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3 
Związek Harcerstwa Polskiego                                                                          Żary, dn. 4.04.2007r. 
Komendant Hufca  
im II Armii Wojska Polskiego  
w Żarach 
 
1.1.1. Zwołuję XVII Chorągwiany Zlot Drużyn Nieprzetartego Szlaku  
          w dniach 10-12 maja 2007 roku na terenie Harcerskiego Ośrodka „Leśny Dwór” w Świbnej. 

 2.5.2.   Odwołuję Sztab Harcerskiej Akcji Zimowej w Hufcu ZHP Żary „Zima 2007”. 
 w składzie:   hm. Wojciech Hercik         - Przewodniczący 
                                 hm. Tadeusz Daszkiewicz - Skarbnik 
                               phm. Bożena Bryś               - Sekretarz.  
3.2.1. Podaje do wiadomości wykaz drużyn w Hufcu ZHP Żary po spisie harcerskim na dzień 
15.01.2007r. 
 Gromady Zuchowe: 

1. 1 GZ”Przyjaciele Lasu”                         SP Przewóz            dh Liliana Ficek 
2. 5 GZ”Gumisie”                                      SP-3 Lubsko           dh Danuta Modrzejewska 
3.  10 GZ”Ogniki”     /próbna                     SP-3   Żary             dh Teresa Durys     
4.  13 GZ„Wielcy Badacze Świata”             SP-1 Żary           pwd. Emilia Lenczyk 
5.  41GZ”Leśne Skrzaty”                    SP Bieniów         pwd. Halina Cieślak. 
Drużyny harcerskie: 
1.     1 ŻDH ”Wilki”                 Żary                o.pwd. Michał Wall 
2.     1 JDH                                                Jasień                   hm. Piotr Karalus 
3.     3   DH ”Leśne Mrówy”               Olszyniec              dh Ewa Zabawa. 
4.     5   DH ”Bajka”                                  Grabik              opwd. Paulina Michalak 
5.     9   DH ”Buki”                                    Górzyn               pwd. Katarzyna Grabowska 
6.   11 ŻDH ”Młode Dęby”                       SP-5   Żary            dh Iwona Zabawa 

            7.    18 DH ”Potok”                                    Niwica                   dh Magdalena Cudyk-Żaba 
            8.    36 DH ”Cicha Stopa”               Miłowice              hm.  Elżbieta Kurkiewicz  (NS) 
            9.    37 DH ”Leśni”                            Miłowice            phm.  Halina Wietrzyńska   (NS) 
          10.    38 DH ”Czarni”                Bieniów              phm. Mirosława Skiba.  
          11.    54 DH ”Korczakowcy”               Lubanice               hm. Maria Gonia. 
          12.         DH                /próbna                   Mirostowice Dol.   dh Ewa Mielniczuk 
          13.         DH                /próbna                   Lubsko SP-1           dh Małgorzata Lewicka 
          14.         DH                /próbna                   Lubsko SP-1        phm. Elżbieta Haściło 
          15.         DH ”Dragoni”/próbna                  Lubsko SP-3           dh Lidia Kowalska 
          16          DH ”Wędrowni Przyjaciele Lasu” Bieniów opiekun   dh Urszula Chomont 
                         

Drużyny wielopoziomowe: 
1.     2 ŻDH ”Dżungla”                           Żary  Gim. 2         ćwik Kamil Zengiel. 
2.     4   DH „Ogniste Smoki”                Piotrów                 pwd.  Krystian Czerwiński. 

             3.    6 ŻDH ”ESKA-IV”im A.Kamińskiego   Żary              pwd.  Katarzyna Ślązak 
4.   10   DH ”Puszcza”                            Lipinki Łużyckie    hm.  Janusz Lewicki. 
5.   13 żDH ”Tygrysy”                            Żary                      pwd.  Adam B iegański 
6.   14 DH ”Pracusie”                             Żary                          dh  Ilona Krzesińska(NS) 
7.   15 DH ”Turystyczna”                       Żary                          dh  Marzena Łabuda   (NS) 
8.   20 DH ”Przyrodnicy” /próbna        Trzebiel                      dh  Iwona Grzeszczuk. 

             9.   22 DH ”Kruki”                                 Przewóz                  pwd.  Alicja Szałęga. 
           10.   23 DH ”Widmo”                              Przewóz                     dh  Magda Klisowska. 
           11.   40 DH ”Korczaki”                           Złotnik                     pwd.  Katarzyna Jarosz. 
            
           12.        DH                 /próbna              Mielno                        dh  Piotr Skiba 
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           13.        DH                 /próbna               Przewóz                    dh  Maria Dobek 
Drużyny starszoharcerskie: 
  1. 19 DSH /próbna                             Mirostowice Dolne   dh Jarosław Ryś  
  2.      DSH/próbna                               Tuplice                     dh Marcin Grubizna 
  3.      DSH/próbna                               Gim. 3 Żary          pwd. Joanna Bogdanowicz 
Drużyny wędrownicze: 
  1.  3 DSH”Dreptaki”                           Lubsko ZSOiE         dh Ewa Koszalik 
  2.        DW/próbna                             Żary LO                   dh Wojciech Lalek 
   
