 
• phm. Arkadiusza Szymańskiego z funkcji drużynowego 26  DH”Szare Szeregi”     

i rozwiązuje drużynę, 
• pwd. Grzegorza Pilarskiego z funkcji drużynowego   5DSH”Czerwone Bractwo”    

i rozwiązuję drużynę. 
 
Dziękuję druhnom i druhom za dotychczasową pracę i życzę dalszych sukcesów w życiu 
osobistym i zawodowym. 

 
 14. Inne. 
 14.1. Przyznaję stopień Harcerza Rzeczyposolitej pwd Adamowi Biegańskiemu. 
 14.2. Powołuje Kapitułę Stopni Starszoharcerskich. 
            pwd. Masrcin Tur        – Przewodniczący 
                          hm. Janusz Lewicki     – Istruktor Programowy 
                          pwd. Adam Biegański  – Sekretarz Kapituły  

 
 

hm. MIROSŁAW ZENGIEL 
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             Związek Harcerstwa Polskiego                                                                       Żary dn. 30.01.2005 r. 

Komendant  Hufca 
Im. II Armii Wojska Polskiego  
w Żarach 
 
 

 
2.5. Powołanie sztabu. 
2.5.1. Powołuje Sztab Harcerskiej Akcji Zimowej w Hufcu ZHP Żary. 
             Wojciech Hercik hm.          - Przewodniczący. 
             Bożena Bryś phm.              - Z-ca Przewodniczącego. 
             Daszkiewicz Tadeusz  hm. - Skarbnik. 
             Lewicki Janusz    hm.         - Członek Sztabu „Wieś”. 
             Agnieszka Niewińska dh    - Sekretarz Sztabu. 
7. Harcerska Akcja Zimowa. 
7.1.1. Mianuję: 
• phm Bożenę Bryś Komendantem Hufcowego zimowiska w Krakowie w okresie 2.02.-9.02.05r. 
• hm Wojciecha Hercika Komendantem Kursu Funkcyjnych w Świbnej w terminach 29.01. – 
       5.02.05r. 
8.1. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 16 grudnia 2004 roku zamykam próbę, 
przyznaję stopień przewodnika i dopuszczam do złożenia Zobowiązania Instruktorskiego 
  dh Katarzynę Ślązak -  opiekun phm Aneta Danielak. 
8.4. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 16.12.2004 roku otwieram  
    pwd Arturowi Jankowiakowi próbę na stopień podharcmistrza – opiekun hm Helena Stupkiewicz. 
9. Zaliczenie służby instruktorskiej. 
           Zaliczam służbę instruktorską za rok 2004 następującym druhnom i druhom. 

L.p. Nazwisko i imię Stopień funkcja 
1. Biegański Adam pwd. Szef HKSRD 
2. Bogdanowicz Sławomir pwd. Redaktor „Gońca” 
3. Cieślak Halina pwd. Drużynowa 

4. Czerwiński Krystian H.O. Drużynowy 

5. Daszkiewicz Tadeusz hm. Skarbnik Hufca 
6. Dejnek Bożena hm. Drużynowa 
7. Dobrewski Grzegorz phm.. Członek Komisji Stopni 
8. Domaradzka Zofia hm. Członek Kręgu ”SENEX” 
9. Galicka Wanda hm. Członek Kręgu ”SENEX” 

10. Gonia Maria hm. Drużynowa  

11. Grabowska Katarzyna pwd. Drużynowa 
12. Gruber Joanna pwd. Instruktor Hufca 
13. Grzeszczuk Czesława hm. Drużynowa 

14. Hercik Kacper opwd. Drużynowy 

15. Hercik Wojciech hm. Szef Biura 
16. Jakubowski Jan pwd. Drużynowy 
17. Jankowiak Artur pwd. Instruktor Hufca 
18. Januszewicz Tomasz pwd. Członek „Czerwone Bractwo” 
19. Jarosz Katarzyna pwd. Drużynowa 
20. Klisowska Mirosława phm. Członek HKR 

21. Klisowska Magdalena dh Drużynowa 
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22. Kłodnicka Jadwiga phm. Członek Kręgu „SENEX” 
23. Kochanowski Ryszard hm. Członek Kręgu ”SENEX” 
24. Koszalik Ewa dh Drużynowa 
25. Kurkiewicz Elżbieta hm. Drużynowa 
26. Kuźnia Aneta phm. Sekretarz HKR 
27. Lenda Sylwia pwd. Członek Kręgu Instr. 
28. Leńczyk Emilia pwd. Instruktor Hufca 
29. Lewicki Janusz hm. Drużynowy 

30. Łabuda Marzena dh Drużynowa 
31. Markowska Małgorzata hm. Sekretarz HKSI 
32. Marszałek Andrzej hm. Drużynowy  
33. Mużyłowska Helena hm. Członek Kręgu ”SENEX” 
34. Nowakowski Dawid pwd. Drużynowy 
35. Orłowski Rudolf hm. Z-ca Przewodniczącego HSI 
36. Pawłowicz Sławomir hm. Drużynowy 
37. Pietrzak Joanna hm. Członek Kręgu Instr. 

38. Pilarski Grzegorz pwd. Drużynowy 

39. Popławska Danuta pwd. Drużynowa 

40. Prokop Paweł dh Drużynowy 

41. Ramirez Angelika Hm. Czł.HKSI 
42. Rudkowska Agnieszka dh Drużynowa  
43. Rupieta Jadwiga hm. Z-ca Przewodniczącego HSH 
44. Senyk Michał hm. Przewodniczący HKR 
45. Skiba Mirosław phm. Drużynowa 
46. Stupkiewicz Helena hm. Przewodnicząca HKSI 
47. Szałęga Alicja pwd. Drużynowa 

48. Szreiber Wioletta dh Drużynowa 
49. Szymański Arkadiusz phm. Drużynowy 

50. Ślemp Kazimierz hm. Członek HKSI 

51. Świątkowski Mateusz dh Drużynowy 

52. Tur Marcin pwd. Drużynowy 

53. Walaszcvzyk Michał o pwd. Drużynowy 

54. Warlińska Halina hm. Członek Kręgu ”SENEX” 
55. Wieczyńska Halina hm. Drużynowa 
56. Wiśniewski Jerzy hm. Przewodniczący Kręgu”SENEX” 
57. Wleklińska Renata phm. Drużynowa 
58. Wojtaszewska Regina hm. Sekretarz HSH 
59. Wocal Marcin hm. Członek Komendy ;drużynowy 
60. Wożniak Halina phm. Drużynowa 
61. Wywijas Mirosław pwd. Członek zespołu „Gońca” 

62. Zabawa Ewa Dh Drużynowa 

63. Zengiel Krystyna hm. Prewodnicząca Kom.Kształcenia 
64. Żywek Ewelina o pwd. Drużynowa 

                 
hm. MIROSŁAW ZENGIEL                                                  
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Związek Harcerstwa Polskiego                                                       Żary, dn. 28.02.2005 r. 
Komendant Hufca  
im II Armii Wojska Polskiego  
w Żarach 
 
 
 
 
2.5.2. Rozwiązuję Sztab Harcerskiej Akcji Zimowej Hufca ZHP Żary im II Armii 

Wojska   Polskiego z dniem 28 lutego 2005 w składzie: 
     
   Wojciech Hercik          - Przewodniczący 
    Bożena Bryś                - Z-ca Przewodniczącego 
    Tadeusz Daszkiewicz        - Skarbnik 
    Janusz Lewicki                - Członek Sztabu „Wieś”  
          Agnieszka Niewińska            - Sekretarz Sztabu. 
 
