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Związek Harcerstwa Polskiego                                            Żary, dn. 04.03.2009 rok
Komendant Hufca 
im II Armii Wojska Polskiego 
w Żarach

ROZKAZ L1/09
3.2.1. Podaje do wiadomości aktualny wykaz drużyn w Hufcu ZHP Żary po Spisie 
Harcerskim EWIDENCJA 2009  na dzień 15.02.2009 r.
 
Gromady Zuchowe:
1 GZ ”Leśne Sowy” SP Żarki Wielkie  dh Justyna Ganczar
2 GZ ”Gosiaczki”  SP-1 Lubsko   dh Małgorzata Lewicka
5 GZ ”Gumisie”   SP-3 Lubsko   pwd. Danuta Modrzejewska
41 GZ ”Leśne Skrzaty” SP Bieniów  o.phm. Halina Cieślak.

Drużyny harcerskie:
1 ŻDH ”Wilki”   Żary   pwd. Michał Wall
2 DH                                   SP-2 Lubski                       dh Dorota Grzebyk
3. DH ”Leśne Mrówy” Olszyniec   pwd. Ewa Zabawa
9 DH ”Buki”   Górzyn    pwd. Katarzyna Grabowska
16 ”Dragoni”   SP-3 Lubsko   o.pwd. Lidia Kowalska
18 DH ”Potok”   Niwica    dh Magdalena Cudyk-Żaba
21 DH ”Mądre Sowy”  Mirostowice Dolne  pwd. Ewa Mielniczuk
26 DH ”Sokole Oko”  Nowe Czaple   dh Anna Babuśka
27 DH ”Krąg”   SP-1 Lubsko   dh Marek Mickiewicz+
29 DH ”Diabliki”  NS Ośrodek z Wadami Mowy i Słuchu dh Katarzyna Gruber
36. DH ”Cicha Stopa”  NS Miłowice   phm. Halina Wieczyńska
37. DH ”Leśna Gromada” NS Miłowice  hm. Elżbieta Kurkiewicz
38. DH ”Czarni”  Bieniów   phm. Mirosława Skiba
54. DH ”Korczakowcy” Lubanice   phm. Maria Gonia
      DH /próbna/   Trzebiel    o.pwd. Sylwia Ksiuk

Drużyny wielopoziomowe: 
6 ŻDH ”ESKA-IV” im A. Kamińskiego Żary  o.pwd. Katarzyna Kałuża
13 ŻDH ”Tygrysy”   Żary   o.phm. Adam Biegański
14 DH ”Turystyczna” NS   Żary   pwd. Marzena Łabuda
17 DH ”4 Żywioły”   Mielno   dh Piotr Skiba
20 DH ”Przyrodnicy”   Trzebiel   dh Iwona Grzeszczuk
24 DH ”Lampart”   Przewóz  o.pwd. Emilia Pieńko
40 DH ”Korczaki”   Złotnik   phm. Katarzyna Jarosz
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Drużyny starszoharcerskie:
1 JDSH im Tadeusza Kościuszki  Jasień - Gimnazjum hm. Piotr Karalus
    DSH /próbna/    Bieniow - Gimnazjum o.pwd. Piotr Brudny

3.3.      Zwolnienia i mianowania w drużynach.
3.3.1 Mianuję dh i dh drużynowymi:
dh Justynę Ganczar drużynową gromady zuchowej 1GZ ”Leśne Sowy” Żarki Wielkie,
dh Małgorzatę Lewicką drużynową gromady zuchowej 2 GZ ”Gosiaczki” SP-1 Lubsko,
dh Dorotę Grzebyk drużynową drużyny harcerskiej  2 DH w SP-2 Lubsko,
dh Piotra Brudnego drużynowym próbnej drużyny starszoharcerskiej w Bieniowie,

4.2.1.    Kręgi Instruktorskie:
Krąg nr 1 ”Senex”           Przewodniczący -   hm. Jerzy Wiśniewski
Krąg nr 2 ”Watra”           Przewodnicząca -   hm. Małgorzata Markowska
Krąg nr 3 „Łemkem”      Przewodniczący -   phm. Marcin Tur
Krąg nr 4 „Szaniec”        Przewodnicząca -   phm. Elżbieta Haściło

6.1. Zwalniam komendantów.
6.1.2. Zwalniam z funkcji komendanta:
● hufcowego zimowiska w Krakowie hm. Mirosława Zengiela,
● hufcowego zimowiska szkoleniowego „Małej Kadry” w Świbnej  pwd. Ewę Zabawę. 

7.1.1. Na wniosek Komisji Stopni instruktorskich z dnia 10.02.2009 roku zamykam 
próbę, przyznaję stopień przewodnika i dopuszczam do złożenia Zobowiązania Instruk-
torskiego:
● dh Artur Jankowiak  -  opiekun hm. Regina Wojtaszewska
● dh Kamil Zengiel      -  opiekun phm. Bożena Bryś

7.2.1. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 20.01.2009 roku otwieram 
próbę na stopień przewodniczki/przewodnika druhnom/druhowi:
● dh Piotrowi Brudnemu – drużynowy DSH /próbnej/ – Gim. Bieniów – 
opiekun phm. K. Jarosz
● dh Emili Pieńko – drużynowa 24 DH ”Lampart” – Przewóz – 
opiekun phm. K. Jarosz
● dh Katarzyna Kałuża - drużynowa 6 ŻDH ”Eska-IV” -  Żary – 
opiekun phm. Marcin Tur

Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 04.03.2009 roku otwieram próbę na 
stopień przewodniczki/przewodnika druhnom/druhowi:
● dh Sylwia Ksiuk - drużynowa DH /próbnej/ –Trzebiel – opiekun hm. Krystyna Zengiel
● dh Lidia Kowalska – drużynowa 16 DH ”Dragoni” – Lubsko – 
opiekun hm. Krystyna Zengiel
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7.4.1. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 04.03.2009 roku otwieram 
● pwd. Danucie Modrzejewskiej próbę na stopień podharcmistrzyni – 
opiekun hm. Helena Murzyłowska
● pwd. Sławomirowi Bogdanowiczowi na stopień podharcmistrza – 
opiekun hm. Krystyna Zengiel 
   pwd. Halinie Cieślak na stopieńpodharcmistrzyni- opiekun hm. Michał Senyk
13. Inne

LP IMIĘ, NAZWISKO STOPIEŃ PRZYDZIAŁ SŁUŻBOWY

1. SŁAWOMIR BOGDANOWICZ O.PHM. Z-CA KOMENDANTA HUFCA ds. organizacyjnych
REDAKTOR NACZELNY GOŃCA

2. MARCIN TUR PHM. Z-CA KOMENDANTA HUFCA  ds. programowych
CZŁONEK KOMISJI STOPNI INSTRUKTORSKICH
PRZEWODNICZĄCY KRĘGU 3 ŁEMKEM

3. KATARZYNA JAROSZ PHM. CZŁONEK KOMENDY HUFCA DRUŻYNOWA 40 DH 
KORCZAKI
PRZEWODNICZĄCA KOMISJI KSZTAŁCENIA

4. HALINA CIEŚLAK O.PHM. DRUŻYNOWA 41 GZ LEŚNE SKRZATY
CZŁONEK NAMIESTNICTWA ZUCHOWEGO

5. BOŻENA BRYŚ PHM. CZŁONEK NAMIESTNICTWA HARCERSKIEGO

6. ANNA BABUSKA DRUŻYNOWA 26 DH SOKOLE OKO

7. ANDRZEJ KLIŃSKI PHM. INSTRUKTOR HAL

8. GRZEGORZ PILARSKI PWD. PRZEWODNICZĄCY KOMISJI REWIZIJNEJ
CZŁONEK REDAKCJI GONIEC

9. PIOTR KARALUS HM. DRUŻYNOWY 1 JDSH IM. T. KOŚCIUSZKI
CZŁONEK SĄDU HARCERSKIEGO

10. ANETA DELAK PHM. Z-CA PRZEWODNICZĄCEJ KOMISJI STOPNI INSTRUK-
TORSKICH

11. ADAM BIEGAŃSKI O.PHM. DRUŻYNOWY 13 ŻDH TYGRYSY
CZŁONEK KOMISJI REWIZYJNEJ

12. MAGDALENA CUDYK-ŻABA DRUŻYNOWA 18 DH POTOK

13. KRYSTIAN  CZERWIŃSKI PWD. CZŁONEK NAMIESTNICTWA HARCERSKIEGO

14. TADEUSZ DASZKIEWICZ HM. SKARBNIK KH ZHP ŻARY

15. PIOTR BRUDNY O.PWD. DRUŻYNOWY DRUŻYNY HARCERSKIEJ PRÓBNEJ

16. JUSTYNA GANCZAR DRUŻYNOWA 1 GZ LEŚNE SOWY

17. WANDA GALICKA HM. CZŁONEK KOMISJI STOPNI INSTRUKTORSKICH

18. TOMASZ GÓRZYŃSKI REDAKCJA GOŃCA

19. MARIA GONIA PHM. DRUŻYNOWA 54 DH KORCZAKOWCY

20. JAN ARKUSZEWSKI HM. INSTRUKTOR HAL I HAZ

21. KATARZYNA GRABOWSKA PWD. DRUŻYNOWA 9 DH BUKI
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22. KATARZYNA GRUBER DRUŻYNOWA NS 29 DH DIABLIKI

