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Związek Harcerstwa Polskiego                                         Zielona Góra, 31 marca 2005 r. 
Komendantka 
Chorągwi Ziemi Lubuskiej 
 

 

 

Druhny i Druhowie! 

 

Dotarła do nas wiadomość o tragicznej śmierci druhny samarytanki Ewy Szymańskiej 
z Hufca Żarskiego, zamordowanej przez nieznanych sprawców w dniu 24 marca 2005 r. 
Łączymy się w bólu ze wszystkimi, których ta śmierć napełniła żałobą – z Rodziną                
i przyjaciółmi druhny Ewy oraz z całym środowiskiem Hufca Żarskiego ZHP. 

Niesprawiedliwa śmierć dosięgła osoby powszechnie lubianej, dobrej i uczynnej, 
kochanej przez swoich najbliższych, przez kolegów i koleżanki z Gimnazjum nr 2                
w Żarach oraz przez brać harcerską i wiele osób, którym śpieszyła z bezinteresowną 
pomocą. Druhna Ewa była harcerką wzorowo i z pasją wypełniającą złożone 
zobowiązanie, o dużej wiedzy i bogatym doświadczeniu mimo młodego wieku. 
Uczestniczyła w wielu kursach i zlotach, doskonaląc swoją wiedzę i umiejętności. Służyła 
ofiarnie swojemu środowisku, odpowiadając na wszelkie potrzeby Hufca. Założyła także 
drużynę zuchową i prowadziła ją z wielkim oddaniem. Szczególnie zaangażowała się             
w pracę Rejonowego Sztabu Ratownictwa i właśnie w drodze na spotkanie grupy 
ratowniczej tragicznie zginęła. Nie będzie przesadnym stwierdzenie, że oddała życie 
wypełniając zobowiązanie niesienia chętnej pomocy bliźnim, wynikające z Przyrzeczenia 
Harcerskiego. 

Jesteśmy przekonani, że osoba druhny Ewy Szamańskiej zasługuje na nasz najwyższy 
szacunek i pamięć. Niech będzie ona wzorem dla harcerzy i harcerek naszej Chorągwi, 
niech będzie nam wszystkim znana i życzliwie przez nas wspominana. Niech także Jej 
pamięć mobilizuje nas wszystkich do wiernej, pełnej oddania służby Bogu i Polsce. 
Tragedia, która dotknęła druhnę Ewę niech nie zniechęca nas w czynieniu dobra i nie 
skłania do małoduszności, ale niech stanie się wyzwaniem, aby tym bardziej zło 
zwyciężać dobrem. 
 

Druhny i Druhowie, w związku z tym smutnym wydarzeniem:  
1) ogłaszam miesięczną żałobę w Chorągwi Ziemi Lubuskiej ZHP 
2) polecam okryć kirem sztandary harcerskie, 
3) polecam założyć czarne opaski na krzyże harcerskie, 
5) polecam odczytać ten rozkaz we wszystkich środowiskach harcerskich Chorągwi. 
 

 hm. ELŻBIETA MACIEJEWSKA 
 
 
 

 
 



4                                                                                                                                                                                                                GONIEC              GONIEC              GONIEC              GONIEC                  MARZECMARZECMARZECMARZEC----KWIECIEŃ KWIECIEŃ KWIECIEŃ KWIECIEŃ 2005200520052005   

 

Naczelnik 
Związku Harcerstwa Polskiego 
                                                                                                   Warszawa, 2 kwietnia 2005 
 
 

Druhny i Druhowie! 
Zuchy 
Harcerki i Harcerze 
Instruktorki i Instruktorzy  
Związku Harcerstwa Polskiego 

 
„Przejdę przez ten świat tylko jeden raz. Dlatego cokolwiek mogę zrobić dobrego lub 

jakąkolwiek komukolwiek wyświadczyć przysługę, niech uczynię to teraz. Niech tego nie 
odkładam ani nie zaniedbuję, bo nie będę szedł tą drogą nigdy więcej.” 

                                                                                                                            św. Paweł 
 
Odszedł Człowiek. Wielki Polak, Syn Swej Ziemi, Wieczny Pielgrzym. Niezawodny 
Przyjaciel. Sługa Wszystkich. Człowiek Niosący Nadzieję, Zmieniający Oblicze Ziemi, 
Przyjaciel ludzi – Ojciec Święty Jan Paweł II. 
 
Żadne słowa nie oddadzą wielkości tego Piotrowego Następcy. Żadne też słowa nie 
oddadzą naszego smutku, żalu i bólu. Pogrążone w żałobie miliardy ludzi na całym 
świecie, różnych ras i wyznań, prawosławni, muzułmanie, Żydzi, chrześcijanie                     
są najlepszym dowodem na to, ze zjednoczył Świat ponad granicami, wyznaniami, 
kulturami, w duchu ekumenizmu, dialogu i szacunku dla innych. Nauczał nas widzieć           
w każdym innym człowieku brata i przyjaciela. 
 
Był dla wszystkich niekwestionowanym autorytetem. Autorytetem, o który dziś tak 
trudno. Byliśmy silni jego siłą, mądrzy jego mądrością. To On dodawał nam wiary, 
nadziei i miłości. Głosząc nauki Chrystusa nauczał nas, jak być człowiekiem w każdej 
sytuacji. Pokazał nam własnym życiem, jak nieść krzyż wsparty na wartościach dekalogu. 
Dał nam świadectwo siły wiary i charakteru. Żył dla innych, łamiąc schematy. Jako 
pierwszy Papież modlił się w synagodze, udzielił wywiadu prasowego, zrezygnował               
z lektyki, był autorem bestsellerów, nagrał płytę, jeździł na nartach, pływał w basenie, 
chodził po Tatrach. 
 