3.2.1. Zmiany organizacyjne.  
          Podaję do wiadomości wykaz drużyn w Hufcu ZHP Żary po spisie harcerskim na   
         dzień 15.01.2005r. 
   Gromady Zuchowe: 
  3 GZ ”Tęczowe”                       SP Jasień              phm. Elżbieta Mikoś 
         Drużyny harcerskie: 
         1.     1 JDH                                      Jasień                   pwd. Jerzy Żurawski 
         2.     3   DH im Tadeusza Kościuszki    Jasień                pwd. Adrian Stackiewicz. 
 
4.1.1. Powołuję Młodzieżowy Krąg Instruktorski w Hufcu Żary im II Armii Wojska   
          Polskiego na okres próbny. 
 
4.2.1. Zatwierdzam wybór pwd. Marcina Tura na funkcję Przewodniczącego Kręgu  
          działającego na terenie Hufca ZHP Żary. 
 
7.1.2. Zwalniam: 
          phm. Bożenę Bryś z funkcji Komendantki Hufcowego Zimowiska w Krakowie, 
          hm. Wojciecha Hercik z funkcji Komendanta Kursu Funkcyjnych w Świbnej. 
  
                                                                                                             
 
 
 
 
 

hm. MIROSŁAW ZENGIEL 
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 Dnia 21.12.2004 r. wyruszyliśmy do Zielonej Góry aby odebrać „Betlejemskie 
Światełko Pokoju”. Hufiec reprezentowało 40 harcerzy z 2ŻDH „Dżungla”, 8 ŻDH 
„Cobra”, 20DH „Przyrodnicy, 22DH „Widmo”, 52DH „Włóczykije”, 40DH „Korczaki” 
oraz 2 ŻDSH „Rabadab”.  
 Podróż upłynęła w miłej, wesołej, świątecznej atmosferze. Nad stanem naszych dusz 
czuwał Kapelan Hufca ks. Arkadiusz Rzetecki a funkcje reprezentacyjne i formalne pełnił 
hm. Wojciech Hercik.  
 Po dotarciu na miejsce razem z innymi harcerzami z Chorągwi Ziemi Lubuskiej 
udaliśmy się do kościoła na ceremonię przekazania „Światełka”. Tam podczas 
ekumenicznej mszy, którą celebrował Proboszcz parafii „Zbawiciela”, obecni byli 
również przedstawiciele innych wyznań: Zielonoświątkowców, Baptystów oraz kościołów 
Ewangelickiego, Narodowego, Prawosławnego i Greckokatolickiego.  
 Było to wyjątkowe wydarzenie, którego z pewnością długo nie zapomnę. Nie tylko 
dlatego, że było to pierwsze nabożeństwo tego typu w moim życiu. Sądzę, że wielu z nas 
wyniosło coś więcej niż tylko płomień Światełka z kościoła. Mam na myśli wartości          
i odczucia, które potrafią zmieniać sposób postrzegania otaczającego świata                       
i rzeczywistości. Po zakończeniu ceremonii wszyscy udaliśmy na poczęstunek do 
pobliskiego gimnazjum, gdzie mogliśmy przełamać się opłatkiem i złożyć sobie życzenia. 
 W drodze powrotnej, mimo zmęczenia, nie opuszczał nas dobry nastrój. 
Zatrzymaliśmy się w Bieniowie, aby pod kopcem poświęconym „Prymasowi Tysiąclecia” 
przekazać światełko harcerzom z 39DH „Zieloni”.  
 Po powrocie do Żar złożyliśmy światełko pod obeliskiem Kardynała Stefana 
Wyszyńskiego. Następnie wspólną modlitwą, prowadzoną przez naszego Kapelana,             
pożegnaliśmy się i wróciliśmy do domu.  
 Było to ciekawe doświadczenie, o którym długo nie zapomnimy ze względu na jego 
wyjątkową atmosferę.  
 
 
 Z Harcerskim pozdrowieniem  

                                                      
 
 

 
 
 

 
dh. BŁAŻEJ SZARY 
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 12 grudnia t.j. W niedzielę 2 żDSH „Rabadab” zebrała się pod „Żabką” na ulicy 
Górnośląskiej o godzinie około 10.00. Pewnie zastanawiacie się, jaki był cel tego 
spotkania. Poproszono nas o pomoc w roznoszeniu paczek świątecznych dla szczególnie 
potrzebujących. Tak wspaniałą akcję zainicjował Ośrodek Pomocy Kryzysowej 
mieszczący się przy ul. Okrzei 70a. 
 O 10.00 byliśmy juz na miejscu. Najpierw roznosiliśmy „na nogach”, gdyż niektórzy 
potrzebujący mieszkali blisko ośrodka. Potem wszystko poszło pełna parą, zaczęliśmy 
rozwozić paczki samochodami po całym mieście. Po całej akcji zaoferowaliśmy swoją 
pomoc za rok i odeszliśmy ale jeszcze się nie rozdzielaliśmy. Między nami panowało 
niesamowite uczucie którego nie sposób opisać.  
 Czasami człowiek mówi, że czegoś mu brakuje, ale dopiero wtedy, kiedy znajduje się 
w takiej sytuacji jak ci ludzie, których odwiedzaliśmy może powiedzieć o niedostatku. 
Wróciliśmy do domów, a w naszych duszach było nie tylko współczucie ale i radość               
i duma, że mogliśmy cokolwiek zrobić dla tych ludzi. 