23. TOMASZ JANUSZEWICZ PWD. CZŁONEK KOMISJI REWIZYJNEJ
REDAKCJA GOŃCA

24. PAWEŁ DRGAS INSTRUKTOR HAL

25. IWONA GRZESZCZUK DRUŻYNOWA 20 DH PRZYRODNICY

26. ELŻBIETA HAŚCIŁO PHM. PRZEWODNICZĄCA KRĘGU INSTRUKTORSKIEGO 
NR 4 SZANIEC

27. WOJCIECH HERCIK HM. CZŁONEK KOMENDY HUFCA ZHP ŻARY

28. ARTUR JANKOWIAK PWD. REDAKCJA GOŃCA

29. MIROSŁAWA KLISOWSKA PHM. Z-CA PRZEWODNICZĄCEGO KOMISJI REWIZYJNEJ

30. LIDIA KOWALSKA O.PWD. DRUŻYNOWA 16 DH DRAGONI

31. DOROTA GRZYBEK DRUŻYNOWA 2 DH 

32. RAFAŁ KRZYWOKULSKI CZŁONEK KRĘGU INSTRUKTORSKIEGO 4 SZANIEC 

33. SYLWIA  KSIUK O.PWD. DRUŻYNOWA DRUŻYNY HARCERSKIEJ PRÓBNEJ

34. SYLWIA LENDA PWD. CZŁONEK KOMENDY HUFCA
CZŁONEK NAMIESTNICTWA HARCERSKIEGO
CZŁONEK KOMISJI STOPNI INSTRUKTORSKICH

35. EMILIA DRGAS- LENCZYK PWD. CZŁONEK KOMISJI KSZTAŁCENIA

36. MAŁGORZATA LEWICKA DRUŻYNOWA 2 GZ GOSIACZKI

37. MARZENA ŁABUDA DRUŻYNOWA NS 14 DH TURYSTYCZNA

38. MAŁGORZATA MARKOWSKA HM. PRZEWODNICZĄCA KRĘGU INSTRUKTORSKIEGO 
NR 2 WATRA

39. MAREK MICKIEWICZ DRUŻYNOWY 27 DH KRĄG

40. MAŁGORZATA MIELCZAREK CZŁONEK KRĘGU INSTRUKTORSKIEGO 4 SZANIEC

41. EWA MIELNICZUK PWD. DRUŻYNOWA 21 DH MĄDRE SOWY

42. DANUTA MODRZEJEWSKA PWD. DRUŻYNOWA 5 GZ GUMUSIE

43. HELENA MUŻYŁOWSKA HM. CZŁONEK KOMISJI STOPNI INSTRUKTORSKICH
CZŁONEK NAMIESTNICTWA ZUCHOWEGO
CZŁONEK KOMISJI KSZTAŁCENIA

44. DAWID NOWAKOWSKI PWD. CZŁONEK KOMISJI REWIZIJNEJ

45. RUDOLF ORŁOWSKI HM. PRZEWODNICZĄCY HUFCOWEGO SĄDU HARCER-
SKIEGO

46. SŁAWOMIR PAWŁOWICZ HM. Z-CA PRZEWODNICZĄCEGO SĄDU HARCERSKIEGO
CZŁONEK NAMIESTNICTWA HARCERSKIEGO

47. EMILIA PIEŃKO O.PWD. DRUŻYNOWA 24 DH LAMPART

48. BARBARA PIETRZAK HM. CZŁONEK KRĘGU INSTRUKTORSKIEGO 2 WATRA

49. ANGELIKA RAMIREZ HM. CZŁONEK SĄDU HARCERSKIEGO
CZŁONEK KOMISJI KSZTAŁCENIA

50. EMILIA  SENYK HM. CZŁONEK KRĘGU INSTRUKTORSKIEGO SENEX

51. MICHAŁ SENYK HM. CZŁONEK KRĘGU INSTRUKTORSKIEGO SENEX

52. MIROSŁAWA SKIBA PHM. DRUŻYNOWA 38 DH CZARNI

53. PIOTR SKIBA DRUŻYNOWY 17 DH 4 ŻYWIOŁY

54. STEFANIA STROJEK HM. CZŁONEK KRĘGU INSTRUKTORSKIEGO SENEX

55. HELENA STUPKIEWICZ HM. INSTRUKTOR HAL
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56. KATARZYNA ŚLĄZAK PWD. CZŁONEK KRĘGU INSTRUKTORSKIEGO 3 ŁEMKEM

57. MICHAŁ WALL PWD. DRUŻYNOWY 1 ŻDH WILKI

58. HALINA WARLIŃSKA HM. CZŁONEK KRĘGU INSTRUKTORSKIEGO SENEX

59. HALINA WIECZYŃSKA PHM. DRUŻYNOWA NS 36 DH CICHA STOPA

60. JERZY WIŚNIEWSKI HM. PRZEWODNICZĄCY KRĘGU INSTRUKTORSKIEGO 1 
SENEX

61. RENATA WLEKLIŃSKA PWD. INSTRUKTOR HAL

62. REGINA WOJTASZEWSKA HM. CZŁONEK KOMISJA STOPNI INSTRUKTORSKICH
CZŁONEK SĄDU HARCERSKIEGO
REDAKCJA GOŃCA

63. MIROSŁAW WYWIJAS PWD. REDAKCJA GOŃCA

64. EWA ZABAWA PWD. DRUŻYNOWA 3 DH LEŚNE MRÓWY

65. KRYSTYNA ZENGIEL HM. KOMENDANTKA OŚRODKA „LEŚNY DWÓR” ŚWIBNA
PRZEWODNICZĄCA KOMISJI STOPNI INSTRUKTOR-
SKICH

66. KAMIL ZENGIEL PWD. INSTRUKTOR HAL

67. MIROSLAW ZENGIEL HM. KOMENDANT HUFCA ZHP ŻARY

68. KATARZYNA KAŁUŻA O.PWD. DRUŻYNOWA 6 ŻDH ESKA IV

69. ANDRZEJ DĄBROWSKI KWATERMISTRZ W ŚWIBNEJ
INSTRUKTOR HAL I HAZ

70. JOANNA BOGDANOWICZ PWD. INSTRUKTOR

71. IRENA ANDRUSZKIEWICZ-BA-
RYŁA

PHM. CZŁONEK KRĘGU INSTRUKTORSKIEGO WATRA

72. GRZEGORZ DOBREWSKI PHM.

73. ZOFIA DOMARADZKA HM. CZŁONEK KRĘGU INSTRUKTORSKIEGO SENEX

74. STANISŁAWA DREWNIAK HM. CZŁONEK KRĘGU INSTRUKTORSKIEGO SENEX

75. RENATA KUPREL

78. JAN RADZION CZŁONEK KRĘGU INSTRUKTORSKIEGO SZANIEC

79. EWA HERCIK PHM.

80. HELENA KARPIŃSKA HM. CZŁONEK KRĘGU INSTRUKTORSKIEGO SENEX

81. JADWIGA KŁODNICKA PHM. CZŁONEK KRĘGU INSTRUKTORSKIEGO SENEX

82. RYSZARD KOCHANOWSKI HM. CZŁONEK KRĘGU INSTRUKTORSKIEGO SENEX

83. JANUSZ LEWICKI HM. CZŁONEK KRĘGU INSTRUKTORSKIEGO SENEX

84. MAŁGORZATA MATYSIAK PWD.

85. ARKADIUSZ DRĄG PWD.

86. IWONA ZABAWA PWD. INSTRUKTOR HAL I HAŹ

87. KAZIMIERZ ŚLEMP HM. CZŁONEK KRĘGU INSTRUKTORSKIEGO SENEX

88. ZDZISŁAW KRUPA INSTRUKTOR HAL

89. ELŻBIETA KURKIEWICZ HM. DRUŻYNOWA NS 37 DH LEŚNA GROMADA

90. MARCIN WOCAL HM. CZŁONEK KRĘGU INSTRUKTORSKIEGO SENEX

91. ARKADIUSZ RZETECKI KAPELAN HUFCA

92. JAROSŁAW RYŚ INSTRUKTOR

Czuwaj! hm. Mirosław Zengiel
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 Jakie są cele waszej działalności?1. 
Jak każda drużyna harcerska ma zadanie wychowywać młodych ludzi. Ogólnie, jako 
drużynowa, postawiłam sobie cel stworzyć tak dobrą i zgraną drużynę, aby po moim 
odejściu na studia drużyna przetrwała.

Czy bierzecie czynny udział w imprezach organizowanych przez KH?2. 
Przewóz jest miejscowością oddaloną od Żar ok. 25 km i każdy wspólny wyjazd jest 
wręcz wyprawą. Mimo tej odległości staramy się udzielać i brać udział w imprezach 
organizowanych przez KH. 

Jakiej pomocy oczekujecie od KH?3. 
Myślę, że na dzisiejszy czas większej pomocy od KH nie potrzebujemy, może jedynie 
chwilami wglądu w dokumentację czy, aby na pewno wszystko jest tak, jak powinno 
być. Na pewno cieszę się , że są organizowane przez KH kursy specjalizujące kadrę – z 
tej propozycji na pewno skorzystamy.

W jaki sposób zdobywacie środki fi nansujące naszą działalność?4. 
Jedyną, jednakże dużą i skuteczną akcją zarobkową jest roznoszenie Betlejemskiego 
Światełka Pokoju po Gminie Przewóz. Harcerze roznoszą wraz ze Światełkiem paczki 
z gminy dla wszystkich grzecznych dzieci. Dodatkowo mamy jeszcze puszkę, do 
której każdy wrzuci tzw. „co łaska” i grosz do grosza i trochę się nazbiera – akurat 
wystarczająco na działalność naszej drużyny. Również wójt gminy Przewóz, Ryszard 
Klisowski, często wspiera harcerzy pomocą, również fi nansową.

Jak wygl5. ąda wychowanie patriotyczne w waszej drużynie?
Już każdy Zuch wie, że Godłem Polski jest Biały Orzeł (który jest na znaczku) a fl aga 
Polski jest Biało-Czerwona. Myślę, że harcerze pokazują swoją postawę patriotyczną 
biorąc udział w akcjach, np. Akcja Znicz.