  3.3.     Zwolnienia i mianowania w drużynach. 

3.3.1. Mianuję dh. i dh. drużynowymi: 
        Dh Teresę Durys               drużynową próbnej gromady zuchowej 10 GZ”Ogniki”w SP-3 Żary, 
      dh Danutę Modrzejewską drużynową gromady zuchowej 5 GZ”Gumisie” w SP-3 Lubsko, 
      opwd. Michała Walla              drużynowym                             1 żDH”Wilki” w SP-2 Żary, 
      dh Lidię Kowalską            drużynową próbnej drużyny harcerskiej „Dragoni” w SP-3 Lubsko, 
      och. Paulinę Michalak         drużynową                                5 DH”Wilki” w SP-2 Żary, 
      dh Marcina Grubiznę       drużynowym próbnej drużyny harcerskiej w Gim. Tuplice, 
      dh Piotra Skibę                 drużynowym próbnej drużyny harcerskiej w Mielinie, 
      dh Iwonę Grzeszczuk       drużynową próbnej drużyny harcerskiej w Trzebielu, 
      dh Ilonę Krzesińską         drużynową     14 DH”Turystyczna” w Zespole Szkól Specjalnych 
(NS) Żary, 
    phm. Elżbietę Haściło       drużynową próbnej drużyny harcerskiej ”Korczkowcy” w SP-1 
Lubsko, 
     dh Małgorzatę Lewicką    drużynową próbnej drużyny harcerskiej w SP-1 Lubsko, 
     pwd. Ewę Mielniczuk          drużynową próbnej drużyny harcerskiej w SP Mirostowice Dolne 
     dh Wojciecha Lalka         drużynowym próbnej drużyny wędrowniczej w LO Żary, 
     pwd. Joannę Bogdanowicz  drużynową próbnej drużyny starszoharcerskiej w Gim. nr 3 Żary, 
     pwd. Adama Biegańskiego  drużynowym drużyny harcerskiej -13 żDH”Tygrysy”w SP-1 Żary, 
     dh Urszulę Chomont         opiekunem drużyny harcerskiej „Wędrowni Przyjaciele Lasu”. 
3.3.2. Zwolnienia dh. i  dh. z prowadzenia drużyn: 
Zwalniam pwd. Ewelinę Żywek z funkcji drużynowej  1żDH”Wilki” SP-2 Żary (studia Poznań), 
ochotniczkę Małgorzatę Hołodiuk z funkcji drużynowej 5DH”Bajka” w SP Grabik. 

  Dziękuję druhnom i druhom za dotychczasową pracę i życzę dalszych sukcesów w życiu 
  osobistym i zawodowym. 
3.3.3. Zamykam okres próbny i przyjmuje w poczet drużyn Hufca drużynę harcerską działającą 

w SP-1 Żary i nadaję jej numer 13żDH”Tygrysy”, której drużynowym jest pwd. Adam 
Biegański. 

 4.2.    Powołanie Kręgów – nadaję Kręgom Instruktorskim następujące numery: 
  Krąg nr 1 ”SENEX”        Przewodniczący -   hm. Jerzy Wiśniewski 
   Krąg nr 2 ”Watra”           Przewodnicząca -   hm. Małgorzata Markowska 
   Krąg nr 3 „ŁEMKAM”   Przewodniczący - phm. Marcin Tur. 
 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  hm. Wojciecha Hercika. 
 

 
                                                                                                                           
 

 
hm. MIROSŁAW ZENGIEL 
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 W dniu 14 marca 2007 roku w Gimnazjum nr 2 odbyło się podsumowanie roku 
harcerskiego. Uwieńczone zostało rozdaniem nagród instruktorom oraz osóbom, które 
znacznie przysłużyły się do zrealizowania planu na rok 2006. W tym roku przydzielono 
dwie główne nagrody dla instruktorów naszego Hufca: Instruktor Roku i instruktor 
„Młodzieżowiec – Nadzieja”. Nagrody te otrzymały dh Ewa Zabawa oraz sam. Iwona 
Zabawa… 
 Druhna Ewa Zabawa jest drużynową 3 DH „Leśne Mrówy”, która powołana została w 
październiku 2003 roku. Drużyna ta zawarła bliską współpracę z 11 ŻDH „Młode Dęby” 
powołaną w kwietniu 2005 roku, której drużynową jest Iwona Zabawa. Obie                te 
instruktorki ukończyły Hufcowy Kurs Drużynowych w 2005 roku otrzymując patent 
drużynowego oraz uczestniczyły w Chorągwianym Zlocie Drużynowych w Ochli.                
Dh Iwona Zabawa ukończyła  Kurs Skarbników i brała udział w szkoleniu Młodzieżowego 
Centrum Profilaktycznego organizowanym przez naszą Chorągiew.  
 Drużyny obu druhen organizowały wspólnie wiele biwaków w Świbnej oraz                   
w Olszyńcu, w których uczestniczyły również inne drużyny, np. : 1 ŻDH „Wilki”,                 
5 DH „Bajka” oraz gromada zuchowa „Gumisie”. „Młode Dęby” wraz  z „Leśnymi 
Mrówami” starają się aktywnie uczestniczyć w życiu hufca. Co roku uczestniczą w 
Hufcowej Wigilii, przygotowują kartki świąteczne dla innych drużyn oraz instruktorów. 
Brały udział w przekazaniu Światełka Betlejemskiego oraz trzymały warty przy Nim w 
Galerii w Żarach, jak i w Kościele w Olszyńcu.  
 Obie drużyny prowadzą akcje zarobkowe na cele drużyny. „Leśne Mrówy” roznoszą 
Światełko Betlejemskie po domach wsi Marszów i Olszyniec, a „Młode Dęby” pakowały 
zakupy w supermarkecie Tesco w Żaganiu. Drużyna z Olszyńca wraz z OSP „Iskierki”           
i drużynową „Młodych Dębów” przygotowały występ artystyczny na Festiwal 
„Mundurowo na Ludowo”, który odbył się w 2006 roku w Górzynie, dzięki czemu miała 
nagranie w Radiu Zachód. Audycja ta była puszczana kilkukrotnie w radiu. Dodatkowo 
przygotowały program artystyczny na Dożynki Powiatowe oraz spotkanie opłatkowe. 
Harcerze wzięli udział w Powiatowym konkursie na Plastykę Obrzędową zajmując                 
1 miejsce, 3 miejsce i wyróżnienie. W czasie ferii zimowych uczęszczały na basen Wodnik. 
 Drużyny te organizują wspólnie różne imprezy, zapraszając często inne drużyny                
z naszego środowiska, mając nadzieję na długi i urozmaicony staż w życiu drużyn. 
 „ Bardzo cieszymy się, że inni dostrzegają nasze starania i wkład włożony w nasze 
drużyny, ale najbardziej cieszy nas, że nasi harcerze się dobrze bawią i pragną wciąż 
powiększać swoją wiedzę na tematy związane z harcerstwem” – dh Ewa i Iwona Zabawa   