ćwik MATEUSZ ŚWIĄTKOWSKI 
 
 
 
 
 W dniach 13. – 24.12.2004 roku na terenie żarskiego supermarketu „KAUFLAND”,          
6 żDH „ESKA IV” im. Aleksandra Kamińskiego zorganizowała zbiórkę pieniędzy. 
Akcja zarobkowa polegała na ofiarowaniu pomocy przy pakowaniu produktów klientom 
robiącym w danej chwili przedświąteczne zakupy w tymże sklepie.  
 Celem zbiórki było zgromadzenie środków na dofinansowanie pobytu na feriach 
zimowych, dla członków drużyny.  
 Do drużyny należą dzieci z rodzin, które znajdują się w trudnej sytuacji życiowej.            
W gronie harcerzy biorących udział w zbiórce „pieniążków” nie zabrakło osób, które tej 
pomocy wcale nie oczekują. Wszystkim przyświecał cel zbiórki, którym była pomoc 
potrzebującym druhom i druhnom. Przecież harcerz harcerzowi jest bratem.                     
W przyszłości może być i tak, że role się odwrócą. 
 Dzięki tej akcji zarobkowej, podczas której zebraliśmy w sumie 4.030 zł i 34 gr,                 
na tegoroczne ferie zimowe wyjedzie 15 osób. Spędzą najwspanialsze dni na prawdziwym 
harcerskim zimowisku, we wspaniałej scenerii oraz poznają nowe miejsca i zawrą nowe 
znajomości. 
 Korzystając z okazji pragnę serdecznie podziękować dyrekcji oraz pracownikom 
supermarketu KAUFLAND w Żarach za ofiarowaną pomoc przy przeprowadzaniu naszej 
akcji. Bez Państwa pomocy harcerze z naszej drużyny nie mogli by się cieszyć urokiem 
nadchodzących ferii. 
 
Z harcerskim pozdrowieniem 
         
         

pwd. MARCIN TUR H.R. 
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 22. grudnia br. w Żarskim Gimnazjum Nr 2 miało miejsce nieprawdopodobne 
wydarzenie. Mianowicie w tym dniu, w jednym miejscu spotkała się ogromna harcerska 
brać. Celem tego wielkiego spotkania była chęć złożenia sobie nawzajem życzeń 
Świątecznych i Noworocznych, ale przede wszystkim spotkanie się w wielkim gronie i 
wspólne kolędowanie, jak to bywa w wielkiej rodzinie.  
 Oprócz mnóstwa szarych mundurów, w gronie harcerzy można było ujrzeć wielu 
dostojnych gości, którzy przybyli na zaproszenie Komendanta Hufca hm. Mirosława 
Zengiela. Wspólnie zasiedliśmy w kręgu po czym z wielkim zachwytem mogliśmy 
obejrzeć jasełka przygotowane przez młodzież Gimnazjum 2.  
 Po przemówieniu naszego kapelana – ks. Arkadiusza Rzeteckiego i wspólnym, 
naprawdę obfitym w życzenia, dzieleniu się opłatkiem, podążyliśmy do świątecznie 
przybranego stołu by móc spożyć, w tak wspaniałym gronie, wyśmienite potrawy 
specjalnie przygotowane na tę uroczystość.  
 Gdy nadszedł czas rozstania, nikt nie krył swojego zadowolenia z tak mile 
spędzonych chwil... 

pwd. MARCIN TUR H.R. 
 
 
 
 
 Dnia 9 stycznia 2005 roku już po raz 13 zbieraliśmy pieniądze dla chorych dzieci 
oczywiście pod przewodnictwem Jurka Owsiaka.  
 W tym roku celem była diagnostyka i leczenie w neonatologii i pediatrii. Orkiestra 
pomogła już wielu istnieniom. Gdyby nie fundacja wielu niemowlaków nie przeżyłoby 
kilkunastu lat lub nie miałoby szans na normalne życie.  
 W Żarach finał przebiegł spokojnie, bez żadnych niespodzianek. I choć było mroźno 
to atmosfera była bardzo gorąca i przyjazna. Zmarznięci kwestorzy mogli napić się 
gorącej herbaty i zjeść ciepłą zupę w ŻDK. Pod sceną przewijało się wiele osób. Grało 
wiele wspaniałych zespołów.  
 Jak na razie  kwota która została zebrana podczas finału to  ponad 24 mln PLN. 
Jednak wielkie liczenie jeszcze trwa. Dokładne wyniki 13 Finału będą znane pod koniec 
lutego. Jak widać choć 13 Finał, to nie był on pechowy.  
   Dziękujemy Jurkowi za to co robi dla „dzieciaków”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
                   (g.c.) 

Dziękuję milionom Polaków, którzy byli z nami!!!  
Przepraszam tych, których obrażano, dziękuję tym, którzy potrafili być ponad to i 
tego dnia pomóc nam i tym, którzy ucierpieli daleko, daleko, bardzo daleko od nas. 
                                 
               Jurek Owsiak 
Fragment pochodzi ze strony www.wosp.org.pl . 
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 Dzień 19 stycznia 2002 roku był dniem wyjątkowym w ponad pięćdziesięcioletniej 
historii hufca ZHP Żary. Objęcie honorowego patronatu nad Obeliskiem poświeconym 
Prymasowi Tysiąclecia Stefanowi Wyszyńskiemu stało się faktem. Praca nad 
sfinalizowaniem tego wydarzenia trwała od lata 2001 roku.  
 Rok 2001 Sejm RP ogłosił rokiem Kardynała Wyszyńskiego. Powołano Komitet 
Budowy upamiętniający postać Wielkiego Polaka na Ziemi Żarskiej. Postawił sobie            
on więc określony cel. Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” w Żarach 
doprowadziło do odsłonięcia tablicy pamiątkowej w dniu 10 września 2001 roku. Nasz 
udział polegał na kweście ulicznej mającej na celu pozyskanie środków finansowych na to 
szczytne przedsięwzięcie. Propozycja jaką wystosowało Stowarzyszenie w celu objęcia 
honorowego patronatu  nad Obeliskiem do Komendy Hufca została bardzo ciepło przyjęta 
w środowisku harcerskim i instruktorskim. Na posiedzeniu Komendy w dniu 7 stycznia 
2002 roku podjęto decyzję jednogłośnie. Dyskutowano w jaki sposób, jak najlepiej się do 
tego wydarzenia przygotować. Co należy czynić w przyszłości, żeby pamięć i nauka 
Wielkiego Prymasa była przybliżana najmłodszemu pokoleniu tj. zuchom i harcerzom. 
 Przybliżenia wymagają szczególnie takie wydarzenia z działalności Prymasa jak: 
• Jasnogórskie Śluby Narodu Polskiego z 26 sierpnia w 1956 roku. 
• Wielka Nowenna Tysiąclecia rozłożona na dziewięć lat 3 maja 1957- 3 maja 1966 roku 

przed Jubileuszem Tysiąclecia Chrztu Polski. 
• Wielkoduszny gest pojednania narodu polskiego i niemieckiego – list Episkopatu 

Polski skierowany do biskupów niemieckich w 1965 ... przebaczamy i prosimy o 
przebaczenie”. 

