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Rok 2006  w historii Hufca ZHP Żary zamyka okres 60 – lecia działalności wychowawczej         
i organizacyjnej  jednostki harcerskiej jakiej jest Hufiec. Pierwsze  drużyny harcerskie powstają             
w 1946 roku na tak zwanych Ziemiach Odzyskanych. Należałoby się dziś zastanowić, czym dla 
miasta Żary, powiatu żarskiego dla jego mieszkańców była działalność tej organizacji. 

Wprawdzie nie wybudowała ona szkoły, przedszkola, czy szpitala, ale poprzez swoją 
sześćdziesięcioletnią  działalność wychowawczą oddziaływała na  co najmniej dwa, a nawet trzy 
pokolenia mieszkańców  Żar i powiatu żarskiego. W czym tkwi ewenement tego hufca, że w jego 
szeregach do dziś  aktywnie  działają  instruktorzy  w różnym wieku? Ta swoista sztafeta pokoleń 
hufca żarskiego nawet na zakrętach historii pozwoliła rozwijać zainteresowania, talent                           
i umiejętności organizacyjne  swoich członków.  

W żarskim hufcu jak w mało którym, szacunek dla  seniorów, starszyzny i określanie miejsca 
dla działalności młodych, umiejętność czerpania  z doświadczeń  starszych i wykorzystania 
potencjału młodości stanowią źródło sukcesów tej organizacji na przestrzeni tych 60–ciu lat             
w powiecie żarskim. 

Z mapy wojewódzkiej w ostatnich latach zniknęły duże hufce z dużych powiatów 
województwa. Znów pytanie- w czym tkwi ewenement żarskiego hufca, że istnieje,                             
że ma osiągnięcia, że ma  bazę w Łukęcinie, że ma  swój  Harcerski Ośrodek w Świbnej? Może 
właściwa kadra kierownicza tego hufca, może właściwe szkolenie  liderów (drużynowych                                      
i funkcyjnych), może przychylność władz  administracyjnych, może właściwie rozumiana służba 
sobie innym? A może  wszystko razem zamknięte w słowie „Czuwaj!” 

W roku jubileuszowym drużyny harcerskie i gromady zuchowe, chcą uczcić działaniem               
60 – lecie swojego hufca. Odwiedzą  byłych instruktorów, dowiedzą się jak w różnych latach 
działali harcerze na terenie powiatu, jakie były sukcesy jakie porażki, co dzisiejsi  mieszkańcy Żar 
(członkowie dawnych drużyn) zawdzięczają harcerstwu, czego ich nauczyło harcerstwo? 

Członkowie  drużyn działających obecnie zbiorą dokumenty opracują karty do kroniki hufca 
przeprowadza wywiady, ankiety wśród byłych instruktorów i harcerzy, opracują swoją kartę historii 
drużyny zdobędą sprawność „Żaranin –Żaranka”. Zebrane materiały, dokumenty kroniki zostaną 
przekazane do sali tradycji Hufca, którą utworzymy w  Harcerskim Ośrodku „Leśny Dwór”             
w Świbnej. 

Komendant Hufca hm Mirosław Zengiel ogłosił rok 2006 rokiem 60-lecia hufca. 
Mianował komendę obchodów tej rocznicy i Zlotu w osobach: 
 - Komendantka  Zlotu         hm Krystyna Zengiel  
 - z-ca ds. programowych    pwd Katarzyna Jarosz 
 - z-ca ds. organizacyjnych  phm Marcin Tur  
 - kwatermistrz Zlotu           hm Piotr Karalus 
 
Zatwierdził  terminy i program wszystkich działań związanych z obchodami 60 – lecia. 

Termin Zlotu Hufca- 19-20-21 maja 2006 r.  
w Harcerskim Ośrodku „Leśny Dwór” Świbna 

Na zlot zapraszamy wszystkie drużyny i gromady ZHP Hufca Żary i reprezentacje drużyn 
zaprzyjaźnionych z hufców Chorągwi Ziemi Lubuskiej, byłych instruktorów i  harcerzy. 
Jeden warunek –  zgłoście się telefonicznie do Komendy Hufca –tel.   068-374-32-42 lub droga 
elektroniczną – e-mail: sorawia@op.pl aby otrzymać kartę zgłoszenia i szczegółowe informacje 
termin zgłoszenia drużyny, zespołu, indywidualnego uczestnika do dnia 30.03.2006 r 

                            
   hm. KRYSTYNA ZENGIEL 
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Po rocznej przerwie udało się ponownie zorganizować „Sylwestra” w Świbnej. Stało 
się to dzięki dh Krystynie i Mirkowi Zengiel, którzy przekonali dh Sławka Bogdanowicza, 
na co dzień redaktora naczelnego Gońca, aby zajął się zorganizowaniem sylwestrowej 
zabawy. Oczywiście sylwester został zorganizowany wspólnymi siłami dh Krystyna 
zajęła się szeroko rozumianą logistyką a dh Sławek wraz z członkami Gońca rozpoczęli 
szukanie chętnych do zabawy wśród znajomych.  
 Na początku pomysł był taki, aby w zabawie uczestniczyli sami instruktorzy,                 
ale szybko okazało się, że koszt byłby zbyt wysoki jak na kieszeń samych druhów.                        
W ostatniej chwili udało się tez namówić dwóch żarskich DJ-ów, by po „harcerskich 
cenach” zagrali w Sylwestra. Ogólnie udało się zebrać 43 osoby chętne do zabawy.             
Przy ustalaniu liczby osób należało tez uwzględnić możliwości lokalowe ośrodka            
w Świbnej, gdyż zbyt duża ilości uczestników powodowałaby ciasnotę, z czego na pewno 
nie byłby zadowolone osoby o wysokich umiejętnościach tanecznych, wymagające 
większej powierzchni parkietu niż zwyczajnie tuptający druhny i druhowie.  