Czym jest dla waszej drużyny ideologia ZHP?6. 
Ideologia ZHP jest  dla nas myślą przewodnią, motywem do działania, do zmieniania 
się i dążenia do ideałów.  Jest ważnym elementem naszego wspólnego spotykania się, 
bawienia i uczenia życia.

Nasze propozycje to..................................................................7. 
Aktualnie nie mamy żadnych konkretnych propozycji, jednakże sądzimy że już niedługo 
z jakimś pomysłem wyskoczymy :)

SONDAŻ 
24 DRUŻYNY HARCERSKIEJ 

„LAMPART”



10  GONIEC STYCZEÑ - MARZEC 2009

Historia Powstania Drużyny1. .
Kiedy wiadomo było już, że 23 DH „Widmo” zostanie rozwiązania postanowiłam 

mimo wszystko, nadal działać. Moim marzeniem była własna drużyna, a zmobilizowałam 
się do jej stworzenia podczas Światowego Zlotu w Kielcach i cóż... 

Od września 2007 roku rozpoczęły się pierwsze, prowizoryczne zbiórki. Było dla 
mnie zupełnie nowe doznanie, ponieważ najczęściej to tylko uczestniczyłam w zbiórce, 
a nie sama ją prowadziłam. Pamiętam, że nie potrafi łam jeszcze dobrze grać na gitarze, 
ale widząc, że zawsze ktoś przychodził na zbiórkę mobilizowałam się – ćwiczyłam grę 
i organizowałam zbiórki – na dworze, w lesie, w GOKu... – jak tylko się udawało. 

I w listopadzie 2007 roku rozkazem ówczesnego komendanta hufca hm. Mirosława 
Wywijasa został otwarty okres próby drużyny, a zakończony kolejnym rozkazem w 
kwietniu.

 W taki sposób zaczęła się historia 24 Drużyny Harcerskiej „Lampart” i trwa ona 
po dziś dzień.

Opis drużyny oraz specjalizacja bądź profi l2. 
Nasza drużyna jest wielopoziomową – należą do niej zuchy, harcerze, harcerze 

starsi i wędrownicy, chociaż tych ostatnich jest najmniej. Drużyna działa samodzielnie 
przy wsparciu Urzędu Gminy w Przewozie. Nie posiada specjalizacji ani profi lu – jest 
po prostu drużyną harcerską.

Osiągnięcia drużyny3. 
Ponieważ drużyna jest młoda, nie posiada wielkich osiągnięć na tle hufcowych, 

jednakże ja, jako drużynowa uważam, że każda udana zbiórka, akcja czy wspólny 
wyjazd jest małym osiągnięciem dla nas. Udzielamy się na tle gminy i hufca, akcje 
roznoszenia Betlejemskiego Światełka czy pilnowanie Grobu Pańskiego weszły w 
naszą tradycję. Jednakże w przyszłości zamierzamy bardziej się ujawnić!

DRUŻYNOWA 24 DH „LAMPART” 
Trop. Emilia Pieńko

CHARAKTERYSTYKA CHARAKTERYSTYKA CHARAKTERYSTYKA 
24 DRUŻYNY HARCERSKIEJ24 DRUŻYNY HARCERSKIEJ24 DRUŻYNY HARCERSKIEJ

„LAMPART”„LAMPART”„LAMPART”
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TEMATYKI POSIEDZEŃ
    POSIEDZENIE KOMENDY HUFCA 06.01.2009

 I. Wydarzenia od ostatniego spotkania. 
Spotkanie drużynowych w pionach w KCH 05-06.12.2008.1. 
Biwak z Górzyna 12-13.12.2008.2. 
Rozliczenia wniosków.3. 

5.    Rozliczenie z 1% - składek harcerskich i instruktorskich – HAL 2008 w KCH 
6.    Inwentaryzacja za 2008 – spis z natury – kasacja.

Betlejemskie Światełko Pokoju 18.12 w Zielonej Górze i 19-20.12 Żarach.4. 
Wigilia Hufcowa w Gimnazjum nr 2 19.12.2008.5. 
Analiza Rozkazu  L4/2008.6. 
Sylwester 2008/2009 w Świbnej.7. 

 
II. Zadania na okres styczeń – luty 2009 rok.

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy.1. 
Wnioski do Burmistrza Miasta Żary i Marszałka Lubuskiego.2. 
Zimowiska: Świbna 2009 i Kraków 2009.3. 
Podsumowanie działalności w 2008.4. 
Propozycje na 2009.5. 
Spis harcerski i instruktorski – 2009 rok do 08.01.2009 roku – stany 6. 
ilościowe (wzrost składki z 24 złotych do 36 złotych).
Dyżury członków Komendy i Namiestnictw w 2009 roku.7. 
Komunikacja internetowo – komórkowo – telefoniczna na szczeblu 8. 
Instruktor – Hufiec – Instruktor.
Sprawy różne wniesione.9. 

   POSIEDZENIE KOMENDY HUFCA 03.02.2009

 1. Stan przygotowań do zimowisk: zimowisko w Krakowie, zimowisko w   
 Świbnej
 2. Harcbit – turniej metodyczno sprawnościowy / Dzień Myśli Braterskiej   
 23.02.2009 rok / Kartki DMB 
 3. EWIDENCJA ZHP 2009 (Elektroniczny Spis Harcerski) 
 4. Ewidencja książeczek harcerskich i instruktorskich.
 5. 1% podatku na Organizacje Pożytku Publicznego m.in. Hufiec Żary
 6. Uregulowanie składek harcerskich za rok 2008 
 7. Wnioski i ich możliwości akceptacji przez Komisje
 8.  Komisja Stopni Instruktorskich – jej propozycje pracy
 9.  Komputer- zakup nowego, pozyskanie środków.
 10.  Sprawy różne – wniesione.
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W dniu 20.01.2009 odbyło się posiedzenie Hufcowej Komisji Stopni Instruktorskich z 
udziałem: 
hm. Krystyna Zengiel
phm. Anety Delak
hm. Reginy Wojtaszewskiej
hm. Heleny Mużyłowskiej
phm. Marcina Tura
Komisja rozpatrzyła  pozytywnie  dwie próby na stopień przewodniczki i złożyła 
wniosek o otwarcie  próby  na stopień przewodniczki druhnom: Emilii Pieńko i 
Katarzynie Kałuży.
Komisja również ustaliła, że w dniu 27.01.2009 odbędzie się kolejne  posiedzenie. 
komisji dla instruktorów, którym ten termin nie odpowiadał.

Komisja Stopni Instruktorskich - informacja

TEMATYKA POSIEDZENIA KOMISJI REWIZYJNEJ 23.01.2009

1) udział w spotkaniach/posiedzeniach: 
  - Komendy Hufca 
  - Komisji Stopni Instruktorskich 
  - Naradach drużynowych 
  
2) grafik dyżurów w hufcu. 
 
3) opracowanie arkusza oceny drużyny.
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Jak co roku, tak i teraz została zorganizowana Chorągwiana Zbiórka 
Drużynowych. W tym roku odbyła się ona w „Bursie” w Zielonej Górze w dniach 
05-07.12.2008r. 
 Na zbiórkę przybyło wielu drużynowych z Hufców naszej Chorągwi, a także 
harcerze przygotowujący się do pełnienia funkcji drużynowego.  
 Czas spotkania był bardzo dobrze zaplanowany i odpowiednio urozmaicony. 
Kadra zbiórki zadbała o to, by uczestnicy mogli utrwalić swoje wiadomości, zdobyć 
nowe, porozmawiać na tematy problematyczne, a także, by mogli bawić się, jak 
dzieci. 
 Całe spotkanie przygotowane było pod kątem Praw Dzieci, dlatego też 
mieliśmy okazję zobaczyć w Teatrze Ziemi Lubuskiej sztukę pt.: „Mam prawo do 
swych praw”, które zostało przygotowane przez zespół „Łejery”.
 Wszyscy z pewnością będą miło wspominać zajęcia integracyjne „W jedności 
siła”, dzięki którym mogliśmy się lepiej poznać, nauczyć się pracy w grupie, docenić 
starania i pomysły innych, a także zdobyć ciekawe propozycje na zajęcia w drużynie. 
 Mieliśmy również zajęcia z wędrownictwa, działalności szczepów, stulecia 
harcerstwa, rozwiązywania konfl iktów w drużynie, a także zajęcia dotyczące 
poszczególnych referatów (zajęcia w pionach harcerskich i zuchowym). Zajęcia te były 
bardzo interesujące i wiele wniosły w nasze postrzeganie funkcji drużynowego.
 6 grudnia  mieliśmy okazję poczuć się prawdziwymi Mikołajami. 
Zorganizowano wspaniałą grę z fabułą, w efekcie której rozdawaliśmy napotkanym 
po drodze dzieciom małe upominki i prezenty. Uśmiechy tych dzieci i ich rodziców na 
pewno na długo zostaną w pamięci uczestników spotkania.  
 Wieczorem zaś mieliśmy czas na śpiewogranie. Innym sposobem na spędzenie 
sobotniego wieczoru była projekcja fi lmu psychologicznego, który wywarł wielkie 
wrażenie na widzach.
Spotkanie zakończyło się zajęciami z planowania pracy drużyny. Następnie wszyscy 
pożegnaliśmy się w Braterskim Kręgu i z uśmiechem, nową wiedzą i nowo zawartymi 

znajomościami powróciliśmy do 
swoich domów. 
 Jako uczestniczki tegorocznego 
spotkania z lekkim sercem 
zapraszamy wszystkich na taką 
zbiórkę drużynowych, która 

odbędzie się w następnym roku.