My, harcerki i harcerze myślimy o Nim bardzo ciepło, jak o naszym ukochanym Druhu. 
Przez cały swój pontyfikat towarzyszył nam w naszej harcerskiej wędrówce ku Bogu. 
Spotkaliśmy się z Nim podczas Zlotu ZHP w 1991 roku w Częstochowie, słuchaliśmy Go 
podczas wszystkich Światowych Dni Młodzieży, pełniliśmy Białą Służbę w trakcie Jego 
każdej wizyty w Kraju. W 1997 roku w pierwszą rocznicę powrotu ZHP do Światowej 
Organizacji Ruchu Skautowego przyjął nasze najwyższe harcerskie honorowe 
wyróżnienie – Laskę Skautową „Niezawodnemu Przyjacielowi”. Słuchając Jego przesłań 
skierowanych do harcerek i harcerzy rzeczywiście czuliśmy, że mamy w Nim 
niezawodnego przyjaciela. 
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Niejednokrotnie napominał nas, byśmy nie zgubili wielkiego skarbu, który nosimy           
w sobie i którym jest każdy z nas. Przestrzegał, abyśmy lekkomyślnie nie przeżywali 
swojej młodości. Namawiał też nas, abyśmy nie byli bierni, obojętni na krzywdę drugiego 
człowieka, abyśmy CZUWALI. Nadszedł czas egzaminu, w którym udowodnimy,               
czy zrozumieliśmy Jego przesłanie i jak potrafimy je realizować w codziennym życiu.  
 
Druhny i Druhowie! 
 
1) ogłaszam miesięczną żałobę w Związku Harcerstwa Polskiego, 
2) polecam okryć kirem sztandary harcerskie, 
3) polecam założyć czarne opaski na krzyże harcerskie, 
4) zalecam każdej instruktorce i instruktorowi ZHP refleksję na temat słów, które 
kierował do Świata Jan Paweł II i wykorzystanie ich w codziennej pracy wychowawczej,  
5) polecam odczytać ten rozkaz na zbiórkach we wszystkich środowiskach harcerskich. 
 
 
  

hm. WIESŁAW MAŚLANKA 
 
 
 
 

List Kapelana Chorągwi 

do środowisk harcerskich Ziemi Lubuskiej 
 

 
 
 
 Z wielkim bólem przyjęliśmy wiadomość,                      
że 2 kwietnia 2005 r. o godz. 21.37 w 
Watykanie zmarł nasz Wielki Rodak – Ojciec 
Święty Jan Paweł II.  
W jedności z Polakami na całym świecie, 
Kościołem Katolickim oraz licznymi ludźmi 
dobrej woli modlitwą           i życzliwą pamięcią 
towarzyszyliśmy cierpiącemu Papieżowi w 
ostatnich dniach jego choroby.                        
Nie spodziewaliśmy się jednak, że czas 
pożegnania nadejdzie tak szybko.  

W osobie Jana Pawła II odchodzi wielki 
autorytet moralny, pielgrzym pokoju i dobroczyńca ludzkości, który trwale odmienił 
oblicze współczesnego świata.  

Żegnamy także oddanego przyjaciela młodzieży, pierwszego z wielkich ludzi tego 
świata, który docenił i zauważył młodzież zarówno z jej problemami, jak i z wielkim 



6                                                                                                                                                                                                                GONIEC              GONIEC              GONIEC              GONIEC                  MARZECMARZECMARZECMARZEC----KWIECIEŃ KWIECIEŃ KWIECIEŃ KWIECIEŃ 2005200520052005   

 

potencjałem, który jednak wymaga właściwego pokierowania. Pisane osobiście przez 
Niego „Listy do młodych”, organizowane regularnie w różnych miejscach kuli ziemskiej 
„Dni Młodzieży” oraz okolicznościowe spotkania podczas pasterskich pielgrzymek były 
świadectwem tej niezwykłej więzi, jaka łączyła Papieża z młodzieżą.  

W swoim nauczaniu głosił prawdy trudne i stawiał wysokie wymagania,            
ale jednocześnie dawał świadectwo prawdziwie ojcowskiej troski o każdego człowieka, 
dlatego chętnie był słuchany i przyjmowany. Chociaż osobiście nie należał do harcerskiej 
społeczności, był nam bardzo bliski w swoim programie duszpasterskim                                  
i wychowawczym, który można streścić jednym zdaniem skierowanym do młodzieży             
na Westerplatte w roku 1983: „Musicie od siebie wymagać, choćby inni od was                   
nie wymagali”. Praca nad własnym rozwojem intelektualnym i duchowym, kształtowanie 
prawego i wrażliwego sumienia, miłość Boga i Ojczyzny, powszechne międzyludzkie 
braterstwo i dążenie do pokoju, służba potrzebującym i umiejętność poświęcenia się             
dla bliźnich to nasze wspólne wartości, które Jan Paweł II propagował w swoim 
nauczaniu, sam będąc wiernym przykładem ich wypełniania. Harcerkom i harcerzom był 
także bliski przez swoje umiłowanie przyrody i wrażliwość na piękno świata. 
Wielokrotnie towarzyszyliśmy Mu w pielgrzymkach do Ojczyzny, pełniąc „Białą 
Służbę”.  

Dla naszej Chorągwi niezapomnianym przeżyciem było towarzyszenie Ojcu 
Świętemu podczas wizyty w Gorzowie Wlkp. w roku 1997. Na Jego wezwanie 
uczestniczyliśmy w „Dniach Młodzieży” w różnych miejscach świata, z których 
niezapomnianym pozostanie ten w Częstochowie w roku 1991. Trudno uwierzyć,                  
że te spotkania przeszły już na zawsze do historii i nie powtórzą się więcej. Szczególnie 
wzruszające są jedne z ostatnich słów naszego Wielkiego Przyjaciela, wypowiedziane           
w przeddzień śmierci na wieść o licznie modlącej się w Jego intencji młodzieży: 
„Szukałem was i teraz przybyliście do mnie. Za to wam dziękuję.” Do końca liczył             
na młodych i wierzył w dobro, które mogą ofiarować współczesnemu światu. 