• Wielkie obchody 1000 lecia Chrztu Polski – 3 maja 1966 roku na Jasnej Górze. 
• Zapiski więzienne Księdza Prymasa – więźnia w latach 1953-1956. 
• Wielka rola mediatora pomiędzy „Solidarnością”, a ówczesną władzą. 
 Trwający obecnie proces beatyfikacyjny staje się dla nas tym bliższy, gdyż ta postać 
jest nam znana. Dlatego mamy świadomość wielkiej odpowiedzialności za przyjęcie 
honorowego patronatu, który przyjęliśmy w wyjątkowych okolicznościach.  
 Uroczystość odsłonięcia Obelisku rozpoczęła się Mszą Świętą w kościele p.w. 
„Podwyższenia Krzyża”. Uroczystość swoją obecnością zaszczycili starostowie                  
i burmistrzowie oraz radni. Wójt gminy Przewóz przywiózł autokarem grupę 40 harcerzy 
wraz z wychowawcami. We Mszy Świętej uczestniczyli harcerze i instruktorzy hufca oraz 
obywatele naszego miasta. Mszę celebrował biskup Paweł Socha. Przypominając                   
i przybliżając zebranym postać księdza Prymasa nawiązał w sposób znaczący do 
wychowania młodego pokolenia, które powiela bezkrytycznie nowinki z zachodu oraz 
mówił o wejściu naszego kraju do Unii.  
 



12                                                                                                                                                                                            GONIEC           GONIEC           GONIEC           GONIEC                                                        STYCZEŃ         STYCZEŃ         STYCZEŃ         STYCZEŃ----LUTY 2005LUTY 2005LUTY 2005LUTY 2005                  

 

 
Podkreślał mocno pierwiastki, które niesie ze sobą społeczna nauka Kościoła. Po Mszy 
Świętej zebrani przeszli pod Obelisk w asyście harcerzy.  
 Odczytane zostały okolicznościowe rozkazy przekazania i przyjęcia patronatu, 
spowodowały formalne przyjęcie patronatu nad Obeliskiem przez harcerzy Hufca  ZHP 
Żary. Słowa do zebranej młodzieży i mieszkańców skierował o księdzu Prymasie biskup 
Paweł Socha. Podkreślił jego wielką rolę w działalności duszpasterskiej i patriotycznej.  
W imieniu społeczności Hufca ZHP Żary za to wielkie zaufanie i wyróżnienie  
podziękował Komendant Hufca hm. Mirosław Zengiel. Odegrano sygnał harcerski              
z sygnałówki i złożono kwiaty.  
 W dniu 19.01.2005 roku w trzecią rocznicę przyjęcia patronatu nad Obeliskiem 
Kardynała odbyła się uroczysta zbiórka Hufca pod Obeliskiem. Po złożeniu meldunku 
przez hm. Wojciecha Hercika Komendantowi Hufca hm. Mirosławowi Zengielowi          
do zebranych o celu spotkania powiedział Komendant Hufca. Kapelan Hufca dh ksiądz 
Arkadiusz Rzetecki przybliżył postać księdza Prymasa, następnie modlił się w intencji 
Prymasa, w jego odbywającej się beatyfikacji. Komendant Hufca poinformował zuchów             
i harcerzy, że w najbliższym czasie zostaną skierowane zadania do zuchów i harcerzy 
przybliżające postać i jego czyny.  
 Kardynał Stefan Wyszyński to  wyjątkowa postać, której nauka duszpasterska              
i działalność mają wielkie znaczenie dla Polski, w tym Ziem Zachodnich, na których my 
obecnie mieszkamy.  
 W uroczystości uczestniczył Prezes Żarskiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” 
Piotr Jankowiak. Została złożona wiązanka kwiatów, harcerze zapalili znicze, czcząc w 
ten sposób pamięć Wielkiego Prymasa „Tysiąclecia”. Sygnalista dh Przemysław Bryś 
odegrał hejnał.                       
                                                  
       

hm. MIROSŁAW ZENGIEL 
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 Tradycyjnie raz w roku Kapituła Hufca ZHP Żary im II Armii Wojska Polskiego 
przyznaje Honorowe Tytuły dla sojuszników, sympatyków, sponsorów, popularyzatorów 
działalności harcerstwa oraz instruktorów Hufca, którzy w ostatnim okresie wywarli 
wielki wpływ na pracę Hufca lub wpłynęli na jego działalność merytoryczną                      
i wychowawczą.  
 Na spotkanie z okazji Podsumowania Roku Harcerskiego 2004 przybyli: 
Przewodnicząca Rady Powiatu Żarskiego Irena Marciniak, Zastępca Burmistrza Żar Jacek 
Niezgocki, Przewodnicząca Oddziału Koła Ligi Ochrony Przyrody Hanna Nawrocka, 
Przewodnicząca Polskiego Czerwonego Krzyża Oddziału w Żarach Jadwiga Szkopińska, 
Prezes Towarzystwa Przyjaciół „Tarnopolan” w Żarach Józef Tarniowy, Przewodniczący 
Stowarzyszenia „Civitas Chrystiana” w Żarach Piotr Jankowiak, Naczelnik Wydziału 
Oświaty Powiatu Żarskiego Leszek Mrożek. W podsumowaniu uczestniczyło bardzo 
liczne grono instruktorów, zuchów, harcerzy, gości zaproszonych oraz przyjaciół              
i sympatyków harcerstwa na Ziemi Żarskiej.  
 Kapituła „Harcerskich Oskarów” przedstawiła wyróżnionych i ich zasługi.                
To zaszczytne wyróżnienie za miniony rok 2004 otrzymał: „TYGODNIK 
POWIATOWY” pod redakcją Pana Zenona Jagieluka w kategorii: „Popularyzator 
działalności Hufca ZHP Żary Roku 2004”. Dzięki możliwościom zamieszczania 
informacji o pracy Hufca w Tygodniku Powiatowym harcerze i instruktorzy mogli 
informować o swoich przedsięwzięciach. Redakcja pozwoliła również młodym 
dziennikarzom rozwijać swoje umiejętności. Dla nich udostępniała swoje miejsce                 
w gazecie.  
 W kategorii organizacja, stowarzyszenie pozarządowe, w tym roku otrzymała 
„Harcerskiego Oskara” otrzymała „Liga Obrony Kraju ”Sojusznik Roku 2004 Hufca ZHP 
Żary”. Współpraca harcerstwa i LOK w Żarach istnieje 
od samego początku działalności obu instytucji, a za 
czasów prezesury Pana Stanisława Janowskiego 
szczególnie się rozwinęła i wzbogaciła w różnych 
dziedzinach działalności obu organizacji.  
 Sponsorem Roku 2004 został Pan Rajmund 
Czerwonajcio właściciel firmy Remontowo-
Budowlanej w Żarach. Choć wiele firm i zakładów na 
terenie powiatu żarskiego bardzo życzliwie i aktywnie 
uczestniczy w pomocy na rzecz Hufca to firma Remontowo-Budowlana w Żarach w roku 
2004 udzieliła najwięcej, a szczególnie  w przeprowadzeniu remontów baz w Świbnej, 
Łukęcinie i Sosnówce Górnej. 
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 Instruktorem Seniorem Hufca ZHP Żary 2004 Roku, 
został hm Tadeusz Daszkiewicz, jubilat 80-latek. Jest 
współtwórca harcerstwa na Ziemi Żarskiej, organizatorem 
licznych obozów, biwaków, ciągle aktywnym instruktorem, 
wieloletni kwatermistrz i skarbnik, wychowawca kilku 
pokoleń członków naszej organizacji.  
 Instruktorami Roku 2004 za pracę dydaktyczno-
wychowawczą na rzecz organizacji i jej członków szczególnie 
najmłodszych zuchów i harcerzy zostali: w środowisku wiejskim hm. Maria Gonia ze 
Szkoły Podstawowej w Lubanicach, a w mieście hm. Sławomir Pawłowicz z Gimnazjum 