Z harcerskim pozdrowieniem 
„Czuwaj”

- pwd. Iwona Zabawa 
oraz pwd. Ewa 

Zabawa

XIX Chorągwiana Zbiórka 
Drużynowych
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Wszystko zaczęło się w piękną słoneczną sobotę, 25 października. Zebraliśmy 
się na zbiórce i po przywitaniu się oraz zameldowaniu zastępów nasza drużynowa zabrała 
nas na „Mały Cmentarz”, który jest miejscem zaniedbanym i zapomnianym przez wielu 
ludzi. Wspólnymi siłami rozpoczęliśmy sprzątanie tego niewielkiego cmentarza. Pod 
koniec zbiórki druhna Emilia zaproponowała nam projekt „Akcja Znicz 2008”, który 
polegał na tym, że w parach przez tydzień mieliśmy opiekować się wybranym przez nas 
grobem na tym cmentarzu. Akcji nie sprzyjała pogoda, jednakże znaleźli się ambitni 
harcerze, którzy nie zważając na deszcz i chłód podjęli się tego zadania. Wspólnie 
zebraliśmy się na zbiórce 2 listopada aby zapalić znicze na tych grobach i pomodlić 
się za te osoby, którymi grobami opiekowaliśmy się. Akcja zakończyła się 15 listopada 
rozkazem drużynowej.

Czuwaj!
24 DH „Lampart” w Przewozie 

dh Aurelia Zamkotowicz
dh Paula Lisiecka

„AKCJA ZNICZ 2008” w Przewozie

Dnia 19.12.2008  jak co roku w gimnazjum nr. 
2 w Żarach odbyła się Wigilia Harcerska. Nasza 
drużyna również tam była. Postanowiliśmy 
przyjechać wcześniej, aby pomóc 
w przygotowaniach do uroczystość. Wszyscy 

z uśmiechami na twarzach  zabraliśmy się do pracy. Kiedy wszystko było już gotowe 
zaczęli przychodzić goście i inne drużyny. Każda osoba miała szeroki uśmiech i blask 
w oku, panowała wspaniała atmosfera, wszyscy byli życzliwi i mili.  Po jasełkach,  
które przygotowali dla nas uczniowie Gimnazjum, słuchaliśmy pięknego kolędowania 
Górali Czadeckich ze Złotnika, wspólnie z nimi śpiewając, oraz dowiedzieliśmy się 
więcej o ich kulturze. Później każdy dostał opłatek, wszyscy dzielili się nim składając 
sobie serdeczne życzenia, pełne wigilijnego ciepła, obdarowywali się własnoręcznie 
zrobionymi kartkami i rozmawiali. Kiedy już wszyscy zmęczyli się mówieniem 
zabrali się do jedzenia pysznych wigilijnych potraw.  Czas płynął bardzo szybko i nim 

WIGILIA
HARCERSKA
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zdążyliśmy się obejrzeć musieliśmy już wracać. Wszyscy powoli wrócili do domów, z 
uśmiechami na twarzy, niektórym w oku na krótko zakręciła się łza po to, by powoli 
spłynąć po policzku i udowodnić, że te święta będą wyjątkowe. Brakowało tylko śniegu, 
ale i tak wszystko było wspaniałe. Nie było osoby, która źle się bawiła, każdy mógłby 
powiedzieć, że takie spotkanie to coś na co czeka się przez cały długi rok, nie tylko po 
to, aby zobaczyć starych znajomych, ale po to, aby cieszyć się pełnią świąt.  Wszystkim 
się podobało, mamy nadzieję, że za rok również odbędzie się takie spotkanie wigilijne 
i znów w naszych sercach zabłyśnie płomyk ciepła.

                                                                                        40 DH „KORCZAKI”
       dh Paulina Jędrzejewska

Dnia 22.12.2008 osoby  z naszej drużyny, które 
mieszkają w Lubomyślu roznosiły Światełko dla 
rodzin. W akcji udział brali: Kalina Graczyk, 
Aleksandra Owad, Joanna Jaśnikowska, Patryk 
Rezlerski, Paulina Siemińska, Paulina Jędrzejewska. 
Wszyscy z uśmiechami na twarzy, w mundurach, 
roznosili Światełko Betlejemskie. Mieszkańcy wioski 

wiedzieli o przeprowadzanej akcji z kolorowych plakatów rozwieszonych na tablicach 
informacyjnych.  Ludzie przyjmowali Światełko z wielką radością i uśmiechem na 
twarzy, wszyscy ciepło witali harcerzy i czekali na nich z niecierpliwością. Mimo 
chłodu i zimnego wiatru światełko nie zgasło i akcja odbywała się bez przeszkód. Miło 
było patrzeć na rozpromienione twarze ludzi, którzy przyjmowali światełko. Wszyscy 
doskonale wiedzieli, że dzięki temu te święta będą wyjątkowe. Akcja bardzo się udała, 
będziemy miło wspominać ten dzień i blask, który gościł w oczach ludzi, gdy otwierali 
nam drzwi.  Za rok na pewno znowu podzielimy się z innymi tym płomykiem pokoju.

40 DH „KORCZAKI”
                                                      dh Paulina Jędrzejewska

20 i 21 grudnia harcerze z 40 DH KORCZAKI roznosili również Światełko w Złotniku. 
Pierwszą osobą, z którą się podzieliliśmy Światłem z Betlejem był nasz Ksiądz Proboszcz, 
do którego trafiliśmy zaraz po przywiezieniu Światełka z Zielonej Góry. Inicjatywa 
dotarcia do każdego z Betlejemskim Światełkiem spodobała się mieszkańcom. Wszyscy 
z radością witali nas w progach. Byli przygotowani na nasze przyjście. Dowiedzieli się 
o tej akcji z ogłoszeń w kościele. Dzięki tej inicjatywie Światełko zabłysło na każdym 
wigilijnym stole a my cieszyliśmy się, że mogliśmy wraz ze światełkiem przekazać 

BETLEJEMSKIE
ŚWIATEŁKO POKOJU
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wszystkim życzenia świąteczne i wnieść dużo ciepła do domu. Cieszyliśmy się 
również z hojności mieszkańców, gdyż dzięki nim możemy dokupić nowe mundury i 
zorganizować biwak drużyny. Dziękujemy wszystkim mieszkańcom za miłe przyjęcie 
i darowizny. 

phm. Katarzyna Jarosz

Dnia 18 grudnia  nasza drużyna brała udział w wyjeździe  
po światełko betlejemskie do Zielonej Góry. Wszyscy z 
niecierpliwością czekaliśmy na ten dzień. Kiedy w końcu 
dojechaliśmy na miejsce i doszliśmy do kościoła, już nie 
mogliśmy się doczekać kiedy w końcu będziemy mogli 
zapalić nasze lampiony od Światełka Pokoju. W końcu 
nadszedł czas, kiedy mogliśmy podejść po ten jasny 

płomyk, który swoim ciepłym blaskiem potrafił dodać nam otuchy i sprawić, że święta 
będą wyjątkowe. Wszyscy baliśmy się, aby płomyk nie zgasł w drodze do Gimnazjum 
nr 6,  gdzie czekała na nas ciepła herbata i poczęstunek. Po krótkim odpoczynku w 
szkole wszyscy wróciliśmy do autobusu. Całą drogę przyglądaliśmy się światełku i 
pilnowaliśmy go tak, jakby miało zależeć od tego nasze  życie.  W drodze powrotnej 
wszyscy radośni i uśmiechnięci śpiewaliśmy wesoło piosenki.  Wyjazd bardzo się udał, 
postanowiliśmy, że roznieśmy światełko po domach, aby każda rodzina mogła cieszyć 
się tym blaskiem, który ogrzewa serca i dusze.

40 DH „KORCZAKI”
                                           dh Paulina Jędrzejewska

WYJAZD PO
ŚWIATEŁKO

 ŚWIĘTA U „LAMPARTÓW”
Święta Bożego Narodzenia to czas ulubiony przez wszystkich. 
Od małego dziecka kochamy ten świąteczny czas, gdzie 
zapach wigilijnych potraw niesie się po domu, choinka stoi 
przystrojona, a pod nią znajdą się prezenty. Czas kolęd i 

rodzinnego spotkania. Ale aby do tego doszło, trzeba wcześniej dobrze się przygotować. 
Każdy z nas ma jakiś obowiązek przedświąteczny – gotowanie czy sprzątanie, a moim 
obowiązkiem, który już trwa już wiele lat jest  roznoszenie Betlejemskiego Światełka 
Pokoju po gminie Przewóz. Gdy rozpoczynałam tę działalność, działałam jako drużyna 
„Widmo”, a teraz kontynuuję tą małą tradycję już jako „Lampart”.

W naszej drużynie przygotowania do Wigilii (nie tylko tej właściwej, ale również  
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drużyny i Hufca Żary) zaczęły się już od początków grudnia, kiedy harcerze tworzyli 
własne kartki Bożonarodzeniowe, a te zostały przekazane na ręce Komendanta Hufca 
oraz Drużynowych podczas Wigilii Hufcowej.

Z Przewozu do Żar jest ok. 25 km drogi. Ten spory kawałek powoduje, że każdy 
wspólny harcerski wyjazd staje się wyprawą. I tak o to w czwartek, 18 grudnia 2008 przy 
pomocy OSP Przewóz dostaliśmy się do Żar, aby wspólnie z innymi drużynami odebrać 
z rąk ks. Bp. Regmunta Betlejemskie Światełko Pokoju w Zielonej Górze i przywieźć 
je do naszej małej ojcowizny. Wszyscy mile wspominamy ten wyjazd, jednakże nie ma 
wiele czasu na wspomnienia, bo następnego dnia, w piątek odbyła się wigilia hufca 
Żary, która również dostarczyła wiele ciekawych wspomnień i znajomości. 

W niedzielę, 21 grudnia 2008, podczas Mszy św. harcerze wnieśli Betlejemski 
Płomień Braterstwa do kościoła pod wezwaniem Niepokalanego Poczęcia Marii Panny 
w Przewozie i przekazali go na ręce Proboszcza – Ks. Jerzego Kota.