Tegoroczny udany Bal Sylwestrowy przekonał chyba wszystkich w hufcu, że warto 
realizować w Świbnej takie przedsięwzięcia. Goście byli zadowoleni kuchnia wykwintna  
i smaczna, co było zasługą doborowej obsady i dh Krystyny. Ośrodek został w pełni 
wykorzystany, do hufcowej sakiewki wpadło trochę grosza, choć suma ta wystarczyła na 
pokrycie bieżących potrzeb. Bal sylwestrowy od razu miał być imprezą, która raczej nie 
przyniesie wielkich zysków. Bo i cena nie może być zaporowa, w końcu konkurencja jest 
ogromna a zasobność portfeli zwykłych obywateli nie jest zbyt optymistyczna.                  
 Szkoda, że w czasie składania życzeń zabrakło tych, którzy byli zawsze na balu                
a z takich czy innych przyczyn musieli zostać w domu. Mam tu na myśli z-cę komendanta 
dh Wojtka wraz z dh Ewą, stałego współpracownika naszej gazetki dh Reginę 
Wojtawszewską wraz z mężem, druhowieństwa w Przewozu dh Mirki i dh Ryszarda czy 
chociażby dh Janusza Dębka wraz z żoną, który zawsze bawił wszystkich dowcipami               
i opowieściami z lat młodości. No jasne, że nie sposób tu wszystkich wymienić przez              
te wszystkie lata wiele osób przewinęło się przez Bal Sylwestrowy w Świbnej. Sam 
pierwszy raz w Świbnej bawiłem się dziewięć lat temu!!  

Mimo rocznej przerwy zabawa się udała i redakcja Gońca ma nadzieje, że i najbliższy 
sylwester spędzimy wszyscy razem w jakże szacownym gronie, w naszym ośrodku                
w Świbnej. Warto już teraz się zastanowić, co będziemy robić w grudniu wiem,                    
że dopiero jest marzec, ale czas szybko leci i nawet nie zauważymy, kiedy nadejdzie 
kolejna zima i staniemy przed dylematem gdzie iść? Warto sobie wtedy przypomnieć,               
że w Świbnej już od lat jest Bal Sylwestrowy. Czuwaj!  

 
 
 
 
 

dh QUEEN  
(g.c.) 
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 Zastępowy naprawdę jest bratem harcerzy, ponieważ opiekuje się nami tak jak 
prawdziwy brat. On nie zawiedzie w potrzebie i potrafi dotrzymać tajemnicy. W ogóle 
wspólnota harcerska powinna być jak bracia i siostry, ale zastępowy moim zdaniem 
zawsze powinien otrzymywać to miano.  
 Czasami zdarza się, że młody harcerz nie potrafi sobie poradzić                                         
z zaaklimatyzowaniem się na obozach harcerskich, wtedy zawsze zastępowy wytłumaczy, 
co powinien robić, jak może lepiej poznać innych ludzi. Zastępowy musi prowadzić 
zbiórki, dla których ułożenie planu zajmuje naprawdę dużo czasu. Ale on robi to bardzo 
często z myślą, że robi to dla swoich braci – harcerzy. Powinniśmy szanować 
zastępowych także innych zastępów, bo oni zapracowali sobie na tą zasługę. Wiedząc, że 
będą musieli panować nad sprawami swoich braci i sióstr z zastępów.  
 Zastępowy powinien być zawsze uczynny i sprawiedliwy. Musi być wzorem                    
do naśladowania, aby młodzi harcerze też wyrastali na wzory. On nie ma prostych zadań, 
ale jeżeli spełnia je sumienie dla dobra drużyny ma prawo być uznanym za dobrego brata. 
Każde sprzeczki i kłótnie w zastępie często są rozstrzygane przez zastępowego rzadziej 
sami harcerze potrafią sobie poradzić. Ale zastępowy zawsze jest sprawiedliwy             
i wyrozumiały i dlatego zastępach panuje ład i porządek. Musi także uczyć swoich 
harcerzy nie praw harcerskich, ale wytrwania niekiedy trudnych warunkach. Na mrozie 
lub przy silnym wietrze.  
 Wiele piosenek mówi o tym, że: „Zastępowy to Twój przyjaciel i brat, dlatego 
musimy podtrzymywać zwyczaje tradycję i uczucia piosenkach kochając zastępowego jak 
własnego brata. Na zbiórkach harcerskich zastępowy musi być poważny np. w czasie 
śpiewania hymnu ZHP ze też wesoły i radosny przy różnych pląsach. Niekiedy sam 
wymyśla śmieszne zabawy i to dociera do harcerzy, że on naprawdę niestara żeby byli 
szczęśliwi w naszej wspólnocie harcerskiej.  
  
 Mam nadzieje, że niedługo wszyscy harcerze ci mali i duzi staną się takimi wzorami, 
jakimi są zastępowi. 