Druhny i Druhowie!  
Włączając się w ogłoszoną 2 kwietnia 2005 r. przez Prezydenta RP żałobę 

narodową oraz wypełniając rozkaz specjalny Naczelnika ZHP nr 1/2005 z dnia 2 kwietnia 
b.r. godnie uczcijmy pamięć Jana Pawła II. 

Jestem głęboko przekonany, że wszystkie środowiska ZHP Chorągwi Ziemi 
Lubuskiej włączą się w lokalne uroczystości ku czci naszego Wielkiego Rodaka, poprzez 
wystawienie wart honorowych, obecność delegacji harcerskich i pocztów sztandarowych 
oraz w razie potrzeby wszelką pomoc organizacyjną. Zdecydowana większość z nas             
nie będzie miała możliwości uczestniczenia w pogrzebie Jana Pawła II, ale kontynuując 
piękne tradycje „Białej Służby” dołóżmy wszelkich starań, aby ze wszystkimi 
żegnającymi Go w naszej Ojczyźnie towarzyszyć Mu w ostatniej ziemskiej drodze, 
prowadzącej na wieczną wartę.  

Ufamy, że niezwykły Papież Polak dalej będzie nas prowadził swoim przykładem, 
mądrością i miłością, które są silniejsze niż śmierć.  
  

 
 

KAPELAN ZHP CHORĄGWI ZIEMI LUBUSKIEJ 
ks. pwd. PAWEŁ BRYK   
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Nasza drużyna ostatni weekend spędziła w Świbnej. Biwak miał na celu świętowanie 
pewnej szczególnej dla każdej drużyny harcerskiej rocznicy – 05 marca 2005 r. 
obchodziliśmy pierwsze urodziny. Aż trudno uwierzyć, że 2 żDH "Dżungla" już od roku 
zrzesza młodzież i prowadzi ją po harcerskim szlaku.  

 Przygotowania oraz świętowanie zaczęliśmy już w piątkowy wieczór.                   
Podczas wieczornicy, wspólnie z Kursową Drużyną "Mrowisko" wspominaliśmy                                   
i zastanawialiśmy się nad fenomenem prowadzenia udanej drużyny, która mimo upływu 
czasu i rotacji w składzie, ciągle potrafi przyciągnąć do siebie i zainteresować młodzież. 
Myślę, że dobrym przykładem, o którym warto tu wspomnieć, jest tu 6 żDH "Eska IV". 
Niebawem będzie obchodzić dziesiąte urodziny, prowadzona przez pwd Marcina Tura, 
ciągle wychowuje i dokształca dzieci i młodzież.  
       Moim zdaniem nie ma złotego środka na sukces, a gwarancją na długowieczność 
drużyny jest wyjątkowa atmosfera i ludzie, którzy są prawdziwie zaangażowani w to, co 
robią. Warunkiem sprawnego funkcjonowania drużyny jest też na pewno poczucie 
odpowiedzialności za jej losy wszystkich jej członków.  
       Tuż po północy zostały nam złożone pierwsze życzenia, lecz dopiero sobotni wieczór 
upłynął przy torcie w miłej koleżeńskiej atmosferze, całemu przedsięwzięciu 
towarzyszyły klimatyczne stroje, a nad ośrodkiem słychać było gromkie sto lat!!! 
       Myślę, że uroczystość udała się znakomicie dzięki panującej tam atmosferze 
wzajemnej życzliwości. Nic dziwnego, ze wszystkim dopisywał dobry humor. Wśród 
mocy życzeń najczęściej przeplatały się te dotyczące kolejnych latach istnienia drużyny - 
jubilata. Jest to również osobisty sukces  naszego drużynowego - Kamila Zengiela, który 
mimo młodego wieku podołał obowiązkom i odpowiedzialności, jakie spadły na niego 
wraz z prowadzeniem drużyny harcerskiej. 

Z niecierpliwością oczekuję kolejnej rocznicy istnienia, a wszystkim harcerzom 
pragnę życzyć wiele wytrwałości i sukcesów w dalszym harcerskim życiu!  
 
               Z harcerskim pozdrowieniem  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

dh BŁAŻEJ SZARY 
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        26.02.2005 roku w sali Gimnazjum nr 2 w Żarach odbyła się harcersko-sportowa 
impreza "HarcBit", która z roku na rok cieszy się coraz większym zainteresowaniem             
ze strony harcerzy zrzeszonych w naszym hufcu. Podczas rywalizacji mogliśmy zmierzyć 
się w różnorodnych konkurencjach, które sprawdziły naszą sprawność, szybkość                   
i zręczność, aby następnie podczas małego quizu móc wykazać się naszą wiedzą                     
z "samarytanki" i harcerskich obyczajów. Impreza została sprawnie zorganizowana,               
a idea "fair-play", która przyświecała  zawodom  sprawiła, iż wśród uczestników 
panowała atmosfera przyjaźni i braterstwa .     