 
Z harcerskim pozdrowieniem 

 
 
 

samarytanka IWONA ZABAWA 
11 ŻDH „Młode Dęby” 
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 W dniu 17.04.07r. odbyły się w Przewozie Powiatowe Obchody 62. rocznicy 
Forsowania Nysy Łużyckiej. Organizatorami uroczystości byli Starosta Żarski, 
Przewodniczący Rady Powiatu Żarskiego oraz Wójt Gminy Przewóz. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Przy przekraczaniu granicy - od lewej Starosta Powiatu i Wójt Gminy Przewóz. 
 
 W  obchodach udział wzięli: wicemarszałek Województwa Lubuskiego, starosta żarski 
i żagański, burmistrzowie Jasienia, Lubska, wójtowie gmin Tuplice, Przewóz, 
Przewodniczący Rad Miejskich, Powiatowych i gminnych, młodzież szkolna, 
przedstawiciele Policji, Straży Granicznej, Straży Pożarnej, ZHP. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



MARZECMARZECMARZECMARZEC----KWIECIEŃ 2007      GONIEKWIECIEŃ 2007      GONIEKWIECIEŃ 2007      GONIEKWIECIEŃ 2007      GONIEC    C    C    C        

 

7 
 
 Uroczystości rozpoczęły się w Sali Gminnego Ośrodka Kultury w Przewozie, gdzie 
powitano przybyłych gości, kombatantów, poczty sztandarowe. Wykład historyczny 
wygłosił Lech Malinowski a program artystyczny przedstawiła młodzież ze szkół. 
Wyróżniono także kombatantów. 
 Następnie wszyscy udali się pod pomnik poległych w Przewozie, pod którym odbył się 
uroczysty apel poległych, złożono kwiaty i wieńce, padła salwa honorowa. Kwiaty złożono 
również pod pomnikiem patrona szkoły kpt. Stanisława Betleja. Uczestnicy udali się także 
do okolicznych miejsc pamięci w Dobrzyniu, Lipnej, Sanicach i Sobolicach. 
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  Na zakończenie odbyło się spotkanie z kombatantami oraz dyskusje nad 
projektem budowy pomnika Żołnierza Polskiego nad Nysą Łużycką. 
 Uroczystości uświetniła kompania honorowa oraz orkiestra 34. Brygady Kawalerii 
Pancernej w Żaganiu. 
Nad zabezpieczeniem imprezy czuwali funkcjonariusze Policji i SG. 
 W uroczystościach brali udział mieszkańcy Przewozu i innych miejscowości. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                
 
 
 
 
 
               kpt. SG Eugeniusz Chałupka 

foto. st. chor. SG Leszek Michalczuk 
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22 Lutego bieżącego roku wyjechaliśmy na rajd 

„Arsenał” do Warszawy. Naszą podróż zaczęliśmy od 
krótkiego przystanku w Zielonej Górze, z którego 
wsiadaliśmy do pociągu jadącego do Poznania. W nim 
nastąpiła przesiadka do pociągu jadącego do Warszawy.  W 
stolicy byliśmy około godziny 5:00 i mieliśmy trochę czasu 
do zameldowania się na bazie  (około 12 godzin) wiec 
zanieśliśmy bagaże do hufca Mokotów i ruszyliśmy na 
zwiedzanie stolicy. Byliśmy w składnicy „4 żywioły”                 
i jako wybrani obejrzeliśmy jak wygląda główna kwatera 
Związku Harcerstwa Polskiego. Po posiłku                                
i wyczerpującym początku wróciliśmy po swoje bagaże            
i udaliśmy się na bazę. Mogliśmy sobie trochę odpocząć. 

Dostaliśmy również zadanie do wykonania, w którym to mieliśmy zaprezentować wyczyn 
innego patrolu na świecowisku Patrol „Łośki”, bo tak nazywał się ów patrol, zorganizował 
spotkanie dla ludzi z Domu Spokojnej Starości z okazji Dnia Myśli Braterskiej. Po 
świecowisku wróciliśmy patrolami do swoich „klas”. 