 
 
 
 
 
 
 
 

dh PAWEŁ PIEŃKO 
23 DH WIDMO  
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 Harcerza najłatwiej rozpoznać poprzez mundur. Jednak niewiele będziemy o nim 
wiedzieć. Jeżeli zobaczymy harcerza w brudnym i pogiętym mundurze stwierdzimy tylko, 
że jest niechlujny, a jeśli zobaczymy go w czystym i wyprasowanym mundurze 
stwierdzić, że jest to harcerz który dba o mundur.  
 Jednak to nie mundur czyni nas dobrym harcerzem, chociaż nie było by na nim ani 
jednego najmniejszego zagniecenia. Wielu młodych harcerzy uważa jednak że wystarczy 
założyć mundur i już należą mu się laury i ukłony bo jest kimś wielkim, ale dla 
prawdziwego harcerza mundur jest tylko znakiem rozpoznawczym. Wie, że trzeba go 
szanować bo przecież na mundurze jest wspaniałe miejsce na którym nosimy krzyż. 
Dobrym harcerzem jest człowiek który jest wrażliwy, otwarty na świat i ludzi oraz chętne 
do niesienia pomocy serce. 

Taki był właśnie Aleksander Kamiński nasz wielkim bohater. Nie miał łatwego 
dzieciństwa w wieku ośmiu lat stracił ojca, a mając zaledwie dwanaście lat zaczął 
pracować. Kiedy  był na Ukrainie, jego największym marzeniem był powrót do swojej 
ojczyzny polski. Jednak jego harcerska przygoda zaczęła się już na Ukrainie w Humaniu 
jak sam mówił było to prawdziwe harcerskie gniazdo. Jego harcerska służba trwała przez 
60 lat, ale nigdy nie zapomniał o tym, że nie tylko jest harcerzem, ale jest również 
polakiem. Jako dziewiętnastoletni chłopak wypowiedział bardzo ważne słowa, którymi 
kierował się przez resztę swojego życia, brzmiały one tak: „Bo nie dość jest myśleć                 
i chcieć o Polsce i dla Polski. Trzeba samemu reprezentować Polskę”. Pokazywał swoim 
harcerzom jak być dobrym harcerzem i patriotom , wędrując z nimi śladami naszej 
historii. 

Aleksander Kamiński miał wiele wspaniałych cech charakteru , ale przede wszystkim 
miał dobre serce, które kochało swoją ojczyznę - Polskę.    

och. KATARZYNA KAŁUŻA 
6 ŻDH „ESKA IV” IM. A. KAMIŃSKIEGO 

 
 
  
 W dniach 18-16 luty odbył się kurs zastępowych w Świbnej. Na kursie były dwie 
drużyny Jelonki i Kosmici prowadzone przez dh Martę i dh Łukasza. Każdego dnia było 
dużo ciekawych zajęć i zabaw. 22 Lutego dh Ewelina Żywek razem z moimi kolegami             
i koleżankami przeprowadzili pokazową zbiórkę na temat „Dzień Myśli Braterskiej”. 
Zbiórka trwała około 40 minut, przez ten czas zostały przeprowadzone różne zabawy              
i pląsy, w których brali udział uczestnicy kursu. Najbardziej spodobała mi się gawęda 
wygłoszona przez dh Janusz Lewickiego. Została także przedstawiona nowa gra                   
pt. „Harcerz” jest to zmieniony pląs Niedźwiadek. Niedźwiadek brzmi on tak: Jedna ręka, 
druga ręka ja jestem harcerzem. Jedna noga, druga noga a to jest mój mundur. Lubię 
śpiewać, kocham śpiewać gram też na gitarze, jeden stopień, drugi stopień, sprawność też 
zdobędę.” Zbiórka nie polegała tylko na pląsach i zabawach, omówiliśmy także pojęcia: 
myśl, braterstwo, dzień. Natomiast na sam koniec wszyscy dostali kartki z życzeniami tej 
okazji. Na następny rok też tu przyjadę, ponieważ nigdy tu się nie nudzę. 

 odkr. ŁUKASZ BRZEZIŃSKI 
10 DH PUSZCZA  
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 Druhny i druhowie redakcja Gońca chciałaby usprawnić przepływ informacji                    
w naszym hufcu i stworzyć grupę osób stałych współpracowników gońca. Druhowie, 
którzy by się zgłosili do współpracy odpowiedzialni by byli za opisywanie, zbieranie 
artykułów o życiu harcerskim w ich drużynie, środowisku, wsi. W momencie 
powstawania Goniec był pomyślany jako gazetka tworzona przez wszystkich druhów            
od początku nie było takiej możliwości, aby trzy lub cztery osoby opisywały życie hufca 
poza tym taka forma zabijałaby różnorodność, jaka pojawia się przy wielu autorach. Jak 
pewnie wszystkim wiadomo członkowie redakcji Gońca to, na co dzień ludzie 
zapracowani i nie zawsze mają czas, aby uczestniczyć w rajdach, biwakach akcjach 
szkoleniowych innych formach pracy harcerskiej. Dlatego aby wyjść naprzeciw 
postawionemu przez Komendę Hufca zadaniu szerokiego opisywania życia naszego hufca 
chcemy powołać w naszym Hufcu Harcerską Służbę Informacyjną, która pod opieką             
dh pwd. Mirosława Wywijasa usprawniłaby prace Gońca.  
 Gazetka naszego hufca właśnie rozpoczęła siódmy rok swojej działalności, niedługo 
też zbliża się wydanie jubileuszowego pięćdziesiątego numeru Gońca. Przez te wszystkie 
lata Goniec stał się po prostu kroniką Żarskiego Hufca. Poprzez powołanie nowej służby 
w hufcu chcielibyśmy powiększyć zasięg Gońca poprawić jakość artykułów a także ich 
ilość.  
 Rozpoczęcie działalności HSI chcielibyśmy zapoczątkować na biwaku 
szkoleniowym, który odbędzie się w terminie 24-26 marca br. W ośrodku Leśny Dwór             
w Świbnej. W programie biwaku są przewidziane sprawy związane z pracą młodego 
redaktora. Odwiedzą tez Świbną zaproszeni goście z innych Gazet. Nie zabraknie też 
harcerskich zabaw i piosenek. 
 Wszystkie osoby chętne prosimy o wpisy na listę w Komendzie Hufca do 21 marca, 
koszt biwaku wyniesie 30 zł od osoby. Wyjazd autobusem o godz. 16 z placu kard. 
Wyszyńskiego i o 16:10 spod „Michała” przy ulicy Czerwonego krzyża. Powrót                    
w niedziele autobusem o godz. 11:00. Odpowiedz na wszelkie pytania można uzyskać            
w Komendzie Hufca pod nr tel. 374-32-42, poprzez stronę Gońca www.goniec.org lub            
u druha Mirka Wywijasa Queena tel. 695-674-804. Czuwaj! 