Spędziłem tam kilka naprawdę miłych godzin. Szczególnie budującym może 
wydawać się fakt, iż przeważającą częścią uczestników były osoby bardzo młode, a często 
nasze drogie zuchy... myślę , że bardzo pozytywnie rokuje to na przyszłość. Moim 
zdaniem podczas takich właśnie zawodów liczy się atmosfera i serce, które ludzie 
wkładają w organizację i udział... wyniki schodzą na dalszy plan. Przychodząc                 
na „HarcBit” wszyscy myślą o dobrej zabawie i atrakcyjnym spędzeniu czasu z innymi 
harcerzami. Sportowa forma rywalizacji wydaje mi się szczególnie atrakcyjna ze względu 
na porę roku i potrzebę propagowania zdrowego trybu , życia,  w którym każdy powinien 
znaleźć odrobinę czasu na relaks i rekreację. Uczestnictwo tak wielu drużyn i gromad 
zuchowych sprawiło, iż  wielu z nas rzuciło się w wir wesołej zabawy przy dźwiękach 
harcerskich piosenek. 

Z niecierpliwością czekam na przyszłoroczny "Harcbit" i wierzę, że będziemy bawić 
się równie dobrze...a może nawet lepiej! I żywię nadzieję, że spotkamy się w jeszcze 
szerszym gronie i nie zabraknie żadnego z was drodzy druhowie !!!  
 
 
       
 
     Z harcerskim pozdrowieniem 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DH BŁAŻEJ SZARY 2 ŻDH "DŻUNGLA" 
 



MARZECMARZECMARZECMARZEC----KWIECIEŃ 2005 KWIECIEŃ 2005 KWIECIEŃ 2005 KWIECIEŃ 2005     GONIEC    GONIEC    GONIEC    GONIEC        

 

9 
 
 
 
 

W dniach 18 – 26.03.2005 roku 6 ŻDH „Eska IV” im. Aleksandra Kamińskiego 
przeprowadzała akcję zarobkową na terenie marketu „Kaufland”. Jak zwykle jesteśmy 
zadowoleni z zarobionych własnoręcznie pieniędzy. Chociaż praca nie należała                 
do lekkich, to i tak nie odczuwaliśmy zmęczenia. Mieliśmy miłych klientów, jak i miłą 
obsługę kasową, z którą w wolnych chwilach można było mile pogawędzić.  

Dziękujemy wszystkim osobom, które przyczyniły się go tego, iż zbiórka odbyła się 
oraz gratulujemy wytrwałości naszym harcerzom.  
        
 
 
 

Odkr. WOJCIECH LALEK 6 ŻDH „ESKA IV” 
 
 
 
 
 
 
 

 Dnia 23. 03. 2005 r. próbny KI „ŁEMKEM” zorganizował bieg „Akcja pod 
Arsenałem”. Zadaniem uczestników było przejście trasy po mieście Żary,  zaliczając           
po drodze poszczególne punkty podzielone na bezosobowe i osobowe. Harcerze musieli 
wykazać się wiedzą historyczną, umiejętnością udzielania pierwszej pomocy, a także 
zdolnością szyfrowania i rozszyfrowywania oraz zaradnością życiową i humorem.  
 Mimo, że bieg odbył się w okresie, kiedy każdy ma ręce pełne roboty 
przygotowaniami do Świąt, to frekwencja dopisała. Pojawiły się nawet drużyny spoza 
terenu miasta Żary. Uczestnicy świetnie się bawili, zadania okazały się dla nich być 
proste, co z jednej strony nas cieszy, bo widać, że bardzo się starają, by poszerzać swą 
wiedzę harcerską, a z drugiej strony pokazało nam by na następnym biegu wymyślić coś 
jeszcze trudniejszego i ciekawszego.   

Mamy nadzieje, że za rok się spotkamy znowu! 
                                                                 

 
 
 
 
 
 
 

sam. ŁOPUSIŃSKA MAGDALENA 
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Początek ruchowi skautowemu na świecie dał jego twórca 
naczelny skaut świata, założyciel tego ruchu, brytyjski 
generał Robert Baden-Powell. On to zorganizował grupę 
młodzieży starszej i na podstawie doświadczenia w pracy z 
tą młodzieżą w Afryce napisał podręcznik w 1906 roku 
„Scouting for boys” (Skauting dla chłopców). Ten 
podręcznik na język Polski przetłumaczył w 1911 roku 
twórca Polskiego skautingu - harcerstwa Andrzej 
Małkowski. Nazwa polskiego skautingu wzięła się od słowa 
harcować – tj. bawić się, ćwiczyć, doskonalić. Do 
harcerstwa wstępowała młodzież w wieku 12 lat i starsi.  A 
co z chłopcami i dziewczętami w wieku 8-11 lat? W owym 
czasie było zupełnie niemożliwe dołączenie do starszej grupy. Rozwój fizyczny                  
i psychiczny jak i zainteresowania dzieci i młodzieży w tym wieku są diametralnie różne. 
Wymaga to odrębnego podejścia do tej grupy wiekowej. Dlatego generał Baden-Powell 
jako znawca młodzieży starszej szukał pomysłu na pracę z dziećmi w wieku 8-11 lat. 
Nazwał tą grupę wiekową „Wilczętami” w roku 1913. Program pracy oparł na zabawach  
i pląsach naśladujących dzikie zwierzęta opisane w „Księdze Dżungli” przez Rudyarda 
Kiplinga. Polska delegacja będąca na światowym zlocie w Birmingham w 1913 roku 
miała okazję zetknąć się i zapoznać z metodyką pracy tej grupy wiekowej. Polski 
skauting, u nas zwany harcerstwem powstał w 1911 roku we Lwowie i najwcześniej 
rozwinął się w Galicji m.in. w Krakowie. Dlaczego w Galicji, ponieważ państwa 
polskiego nie było, a w Galicji była największa autonomia z wszystkich trzech zaborów           
i w miarę były sprzyjające warunki do pracy w dziedzinie wychowania. Gdzie pierwszymi 
twórcami drużyn harcerskich był Andrzej Małkowski, a drużyn żeńskich jego przyszła 
żona Olga Drahanowska-Małkowska. Druhna O. Drahanowska-Małkowska na wzór 
angielskich gromad wilczęcych nazwała je... krasnoludkami. Było to ważne wydarzenie  
w historii ruchu zuchowego. Dlatego uznaje się to za moment narodzin polskiego ruchu 
zuchowego dziewcząt. Wybuch pierwszej wojny światowej oraz walki o niepodległość 
państwa polskiego nie sprzyjały dalszemu rozwojowi ruchu „wilcząt” na naszych 
ziemiach. Jednak mundur skautów inspirował młodsze dzieci, a szczególnie zabawy, gry  
i pląsy oraz ich zorganizowane formy działalności. W swoich zabawach dzieci bardzo 
chętnie zawsze naśladują starszych, to już samorzutnie inspirowało wychowawców         
do tworzenia grup zorganizowanych - drużyn. Jak pisze jedna z twórczyń polskiego 
harcerstwa „Było lato 1914 roku. W Zakopanem do drużyny skautek pełniącej służbę 
pomocniczą w służbie medycznej zgłosiła się pewnego dnia grupa dziewczynek w wieku 
7-9 lat z prośbą o przyjęcie do drużyny. Małe góralki na stawiane pytania odpowiedziały: 
My chcemy, żeby się nami zajmowano – my chcemy pracować dla ...Polski. Postawa tych 
małych dziewczynek świadczyła o patriotyzmie społeczności góralskiej”. Kolejny krok w 
ruchu zuchowym w 1917 roku uczynił ksiądz hm Jan Mauersberger podjął się próby 
opracowania nowego systemu wychowania młodszych członków harcerstwa, proponując 
im nazwę zuchy. Wychodził z założenia, że zuch – to dzielny, zaradny, energiczny,             
a także koleżeński i prawdomówny bardzo młody człowiek.  
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Uwzględniając propozycje hm Jana Mauersbergera oraz dodając swoje doświadczenie 
pracy z tą grupą wiekową druhna Bolesława Zienkiewiczówna opracowała propozycje        
do pracy z dziećmi w grupie wiekowej 8-12 lat.  