nr 2 w Żarach. 
Instruktorem w kategorii młodzieżowej 2004 Roku został pwd. 
Marcin Tur, założyciel i drużynowy 6żDH im Aleksandra 
Kamińskiego ”ESKA-IV”.  
Młodymi bardzo dobrze zapowiadającymi się w przyszłości 
instruktorami wychowawcami braci harcerskiej w kategorii 
Instruktor Nadzieja 2004 Roku zostali: w środowisku wiejskim 
samarytanka Magda Klisowska, drużynowa drużyny harcerskiej 
„Widmo” w Przewozie, ucząca się obecnie we Wrocławiu, a 
jednak prowadząca systematycznie w każdą sobotę zbiórki na 

terenie remizy strażackiej, H.O. Krystian Czerwiński drużynowy 4DH ”Ogniste smoki” w 
Piotrowie, uczeń klasy maturalnej w Zespole Szkół Zawodowych w Żarach, prowadzący 
wzorowo drużynę harcerska w środowisku małej miejscowości, zaś w środowisku 
miejskim ćwik Kamil Zengiel, założyciel i drużynowy 2żDH ”Dżungla”, uczeń Liceum 
Społecznego w Żarach.  
 Czterdziestu dwóch instruktorów zostało wyróżnionych nagrodami za pracę 
wychowawczą w roku 2004 na rzecz dzieci i młodzieży z terenu powiatu żarskiego. 
 Hufiec żarski jest największym na terenie województwa lubuskiego i należy                 
do największych na terenie kraju, jego działalność jest aktywna w wielu kierunkach:            
w dziedzinie wychowania, wypoczynku, turystyce, ekologii i współpracy 
międzynarodowej. Jest jedyny w województwie, a jednym z trzech w kraju, które  
posiadają własną bazę. Jest to baza w Świbnej oddalona o 12,5 km od Żar, a ponadto w 
górach Sosnówce Górnej i w Łukęcinie nad morzem.  
 To dzięki licznej rzeszy sojuszników, przyjaciół i zaangażowanej kadrze 
instruktorskiej jest możliwa realizacja wielu zadań. W części drugiej poszczególni 
instruktorzy omawiali niektóre najistotniejsze zadania z minionego roku jakie zostały 
zrealizowane przez Hufiec i drużyny harcerskie, a było ich ponad sześćdziesiąt.  
Uczczono pamięć instruktorów, którzy odeszli na wieczną wartę w roku 2004,                       
hm. Romana Wójcika komendanta szczepu „Harc-Łaziki” w Zespole Szkół Budowlanych 
w Żarach i phm. Antoniego Hajdula wieloletniego oboźnego obozów i zimowisk 
harcerskich oraz komendanta szczepu w Zespole Szkół Ekonomicznych w Żarach.  
 Spotkanie zakończyło się przy kawie i ciastku, w czasie rozmów dyskutowano o 
dalszych planach i działaniach Hufca już w 2005 roku.                                  
 Komendant Hufca ZHP Żary  
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 W dniach 29.01-05.02.2005 w Harcerskim Ośrodku „Leśny Dwór” w Świbnej, odbył 
się Chorągwiany Kurs Drużynowych. Komendantem kursu był hm. Wojciech Hercik. 
Uczestnikami tego kursu byli harcerze, którzy na co dzień pełnią funkcje drużynowych, 
przybocznych oraz Ci, którzy planują założyć drużynę harcerską. Każdy z nas miał na 
celu, wyciągnąć jak najwięcej korzyści z tego kursu.  
 Dzień przyjazdu był bardzo luźny, mieliśmy czas na zapoznanie się ze sobą,             
(w końcu przyjechaliśmy z różnych hufców Kostrzyna, Gorzowa Wlkp., Sulechowa, 
Nowej Soli, Zbąszynka, Zielonej Góry, Słubic i Żar).  
 Kolejne pięć dni minęło pod znakiem wykładów, warsztatów, zajęć w terenie, które 
prowadzili wykładowcy dojeżdżający i kadra kursu. Przedostatni dzień był rozliczeniem  
z powierzonych nam zadań, a zakończył się wspólnym podsumowaniem w harcerskim 
kręgu. Ostatni dzień to przydział zadań do realizacji na następne spotkanie, które odbędzie 
się w marcu w Zielonej Górze, apel pożegnalny i rozjechaliśmy się do domów. 
 Moim zdaniem udział w takim kursie, to – przynajmniej dla mnie – ogromny 
zaszczyt, zwłaszcza że atmosfera na tym kursie była najwspanialszą jaką spotkałem do tej 
pory na swojej drodze harcerskiej. 
 W dniu 5.02.2005 kiedy to zakończył się chorągwiany kurs drużynowych, rozpoczął 
się organizowany przez Komendę Hufca ZHP Żary „Hufcowy kurs funkcyjnych”. 
Uczestnicy tego kursu, a było ich 39 zostali podzieleni na zastępy, do prowadzenia, 
których zostali przydzieleni zastępowi wytypowani przez dh Wojtka Hercika. Emil 
Skobelski prowadził zastęp „Dziubdziuby”, Michał Walaszczyk zastęp „Muchomorki”, 
Ewelina Żywek zastęp „Pytong”, Kasia Jarosz „Młode Jelonki”, Krystian Czerwiński 
zastęp „Kubuś i Hefalumpy”.  
 Zajęcia odbywały się w dwóch grupach wiekowych, z których pierwszą tworzyły 
osoby ze szkół podstawowych, a drugą ze szkół gimnazjalnych i średnich. Każdy                    
z uczestników był przygotowywany do pełnienia funkcji zastępowego i przybocznego,             
a celem dla nich stało się zdobycie patentu.  
 W przedostatni dzień odbył się „Bieg na Patent”, który był podsumowaniem kursu.   
W ostatnim dniu 13.02.2005, na apelu kończącym kurs zostały wręczone patenty 
harcerzom, którzy włożyli wiele serca i dołożyli wielu starań aby go zdobyć.  
 Myślę że kurs był udany. Wielu osobom zdobycie patentu daje motywację                    
do lepszego działania i na pewno wpłynie pozytywnie na rozbudowę harcerstwa.            
Miejmy taką nadzieję. 
 