 
        
 
 
 
 
 
 
 

(g.c.) 
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 Siedząc tak wieczorem przy herbatce zaczęłam się zastanawiać nad tym, co będzie            
z naszą Polską. W dzisiejszych czasach napływają do nas liczne kultury europejskie               
z których dużo przejmujemy. Nie wspominając już o kulturze amerykańskiej która gości                 
u nas już od dawna robiąc z naszego państwa jednego dużego McDonalds’a. Czy to nie 
doprowadzi do utraty tożsamości przez Polskę? Mam nadzieję że nie. Kultura polska jest 
równie atrakcyjna jak inne tylko większość nawet nie zadało sobie trudu aby ją poznać 
bliżej. Dzieci uważają że lepsze jest to co zachodnie. A co z naszymi wartościami                     
i tradycjami? Zostały odsunięte na drugi plan. Dlatego pragnęłabym zaapelować do Was 
abyście zagłębili się w naszą kulturę i odkryli jej piękno. Wam, jako harcerzom, będzie 
łatwiej dotrzeć do ludzi i uświadomić im że blisko siebie maja takie tradycje, które warto  
i trzeba kultywować bo inaczej zginą wśród zalewających nas innych kultur. Chciałabym 
abyście to Wy,  młodzi, byli prekursorami w poznawaniu naszej kultury na nowo. Macie 
do tego możliwości ponieważ sami jesteście osobami które tworzą historię naszego kraju 
a przede wszystkim jesteście tymi, którzy przywołują piękne wspomnienia walki                   
w obronie Polski. Wystarczy popatrzeć na Wasz mundur i Wasze postępowanie. 
Wystarczy tylko chcieć.   

Trzeba dbać o naszą polskość! Jak to zrobić? Zadałam sobie troszkę trudu                        
i popytałam instruktorów naszego hufca jak dbać o naszą polskość. Oto niektóre 
wypowiedzi. Może warto zaczerpnąć z nich kilka pomysłów… 
1. Przywoływać  przykłady z przeszłości, w których Polacy wyróżniali się. Pamiętać, 

wspominać, czcić wielkich Polaków, odwoływać się do wartości jakie ze sobą nieśli. 

Mówić młodzieży o historii. 

2. Kultywować tradycję, działać w różnych instytucjach, spotykać się z ciekawymi 
ludźmi. 

3. Zadbać o swój własny dom i rodzinę, zadbać o swoje miasto, ulicę, swoją klatkę 
schodową, zadbać o swoją wieś i zagrodę. 

4. Mieć godną postawę, solidaryzować się z ludźmi, uczyć się ojczystego języka                  
i historii, zwiedzać miejsca znaczące, reprezentować godnie kraj, dbać o dobro ludzi. 

5. Promować Polskę przez kontakty ze skautami z innych krajów, bo wtedy możemy 
pokazać im nasze tradycje, obrzędy, zwyczaje, naszą otwartość i wspólną zabawę            

a także nasze mundury harcerskie.  

 To tylko niektóre propozycje naszych instruktorów. Pamiętajmy jednak że aby dbać  
o naszą polskość trzeba zacząć od samego siebie. Zacznijmy sami dbać o to, co cenimy             
i kochamy a na pewno to nie zginie. Może warto byłoby zrobić zbiórki poświęcone naszej 
kulturze, albo zaprosić na wieczornicę instruktora starszyzny aby opowiedział kilka słów 
o dawnych bohaterach lub o czynach walecznych naszych przodków. Zastanówcie się nad 
tym. Może wpadnie Wam do głowy inny ciekawy sposób walczenia o nasze tradycje                
i obrzędy. Ale trzeba działać szybko bo niedługo będzie już za późno. Jeśli nie macie           
na razie pomysłów to podwijajcie rękawy i zabieramy się do realizacji tych. Jeśli my 
zaczniemy inni podążą w nasze ślady.  Powodzenia! 
 