Był rok 1918 przy męskich drużynach harcerskich zaczęły  powstawać  pierwsze 
gromady nazywane „wilczętami”. Ich odznaką była główka wilczka noszona na berecie. 
Pomysły do zabaw czerpano z „Księgi Dżungli” wspomnianego już Rudyarda Kiplinga. 
Działające już środowisko instruktorów zuchowych podjęło inicjatywę opracowania 
metodyki pracy gromad wilcząt. W gromadzie „szafirowych zuchów” z Włocławka 
zrodził się pomysł oznaczenia stopni zuchowych srebrnymi oficerskimi gwiazdkami 
umieszczonymi nad górną kieszenią mundurka. W tej samej gromadzie opracowano           
i wdrożono słowa obowiązujące do dziś Obietnicy Zuchowej: Obiecuję być dobrym 
zuchem ... . I tak to się zaczęło. Cdn.           
 

 
hm. MIROSŁAW ZENGIEL  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

W Liceum Ogólnokształcącym, Gimnazjum, a teraz w Szkole Podstawowej nr 3       
w Lubsku reaktywowano po wielu latach harcerstwo. A konkretnie drużynę zuchową. 
Dzięki druhnom Lidii Kowalskiej i Danucie Modrzejewskiej powstała drużyna zuchowa 
„Gumisie”. 

Swoją wiedzą, umiejętnościami i doświadczeniem wspiera ich działalność                  
pwd. Arkadiusz Drąg. Drużyna jest na okresie próbnym, w czasie którego jej członkowie 
poznają Prawo Zucha, przygotowują się do Obietnicy Zuchowej. Jakże bardzo ważnego  
w życiu tak młodej drużyny wydarzenia. Na swoim stanie mają już kronikę drużyny 
zuchowej, w której odnotowują najważniejsze sprawy, jakie mają miejsce w jej 
działalności. Drużyna przeszła już „otrzęsiny”, wszyscy co je wytrzymali pozostaną dalej 
w drużynie. W czasie zbiórek zuchy bawią się, uczą się nowych gier i zabaw,                          
a szczególnie zachowania i funkcjonowania w grupie – zespole tzw. szóstce zuchowej              
i drużynie. Zdobywają nowe sprawności. Chciałoby się rzecz, że za śladem zuchów 
powstaną na terenie Szkoły drużyny harcerskie. Zapewne i w innych szkołach w Lubsku 
pracują wspaniali pedagodzy kochający dzieci, którzy przyczynią się do powstania drużyn 
zuchowych i harcerskich. Ponieważ w pracy zuchowej nieodzowny jest wychowawca – 
nauczyciel metodyk zuchowy. W tym względzie Komenda Hufca ZHP Żary będzie dalej 
kontynuowała szkolenie drużynowych nauczycieli zuchowych i harcerskich na terenie 
bazy w Świbnej. W czasie ferii zimowych, wakacji letnich czy na kursach śródrocznych, 
które zarówno dla drużynowych zuchowych jak i harcerskich obecnie są realizowane.  
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Myślę, że znajdziemy sojuszników wśród rodziców, dyrekcji szkół, grona 