 
 

o pwd. KRYSTIAN CZERWIŃSKI H.O.  
4 DH „Ogniste Smoki” 
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W ankiecie uczestnikom zadaliśmy kilka pytań. Oto część odpowiedzi na niektóre z  nich: 
 

1. Jak oceniam swoją postawę na kursie? 
• „Uważam, że zaangażowałem się w cały kurs całym sobą, całym sercem i ciałem, ale 

to i tak za mało.” 
• „Swoją postawę oceniam jako dobrą. Myślę, że z zadań, które miałem do zrobienia 

wywiązałem się nienagannie, ba dosyć jak na swoje umiejętności.” 
• „Zależy mi, starałem się, zobaczymy co z tego wyjdzie… pewnie nie papier, ale 

przyjechałem tu dla wiedzy z założenia że patentu nie dostanę.” 
• „Myślę, że bardziej zaangażować się nie potrafiłem. Dałem z siebie wszystko.” 
• Według mnie moją postawę powinna określić „ludność” na kursie .” 
• „Byłam b. zaangażowana, brałam czynny udział w zajęciach i jestem b. zadowolona.” 

 
2. Jak oceniam postawę kadry? 

• Kadra była po prostu świetna – świeże, nowoczesne pomysły na prowadzenie zajęć – 
„miodzio.” 

• ‘wiedziała jak w ciekawy sposób przekazać nam wiadomości” 
• „była pomocna , wyrozumiała” 
• „Myślę, że włożyli w to dużo pracy i serca.” 
• „Lepsza nie mogła być. Po prostu super, przekazała max informacji, które na pewno 

wykorzystam przy prowadzeniu swojej drużyny. Dzięki kadrze dostałem chęci do 
lepszego działania.” 

 
3. Co mi się podobało najbardziej? 

• „Ogólnie wszystko mi się podobało.” 
• „Nocne zabawy i śpiewania, no a potem pobudka po takiej nocy.” 
• „Zajęcia praktyczne i ogniobranie” 
• „Zajęcia relaksujące, brak ciszy nocnej.” 
• „Najbardziej podobały mi się zajęcia z państwem z teatru.” 
• „Tańce! Oraz zajęcia z psychologii to moja pasja i mój zawód w przyszłości, 

Ogniobranie, kominek, wszystko!!!” 
• „Zajęcia z dramy, zabawy no i piosenki, których się nauczyliśmy” 
• „Najbardziej podoba mi się to, że nasza grupa wraz z kadrą się bardzo szybko zżyła” 
• „Najbardziej podobała mi się atmosfera, która towarzyszyła nam przez cały Kurs.” 
• „brak ciszy nocnej’ 
• „Zajęcia (wszystkie) te z dh Kasią” 
• „wszystko” 
• „Ludzie niesamowici i szczerzy! Otwarci, pogodni! Jeżeli chodzi o zajęcia to 

wszystkie były przydatne, no może poza…” 
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• „Nie mam żadnych uwag, ten kurs był świetny, nie wiem co bym robiła w domu 

gdybym została i nie pojechała na ten kurs” 
4. Co mi się najbardziej nie podobało? 

• „kiedy ktoś gadał, gadał i jeszcze raz gadał” 
•  „Jak dziewczyny wychlapały cała ciepłą wodę” 
• „Zadania tj. ich ilośc i wielkość” 
• „Nie było nic takiego, co by mogło mi się nie podobać” ( i tego typu większość 

wypowiedzi była) 
• „Nie spisaliśmy wszystkich zabaw i pląsów” 
 

5. Co bym zmienił/a? 
• „Więcej musztry” 
• „Przedłużyłbym kurs o tydzień” 
• „Zmieniłbym godzinę pobudki, kilka dni więcej. Z chęcią bym tu został.” 
• „Żeby kurs trwał 2 tygodnie” 
• „Nic bym nie zmieniała” 
 
 …hmm i miało być kilka słów ode mnie jako od kadry… Kurs przeszedł moje 
najśmielsze oczekiwania…  
 Był to pierwszy kurs drużynowych, na którym miałam okazję prowadzić zajęcia, 
teraz mogę powiedzieć, że ogromną przyjemność. Ludzie, którzy tu przyjechali byli 
rewelacyjni zresztą wciąż tacy są ;-). Chłonni wiedzy, pełni pomysłów, zaangażowania     
i chętni do pracy, do rozmowy, z poczuciem humoru ale i z poważnym podejściem          
do tych spraw, kiedy śmiać się po prostu nie wypada. Starałam się być cały czas do ich 
dyspozycji – często już po zajęciach siedzieliśmy, czy na Sali kominkowej czy                     
w kancelarii przy kawce lub herbatce i rozmawialiśmy… długo, do 300, 400…               
Atmosfera, która panowała podczas tego kursu była budowana przez nas wszystkich, 
zarówno przez kadrę jak i uczestników. Myślę, że wspólnie udało nam się wypracować 
niepowtarzalny klimat, który na zawsze zostanie w naszej pamięci. Nie ukrywam, że 
czasem było ciężko, bo zadania, nawał zajęć, i brak snu, dawał się wszystkim we znaki 
(mi też – ktoś musiał je przecież sprawdzić).  Jednak było mnóstwo chwil zabawnych        
i chyba każdy z nas będzie właśnie je pamiętał: „zastępami zastępy zastępowi odpraw”, 
„nocne schizy”.. (dla wtajemniczonych).I zgadzam się z opinią innych, że kurs powinien 
trwać jeszcze kilka dni (nie zdążyłam dać im do zrobienia kilku zadań ;-)  ),  ale cóż 
„klamka zapadła” - pozdrowienia od „Wacka”. I do marca, kiedy ponownie się spotkamy 
na podsumowaniu kursu. 
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pwd. KATARZYNA KAWKA 
Z-CA KOMENDANTA KURSU 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

1      1 

2         2    

3  3    

4       

5        10 4 

6      6 

7          7 

8 
        

9        

10    5,8   9  

 
1. Miasto ze smokiem? 
2. Słynny pomnik w Gdańsku? 
3. Nasze zagłębie inaczej?  
4. Rzeka przepływająca obok „Leśnego Dworu”? 
5. Województwo „Bałtyckie”? 
6. Np. może być żarski? 
7. Marzenie każdego prawdziwego turysty? chodzi o region kraju. 
8. Znajduje się tam GK ZHP? 
9. Wodny region polski? 
10. Jest tam nasza letnia baza wypadowa? 