Z harcerskim pozdrowieniem 
                                                                                            pwd. KATARZYNA JAROSZ 
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 W pierwszym tygodniu ferii, we wtorek i czwartek, nasza drużyna miała okazje 
prowadzić zajęcia świetlicowe dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 2. 
 Po zjawieniu się na miejsce pierwszego dnia i przywitaniu z panią dyrektor oraz 
uczniami uczęszczającymi na zajęcia zaczęła się zabawa. Mieliśmy okazję nauczyć 
uczniów gier harcerskich oraz pląsów, w które zwykliśmy się bawić na zbiórkach.              
W przerwie pomiędzy zabawami zapoznaliśmy uczniów z historią naszej drużyny, 
pokazaliśmy im naszą kronikę oraz poznaliśmy z maskotką drużyny ”Wilkiem”.                  
Po prezentacji odpowiedzieliśmy na zadawane nam pytania. 
 Drugiego dnia ferii zaprezentowaliśmy im dalszą cześć zabaw oraz pląsów. Mieliśmy 
też okazje zagrać w gry, które zostały nam przestawione przez panią dyrektor i z którymi 
to nie mieliśmy okazji spotkać się na zbiórkach. Zapoznaliśmy ich także z rzeczami, które 
robimy na zbiórkach, opowiedzieliśmy o naszych wyjściach do lasu, biwakach oraz 
obozach i zimowiskach. Po zakończonych zajęciach pożegnaliśmy się oraz zaprosiliśmy 
wszystkie chętne osoby na nasze zbiórki. 
 

odkr. MICHAŁ WALL 
1ŻDH „WILKI” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
http://wedrownicy.zhp.org.pl/  - główna strona ZHP dla wędrowników; 
http://wedrownicy.zhp.org.pl/gotowka/ - z tej strony można zaczerpnąć pomysły na zbiórki w 
drużynie 
http://natropie.zhp.org.pl/ - internetowy miesięcznik dla wędrowników; 
http://wedrownik.net/  - strona o wszystkim co dla wędrownika ważne i przydatne; 
http://latwopalni.zhp.org.pl/  - strona promująca wędrownictwo poprzez organizowane akcje przez 
samych jej użytkowników; 
http://4dw.gc.pl/   
http://www.dukat.harc.pl/ 
http://www.nemeki.harc.pl 
Trzy powyższe strony są stronami drużyn wędrowniczych zawierającymi sporo informacji o 
wędrownictwie, pomysłach na zbiórki, przykładowych Konstytucjach drużyn wędrowniczych itp.; 
http://watra.zhp.pl/ -  strona rajdu Wędrownicza Watra; 
http://www.11dh-troop.prv.pl/ - strona drużyny wielopoziomowej z Kostrzyna nad Odrą, która 
organizuje rajd „Szara Lilijka” z trasą odpowiednią m.in. dla wędrowników; 
http://www.glucholazy.zhp.org.pl/ - strona Hufca Głuchołazy organizującego Zimowy Rajd z trasą 
odpowiednią m.in. dla wędrowników; 
http://www.zrwczarnyszlak.prv.pl/  - strona Zimowego Rajdu Wędrowników „Czarny Szlak”; 
Strona http://natropie.zhp.org.pl/press/  zawiera internetową wersję miesięcznika „NaTropie” 
przeznaczonego dla wędrowników 
 

(g.c.) 
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 I w tym roku nie mogłoby zabraknąć na ferie zimowe jednego turnusu do Krakowa. 
Stało się to tradycją zimowisk naszego Hufca. W tym roku wyjazd przypadł z samego 
rana symbolicznego dnia, jakim jest 14 luty.  
 Całe zimowisko minęło pod kątem zabaw i integracji. Wiele czasu poświęciliśmy na 
zwiedzanie tego pięknego miasta. Oprócz starego rynku, sukiennic, wieży Wawel                     
i komnat oraz Uniwersytetu Jagiellońskiego zwiedzaliśmy tak piękne zabytki,                      
jak kościoły, np.: Mariacki, 12 Apostołów, „Na Skałce” (gdzie wzięliśmy udział w bardzo 
ciekawej Mszy Św.) itd. Byliśmy również w kopalni soli w Wieliczce, jak i w mieście 
Zakopane, gdzie byliśmy również na cmentarzu osób znanych (zasłużonych).                    
Wiele uwagi w tym roku poświęciliśmy sztuce, ponieważ zwiedziliśmy liczne muzea 
krakowskie, a pośród nich było Muzeum Narodowe oraz dom wybitnego polskiego 
malarza. Wszyscy byli zachwyceni podczas pobytu w muzeum kultury starożytnej itp., 
gdzie mogliśmy śledzić ewolucję człowieka, sarkofagi i nawet mumię sprzed wielu, wielu 
lat.  
 Wieczory spędzaliśmy w „zimowiskowym” gronie na kominkach. Wtedy mieliśmy 
okazję pochwalić się efektami naszej pracy w drużynach (legendy krakowskie, echo 
obozowe), jak i nauczyć się i utrwalić znane już nam piosenki, zabawy i pląsy harcerskie. 
W tym roku było wiele młodych i nie zrzeszonych osób, więc sporo czasu poświęciliśmy 
na wpajanie im tradycji i zwyczajów harcerskich.  
 Na szczęście były też osoby, które nie były po raz pierwszy, co sprawiło, że reszta 
dużo szybciej i łatwiej przechwyciła nasze zasady. Innym tego efektem jest to, że po raz 
kolejny mogły spotkać się te osoby, które uczestniczyły w takim zimowisku                           
w poprzednich latach. 

Mimo częstego zmęczenia z powodu urozmaiconego planu, wszyscy znaleźli czas          
by zrelaksować się i odpocząć od życia codziennego. Panowała tam bardzo miła 
atmosfera, dlatego wszyscy zdążyliśmy się bardzo polubić i dość mocno zżyć się ze sobą, 
dlatego też jedyną wadą zimowiska był fakt, że po tygodniu trzeba było wrócić do Żar            
i rozejść się do domów. Na szczęście  przed powrotem wymieniliśmy się numerami 
kontaktowymi, dzięki czemu utrzymujemy nasze nowe znajomości... 