Jeszcze tego samego dnia, czyli w niedzielę spotkaliśmy się całą drużyną oraz 
zaproszonymi gośćmi na wspólnej Wigilii. Połamaliśmy się opłatkiem, zaśpiewaliśmy 
kilka kolęd i harcerskich piosenek i tak mile mijał nam czas. 

23 i 24 grudnia jest zarezerwowany przez harcerzy na roznoszenie Betlejemskiego 
Światełka Pokoju. Pierwszego dnia (czyli 23 grudnia) objeżdżamy ustalone wioski 
wokół Przewozu – tj. Potok, Przysieka, Bucze, Sanice, Sobolice, Lipna, Dobrzyń i 
Straszów – i , w tym roku, wraz z Betlejemskim Światełkiem rozwoziliśmy paczki 
dla grzecznych, i tych nie do końca grzecznych, dzieci (do 15 roku życia. W dzień 
Wigilii spotkaliśmy się rano w budynku gminy i po ustaleniu obszarów ruszyliśmy na 
podbój Przewozu. Muszę przyznać, że harcerze wykazali się podczas tych marszów po 
domach, bo pogoda zbytnio nie sprzyjała – silne wiatry i lekki deszcz spowodował kilka 
razy zagaszenie światełka, ale szybka akcja ratownicza oraz pomoc z gminy uratowała 
całą sytuację.

Na łamach „Gońca” pragnę bardzo podziękować wszystkim, którzy przyczynili 
się do tego, aby  wszystkie  przedświąteczne akcje udały się, czyli Urzędowi Gminy            
w Przewozie, Ochotniczej Straży Pożarnej w Przewozie oraz wszystkim innym 
harcerzom. Dziękuję! 

Szybko minął czas przygotowań do Bożego Narodzenia i każdy                                                          
z nas mógł spokojnie usiąść i delektować się tymi cudownymi świętami. 

CZUWAJ!
24 DH „LAMPART”
Trop. Emilia Pieńko
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 Nasza drużyna w okresie przedświątecznym zawsze wykonuje prace 
bożonarodzeniowe, które potem wysyłane są na konkurs tematyczny. Tak było i w tym 
roku, dzięki czemu 3DH „Leśne Mrówy” oraz z OSP „Iskierki” otrzymały 12 wyróżnień 
w I Gminnym Konkursie Plastycznym o tematyce bożonarodzeniowej. W konkursie tym 
nie przyznawane były żadne nagrody, jedynie wyróżnienia. Potem zorganizowaliśmy 
kiermasz wykonanych przez nas ozdób świątecznych, podczas którego zebraliśmy 
kwotę 55 złotych. Za te pieniążki zakupiliśmy prezent dla niepełnosprawnego dziecka 
z Marszowa, który wręczyliśmy podczas roznoszenia w Marszowie oraz Olszyńcu 
Betlejemskiego Światełka Pokoju. Mamy nadzieję, że nasze wysiłki sprawiły radość 
innym ludziom. 
  Z harcerskim pozdrowieniem „Czuwaj!” 
     drużynowa 3 DH „Leśne Mrówy” 

pwd. Ewa Zabawa

 Tradycyjnie już po raz szósty jako harcerze 3 DH „Leśne Mrówy” i 
OSP „Iskierki” przygotowaliśmy program artystyczny Jasełek z okazji Spotkania 
Opłatkowego dla społeczności lokalnej, które odbyło się w Świetlicy Wiejskiej we wsi 
Marszów dnia 18.01.2009 roku. Przygotowaliśmy także wiersze i piosenki z okazji 
Dnia Seniora, który obchodziliśmy w tym samym czasie, co Spotkanie Opłatkowe.
 W podzięce otrzymaliśmy torbę cukierków i zostaliśmy zaproszeni do wspólnego 
stołu.      
   Z harcerskim pozdrowieniem „Czuwaj!”
    drużynowa 3 DH „Leśne Mrówy” 

pwd. Ewa Zabawa

 Jednym z kilku miłych zwyczajów około bożonarodzeniowych w wydaniu 
harcerskim jest dostarczanie Ognia Betlejemskiego. Zaczerpnięty przez skautów z 
Groty Narodzenia Pańskiego przekazywany z rąk do rąk trafi a pod strzechy domów 
chcących je przyjać ludzi. My harcerze Hufca Żary również włączamy się w ten zwy-
czaj. Od kilku lat dbamy o, to by i do naszego miasta trafi ł ten Święty Ogień. Dnia 
19.12.2008, dzięki pomocy Straży Miejskiej, rozwiezione zostało ono do wszystkich 
Żarskich Świątyń. Następnie, zgodnie z tradycją, o godz. 12:00, uroczyście Komendant 
Hufca, przekazał je na ręce Burmistrza Żar. Ogień został wystawiony w Szopce przy 
miejskim magistracie. Miłym akcentem uroczystości był występ dzieci z przedszko-
la. Po udostępnieniu ognia mieszkańcom, parami zaczęliśmy pełnic wartę honorową. 

Rozwiezienie ognia betlejemskiegoRozwiezienie ognia betlejemskiegoRozwiezienie ognia betlejemskiego

Jasełka 2009Jasełka 2009Jasełka 2009

1 Gminny Konkurs Plastyczny Bożonarodzeniowy1 Gminny Konkurs Plastyczny Bożonarodzeniowy1 Gminny Konkurs Plastyczny Bożonarodzeniowy
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Każdy z harcerzy przejmował wartę co 15min. Również inni harcerze przyczynili się 
do rozpowszechnienia blasku Światła Betlejemskiego na nasze miasto Żary oraz inne 
miejscowosci powiatu. Dla mnie było to niesamowite wydarzenie, pełniłem taką służbę 
po raz pierwszy.                                                                          

                                                                                                            13 ŻDH „Tygrysy”
dh Damian Koch 

5 GZ ,,Gumisie” z Lubska 18 XII 2008 otrzymała Chorągwianą Od-
znakę Zucha, a wraz z nią nagrodę- klocki. Upominek bardzo się 
zuchom spodobał. Na zbiórce przystąpiły do zabawy. Cała gromada 
podzieliła się pracą i z zaangażowaniem wykonywała swoje zadania. 
Pracy wystarczyło dla wszystkich. Było przy tym wiele śmiechu i 

zabawy. Zuchy wspominały również wyjazd po BŚP. Wszyscy bardzo cieszyli się, że 
mają coś wspólnego, co ich łączy.

Czuwaj!
pwd. Danuta Modrzejewska

Odznaka ZuchaOdznaka ZuchaOdznaka Zucha

Dnia 18.12.08r. zuchy ,,Gumisie” i harcerze ,,Dragoni” z Sp3 im. Adama Mic-
kiewicza w Lubsku uczestniczyli w Przekazaniu Betlejemskiego Światełka Po-
koju w Zielonej Górze. Na tą uroczystość pojechało 19 osób, w tym trzech in-
struktorów: Lidia Kowalska, Arkadiusz Drąg i Danuta Mondrzejewska. W tym 
spotkaniu brali udział zuchy, harcerze i instruktorzy z całej Chorągwi. Przekazanie 
Betlejemskiego Światełka Pokoju odbyło się podczas mszy świętej w kościele Zbawi-
ciela w Zielonej Górze. Na koniec wystąpił chór, który przepięknie zaśpiewał kolędy. 
Po mszy wszyscy udali się do Gimnazjum na odpoczynek. Uczniowie z tej szkoły po-
częstowali nas słodkimi pączkami i pyszną herbatką. Spotkanie zakończył apel, na któ-
rym zostały rozdawane odznaki harcerskie i zuchowe. Zuchy z naszej szkoły (SP 3 
im. Adama Mickiewicza w Lubsku) dostały CHORĄGWIANĄ ODZNAKĘ ZUCHA. 
Naszego Światełka Pokoju pilnowała druhenka Agnieszka Kowalska.  Dnia 24.12.2008 
Do kościoła Najświętszej Marii Panny w Lubsku zostało wniesione BŚP przez DH 
„Dragoni”. Światełko odebrał Proboszcz Marian Bumbul. W nagrodę nasze harcerki 
i ich instruktorki Lidia Kowalska i Danuta Mondrzejewska dostały podarunek od pro-
boszcza tutejszej parafi i. 

dh Agnieszka Kowalska 

Wyjazd po Betlejemskie Światełko PokojuWyjazd po Betlejemskie Światełko PokojuWyjazd po Betlejemskie Światełko Pokoju
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Listy z Australii ( 13)
„DZIEŃ MYŚLI BRATERSKIEJ”

 Każdego roku, 22 lutego obchodzimy „ Dzień  Myśli Brater-
skiej”. Dla  ułatwienia często dzień ten nazywamy „Dniem Har-
cerstwa”.  Tak już jest od 1926 roku. Dzień Myśli Braterskiej jest 
obchodzony przez  harcerstwo na całym świecie. W  tym dniu  
rodzina  harcerska  łączy się myślą, bez  względnie na miejsce za-
mieszkania. Harcerstwo, będące jedną rodziną,  łączy  nas myślą  
i uczuciem, ażeby wspólnie przesłać ku dalekim krajom  silną falę 

serdecznych myśli skierowanych do naszych harcerek i harcerzy rozsianych po całym 
świecie.
W dniu tym pragniemy  pogłębić nasze braterstwo.  Powinniśmy krzewić braterstwo nie 
tylko w Dniu Myśli Braterskiej, ale  na codzień. Braterstwo oznacza  posiadanie  wycią-
gniętych  dłoni do pomocy  wszystkim tym, którzy tej pomocy potrzebują.  Braterstwo  
wymaga  więc stałej gotowości do niesienia pomocy innym. 
  Duch harceski  to umiejętność zgodnego współżycia z naturą. Jest to bardzo 
istotne w czasie grożącej katastrofy ekologicznej.  Harcerski duch  to nie tylko to, co 
widzimy i słyszymy, jak mundur, szyk, okrzyk i piosenka, ale także ten duch zawarty w 
punktach  prawa harcerskiego. W codziennym życiu  harcerskim starajmy się  doskona-
lić swoje charaktery tak, żeby było lepiej nam i wszystkim  razem z nami.
                                                                                                           

 Czuwaj!!!