W pewnym momencie Drużynowa zaproponowała, abyśmy drużyną udali się na 
zwiedzanie miasta. Mimo zmęczenia z chęcią poszedłem, gdyż nie codzień jest się w 
Warszawie. Dostaliśmy przewodnika i ruszyliśmy na zwiedzanie. Po pewnym czasie 
straciłem ochotę na zwiedzanie i wiarę, że nasz przewodnik wie gdzie idzie iść. Około 
godziny 0:30, ku mojemu zaskoczeniu, doszliśmy do pomnika „Małego Powstańca”, przy 
którym czekała reszta patrolu. Drużynowa poprosiła mnie o zapalenie znicza, co nie było 
łatwe z powodu silnego wiatru i odczytała rozkaz, w którym zostałem pełno prawnym 
członkiem Związku Harcerstwa Polskiego. Po tej wspaniałej chwili w pośpiechu 
wróciliśmy do bazy. Następnego dnia odbyła się gra po Warszawie. Do pokonania 
mieliśmy 5 punktów. Na pierwszym uczyliśmy się jak pozyskiwać fundusze na potrzeby 
drużyny. Na drugim odwiedziliśmy wystawę ze zdjęciami nadesłanymi przez wszystkie 
patrole. Musieliśmy zagłosować na najlepsze zdjęcie. Na trzecim punkcie przeszliśmy kurs 
języka migowego. Następnie udaliśmy się do Klubu Seniora, gdzie weterani „powstania 
44” podzielili się z nami swoją wiedzą i wspomnieniami. Ostatni punkt znajdował się na 
obrzeżach Warszawy. Dowiedzieliśmy się tam jak postrzegają świat osoby  
niepełnosprawne.  Po wielu godzinach marszu powróciliśmy do bazy.. Wieczorem 
zostaliśmy podzieleni na grupy, po czym odbyła się ciekawa dyskusja na temat idei 
harcerstwa. Oczywiście, Warszawa zapamięta wnioski do jakich doszedł Hufiec Żary przez 
długi czas. Niedziela zaczęła się od porządków w bazie, potem odbył się apel                            
i wyruszyliśmy na mszę. Po mszy bazami przemaszerowaliśmy na plac przed Grobem 
Nieznanego Żołnierza, gdzie zostały złożone kwiaty i odbyła się uroczysta zmiana warty. 
Potem ulicami Warszawy przeszliśmy pod Arsenał. Tam, jak co roku odbyły, się 
uroczystości związane z Rajdem. Do domu wróciłem zmęczony, choć szczęśliwy ze 
wspaniałymi wspomnieniami (do najfajniejszych na pewno zaliczę filmik z naczelniczką 
ZHP) 
                  dh Krzysztof Gembara 
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 Niedaleko od Żar rozciąga się obszar Wysoczyzny Żarskiej. Trzy równoległe 
przebiegające pasma wzgórz i głębokie wąwozy poprzecinane strumykami leśnymi zdobi 
gęsty, wspaniały las bukowo-sosnowy. 
Na położonym najbliżej miasta wzgórzu, które zwane było wzgórzem zamkowym rycerzy - 
rabusiów, rycerz Kuno, noszący przydomek Dziki, wybudował sobie przed wiekami - w 
miejscu gdzie wzgórze stromo opada do Doliny Śmierci i błękitnej przepaści - murowane 
zamczysko. 
 Bagna żabich stawków w miejscu schodzenia się dolin stanowiły z tej strony ochronę 
przed wszelką napaścią. Dodatkowym zabezpieczeniem był podwójny zwał z głazów 
narzutowych zwieńczony palisadą oraz szeroka fosa przebiegającą między murami. Dojście 
do przedzamcza stanowiła ukryta, wijąca się od strony Doliny Śmierci ścieżka. Znali ją 
tylko wtajemniczeni. 
 Gród Kunona był łatwiej dostępnym od strony zachodniej, gdzie porośnięty gęstymi 
zaroślami i krzakami teren lekko opadał ku dolinie. Wewnątrz murów warownych stały 
dwie okazałe budowle: zamek główny z wieżą, lochami i głęboką studnią, sięgającą aż do 
dna wody gruntowej oraz niski, położony głębiej w dolinie, okrągły budynek mieszkalny 
dla kasztelanki i jej służebnic, zwany babińcem. 
Podczas gdy Kuno zasadzał się ze swą zgrają rozbójników przy drogach i traktach na 
żarskich, żagańskich i lubskich kupców - łupiąc ich z towarów, zakuwając sługi i panów w 
kajdany, by potem żądać za nich wysokiego okupu - żona Dzikiego Kunona, Urszula, 
wiodła pobożny żywot. 
Nie potrafiła jednakże powstrzymać swego małżonka od jego nikczemnych praktyk. 
Bywało, że bardzo źle ją traktował, gdy ośmieliła się mu sprzeciwić. Czasami nachodziła ją 
myśl ucieczki z zamku. Było to jednak niemożliwe, albowiem pilnie jej strzeżono. 
Pozostawała tylko nadzieja, że uda się jej z biegiem czasu poskromić dziki charakter męża. 
 Bywały także dni i tygodnie, kiedy dziki Kuno był dla niej miły i niejedno czynił po jej 
woli. Zdarzało się to jednakże rzadko i w końcu zawsze jego dziki charakter brał górę nad 
ludzkimi odruchami. 
Najgorsze sceny miały miejsce, gdy w gościnę zjeżdżali rycerze rabusie z Przewozu, 
Nowogrodu i Trzebiela. Pijatyka trwała wtedy zawsze do późna w noc, a nim nastał świt, 
wyruszano na zbójecką wyprawę. 
 Urszula upadłszy na kolana, załamywała wtedy ręce z rozpaczy. Gdy po takiej 
wyprawie rycerz powracał, trzeba było przyrządzać maści lecznicze na rany i gotować 
strawę dla pozostałych kompanów. Urszula próbowała wtedy uśmierzać ból także i 
pojmanym. Najczęściej jednak było to niemożliwe, ponieważ nieboracy wtrącani byli do 
głębokich lochów zamkowych, do których nie miał dostępu nikt, prócz straży. 
Dawniej dziki rycerz nie był tak złym i bezbożnym człowiekiem, inaczej Urszula nie 
wyszłaby za niego za mąż. 
Jak dziś miała w pamięci dzień, w którym Kuno się odmienił. 
Późnym wieczorem zajechał wtedy do zamku pewien przybysz. Rycerz wraz z obcym 
zamknęli się w komnacie, ponieważ ten utrzymywał, że potrafi wytwarzać złoto. Kuno - 