Z harcerskim pozdrowieniem 

 
 
 
 
 
 
 

sam. IWONA ZABAWA 
11 ŻDH „MŁODE DĘBY” 
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 4 marca (w sobotę) w Zielonej Górze odbyło się Chorągwiane Szkolenie 
Młodzieżowego Centrum Profilaktycznego. Było to już drugie takie spotkanie. Szkolenie 
to odbywa się raz w miesiącu w stałym gronie, składającym się z przedstawicieli Hufców 
naszej Chorągwi. Z naszego żarskiego Hufca w szkoleniu biorą udział 2 osoby: 
samarytanka Iwona Zabawa (drużynowa 11 ŻDH „Młode dęby” ) i odkrywca Michał 
Wall (przyboczny 1 ŻDH „Wilki”). 
 Zajęcia zaczęły się o godzinie 11 i trwały 7 godzin. Odbywały się one w miłej i bez 
stresowej atmosferze pod kątem praktyki. Szkolenie to ma na celu nauczenia nas, jak 
należy pracować z innymi, jakie zajęcia można przeprowadzić młodzieży i dzieciom,             
w celu „otworzenia” ich, zrozumienia ich oraz zapoznania ich pomiędzy sobą, bądź 
pogłębienia ich znajomości, jak i również uczą tego co zrobić by dzieci wstydliwe 
przestały się stresować i by mogły się pokazać w towarzystwie, a szczególnie tego, jakie 
zajęcia pomagają ludziom w zastanowieniu się nad samym sobą. 
 Na sobotnim spotkaniu pracowaliśmy dużo nad godnością człowieka i zaufaniem do 
drugiej osoby. Tematem drugiej części zajęć (popołudniowych) było: Marzenie, czyli             
o czym marzą ludzie, jakie są dążenia, problemy w osiąganiu oraz jakie są efekty i skutki 
marzeń, jak i cele ogólne typu: Rodzina, Praca, Wykształcenie. 
 Podczas tych 7 godzin mogliśmy naprawdę wyciągnąć coś dla siebie i poważnie 
zastanowić się nad swoją rolą w życiu. Czas był idealnie rozplanowany, a forma zajęć 
idealnie pasowała do tematyki. Całe szkolenie polega na umiejętności psychologicznego 
podejścia do człowieka. 
 W ciągu tego jednego dnia wszyscy uczestnicy zdążyli się dobrze poznać i bardzo 
polubić. Zawarły się nowe znajomości pomiędzy drużynami różnych Hufców, dzięki 
czemu planujemy spotkania prywatne w szkoleniowym gronie oraz pogłębienie 
współpracy pomiędzy Hufcami typu: wspólne biwaki.  
 Następne spotkanie MCP odbędzie się w następnym miesiącu, na co czekamy                  
z zaciekawieniem i niecierpliwością. My – jako uczestnicy szkolenia – przygotowujemy 
się dzięki temu do pracy z dziećmi i młodzieżą, by móc prowadzić tego typu zajęcia we 
własnych drużynach, jak i innych, które będą chciały i tylko o to poproszą. 
  
Z harcerskim pozdrowieniem 
 

 
 
 
 

sam. IWONA ZABAWA 
11ŻDH „MŁODE DĘBY” 

odkr. MICHAŁ WALL   
(1 ŻDH „WILKI”) 



12                                                      GONIEC                                                                            GONIEC                                                                            GONIEC                                                                            GONIEC                                                                          MARZECMARZECMARZECMARZEC 2006 2006 2006 2006   

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 „Harcerka bez sprawności może dużo i dobrze chce, ale mało i źle może” 
J. Falkowska 

Wstęp 
 
W dniu 9.06.1974 roku, z inicjatywy Żarskiej Komendy Hufca, ten że Hufiec   przyjął  imię II Armii 
Wojska Polskiego. Armii, która wyzwalała między innymi ziemie powiatu żarskiego -forsowanie 
Nysy Łużyckiej w rejonie Sanic i Toporowa.  
Po roku 1974 hufiec adresował  zadania do drużyn, które wspierały pracę wokół bohatera, były to 
między innymi: hufcowe alerty, hufcowe manewry techniczno-obronne, rajdy szlakiem bohatera,           
i do dziś organizowane rajdy Osadników Wojskowych. Wszystkie te działania wzbogacały 
historyczną wiedzę zuchów i harcerzy, uczyły miłości do Ojczyzny i szeroko pojętego patriotyzmu.  
Druhno drużynowa, druhu drużynowy, pragniemy Tobie przedstawić regulamin sprawności, która 
jest sprawnością hufca. Na pewno sprawność ta wspomoże Twoją całoroczną pracę w drużynie. 
Opatrzyliśmy ten regulamin w przykładowe zbiórki i obrzędowość, które możesz wykorzystać             
w swojej pracy. Mimo tego, od Ciebie zależy, czy Twoi harcerze będą znali bohatera swojej 
macierzystej Komendy Hufca i czy przetrwa to co Nam pozostawili nasi przodkowie. 
Nic innego nam nie pozostaje, jak życzyć powodzenia w realizacji zadań z hufcowej sprawności : 
„ŻARANIN – ŻARANKA”.  

Autorzy. 
I.  Zasady i tryb zdobywania sprawności 
 
Harcerka i harcerz zdobywają sprawności indywidualnie, działając w zastępie i drużynie, na obozie 
(wyjątkiem są zuchy, które zaliczają wymagania poprzez sprawność zespołową). W czasie 
zdobywania sprawności harcerz lub harcerka powinni korzystać z pomocy fachowców, książek             
i czasopism. 
 