DZIEŃ   AUSTRALI I  - „ AUSTRALIA  DAY”

  Australijskie  święto narodowe ustanowione zostało w rocznicę podniesienia 
flagi brytyjskiej  przez kapitana Artura Philipsa w okolicach dzisiejszego  Sydney.  Wy-
darzenie to miało miejsce 26 stycznia 1788, kiedy  kapitan   Philips   Kapitan  Ar-
thur Philip został pierwszym Generalnym Gubernatorem.  W roku 1817,  ówczesny  
gubernator Macquarie zaproponował, aby nowy kontynent  przyjął  nazwę  Australia, a 
nie  jak dotychczas  Nowa Holandia. 
W 30 rocznicę powstania kolonii obchodzono po raz pierwszy Dzień  Australii. Na-
tomiast w 50 rocznicę wylądowania kapitana Philipsa  w Australii, dzień 26 stycznia  
został uznany jako święto narodowe Australii i był to pierwszy dodatkowy  dzień wolny 
od  pracy. Właśnie w 1838 roku Dzień Australii stał  się świętem powszechnym.
W 1888  populacja  Austalii liczyła już 3 miliony ludności.
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REKORDOWE   l  UPAŁY I  POWODZIE  W AUSTRALII

 Fala  rekordowych upałów w  Australii, a  przede wszystkim w  stanie  Wikto-
ria,  spowodowała plagę grożnych pożarów buszu. Wskutek  wysokich temeratur sięga-
jących ponad 45 stopni C  w Wiktorii zmarło wiele osob w podeszłym wieku. 
 W pierwszy piątek lutego Melbourne było najgorętszym miastem na świecie. 
Odnotowano  temperaturę 47,4 stopni C. Było to prawdziwe „piekło na ziemi”. Wyso-
ka temperatura i bardzo silne wiatry w stanie Wiktoria spowodowały ogromne straty. 
Ogień strawił ponad  1800 domów. Zginęło ponad 181 osób. Liczba śmiertelnych ofiar 
może się zwiekszyć, gdyż wśród rannych znajdujących się w szpitanach wiele osób  jest 
w stanie krytycznym, wiele osób uznanych jest za zaginionych, wiele spalonych ciał 
jest jeszcze ciągle nierozpoznanych. Dwie miejscowości praktycznie przestały istnieć. 
Są niewyobrażalne straty w rolnictwie. Ludzie pozbawieni zostali nie tylko dachu nad  
głowami, ale też całego dobytku życia.
                Tydzień wcześniej w odległośći około 100 m od domu autora, Listów z Au-
stralii palił się busz. Natychmiastowa akcja ratownicza nie dopuścila  do  zniszczeń 
pobliskich domów.
 W tym samym czasie, gdy płonie Wiktoria, ludność na dalekiej północy Qu-
eensland zmaga się z rekordowymi powodziami, spowodowanymi ulewnymi deszcza-
mi i tropikalnymi burzami. 

NOWY AMBASADOR POLSKI W AUSTRALII

 Nominację na ambasadora podpisał  Prezydent RP na wniosek  Premiera RP.  
Wręczenia nominacji dokonał Minister Spraw Zagranicznych określając jednocześnie 
zadania polityczne dotyczące spraw kraju do którego się udaje.
 Nowym   Ambasadorem RP w Australii  został Pan Andrzej Jaroszyński. Pracę dyplo-
matyczną rozpoczął w  październiku 1990, w Chicago. Następnie w latach! 1994 – 1998 
pełnił funkcję z-cy Ambasadora RP w Waszyngtonie. Po powrocie do  Polski pracował 
jako dyrektor Departamentu Polityki Bezpieczeństawa, a od 2001 - 2005 był ambasa-
dorem RP w Królestwie Norwegii i Islandii. Przed przyjazdem do Australii kierował 
Departamentem Ameryk, zajmując sie głównie pracami  dotyczącymi negocjacji  pod-
pisania ze stroną amerykańską umowy o zainstalowaniu w Polsce systemu antyrakieto-
wego. Pierwszymi zadaniami,  jakie  nakreślił  sobie  Ambasador w kontaktach z przed-
stawicielami rządu  australijskiego, ma być wzmocnienie stosunków  gospodarczych, 
politycznych i kulturalnych. Polsce zależy na zwiększeniu australijskich inwestycji w 
Polsce, jak również wymianie towarów i usług w tym turystyki. Strona polska zamierza 
doprowadzić do podpisania  umowy międzynarodowej o ubezpieczeniach
społecznych oraz  sfinalizowaniu umowy ”Working Holiday” („Zwiedzaj i pracuj”).  
                                       



22  GONIEC STYCZEÑ - MARZEC 2009
WILSONS PROMONTORY

 Wilsons Promontory (Prom) jest najbardziej wysuniętym na  południe skraw-
kiem kontynentu australijskiego.  Cały cypel objęty jest utworzonym w 1898 roku par-
kiem narodowym. Przewodniki podają, że jest jednym z najbardziej ulubionych parków 
w Wiktorii, zachwycającym ludzi od wieków.  Jestem tego  samego zdania, że jest to 
jedno z najatrakcyjniejszych i najpiękniejszych miejsce w  Wiktorii. Polecam kilku-
godziną wycieczkę z osady Tidal River, położonej nad rzeczką o tej samej nazwie.  
Spośród kilku tras najczęściej wybierają turyści „plażową”, prowadzącą przez piękną 
Squeaky Beach, gdzie piasek piszczy pod stopami,  do Picnic Bay i Whiski Bay.

 P.S.
Kochani,

 Bardzo serdecznie dziękujemy za telefony, za myśli o nas, za troskę za okaza-
ne nam serce. Nawet jak były to telefony o 1 czy 2 w nocy...
Mieliśmy telefony od rodziny, od przyjaciół z Niemiec, a także z Holandii, którzy urlo-
pują w Hiszpanii, dzwonili z wozu kempingowego, z plaży po usłyszeniu wiadomości z 
Australii i od wielu przyjacół z całego świata. Właśnie z Dubaju zadzwonił Fredek o 2 
w nocy!  Przegadaliśmy dobrą godzinę. Wiem, że myśli Wasze biegły do nas nawet jak 
nie dzwoniliście czy e-mailowaliście (coż to za neologizm!!!) po usłyszeniu wiadomo-
ści z Australii. Postanowiłam więc napisać do Was wszystkich co u nas słychać i jaka 
jest sytuacja. Chociaż to wcale nie łatwo...
 U nas w rodzinie w miarę spokojnie, Mark (zięć) pojechał ratować domostwo 
ojca ich przyjaciela na płonącym terenie i utknął na trzy dni. Dzwonił często. Dzisiaj 
ma podobno wracać. Joasia była sama w domu z Mia- młodszą naszą wnuczką i oczywi 
ście ze stróżem i obroncą dam – psem rodzinnym Dieslem (czyt. Dizlem). Doglądliśmy 
jej na zmianę z jej przyjaciółmi. 
 Dom ich jest cudownie położony w samym buszu, przez to jest tak strasznie 
niebezpiecznie.   Wszystko straszliwie suche. Od miesięcy nie spadła kropla deszczu. W 
piątek temperatura doszła do 47,4 stopni C. Wprawdzie teraz się ochłodziło, tzn. do ok 
30 stopni, ale deszczu jak nie było, tak i nie ma. Natomiast są wiatry, które nie pomagają 
w gaszeniu pożarow, a raczej je rozniecają i roznoszą. Eukaliptusowe ‘orzeszki’ (nasio-
na), nasączone olejkami eterycznymi, pod wpływem wysokiej tempertury, eksplodują 
ogniem i spełniają rolę ‘miotaczy ognia’. Bardzo trudne do opanowania i bardzo łatwo 
przerzucają ogniowe ‘bombki’ w niekontrolowane kierunki.
 Ciagle wybuchają nowe pożary.  Część ciągle nieopanowanych.  Większość  
właśnie na północ od Joasi (Kinglike), a drugie ognisko jest na wschod od nas, ale ‘bez-
piecznie’ daleko. Trudno opisać ogrom tragedii, jakie się codziennie rozgrywaja. Istny 
koszmar. „Piekło na ziemi”. 
  Śliczne, ponad 100-u letnie, miasteczko Marysville (taki troszkę nasz Kar-
pacz) poszło z dymem. Wyobrażcie sobie całe miasteczko w ciągu paru godzin przesta-
ło istnieć, włącznie z połową populacji miasteczka. Drugie Kinglike też całe spalone, 
żaden dom się nie ostał. Ciągle płonie (15/02/09). W Marysville ostały sie dwa domy: 
kościółek i mały hotelik. Nikt nie umie tego wytłumaczyć... 
  Podawane oficjalnie liczby spalonych  żywcem ludzi - 181, często w samo-
chodach (!), całe rodziny uciekające i popadające w kolizję  z innymi samochodami, w 
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calkowitych ciemnościach, dymie, czadzie i swądzie palących się ciał, samochodów, 
drzew i wszystkiego co w pobliżu..., to tylko liczba ciał dotychczas rozpoznanych. Jest 
jeszcze cała masa szczątków ludzkich nie-do-zidentyfikaowania, cała masa zaginio-
nych i duża ilość rannych w szpitalach. Podaje się, że może dojść do 300 ofiar lub 
więcej. Dotychczas podano, że ponad 1800 domów poszło z dymem, doszczętnie, ale 
liczba cały czas rośnie.
  Jest nieprawdopodobnie ogromna ofiarność ludzi prywatnych i wszystkich 
instytucji. Ludzie zbierają wszystko co mają i oddają do ośrodków, które prowadzą 
dystrybucję, oferują nawet wolne pokoje w swoich domach na zakwaterowanie bez-
domnych. Otwierają domy, zagospodarowują garaże i wszelkie możliwe schronienia. 
Noce są bardzo zimne.
 Na oddanie krwi czeka sie parę tygodni. Ja mam wyznaczony czas oddania 
krwi na 20 lutego, mimo że zglosiłam się natychmiast po ogłoszeniu, że krew jest tak 
bardzo potrzebna.
Zgłosiłam się, bo oprócz ciuchów i niewielu dolarów nie bardzo możemy więcej dać, a 
przecież przyszedł czas na naszą rodzinę, żeby zrewanżować się czym mamy za pomoc 
otrzymaną od ludzi dobrej woli, gdy sami byliśmy w potrzebie, Polsce, parę lat temu.
  Mamy bardzo bliskich przyjaciół, których dom z całym dobytkiem spłonął 26 
lat temu podczas tzw. „Ash Wednesday” czyli Środy Popielcowej. Ok 10 km od nas. 
Wówczas ogłoszono żałobę narodową. Wydawało się, że już gorzej nie może być. Dzi-
siaj, prawie dokładnie w 26 rocznicę Gerda i Hantz powiedzieli nam, że ‘ich’ pożar, to 
jak „picknik” w porównaniu z dzisiejszą  klęską.
 Ludzie opowiadają straszne horrory, jakie przeżyli, mówią, że to jak ogromna 
kula ognia szalała w miasteczku, pożerając wszystko co na drodze i zostawiając tylko 
zgliszcza i śmierć.
 Bardzo to wszystko straszne i smutne i trudne do opowiedzenia.
Prosimy o modlitwę za tych co w potrzebie