pedagogicznego i władzy samorządowej miasta Lubska w przygotowaniu odpowiedniej 
kadry. Ponieważ kilkanaście lat temu Lubsko należało do jednych z najaktywniejszych 
środowisk harcerskich w Chorągwi Lubuskiej. Teras jest sposobność reaktywować                
te dobre czasy. W przypadku drużyny zuchowej „Gumisie” przyjazd do Świbnej                   
na trzydniowy „metodyczny”(szkoleniowy) biwak jest wielki przeżyciem. Zarówno              
dla samych zuchów jaki i ich drużynowych. Trzy dni poza domem, w gronie kolegów                    
i koleżanek,  w innych warunkach niż w domu. Propozycja wielu gier i zabaw, nowe 
sytuacje to sprawi, że wspomnienia i przeżycia pozostaną w ich pamięci na wiele dni. 
Daleko od mamusi, rodzeństwa, babci jest czymś ważnym i istotnym w ich rozwoju                 
i życiu. Trzydniowe warsztaty metodyczne prowadzone profesjonalnie przez hm Helenę 
Mużyłowską i Krystynę Zengiel dały wiele drużynowym Lidce i Danusi. Świetnie spisały 
się mamy, które pomagały w przygotowaniu posiłków i utrzymaniu porządku na bazie, 
panie: Agnieszka Gembara i Elżbieta Adankiewicz. Ale największą frajdą były zajęcia – 
warsztaty trzydniowe prowadzone metodyką zuchową dla głównych bohaterów biwaku – 
zuchów. Bo zajęcia zuchowe robi się z zuchami poprzez zabawę w coś lub kogoś.                   
A w co się bawiły zuchy w czasie biwaku. Realizowały sprawność „ptasi opiekun” – 
cztery zbiórki oraz zbiórka pojedyncza - tematyczna „Wielkanocne obrzędy i zwyczaje          
w Polsce”. Każde zajęcie było realizowane w formie zbiórki zuchowej. Zbiórka 
rozpoczynała się obrzędowym rozpoczęciem wypracowanym wspólnie z zuchami, 
prowadzącą i drużynowymi. Obrzędowe było sprawdzanie obecności zuchów na 
zajęciach. W Kręgu Rady było tradycyjne powitanie się „Czuj ! Zuchy. Witały się 
piosenką.  Następnie prezentowana była gawęda, która wprowadzała nas w temat zbiórki 
przygotowujący zuchów do zajęć na danej zbiórce. Po gawędzie była nauka kolejnej 
piosenki, pląsu. W dalszej kolejności gra terenowa, zajęcia na dworze. Po ich zakończeniu 
dalej była praca w szóstkach, gdzie np. do nazwy zuch należało dopisać jaki ten zuch jest 
np. z- zaradny, zapobiegliwy. Zakończenie w Kręgu Rady było również obrzędowe. 
Tradycyjna iskierka kończyła każde zajęcia. Do drużyny należą zuchy z Lubska                    
i Białkowa. Pożegnanie w niedzielę było również obrzędowe. Wszyscy zgodnie 
stwierdzili, że przed zakończeniem roku szkolnego w maju lub na początku czerwca 
jeszcze raz się spotkają. Biwak zintegrował jeszcze bardziej drużynę, a drużynowym dał 
nowe pomysły do pracy w najbliższym czasie.                           

 
 
 
 
 
 
 
 

hm MIROSŁAW ZENGIEL. 
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„TYDZIE„TYDZIE„TYDZIE„TYDZIENNNN EKOLO EKOLO EKOLO EKOLOGICZNY”GICZNY”GICZNY”GICZNY”    ----    18.04.18.04.18.04.18.04.    ----    

22225.04.20055.04.20055.04.20055.04.2005    R.R.R.R.    
Związek Harcerstwa Polskiego – Komenda Hufca w Żarach proponują harcerzom                   

i młodzieży niezorganizowanej w  dniach 
18.04.-25.04.2005r. 

TYDZIEŃ EKOLOGICZNY  p.t. „SZUKAMY WIOSNY”. 
 
I. Konkurs plastyczny na plakat p.t.   MOJA ZIEMIA  na formacie A-4,3 lub A-2. 
II .Zdjęcia  - FOTOKONKURS – PRZYRODNICZE OSOBLIWOŚCI NASZEGO 
MIASTA  i OKOLICY -  zdjęcia ciekawych pomników przyrody, skwerów, drzew, roślin 
III.  Zwiad ekologiczny  – wykonanie ewidencji ciekawych miejsc przyrodniczych, 
                                          opisanie dzikich wysypisk śmieci lub innego niewłaściwego     
                                          zachowania się człowieka. 

IV. MARSZ NA ORIENTACJĘ SZLAKAMI POMNIKÓW PRZYRODY PO                   
ZIELONYM LESIE  w dniu 19 kwietnia. W marszu biorą udział patrole 4-6 osobowe. 

Zbiórka uczestników 19.04. o godz. 13.30 w Szkole Podst. nr 2, ul. Witosa. Trasa marszu 
SP-2 -- ZIELONY LAS –stadion SYRENA .Wpisowe od uczestnika 2 zł. 
                                         Zgłoszenia  w KH ZHP ŻARY– tel. 374-32-42. do 18.04.br . 

V.RAJD  ROWEROWY  i Pieszy  na  trasie Żary - Świbna – Zielonym Szlakiem,                 
         w dniach - 22.04.-24.04.  START rowerowy- 22.04. godz. 15.30  z pl. Kardynała 
Wyszyńskiego, a pieszy o godz. 15.00 z parku przy ulicy Czerwonego Krzyża. 
       Patrole 4-6 osobowe na rowerach i pieszo. Zadania na trasie z podstawowych 
przepisów ruchu drogowego oraz ekologii i metodyki harcerskiej. W  Świbnej  -  gra 
terenowa, ognisko, wędrówki po lesie, wycieczka rowerowa po okolicy /wywiady z ludźmi, 
historia i tradycje tych okolic/. Patrole muszą być wyposażone w śpiwory. 
       Wpisowe 35.00. zł  od uczestnika /opłata za noclegi i wyżywienie/. 
Powrót- 24.04. o godz. 11.00 autobusem uczestnicy rajdu pieszego i rowerami                 
rajdu rowerowego.          