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który jak wielu innych ludzi chciał się szybko wzbogacić - wpadł w jego sidła. Nie 
zmiarkował nawet, że obcy nieco powłóczył jedną nogą, a włosy opadały mu głęboko na 
czoło. Dlatego też nie rozpoznał diabła - co więcej, zawarł z nim pakt. 
Wymieszali swą krew i wypili ją. Od tej chwili czart miał nad nim władzę. Kuno zdobył 
potem bogactwa, grabiąc mieszczan i chłopów. 
Urszula nie miała pojęcia, że jej mąż zaprzedał się diabłu. Inaczej dawno już umarłaby ze 
zgryzoty. 
 I znów Kuno po raz któryś z kolei skradł żaranom na ich oczach bydło z pastwiska, 
wtrącił do lochów bogatych handlarzy suknem z Lubska oraz dwóch pobożnych braci z 
żagańskiego klasztoru, którzy udawali się akurat z bogatymi darami dla opactwa 
cysterskiego do Neuzelle. Jako że zamek był niewielki, czwórka więźniów - handlarze 
suknem i mnisi - siedziała w stłoczonym głębokim ciasnym lochu bez światła, tylko o 
chlebie i wodzie, mając za towarzystwo jaszczurki i drobne węże. Użalali się nad swoim 
losem i rozważali możliwość ucieczki z więzienia. 
Dwa razy dziennie schodził do nich dozorca więzienia pytając, czy skłonni są podpisać 
oświadczenie, po okazaniu którego można by od lubszczan ściągnąć okup. 
Jak do tej pory kupcy się opierali. Teraz jednak postanowili zażądać, aby jeden z mnichów 
pojechał konno z pismem jako posłaniec, pod nadzorem pachołków Kunona do Lubska i 
Żagania. Dozorca więzienia przekazał hersztowi to żądanie. 
Być może Kuno miał akurat dobry dzień albo też bardzo potrzebował pieniędzy, w każdym 
razie przystał na to. 
 Jeden z mnichów wyszedł z lochu po sznurowanej drabinie i pod dyktando rycerza 
napisał list do rajców miejskich Lubska i do żagańskiego klasztoru. 
Podpisał się po łacinie, dodając w tym samym języku następujące słowa: "Zbrojcie się 
przeciwko Kunonowi! Jeśli będzie was spora gromada, to zdobędziecie jego zamek". 
Kuno, który nie potrafił ani czytać, ani pisać, kazał sprowadzić swego pisarza, aby mu 
odczytał sporządzone pismo. Jako, że ten także nie znał łaciny, uznał słowa pod podpisem 
za jakąś pobożną formułkę, co też mnich swym podstępem chciał osiągnąć. Posłańcy mieli 
wyruszyć nocą. Mnichowi przewiązano oczy i skrępowano ręce na krzyż, tak że mógł 
utrzymać cugle, ale nie mógł ich unieść. Rękawy habitu były jednak tak szerokie, że mimo 
wszystko udało mu się skrycie uwolnić jedną rękę z więzów i od wewnętrznej strony 
przesunąć ją przez rękaw tak, aby na tyle zsunąć opaskę z oczu, by dokładnie widzieć 
otoczenie.  
 Księżyc świecił jasno. Kiedy mijali zewnętrzne straże, mnich znów miał ręce w 
pętach. Dopiero gdy wyjechali na wolną przestrzeń, zdjęto mu opaskę i pęta, biorąc go 
między siebie. 
 Droga wiodła najpierw do Lubska. 
 Rajcy miejscy wręczyli pieniądze pachołkom Kunona bez wahania. Następnie udano 
się do Żagania, aby zażądać tego samego od klasztoru. 
Trzeba było tutaj być ostrożniejszym, dlatego obrano okrężną drogę, żeby jeszcze przed 
wieczorem stanąć popasem w Nowogrodzie i przenocować u kompanów rycerza. Na polu, 
obok którego przejeżdżali, pracowały dwie kobiety. Gdy ujrzały zakonnika, podbiegły do 
niego, by poprosić o błogosławieństwo. Mnich poradził pachołkom, aby na to przystali, 
tym samym unikną niepotrzebnego rozgłosu. Ci odstąpili od niego, aby mógł spełnić swą 
postługę. Mnich dał jednej z kobiet swój modlitewnik, zalecając jej pilne korzystanie z 
niego i prosząc o przekazanie miejscowemu duchownemu pozdrowień, gdyż jest on jego 
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przyjacielem. Kobieta pokornie ucałowała dłoń zakonnika, skrywając modlitewnik za 
gorset. 
Pachołkowie zaczęli ponaglać. 
 Ruszyli zatem kłusem i dotarli w spokoju do Nowogrodu, gdzie zostali gościnne 
przyjęci przez kamratów Kunona. 
 Nazajutrz wyruszono w drogę do Żagania. Tam sprawy nie potoczyły się tak gładko. 
Opat żagański wahał się. Rzekł, że nie ma tylu pieniędzy na okup, ile żąda rycerz Kuno za 
uwolnienie mnichów. 
 Pachołkowie mieli nakazane, aby przywieźć mnicha z powrotem, jeśli nie otrzymają 
zapłaty. A gdyby bracia zakonni chcieli siłą zatrzymać swego konfratra, wtedy dziki rycerz 
miał spalić klasztor. 
Tymi słowy zagrozili opatowi. Ten dokładnie wiedział, że Kuno słowa dotrzyma, dlatego 
polecił, aby brat Benedykt - takie było imię zakonne mnicha - był gotów na powrót do 
więzienia. Mnich Benedykt miał otóż w klasztorze rodzonego brata, który był do niego 
łudząco podobny. To nasunęło mu na myśl pewien plan. Jako, że akurat rozległ się dzwon 
wzywający na mszę, poprosił pachołków o możliwość udania się na nią. Zgodzili się i 
poszli wraz z nim kościoła. Tu mnich przyklęknął obok swego brata, sprawiając wrażenie 
zagłębionego w modlitwie. Jednakże słowa Benedykta, wypowiadane po łacinie, objawiały 
jego bratu plan, według którego ten miałby powrócić zamiast niego do więzienia. Brat 
zgodził się. Po mszy pachołkowie pospiesznie udali się w drogę powrotną. 
Mnich zdawał się być przygnębiony i nie odpowiadał na ich pytania, za to modlił się całą 
drogę. Pozostawili go więc w spokoju. Pod wieczór powrócili na zamek rycerzy-rabusiów. 