 phm. Ala Jeśman

P. S. - 2
Z kronikarskiego obowiązku informujemy, że w pierwszym Dniu  Bożego Narodzenia 
przyszła na świat druga nasza wnuczka, córeczka Joasi i Mark -  Mia Teresa Green-
ham. 

                 

Z harcerskim pozdrowieniem. Czuwaj!                        hm. Bolesław Jeśman z rodziną
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Dnia 13.02.2009 od-
był się biwak w Złotniku or-
ganizowany przez 40 DH Kor-
czaki. Pierwszego dnia odbył 
się kurs pierwszej pomocy, dzię-
ki któremu wiele się nauczyłam. 
Do wieczora były różne zabawy 
i gry, których dotąd nie znałam. 
Nie było czasu, żeby się nu-
dzić, organizatorzy bardzo do-
brze się spisali.

Następnego dnia  z rana 
mieliśmy czas wolny, by odpo-
cząć, lub jak kto woli, pograć 
w piłkę na sali z uczestni-
kami biwaku. Po śniada-
niu  zorganizowany był bieg 
chiński, zostaliśmy podzieleni 
na dwie grupy, a każda grupa 
dostała mapkę terenu, po którym 
będziemy się poruszać i szukać 
zadań. Gdy dotarliśmy do mety, 
mogliśmy porzucać się śnieżka-
mi, był nawet konkurs kto ulepi 
najmniejszego bałwana. Mimo że 
na dworze było bardzo zim-
no, każdy był tak 
zajęty zabawą że 
nikomu to nie prze-
szkadzało.

Biwak w ZłotnikuBiwak w ZłotnikuBiwak w ZłotnikuBiwak w ZłotnikuBiwak w ZłotnikuBiwak w Złotniku
 Po zabawie dostaliśmy zada-

nie, aby z zebranych wcześniej materia-
łów zrobić najbardziej kolorową fl agę.
Wieczorem odbył się turniej między 

krajami: Japonią, Egiptem, Indiami, 
oraz Hiszpanią. Po turnieju przynie-
śliśmy śpiwory i materace na salę, zo-

stała puszczona relaksacyjna muzyka
i podano nam mrożoną herbatę w ozdo-
bionej szklance. Była to ostatnia noc, 
więc prawie nikt z nas nie spał. 

W ostatni dzień trzeba było 
wcześnie wstać, zostały wyznaczone 
osoby, które miały ugotować obiad, 

każdy miał jakieś zajęcie. W każdym 
z pomieszczeń posprzątaliśmy, by nie 
zostawić bałaganu po sobie. Na obiad 
były frytki i pyszne paluszki rybne. 

Około 10:30 wszystko było 
posprzątane i nadszedł czas się poże-

gnać ze wszystkimi i wrócić do domu. 
Był to mój pierwszy biwak harcerski
i ogromnie mi się podobał. Mam nadzie-
ję, że następny będzie jeszcze lepszy. 

Z góry dziękuję 40 
DH „Korczaki” za zorganizo-
wanie świetnego biwaku. 

     13  ŻDH „TYGRYSY” 

Dh Wiktoria Tymińska 
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W  dniach 13-15 lutego nasza drużyna zorganizowała wakacyjny biwak, w którym 
brały udział 13 żDH Tygrysy oraz kilka osób z innych drużyn min.1 ŻDH 

„Wilki”. Mimo że za oknami było widać tylko biały śnieg, nam naprawdę było ciepło. 
Kiedy wszyscy dojechali na miejsce, od razu zaczęło się rozpakowywanie, każdy miał 
ze sobą strój z innego kraju. Wszyscy zaciekawieni, czekali na wieczorne zajęcia. Po 
pysznej kolacji uczestnicy zebrali się na sali i zaczęła się wesoła zabawa. Wszyscy czuli 
się jak na wakacjach, niczym się nie przejmowali i byli uśmiechnięci. Jednak nawet na 
„urlopie” czekają na nas niebezpieczeństwa. Właśnie z tego powodu dh Michał Wall i 
dh Paulina Jędrzejewska przeprowadzili zajęcia z pierwszej pomocy, aby uświadomić 
„turystów”. Po nauce znowu przyszedł czas na zabawę wszyscy z uśmiechem zabrali 
się do gry w siatkówkę, czuliśmy się prawie jak nad morzem, kiedy promienie lamp 
padały na nasze twarze :) W końcu przyszedł czas na wieczorną toaletę i sen. 

Następnego dnia wszyscy wypoczęci i z nową energią wstali na śniadanie. Później 
czekał na nas „bieg chiński”. Kiedy wróciliśmy z trasy, to z zebranych materiałów 

wykonaliśmy kolorowe flagi, które uświadomiły nam, że naprawdę znajdujemy 
się w innym świecie. Po zabawach czekał na nas pyszny obiad, wszyscy z zapałem 
zabrali się do jedzenia. Odbyły się również zajęcia, na których dowiedzieliśmy się 
więcej o innych krajach: Japonii, Hiszpanii, Egipcie i Indiach. Poznaliśmy ich kulturę 
i zostaliśmy podzieleni na cztery grupy. Wieczorem odbył się wielki turniej drużyn, 
wszyscy ubrani w swoje stroje czekali na to co będzie się działo. Konkurencje były 
związane właśnie z tymi czterema krajami m.in. mieliśmy za zadanie przenosić ryż 
specjalnymi pałeczkami. Dzięki temu jeszcze lepiej poznaliśmy kulturę innych krajów. 
Po turnieju, wszyscy głodni i zmęczeni poszliśmy na kolację. Nareszcie przyszedł czas 
na wyczekany odpoczynek, wszyscy zebrali się na świetlicy i leżąc przy relaksującej 
muzyce czekali na rozwoju sytuacji. Na „urlopowiczów” czekała miła niespodzianka, 
gdyż nagle zostały im podane pyszne galaretki z owocami oraz napoje. Wszyscy 
rozluźnieni leżeli na materacach i wypoczywali. Niestety było już późno i nadszedł czas 
na spanie, ze smutnymi minami skończyliśmy rozmowy i poszliśmy się położyć. 

Rano wstaliśmy z nową energią od razu po śniadaniu zabraliśmy się do porządków. 
Nadszedł czas rozstania i wszyscy odjechali do domów.  

Ten biwak długo będzie wspominany. Mogliśmy chociaż przez chwile o nic się 
nie martwić i poczuć się jak na wakacjach. Mamy nadzieję, że niedługo znów się 

spotkamy, i będziemy się tak samo świetnie bawić. 
40 DH „KORCZAKI”

dh Paulina Jędrzejewska

Wakacje w środku zimy
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Po takim zawołaniem od 
1985 roku Komenda Hufca 
ZHP Żary organizuje 
zimowiska w Krakowie. 
Poza bogatym programem 
turystycznym między 
innymi zwiedzane jest 
stare miasto: Sukiennice, 
kościoły (Mariacki, 
Na Skałce, Św. Piotra i 
Pawła, Św. Andrzeja, Św. 
Anny, Franciszkanów), 
dziedziniec biskupów 
krakowskich (miejsce 
spacerów księdza biskupa 
Karola Wojtyły). To tylko niektóre zabytki sakralne (kościoły) Krakowa, a jest ich w 
tym królewskim mieście ponad 150. Wawel z całą swoją przebogatą kulturą materialną, 
duchową i krakowskie Judaika, z bogatą kulturą żydowską są godne zwiedzania. Nie 
sposób, nie być w muzeum narodowym malarstwa polskiego dziewiętnastowiecznego 
w Sukiennicach (obecnie w remoncie), muzeum Czartoryskich, czy nie oglądać 
współczesnego malarstwa codziennie eksponowanego na murach obronnych, przy 
Bramie Floriańskiej. W tym roku harcerze żarscy byli w muzeum etnografi cznym, 
jednym z najbogatszych w Polsce w tego typu eksponaty. 
Uczestniczyli w warsztatach dotyczących sztuki Ekwadoru wykonując pod kierunkiem 
instruktora prace związane z kulturą i sztuką tego amerykańskiego narodu. Chętnie 
odwiedzany był Rynek z gołębiami oraz spacery nad Wisłą, gdzie tradycyjnie młodzież 
dokarmia łabędzie. Zimowisko harcerskie zlokalizowane było nieopodal Wawelu, 
praktycznie widać go było z okien szkoły. Dzięki życzliwości dyrekcji Szkoły 
Podstawowej nr 22, bo tam była siedziba zimowiska, cała szkoła była w dyspozycji 
uczestników (sala gimnastyczna, świetlica, aula, stołówka i całe zaplecze kuchenne). 
Plany jakie zostały nakreślone przed zimowiskiem w pełni zostały zrealizowane.
Zaplanowana wycieczka do Zakopanego dzięki sprzyjającej aurze, słoneczna pogoda, 
czarna nawierzchnia podczas jazdy po słynnej zakopiance nie powodowała spóźnień 
podczas jazdy i licznych korków, została w pełni zrealizowana. Do ciekawych miejsc w 
Zakopanem należy: Wielka Krokiew, cmentarz zasłużonych ludzi dla Zakopanego i gór 