VI. 22 kwietnia  DZIEŃ  ZIEMI  -  „SESJA EKOLOGICZNA” 23.04.2005r.                                        
                          w Harcerskim Ośrodku Szkoleniowo-wypoczynkowym  godz. 11.00. 
Na Sesji Ekologicznej zostaną podsumowane konkursy, rajdy, marsze i wręczone 
nagrody. 

VII. Termin zdawania prac: / konkurs plastyczny i zwiad ekologiczny/ upływa  
                      w dniu  15.04.2005 r. Zgłoszenia, opłaty i sprawy organizacyjne :      
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                             Komenda Hufca ZHP Żary, Rynek 17 tel. 374-32-42                                                                                                                                                                                                       
 
                   ZAPRASZAMY  do udziału w TYGODNIU  Organizatorzy ! 

 
 

     XII CHORĄGWIANE 
     II  POWIATOWE  MANEWRY      

     DRUŻYN 
      NIEPRZETARTEGO  SZLAKU 

      ROK *2005  

 

      
 

 
           ŚWIBNA  5.05. –  7.05.2005 r. 
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ZWIĄZEK  HARCERSTWA  POLSKIEGO 

CHORĄGIEW im ZIEMI LUBUSKIEJ w ZIELONEJ GÓRZE 
STAROSTA POWIATU ŻARSKIEGO 

BURMISTRZ MIASTA ŻARY 
 

HUFIEC ZHP ŻARY im II ARMII WOJSKA POLSKIEGO 
 
 
 
 
 
 
 

ŻARY – ŚWIBNA     5.05.-  7.05.2005 r. 
 
Motto – MANEWRÓW: 
„Są dwa szczęścia w życiu: 
jedno – być szczęśliwym, 
drugie – dawać szczęście innym”. 
                                               My wybieramy to drugie ! 
Cele Zlotu: 
  -  stwarzanie możliwości prezentacji i dorobku drużyn 

  Nieprzetartego Szlaku Chorągwi Lubuskiej, 
- aktywizacja środowisk NS, spotkanie drużynowych,   
 wymiana doświadczeń pomiędzy środowiskami, 
- przybliżenie pracy strażaka. 

 
Z A Ł O Z E N I A  

   P R O G R A M O W O – O R G A N I Z A C Y J N E 
 
    Termin:                       5.05. –   7.05.2005 r. 
    Miejsce:         Harcerski Ośrodek w Świbnej k/Jasienia 
    Zgłoszenie:       prosimy nadesłać do 26.04.2005 roku 
                                              na adres: 
                            Komenda Hufca ZHP Żary, Rynek 17 
                                    68-200 Żary, tel. 374-32-42 
 
    Świadczenia:  wyżywienie od kolacji   5 maja 2005 r 
                             do śniadania  7 maja 2005 r. 
                         -  zakwaterowanie w budynku lub campingach. 
                         -  dojazd do Świbnej we własnym zakresie. 
 
    Wpisowe od uczestnika  15,- złotych, płatne na konto Hufca ZHP Żary:    
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    Bank Zachodni Oddział ŻARY: 03 109025610000000642073065 
 

 
Zadania na MANEWRY 

 
        1. Wykonać kartę DRUŻYNY do kroniki MANEWRÓW 

format A- 4 
          2. Przygotować upominek ( przywozi każdy uczestnik ) 
                                     – wędka szczęścia. 
          3. Program na ognisko o swojej drużynie, środowisku 
                   „Przedstawmy się – poznajmy się”. 
          4. Przygotować program pt. 
               „Pali się   ...”. np. w lesie, domu - inscenizacja.    
                           Scenki rodzajowe praca strażaka 

 
PROGRAM   MANEWRÓW 

 
5.05.2005 r /czwartek/. 

 Przyjazd uczestników do godziny         - 16.00 
- zakwaterowanie, 
- Apel Inauguracyjny                       - 18.30 
- Kolacja, 
- Scenki rodzajowe 
  Ognisko : „I znów jesteśmy razem” - 20.30. 
   (prezentacja drużyn) 
 

6.05.2005r /piątek/. 
 Pobudka, zaprawa poranna, toaleta. 
 Śniadanie. 
         Manewry Strażackie: 
            „Gra sprawnościowa z wodą  ... ”. 
 Obiad. 
 Zawody strażackie na wesoło... 
 Kolacja. 
 Dyskoteka. 
 

7.05.2005r /sobota/. 
 Pobudka, zaprawa poranna, toaleta. 
 Śniadanie. 
 „Można inaczej ... – szukamy ukrytych skarbów”. 
 Apel Pożegnalny – wyjazd – godz. 11.30. 
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60 lat temu w dniach 16-19.04.1945 roku oddziały II Armii Wojska Polskiego 
dowodzone przez generała Karola Świerczewskiego głównodowodzącego dokonały 
trzydniowej ofensywy mającej na celu forsowanie rzeki Nysy Łużyckiej w okolicach 
miejscowości; Łęknicy – Przewozu – Sobolic, a ostatecznie Toporowa. Do dnia 
dzisiejszego jest wiele przykładów walk z tamtych dni m.in. cmentarze, mogiły, tablice 
pamiątkowe, nazwy szkół i ulic noszących imię ludzi co ginęli w wyniku forsowania 
Nysy Łużyckiej ostatniego bastionu oporu przed zdobyciem Berlina, przez wojska koalicji 
antyhitlerowskiej. Wiele osób, byłych przedstawicieli II Armii Wojska Polskiego osiedliło 
się na tych ziemiach.  