 Kobiety, z którymi brat Benedykt rozmawiał pod Nowogrodem, uczyniły tak, jak im 
przykazał i wieczorem udały się do swego księdza. 
Przekazały mu modlitewnik. Duchowny otworzył go i ze zdziwieniem przeczytał na 
wewnętrznej stronie okładki: "Drogi bracie, przekaż jak najszybciej do Żar wiadomość, aby 
szykowały się razem z Lubskimi i Żaganiem na wyprawę przeciwko rycerzowi Kuno. Nie 
zwlekaj!" 
 Ksiądz czym prędzej udał się do Żar, a tam do ratusza. 
 Burmistrz zwołał rajców miejskich natychm.iast po otrzymaniu wiadomości, 
przekazując im słowa mnicha. Wysłano tedy posłańców do Lubska i Żagania z wezwaniem 
do wspólnej wyprawy przeciw rabusiom. Posłańcy wrócili z wieścią, że i te miasta skłonne 
są złamać Kunona i zniszczyć gniazdo rycerzy-rabusiów. Zaczęto się od razu zbroić, tak by 
za trzy dni wszystko było gotowe do wyprawy. 
Przygotowano także oddział zbrojnych dla obrony przed rozbójnikami z Nowogrodu. 
Dziki Kuno musiał po otrzymaniu okupu wypuścić dwóch kupców z Lubska na wolność. 
Uczynił to niezbyt chętnie. Ledwie zakładnicy odjechali bezpiecznie, na zamek nadeszła 
wieść o przygotowaniach do jakowejś wyprawy wojennej. Cel i charakter zatajono przed 
jej uczestnikami. Zbrojenie się mieszczan było okryte ścisłą tajemnicą. Trzeciego dnia, od 
samego rana, z trzech stron zbliżały się w kierunku murów zamczyska liczne zastępy 
uzbrojonych wojów. 
Strażnik na wieży bacznie obserwował teren. Odpowiednio wcześnie zaczęto czynić za 
murami przygotowania do stanowczej obrony. Usypywano wielkie stosy kamieni, 
przygotowywano strzały i włócznie, zapasów żywności starczało w warowni na wiele dni. 
Kuno szalał ze złości, że tak szybko uwolnił lubskich kupców. Obawiał się, że teraz oni 
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posłużą jako przewodnicy przez leśne bezdroża. O tym, że zastępy zbrojnych prowadził 
dobrze znający drogę przewodnik, nie miał szalony rycerz-rozbójnik oczywiście pojęcia. 
W Zielonym Lesie nastawał świt. W "Dolinie Śmierci" stanęły obozem hufce żarskie, w 
"Głębokiej Przepaści" i na najwyższym wzniesieniu Wzgórz Żarskich stanęli lubszczanie, a 
żagańscy klasztorni knechci, wzmocnieni hufcami mieszczan i chłopów z Żagania 
obsadzili żabie stawki. Jeden z ich oddziałów, wiedziony przez brata Benedykta, 
pomaszerował w kierunku zachodnim gniazda rycerzy-rabusiów, w miejsce najsłabszej 
części grodu, omijając po drodze zastępy z Lubska. 
 Kuno nie czekał na rozpoczęcie oblężenia, zaatakował sam. Potężny grad kamieni i 
strzał spadł na lubskie oddziały, zanim te zdążyły podciągnąć tarany do skruszenia murów. 
 Żaranie musieli przebrnąć przez rozległe bagna, by dotrzeć do warowni. 
 Mimo wrzucenia do mokradeł wielu wiązek chrustu i kamieni, nie mogli zbudować 
mocnej grobli, by od północy sprowadzić pod twierdzę swój wojenny rynsztunek. 
Wszystko grzęzło w głębokim bagnistym gruncie, a śmierć zbierała wśród żaran i 
lubszczan straszliwe żniwo. 
 Tylko żaganianom sprzyjał los. Od strony wschodniej mur posiadał kilka wyłomów i 
to właśnie od tej strony zamierzano zaatakować zamek. Słońce stało już wysoko na niebie, 
a jeszcze żadnemu z nacierających nie udało się wtargnąć do zamku. Kuno zagrzewał 
tymczasem swych ludzi do stawiania zaciętego oporu. 
Niejeden z nich już padł. Wreszcie zrozumiał, że będzie musiał ugiąć się pod naporem 
atakujących. Postanowił więc przedrzeć się wraz z zapadnięciem ciemności w kierunku 
zachodnim i uciec. 
 Do tego czasu trzeba było stawiać opór wrogom. Wtedy to spadł na drewniany dach 
zamkowy pierwszy pocisk zapalający. Płomień buchnął w górę. Nadaremno próbowano 
opanować pożar. Płomień rozprzestrzeniał się, a przed zachodnim wejściem do zamku 
rozgorzała zacięta walka. Żaganianie prowadzeni przez mnicha rozprawili się z przednimi 
strażami, a następnie, przedarłszy się przez gęstwinę, naparli gwałtownie na obrońców 
bramy. Po drabinach próbowali wedrzeć się na mury, gdy tymczasem inni próbowali 
zdobyć bramę. Bitwa osiągnęła swój kulminacyjny punkt. Na znak mnicha ponownie 
ruszył ze wszystkich stron atak na zamek. 
 Tylko żaranie nie dotarli jeszcze tak blisko grodu, by móc rozpocząć szturm. Dostrzegł 
to Kuno, miał nadzieję, że właśnie ucieczka w tym kierunku przyniesie mu ratunek. Myślał 
przy tym o tajnym przejściu i małej furcie wypadowej, która doń prowadziła. Gdy akurat 
chciał wydać rozkaz, by wycofywać się tą drogą, pierwsi wdarli się przez tajemną furtę 
napastnicy. Rycerz zrozumiał, że wszystko stracone. Teraz mógł go tylko uratować 
karkołomny skok przez palisadę. 
Wypowiadając straszliwe przekleństwa, spiął ostrogami konia do niebezpiecznego skoku. 
Żaranie widzieli to i oczekiwali nań w dole doliny, by ostrzami mieczy udaremnić mu 
ucieczkę. 
 Ale cóż to? Huk, jakby się ziemia rozstępowała, płomień wielkości budynku buchnął z 
bagien, a w nim zniknął rycerz Kuno. Nastała cisza. Grodzianie w osłupieniu przyglądali 
się skokowi swego pana. Unieśli ręce w geście obrony i bezsilnie opuścili broń. Żaran 
także ogarnęło przerażenie, ale szybko nabrali odwagi, albowiem trzeba było pojmać 
zuchwałego rozbójnika. 