Do Krakowa miły bracie tam 
przygoda czeka na Cię !
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Tatr (m.in. Makuszyński, Hasior, Marusarzówna i Marusarz)  oraz Sanktuarium Matki 
Boskiej Fatimskiej na Krzeptówkach. Szczególnie robi wrażenie na tych uczestnikach 
co byli pierwszy raz.
  Jedną z ciekawszych wypraw był wyjazd do Wieliczki – oprócz stałych tras i sal 
przybyło tej kopalni-muzeum kilka nowych. Zastosowane efekty dźwiękowo - świetlne 
dodały zwiedzającym wiele wrażeń.
   Wieczory były urozmaicane kominkami, a do wyjątkowo udanego zaliczony był 
wieczór poświęcony legendom krakowskim. Poszczególne drużyny przedstawiły 
wybrane legendy m.in. O Wandzie co nie chciała Niemca, Smoku wawelskim, 
O hejnale, O królu Kraku, O dwóch braciach. Wiele wzruszeń i doznań dostarczyło 
ostatnie świecowisko, na które przybyli goście z Krakowa, przedstawiciele Tarnopolan, 
Sybiraków i Miłośników Lwowa oraz Kresów Południowo-Wschodnich w liczbie 12 
osób, m.in. profesorowie politechniki krakowskiej, byli mieszkańcy kresów. Dla nas 
każdorazowe spotkanie z tymi wspaniałymi ludźmi, daje wiele doznań duchowych i 
wzruszeń. W czasie świecowiska trzykrotnie zabierali głoś, wspominając swoja przeszłość 
i młodość oraz nawiązując do świecowiska. Dzięki pomocy finansowej udzielonej 
harcerzom i młodzieży niezorganizowanej przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Żarach, Ośrodek Wspierania Rodziny w Gorzowie w zimowisku uczestniczyło 23 
osoby w zimowisku które dostarczyło uczestnikom wiele niezapomnianych wrażeń 
i przeżyć. Tradycyjnie od 2004 roku w zimowisku uczestniczy młodzież z polskich 
rodzin na Ukrainie, w tym roku ze Starego Skałatu 12 osób oraz 2 z Tarnopola, dla 
której pobyt w tym królewskim mieście, na polskiej ziemi, dostarcza zawsze wiele 
wspaniałych wzruszeń i przeżyć, z którymi dzielą się po powrocie wśród znajomych 
szczególnie Ojców i Dziadków. (Zimowisko 18-25.02.2009)

                                                       Komendant Zimowiska hm. Mirosław  Zengiel
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Ferie zimowe to najczęściej czas zimowisk. Wiele lat jeździłam na zimowiska 
jako uczestniczka, mająca zamiar dobrze się pobawić, poznać nowych ludzi i czegoś 
się nauczyć. W tym roku po raz pierwszy jechałam na obóz jako część kadry. Było 
to dla mnie zupełnie nowe zadanie, doświadczenie, mimo tego, że jestem drużynową. 
Jechałam zastanawiając się, jak będzie wyglądać najbliższy tydzień wśród 48 harcerzy, 
czy sobie poradzę wśród swych  zadań i czy grupa będzie sympatyczna…? Na miejscu 
czekała mnie sympatyczna niespodzianka – zostałam (złą) oboźną! (jak się później 
okazało że nie byłam aż taka zła)

Harcerze podczas zimowiska bardzo się zgrali, było to już widoczne pierwszego 
dnia, gdy podczas zabaw na śniegu dochodziło do zbiorowych zamachów na kadrę 
zimowiska! 

Obóz rozkwitał różnorodnymi zajęciami i zabawami. W tym roku bawiliśmy 
się w indiańskiej fabule. Powstały trzy drużyny: Strzały, Tańczący z Wilkami oraz 
But Manitu. Każda drużyna mogła pochwalić się swoim okrzykiem, tańcem czy też 
powitaniem w istnie indiańskim stylu.

Nie straszne były nam mrozy, śniegi, deszcze i chłody – raz dziennie udawaliśmy 
się na dwór, aby się pobawić i nie tylko! Chodziliśmy po lesie z mapą, poznając znaki 
patrolowe, malowaliśmy się w barwy wojenne i strzelaliśmy z łuku, odwiedziliśmy 
miasto Żary i zobaczyliśmy kilka zabytków, bawiliśmy się na harcbicie, pojechaliśmy 
na basen i wszyscy świetnie się przy tym bawili, mimo przemoczonych ubrań i butów. 
W budynku czekały nas różnorodne atrakcje – śpiewogrania, eurowizja, karaoke 
i dyskoteki. Oczywiście nie zapominaliśmy o harcerskim stylu na zimowisku – 
ogniobrania, świecowisko oraz różnorodne zajęcia, które miały zapoznać przyszłych 
zastępowych z pracą z harcerzami były codziennością, dla niektórych męczącą a dla 
niektórych (zwłaszcza pod koniec zimowiska) okazją do drzemki. Jednakże uczestnicy 
dzielnie wywiązywali się ze swych obowiązków i sporo osób mogło otrzymać jakże 
upragniony patent zastępowego!
Mieliśmy też szansę podszkolić się w udzielaniu pierwszej pomocy, stworzyć przepaski 
z piórkiem dla każdego Indianina i indiańską parę (głów), zdobyć różne sprawności – 
higienistki, pływaka czy też milczka i pingwinka. W niedzielę 22 lutego każdy stworzył 
kartę z okazji Dnia Myśli Braterskiej, a wieczorem przy płomieniach świecowiska 
mogliśmy sobie je wręczyć z braterskimi życzeniami. Na tym zimowisku również do 
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grona prawowitych członków Związku Harcerstwa Polskiego dołączyło 5 nowych osób 
z czego jesteśmy bardzo dumni! Niestety, ale zdarzyło się, że nasze zimowisko opuściło 
kilka osób z powodu choroby. Szkoda, ale jak to się mówi: Przyroda…!

Niestety, ale wszystko co dobre musi się skończyć i tak też skończyło się nasze 
zimowisko. Ale nie mówimy sobie „Żegnaj”, lecz raczej „Do widzenia, do zobaczenia”, 
bo z pewnością wielu z nas powróci do Świbnej za rok. 

Na łamach Gazetki pragnę podziękować wszystkim uczestnikom za cudownie 
spędzony czas. Warto było dla Was do reszty stracić głos! Mam nadzieję, że w 
Waszych sercach pozostaną tylko te dobre chwile (nie pamiętajcie tego, jak was z łóżek 
wyciągałam o 7 rano!) i że spotkamy się wcześniej niż za rok!

Również pragnę podziękować serdecznie całej kadrze – tej, co była cały czas 
czyli druhnie Komendantce Ewie Zabawie (Mamie), druhnie Kasi Jarosz (Kanarkowi), 
druhowi Michałowi Wallowi (Walliemu), druhnie Ewie Mielniczuk, druhowi Piotrowi 
Brudnemu jak i również tym przyjezdnym – druhowi Arkowi, druhowi Parkiemu, 
druhnie Iwonce i druhnie Magdzie. To dzięki Wam oraz waszym szalonym pomysłom 
i przebraniom to zimowisko było niepowtarzalne i jedyne w swoim rodzaju, co może 
potwierdzić każdy uczestnik! 

 
„ Kto raz przyjaźni poznał moc nie będzie trwonił słów,
Przy innym ogniu, w inną noc do zobaczenia znów”!

CZUWAJ!
Drużynowa 24 DH „LAMPART”

o.pwd. Emilia Pieńko
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HUMOR KOMPUTEROWY

-Co to jest, jak się błyska na dworze? 
- Aktualizują Google Maps

Napis: „ściągnięto 99% pliku” cieszy tylko 
przez pierwsze pół godziny

-Jak leci? 
- Super, tylko palce mnie strasznie bolą. 
- A, co się stało? 
- Wczoraj na czacie mieliśmy imprezę i całą noc śpiewaliśmy.

Ogłoszenie: 
„Duża firma informatyczna oferuje pracę dla doświadczonych hackerów. CV oraz List 
Motywacyjny prosimy umieszczać na stronie www.nicrosoft.com”.

- Cześć tato - mówi syn do ojca informatyka, wchodząc do mieszkania. Wróciłem. 
- Cześć synu. Gdzie byłeś? - mówi ojciec, nie odrywając oczu od komputera. 
- W wojsku tato.

Już nigdy nie dam mojej żonie siedzieć na kompie - żali się Nowak Kowalskiemu 
- A co obudowe powgniatała?

Wchodzi mężczyzna do kawiarenki internetowej i pyta : 
- Czy są wolne komputery ? 
- Nie - mamy same szybkie.

Spam - jedyna, rzecz którą na pewno dostaniesz pod choinkę.
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Zimowisko w Krakowie 18-25.02.2009
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