Po dokonaniu wyboru sprawności harcerka lub harcerz zgłasza drużynowemu (zastępowemu, 
przybocznemu, Radzie Drużyny, Radzie Obozu) chęć jej zdobywania, zapoznaje się z wymaganiami 
danej sprawności, układa indywidualny plan jej zdobywania i przygotowuje kartę próby. 
 
Wiedzę teoretyczną i praktyczną oraz umiejętności praktyczne harcerze zdobywają w trakcie 
realizacji przez zastęp zadań z udziałem fachowców oraz drogę samokształcenia. 
 
Spełnienie poszczególnych punktów wymagań sprawności wpisuje sprawdzający je członek Rady 
Drużyny, drużynowy, komendant hufca, komendant obozu lub fachowiec z danej dziedziny. 
 
Sprawność przyznaje Rada Drużyny lub Rada Obozu po sprawdzeniu karty próby i wymagań 
regulaminu. 
 
Zdobycie sprawności ogłasza się w rozkazem drużynowego lub komendanta, i potwierdza wpisem 
do książeczki harcerskiej oraz umieszczeniem na mundurze znaczka sprawności.  
 
Sprawności oznacza się za pomocą kółek o średnicy 30 mm z odpowiednim symbolem graficznym, 
noszonych na prawym rękawie munduru.  
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UWAGA!  
W przypadku sprawności „Żaranin – Żaranka” drużynowy zgłasza do Kapituły Stopni 
Wędrowniczych ilość osób, które podjęły się prób zdobywania tej sprawności. 
 
II.  Regulamin sprawności zespołowej „Żaranin - Żaranka dla zuchów 
 
Kochamy nasze miasto (wieś, gminę). Jesteśmy dumni z jego (jej) osiągnięć. Jesteśmy gospodarni, 
szanujemy zabytki kultury, chronimy naturalne środowisko człowieka. 
Wiemy z czego słynie nasze miasto (wieś, gmina). Znamy zakłady pracy i miejsca pracy naszych 
rodziców. Znamy zabytki naszego miasta, wsi – najciekawsze obiekty godne poznania i zwiedzenia. 
Znamy legendy oraz historię naszego terenu. Potrafimy opowiedzieć przynajmniej jedną legendę             
o naszym regionie. Znamy ważne wydarzenia naszego miasta (gminy, wsi). Potrafimy zachęcić 
innych do poznania naszego środowiska. 
Zorganizowaliśmy zwiad w czasie którego poznaliśmy naszą miejscowość, okolicę. Byliśmy                
w siedzibie naszej Rady Miasta – Gminy. Rozmawialiśmy z jej Przewodniczącym lub członkiem 
czy osobą znającą problemy i zadania Rad. Bawiliśmy się w zuchową Radę Samorządową. 
Przeprowadziliśmy wybory i zorganizowaliśmy Zuchową Sesję na której podjęliśmy decyzję:                   
co zrobimy na rzecz naszej najbliższej okolicy, drużyny, rodziny. 
Znamy piosenkę „Szli na zachód osadnicy”, „Ogień, ogień, ogień.” Lub inną regionalną pieśń. 
 
III.  Regulamin sprawności indywidualnej „Żaranin – Żaranka” dla harcerzy młodszych. 
 
Zna historię oraz legendę swojego miasta, gminy, wsi. 
Wie, jak nosi na imię jego macierzysta Komenda Hufca  i potrafi opowiedzieć o tym kilka słów. 
Zaprosił zastęp na wycieczkę do wybranego miejsca i szczegółowo omówił historię tego miejsca – 
obiektu, jednocześnie wykazując się znajomością historii najważniejszych zabytków znajdujących 
się w jego miejscu zamieszkania. 
Opracował album o mieście, gminie, wsi i przedstawił go na zbiórce swojego zastępu, drużyny – 
jeden egzemplarz przekazał do KH. 
Wie, kto aktualnie sprawuje władze w jego miejscu zamieszkania (mieście, wsi). 
 
IV.  Regulamin sprawności indywidualnej „Żaranin – Żaranka” dla harcerzy starszych. 
 
Zna historię oraz jedną lub więcej legend o swojej okolicy, mieście. 
Potrafi opowiedzieć o bohaterze swojej Komendy Hufca uwzględniając ich działaczy                             
i najważniejsze wydarzenia. 
Wziął udział w imprezie kulturalnej poświęconej miastu lub okolicy. 
Przeczytał jedną z publikacji o Żarach i zaprezentował ją na zbiórce zastępu. 
Wie, kto aktualnie sprawuje władze w mieście, gminie, wsi. 
Opracował przewodnik po Żarach Szlakiem Zabytków (jeden egzemplarz przekaże do KH)                   
i oprowadził wg niego po mieście drużynę harcerską, zuchową lub grupę młodzieży, udzielając 
odpowiednich informacji o zabytkach – historii. 
 