Dla uczczenia tamtych dni Chorągiew Lubuska w Zielonej Górze i Hufca Żary im II 
Armii Wojska Polskiego wspólnie z Urzędami Miasta Łęknica, Urzędem Gminy Przewóz, 
Urzędem Miasta Wymiarek, Urzędem Miasta Zgorzelec, Urzędem Starostwa i Miasta 
Żary, Towarzystwem „Tarnopolan” oraz uczniami szkół żarskiego powiatu i 
zgorzeleckiego oraz sąsiednich szkół niemieckich chcemy spotkać się na uroczystych 
apelach, wieczornicach, zlotach turystycznych. Do udziału chcemy zaprosić głównych 
bohaterów tamtych dni tj. kombatantów. 
 
Program obchodów: 
 

1. 15.04.2005 – Łęknica – Zlot – godz. 11.00 Ośrodek Sportu i Rekreacji w 
Łęknicy – 10 zł. 

a) spotkanie młodzieży polskiej i niemieckiej na terenie Parku 
Mużakowskiego 

       w ramach festynu turystycznego (park wpisany został w 2004 roku w   
       skład dziedzictwa Światowego UNESCO). 
b) przejścia młodzieży po terenie parku po stronie polskiej i niemieckiej 
c) poznanie historii i tradycji największego parku w Europie, 
d) przykład pracy na rzecz parku przykładem współpracy polsko-

niemieckiej młodego pokolenia, 
e) konkursy turystyczno-krajoznawcze z nagrodami o tematyce 

ekologiczno-turystycznej związanej  
      z parkiem w Łęknicy zakończone ogniskiem. 
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2. 16.04.2005 – Zgorzelec – Zlot Ogólnopolski  poświęcony 60 Rocznicy 
forsowania Nysy Łużyckiej – 10 zł, 

                   - wyjazd o godz. 8.00 – Żary, ul. Broni Pancernej 8 przy Gimnazjum nr 2                                                          
a) udział młodzieży harcerskiej – szkolnej i kombatantów w uroczystości  

patriotycznej w Zgorzelcu m.in. godz. 10.00 Msza Święta i uroczystości 
pod pomnikiem na terenie miasta (przejazd autokarem godz. - 12.00 
Centralne Uroczystości na Cmentarzu II Armii Wojska Polskiego, 

- 13.00 Marsz Gwiaździsty Orkiestr Dętych - Kompanii Honorowej ulicami 
miasta do Centrum Sportu i Rekreacji 
- 14.00 Wojskowa grochówka, 
- 15.30 Koncert Centralnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego, 
- 15.40 Wystąpienie Ministra Obrony Narodowej ( ok. godz. 17.00 
zakończenie obchodów). 
 
Imprezy towarzyszące: 
godz. - 10.00 – Bieg na orientację szlakami II Armii WP 
- wystawa o II Armii WP w Miejskim Domu Kultury, filmy Od Lenino do 
Berlina, prezentacja książek 
b) w drodze powrotnej uroczystości w Toporowie pod pomnikiem – 

miejsca forsowania Nysy Łużyckiej, 
- apel poległych w miejscu forsowania Nysy Łużyckiej  
      (miejsce dowodzenia generała Karola Świerczewskiego), 

c) wieczorem godzina 19.00 uroczystości w Wymiarkach, m.in. 
Uroczysty Apel.  Powrót godz. 21.00 

Zwracamy się z prośbą o umożliwienie kontaktu lub adresów głównych 
bohaterów tamtych wydarzeń, na których nam szczególnie zależy.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
hm. MIROSŁAW ZENGIEL 
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16 kwietnia obchodziliśmy 60 rocznice forsowania Nysy Łużyckiej przez 2 Armię 
Wojska Polskiego. Z tej okazji w Zgorzelcu na największym cmentarzu żołnierzy 2 Armii 
odbyły się uroczystości upamiętniające tą największą bitwę na Łużycach. Nasz hufiec 
reprezentowały drużyny z Żar i Przewozu oraz kombatanci. Obchody rozpoczęła msza,           
w której uczestniczyły delegacje kombatantów, harcerzy, górników i szkół. Po mszy 
wszystkie delegacje udały się na cmentarz żołnierzy 2 Armii WP gdzie po apelu 
poległych i przemówieniach, złożono wieńce pod pomnikiem żołnierzy poległych                
w walkach. Po poczęstunku grochówką obejrzeliśmy występ chóru Wojska Polskiego              
i wysłuchaliśmy przemówienia ministra obrony narodowej Jerzego Szmajdzińskiego.                 
I na tym zakończył się nasz dzień w Zgorzelcu. W drodze powrotnej do Żar złożyliśmy 
kwiaty i znicze pod pomnikiem żołnierzy 2 Armii w Toporowie, gdzie znajdował                    
się główny kierunek natarcia wojsk 2 AWP i toczyły się najbardziej zacięte walki.  

 
(g.c.) 

 
 

 
 
 

 
 
W dniach 07.03-09.03 w Zielonej Górze odbyło się spotkanie samorządu lokalnego, 

Policji oraz organizacjami pozarządowymi, poświęcone budowaniu lokalnej polityki 
antynarkotykowej. 

Swoje doświadczenie we wzmacnianiu lokalnej i regionalnej pomocy w zakresie 
narkomani poprzez strategiczne planowanie i koordynację zaprezentowali także 
niemieccy partnerzy (Monika Wojak z Administracji Senatu z Berlina, Gerhard Eckstein –
psycholog, terapeuta w dziedzinie uzależnienia od narkotyków, Martin Schu z Hamburga 
i Lothar Dieks – Komisarz d/s narkomani w landzie Hesse). 

Oprócz prezentacji odbyły się również warsztaty na temat analizy potrzeb  
dotyczących regionu, planowanie zadań i ich podział pomiędzy strony zaangażowane.  
 Nasz hufiec reprezentowali: Agnieszka Niewińska, Adam Biegański, Wojciech 
Hercik. 
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hm. WOJCIECH HERCIK 
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