14                                                       GONIEC               MARZEC                                                   GONIEC               MARZEC                                                   GONIEC               MARZEC                                                   GONIEC               MARZEC----KWIECIEŃ 2007KWIECIEŃ 2007KWIECIEŃ 2007KWIECIEŃ 2007   

 

 Szukali i szukali, ale po rumaku i jeźdźcu nie pozostał żaden ślad. Tylko przepastna 
dziura pozostała w miejscu, gdzie płomień buchnął z ziemi i pochłonął rycerza. Dziura ta 
szybko wypełniała się gęstą czerwoną mazią o przykrym zapachu. 
Wspólnymi siłami przywalono otwór głazem, żeby zamknąć wejście do piekieł. Wszyscy 
byli zgodni co do tego, że diabeł tą drogą zabrał swego kompana do piekła. 
 Pozostała załoga poddała się napastnikom, a sam zamek rycerzy-rabusiów spalono 
doszczętnie. Kasztelanka Urszula oddała się w ręce sług klasztornych z Żagania. Na jej 
życzenie wstąpienia do zakonu sióstr urszulanek chętnie przystano. Następnego dnia 
pogrzebano poległych lubszczan. Trzysta ciał znalazło miejsce wiecznego spoczynku pod 
jednym ze wzgórz. Na mogile ustawiono wielki głaz ku pamięci poległych. Do dziś dnia 
przypomina on bohaterską śmierć mieszkańców Lubska. 
 Najmniej strat ponieśli żaganianie. Oni to oraz żaranie zabrali swych poległych ze 
sobą, by pochować ich na miejskich cmentarzach. Zwycięstwo było drogo okupione. 
Od tej pory jednak żadne niebezpieczeństwo nie zagrażało już nikomu ze strony zuchwałej 
zgrai łotrowskiej z Zielonego Lasu. 
 

MARGARETE GEBHARDT 
 

 
 
 
 
 
 Dnia 16 lutego 2007 roku w Szkole Podstawowej nr 1 w Żarach odbył się Festiwal 
Karaoke. Naszą imprezę zorganizowała żarska drużyna harcerska „Tygrysy” wraz z druhną 
Emilką i gromadą zuchową „Wielcy Badacze Świata”. 
Podczas zabawy każdy mógł wykazać się, odkryć swój talent na scenie – można było 
zaśpiewać indywidualnie, jak i całą grupą. Było wiele ciekawych piosenek do wyboru, 
znanych każdemu z telewizji czy radia.  
 I choć zamiary organizatorów były wielkie, to jednak zbyt mała ilość przybyłych 
drużyn z pewnością pokrzyżowały niektóre plany. I mimo że było nas tylko kilkanaście 
osób bawiliśmy się przednio! Na karaoke przybyły drużyny harcerskie „Eska IV”, 
„Tygrysy”, ”Widmo” i „Dżungla” oraz gromady zuchowe „Przyjaciele Lasu” i „Wielcy 
Badacze Świata”.  
 Każda z drużyn zaprezentowała się w kilku utworach. Do tego były indywidualne 
występy zuchów, harcerek i harcerzy, wystąpił również duet ;) jak i również całe drużyny i 
gromady. W końcu „każdy śpiewać może” ;) 
W przerwach między występami jak i w oczekiwaniu na werdykt jury zabawialiśmy się 
pląsami, które rozruszało stremowane towarzystwo ;) 
 Każda drużyna, gromada oraz poszczególne talenty otrzymała pamiątkowe dyplomy z 
wyróżnieniem. A na zakończenie karaoke odbyła się dyskoteka.  
I ja tam też byłam i świetnie się bawiłam ☺ 
 