 
Litery z pól oznaczonych od 1 do 10 utworzą rozwiązanie naszej krzyżówki, które należy 
wpisać na kartkę i wysłać na adres redakcji, bądź wrzucić do skrzynki kontaktowej 
zawieszonej obok drzwi naszego hufca. Na szczęśliwców czekają atrakcyjne nagrody. 
Hasło z poprzedniego nr brzmi „Boże Narodzenie”. Wszystkich szczęśliwców, których 
wylosowała komisja :o) nagrodziliśmy ciekawymi ilustrowanymi albumami 
harcerskimi…. ŻYCZYMY POWODZENIA☺☺☺ 
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(g.c.) 

 
 
 

… z posiedzeń „CIAŁ 
STATUTOWYCH” 

 
 
Komenda Hufca ZHP Żary 
 
 
Tematyka Komendy Hufca 30.12.2004 r. 
1. Sprawozdanie z imprez pomiędzy komendantami. 

a) 29-31.10.04. „Ogólnopolski Rajd Palmiry” 
b) 11-12.11.04. „Tylko we lwowie...” 
c)       11.11.04. „Bieg Zwycięstwa” z okazji 11 Listopada. 
d)       01.12.04. Spotkanie z Grekami, Niemcami w Świbnej 
e)       10.12.04. Chorągwiana zbiórka drużynowych w Świbnej 
f)        20.12.04. Betlejemskie Światełko Pokoju w Zielonej Górze 
g)       22.12.04. Wigilia Harcerska w Gimnazjum nr 2 w Żarach 

2. Podsumowanie roku harcerskiego. 
3. Plany na rok harcerski 2005. 
4. Spis harcerski – dane, ankiety, dokumenty. 
5. Działalność ciał statutowych. 

a) Komenda. 
b) Komisja Rewizyjna. 
c) Komisja Instruktorska – Sąd Instruktorski. 
d) Kręgi - „Senex”. 
e) Drużyna drużynowych. 

6. Dokumentacja w Hufcu. 
a) pisma przychodzące i wychodzące. 
b) Inna dokumentacja spis, HAL i HAZ, rozkazy, spisy. 

7. Plany na HAZ. 
8. Rozliczenie finansowe i spis z natury roczne w KCH. 
 
 
Tematyka Komendy Hufca 21.02.2005 r. 
 
- Podsumowanie Harcerskiej Akcji Zimowej 2005 
- Biwaki w Świbnej – Plany. 
- Zimowiska – Stan rozliczeń. 
- Analiza składek Harcerskich i Instruktorskich na dzień 21.02.05. 
- Aktualizacja informacji o drużynach – teczki drużyn. 
- Zadania na następny miesiąc 
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(g.c.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Noc. W kuchni, skrzypiąc otwierają się drzwi od lodówki. Wychodzi z niej spasiona 
mysz, w jednej łapie trzyma prawie kilogramowy kawał żółtego sera, w drugiej zaś 
wielkie pęto kiełbasy. Idzie do pokoju, skąd rozlega się głośne chrapanie gospodarzy i 
taszczy cały ten majdan przez środek izby w stronę szafy, pod która ma wejście do swojej 
norki. Już jest przed wejściem, gdy w świetle księżyca dostrzega pułapkę na myszy a na 
niej malusi kawałek słoninki. Mysz kręci z dezaprobatą głową i mruczy pod nosem: Jak 
dzieci, kurcze jak dzieci☺ 
 
 
 
Celnicy zastanawiają się nad prezentem dla kumpla. 
- Może kupimy mu jacht? - proponuje jeden. 
- Ele… nie. To już ma- odpowiada  
- A może wakacje na Karaibach? 
- Eee ciągle tam jeździ pewno już mu się znudziły. 
- A może zostawimy go samego na zmianie? 
- Nie stary, to by była przesada☺ 
 
 
 
Zamierzchłe czasy Breżniewa. Komunistyczna Rosja. Towarzysz Breżniew zwołuje 
konferencję wszystkich wybitnych radzieckich naukowców, na której przedstawia im 
następujący problem. 
-Towarzysze uczeni – musicie wprowadzić jednakowy czas na całej planecie tak aby w 
każdym miejscu na Ziemi była jednakowa godzina. 
Następnego dnia do Breżniewa przybywa delegacja naukowców: 
- Towarzyszu przedstawione zadanie jest niewykonalne. Przypływy, odpływy, wschody i 
zachody słońca, niemożliwe… 
- Panowie, trzeba jednak cos z tym zrobić, gdyż jak wczoraj dzwoniłem do szwagierki do 
Chin złożyć życzenia imieninowe, okazało się że jest już po imieninach, jak wieczorem 
dzwoniłem do Watykanu, dowiedzieć się jaki jest stan Papieża po zamachu, okazało się, 
że jeszcze zamachu nie było☺ 
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(g.c.) 
 

 

 

PIONIERKA PIONIERKA PIONIERKA PIONIERKA –––– ODKRYWCA ODKRYWCA ODKRYWCA ODKRYWCA    
 

Uczestnicząc w harcerskim życiu, odkrywam swoje zainteresowania. Oceniam siebie i swoje 

postępowanie odwołując się do Prawa Harcerskiego. Potrafię radzić sobie w różnych sytuacjach 

działając samodzielnie i odpowiedzialnie. Można na mnie polegać. Jestem uczynna/ny, odważany, 

samodzielna/ny. 

 
Do próby może przystąpić harcerka/harcerz, która/y: 

• zdobyła/ył stopień tropicielki/wywiadowcy. Jeśli nie posiada stopnia 
tropiciela/wywiadowcy, realizuje próbę pionierki/odkrywcy poszerzoną o 
wiadomości i umiejętności zawarte w wymaganiach poprzednich stopni, 

• aktywnie uczestniczy w życiu zastępu i drużyny. 
 