V.  Regulamin sprawności indywidualnej „Żaranin – Żaranka” dla wędrowników. 
 
Zna historię oraz jedną lub więcej legend o swojej okolicy, mieście, i potrafi wymienić ważniejsze 
wydarzenia z jej przeszłości. 
Przeczytał jedną z publikacji o Żarach i zaprezentował ją na zbiórce swojej drużyny zachęcając 
jednocześnie swoje koleżanki i kolegów do jej przeczytania. 
Wie, kto aktualnie sprawuje władze w mieście, gminie, wsi, i wykaże się znajomością problematyki 
regionu. 
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Zorganizował wraz z drużyną Dzień Harcerski na terenie najbliższej Szkoły Podstawowej 
przedstawiając dorobek Hufca i własnej drużyny, a scenariusz spotkania wraz z wnioskami 
przekazał do Kapituły Stopni Wędrowniczych. 
Oprowadził po mieście drużynę harcerską, zuchową lub grupę młodzieży wg opracowanego przez 
siebie przewodnika, udzielając odpowiednich informacji o zabytkach przyrody, zabytkach 
architektury – historii, oraz najważniejszych miejscach również godnych zobaczenia. 
Zorganizuje dla gromady zuchowej, drużyny młodszej spotkanie (kominek, zbiórkę, wieczornicę, 
itp.) poświęcone bohaterowi jego macierzystej Komendy Hufca. 
 
VI.  Obrzędy 
 
Przyjęcie do plemienia  „ZARA”. 
Drużynowy: 
 „Wszem zawżdy wieść niesie iż każdy, kto chce zostać przyjacielem plemienia „ZARA”, trzy 
próby przebyć musi: wody, ognia i ostrzyżyn, ziemi – po czym należy hołd i daninę Panu swemu 
złożyć. 
Próba wody – zuchom wyjaśnia się, że będą musiały włożyć rękę do gorącej wody. Gdy dzieci mają 
już zawiązane oczy podstawia się im naczynie z zimną wodą. 
Próba ostrzyżyn – każdemu zuchowi przyboczny obcina kosmyk włosów. Wkłada się je do „Czary” 
i składa w daninie bóstwu miejscowemu na znak wierności wedle miejscowego obrzędu 
słowiańskiego. 
Próba ziemi – zuchy wychodzą na dwór, stają w kręgu, przyklękają na kolana na znak przywiązania 
do tych Ziem – całują ją. 
Próba ognia – wyjaśnia się, że będą musiały włożyć rękę nad palącą się świecą. 
Drużynowy: „Ci z Was, którzy pomyślnie przebyli próby: wody, ostrzyżyn, ziemi i ognia mogą             
od dnia dzisiejszego czuć się członkami plemienia ZARA”. 
(wszystkie zuchy wracają do „Zuchówki” i „Czarę” ustawiają przy kominku lub w innym 
wyeksponowanym miejscu kultu drużyny). 
 
Okrzyki: 
Drużynowy: ZARANIE!   Zuchy: To my! 
     ZARANIE!       To my! 
     ZARANIE!       To my! To my! To my! 
Drużynowy: ŻARY    Zuchy: Zwiedzamy! 
       ŻARY     Kochamy! 
      ŻARY     Dobrze znamy! 
VII.  Plany zbiórek 
 

Temat zbiórki Najważniejsze zajęcia Najważniejsze sprawy Gawęda 

Wyprawa w 
przeszłość 

Obrzęd: „Przyjęcie 
zuchów do plemienia 
ZARA” 
Nauka piosenki „Ogień, 
ogień, ogień”. 
Majsterka – rysunek 
„Najpiękniejsze miejsce 
w mojej okolicy” 
Krąg Rady – podjęcie 
decyzji o zdobywaniu 
sprawności. 

Zapoznać Zuchów z 
legendami i podaniami. 
Ukazać Zuchom 
polskość Ziem 
Zachodnich. Wykonać 
album. 

Legenda o moim 
mieście, wsi, gminie, 
historii powstania 
nazwy. 
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Hasło z poprzedniego numeru brzmi „BEREK” Na szczęśliwców, którzy zostaną wylosowani 
czekają atrakcyjne nagrody... Uprzejmie zachęcamy do rozwiązywania krzyżówki, hasło należy 
wpisać na kartkę i przesłać na adres naszej redakcji... Życzymy powodzenia ☺  

 
 
 
 
 
 
 
Niedźwiedź mówi: 
- Jak ja zaryczę to wszystkie zwierzęta w lesie uciekają. 
Na to lew: 
- Jak ja zaryczę to wszystkie zwierzęta ze stepu uciekają. 
Na to kurczak 
- A jak ja kichnę to cały świat robi w gacie. 

 
Sala operacyjna, pacjent leży na leżance, podchodzi anestezjolog. 
- Dzień dobry, dzisiaj ma pan operację, będę pana usypiał, ale mam jedno pytanie.  
Czy leczy pan w naszym szpitalu prywatnie, czy na kasę chorych? 
Pacjent na to: 
- Na kasę chorych. 
- No to aaa... kotki dwa.... 
 
Policjant zatrzymuje fiata 126p, który jechał z prędkością 160 kilometrów na godzinę. Z samochodu 
wychodzą: długowłosy facet ubrany w skórę oraz wielki mamut.  
- Ty, metalowiec! Czy wiesz, że jechałeś z tym swoim owłosionym słoniem 160 kilometrów na 
godzinę? Płacisz 200 złotych kary.  
- Po pierwsze: nie jestem metalowcem, tylko jaskiniowcem. Po drugie: to nie owłosiony słoń, tylko 
mamut, a po trzecie: niech mamut płaci mandat, bo to akurat on kierował! 

(g.c.) 

1. Drzewo z białą korą? 
2. Potoczne określenie „Króla” wśród    
drzew? 

3. Jedna z odmian dębu? 
4. Była tylko jedna na polanie w    
    Sosnówce? 
5. Drzewko iglaste na trzy litery;)  
6. Kwitnie przed maturą? 
7. Obsadzamy je w okol domu? 
8. „Chude” i wysokie drzewa, często rośnie 
przy drodze? 
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