Zalecany czas trwania próby: 9-12 miesięcy 
 

WWWW    YYYY    MMMM    AAAA    GGGG    AAAA    NNNN    IIII    A A A A     SSSS    TTTT    OOOO    PPPP    NNNN    IIII    AAAA    
 

Praca nad sobą 

1. Określiłam/em swoją największą słabość i podejmę próbę wyeliminowania jej. 
2. Aktywnie realizuję obowiązki wynikające z mojej wiary.  
3. Wykazałam/em, że potrafię poświęcić własną przyjemność na rzecz obowiązku. 
4. Zdobyłam/em nową umiejętność przydatną w gospodarstwie domowym. 
5. Rzetelnie wykonuję swoje obowiązki domowe. 
6. Zapisuję ustalone terminy i wyznaczone zadania, jestem punktualna/ny i 

obowiązkowa/ny. 
7. Wzięłam/ąłem udział w zaplanowaniu i zorganizowaniu akcji zarobkowej dla 

drużyny. 
8. Dbam o sprzęt drużyny. Brałam/em udział w jego konserwacji. 
9. Dbam o zdrowie i pamiętam o aktywnym odpoczynku, odpowiedniej ilości snu, 

prawidłowym odżywianiu się, umiem radzić sobie z problemami okresu 
dojrzewania. 

10. Załatwiłam/em powierzoną mi sprawę w instytucji lub urzędzie. 
11. Zorganizowałam/em wyjście zastępu lub drużyny (grupy koleżanek lub kolegów) 

do kina, teatru, na koncert, do muzeum lub inną imprezę kulturalną. 
12. Potrafię w prostych sytuacjach porozumieć się w języku obcym. 
13. Umiejętnie korzystam z Internetu (wyszukuję potrzebne informacje, posiadam 

adres e-mail). 
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Doskonalenie harcerskie 

1. Potrafię wskazać główne etapy w dziejach harcerstwa. 
2. Odwiedziłam/em komendę mojego hufca. Znam adres komendy mojej chorągwi 

i Głównej Kwatery. Wiem, jak nazywa się komendant hufca, komendant 
chorągwi, Naczelnik ZHP i Przewodniczący ZHP. 

3. Wiem, jakie inne organizacje harcerskie działają w Polsce. 
4. Czytam książki o tematyce harcerskiej. 
5. Znam strukturę ZHP. 
6. Potrafię ocenić czynności życiowe (tętno i oddech), znam prawidłowe tętno 

dzieci i dorosłych. Potrafię postąpić w przypadku utraty przytomności, ułożyć 
chorego w pozycji bocznej bezpiecznej. Umiem zastosować różne sposoby 
przenoszenia poszkodowanych. Potrafię postępować w przypadku zatrucia 
pokarmowego. 

7. Odnalazłam/em na mapie miejsce, w którym się znajduję, poprowadziłam/em w 
czasie gry terenowej lub wycieczki zastęp wg mapy topograficznej. Na 
podstawie mapy topograficznej określiłam/em długość trasy, nachylenie terenu, 
przybliżony czas marszu, azymut na dany punkt. Zmierzyłam/em w terenie 
odległość i wysokość. 

8. Kierowałam/em budową urządzenia obozowego wg własnego projektu. Umiem 
sprawnie posługiwać się sprzętem pionierskim. Potrafię zawiązać co najmniej 10 
węzłów i ich zastosowanie.  

9. Brałem udział w organizacji wycieczki zastępu lub drużyny.  
10. Wyrobiłam/em w sobie pożyteczne nawyki ekologiczne (oszczędzam wodę, 

gaszę światło, segreguję odpady).  
11. Wiem, co to jest park narodowy, park krajobrazowy i rezerwat przyrody. 

Wymienię kilka polskich parków narodowych oraz wskażę występujące w nich 
osobliwości przyrodnicze. Odwiedziłam/em jeden z parków narodowych, 
krajobrazowych lub rezerwatów.  

 
Poszukiwanie pól służby 

1. Poznaję historię swojej miejscowości. Wiem, co wyróżnia ją spośród innych (np. 
znane postacie, historyczne wydarzenia, zabytki, sztuka ludowa). 
2. Wiem, na czym polega demokracja. Brałam/em udział w demokratycznym 
podejmowaniu decyzji. 

 

W okresie próby uczestniczyłam/em w obozie lub zimowisku harcerskim oraz w co najmniej 
dwóch biwakach lub rajdach, zrealizowałam/em co najmniej trzy projekty, w tym przynajmniej 
jeden na rzecz środowiska (np. szkoły, osiedla). Zdobyłam/em w tym czasie przynajmniej trzy 
sprawności (dwugwiazdkowe lub trzygwiazdkowe). 
 
Uwaga. Próbę można uzupełnić o dodatkowe wymagania przyjęte w środowisku. 
W następnym numerze propozycje i regulamin sprawności harcerskich. 
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(g.c.)
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W tym roku już po raz drugi rozliczając swój podatek za rok poprzedni, każdy może 
przeznaczyć jego 1% na rzecz Związku Harcerstwa Polskiego. Od 1 stycznia 2004 roku 
daje taką możliwość ustawa o pożytku publicznym i wolontariacie. Taką organizacją jest 
Związek Harcerstwa Polskiego. „Jeden procent” to jedyny podatek, o którym każdy 
może zdecydować, na co go przeznaczyć. Każdy podatnik może zdecydować, czy cały 
swój podatek przeznaczy państwu, czy skorzysta z możliwości przekazania go na rzecz 
ZHP. Nie ma to znaczenia, czy ma się nadpłatę, czy niedopłatę w podatku. 
Związek Harcerstwa Polskiego jest stowarzyszeniem wychowawczym, które ma pod 
opieką 150 tys. dzieci i młodzieży. Wspieramy ich wychowanie, uczymy wielu 
pożytecznych umiejętności i sprawności, sprawiamy, że są bardziej odpowiedzialni            
i samodzielni. Dba o to ponad 10.000 instruktorów harcerskich, pełniących swe funkcje 
społecznie. Często nasze działania wykraczają poza dzieci i młodzież harcerską, 
włączamy się w życie naszych małych i dużej Ojczyzny organizując akcje na rzecz dzieci 
i włączając się w działania charytatywne. 
 

Jeśli chcecie wspomóc 
Żarskie środowisko 

Harcerzy: 
Nasz numer rachunku:    

KH ZHP Żary ul. Rynek 17  68-200 Żary 
03 1090 2561 0000 0006 4207 3065 

W treści należy wpisać: „KH ZHP Żary – 1% podatku zg. z art. 27d” 
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Za wszystkie wpłaty z góry… 
DZIĘKUJEMY!!!   

(g.c.) 



 
 
 
 

GONIEC 
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