 

Trop. EMILIA PIEŃKO 
GZ „Przyjaciele Lasu” 23 DH „Widmo” 



MARZECMARZECMARZECMARZEC----KWIECIEŃ 2007      GONIEKWIECIEŃ 2007      GONIEKWIECIEŃ 2007      GONIEKWIECIEŃ 2007      GONIEC    C    C    C        

 

15 
 
 
 
 
 
 Na kępie zeschniętej trawy, wygrzewając się w promieniach słońca, leżał stworek 
niewielki. Wyciągnął się wygodnie, nogę na nogę założył, ręce podłożył pod rozkudłany 
łeb i wodził ślepiami po pobliskich wałach i murach. Przypatrywał się miastu. Dawno nie 
był w tych stronach. 
 W mieście bawił lat temu dwieście, kiedy i bagna większe były i ludzi mniej, i wejścia 
do grodu nie broniły jakiś dziwaczne zwaliska ziemi, drew, a miejscami kamienia. Dobrze 
wspomina tamte czasy. Niestety. Odwołany został przed oblicze Najwyższego i za swoje 
nieróbstwo, za kumanie się z mieszczkami, za ucztowanie z plebanami, za inne 
bezeceństwa odpokutować kazano mu przy ciężkiej pracy zwykłego służki. 
Diablik to był niecnota. Po wielu latach uprosił zezwolenia na ponowną pracę w mieście 
Żary. Właśnie wyszedł z otchłani i odpoczywał, zastanawiając się, jak ułożyć sobie życie 
na Ziemi. 
 Słońce przygrzewało mocno. Było lato. Z miasta dochodził diabelskich uszu szum i 
zgiełk, rżenie koni, porykiwanie bydła, krzyki przekupniów. 
- W tak podłej posturze diabelskiego pomiotu nie mogę ukazać się ludziom - rzekł do 
siebie - Trzeba zmienić posturę. Będę godnym parobasem. Pewnie niejedna mieszczka 
zachichoce na mój widok. 
- A może i do godnej służby na zamku przyjęty zostanę? - pomyślał. 
 Zaczął więc manipulować zaklęciami, wzywać na pomoc piekielne moce, przeobrażać 
się. Mamrotał, czynił jakieś sobie zrozumiałe gesty, chuchał i dmuchał. Wreszcie zakręcił 
się na jednej nodze, podskoczył, krzyknął i w lustrze pobliskiej kałuży ujrzał własne 
odbicie. 
 Miał postać człowieka. Wprawdzie daleko mu było do wyglądu urodziwego 
parobczaka, ale przybrał postać mieszczanina. Jedno nie udało się diablikowi. Noga, na 
której zakręcił diabelskiego pirueta pozostała kopytem. Naciągnął buty, ukrył szpotawą 
nogę i lekko utykając ruszył do miasta. Kuternogą pozostał. 
 Wszedł przez bramę wschodnią. Nikt nie zatrzymał nieznajomego przybysza. Miasto 
było otwarte. Przykuśtykał główną ulicą, zajrzał tu i ówdzie w zakamarki. Nie poznał 
miasta. Nic, co znał z poprzedniego pobytu nie zgadzało się. Poszedł do zamkowych 
zabudowań. Nie przyjęto go. Kuchta, rzucając mu kawał podpłomyka, z wrzaskiem 
przegnała go na cztery wiatry. Zajrzał do browaru. Ludzie pracowali, nikt nie miał ochoty 
na rozmowy z przybyszem. Przez uchylone drzwi zaglądnął do plebańskiej kuchni. Inna to 
była kuchnia od tej, w której popijał piwo ze starym plebanem. Po kuchni krzątała się 
młoda gospodyni, przy niej dwójka niedorostków. Wszedł, uchylił kapelusza, poprosił o 
gościnę. Kobieta spojrzała zdziwiona. 
- U nas gościny nie ma - odrzekła łagodnie. - Męża nie ma w domu. Wyjechał do pracy. 
Nie mogę wam udzielić schronienia. 
- Nie wymagam wiele. Wystarczy jakiś kąt w szopie. Strudzonym bardzo. 
- Zajdźcie wieczorem, jak pastor będzie w domu. Siądźcie na chwilę, napijcie się mleka. - 
zachęciła gościnnym gestem stawiając na stole dzban mleka i bochen chleba. 



16                                                       GONIEC               MARZEC                                                   GONIEC               MARZEC                                                   GONIEC               MARZEC                                                   GONIEC               MARZEC----KWIECIEŃ 2007KWIECIEŃ 2007KWIECIEŃ 2007KWIECIEŃ 2007   

 

Usiadł. Jadł smaczny chleb, popijał mlekiem, choć do nabiału miał wrodzoną niechęć. Nie 
wypadało jednak odmówić. Otarł gębę rękawem, podziękował. Zapowiedział, że po 
zachodzie słońca wróci. 
I wyszedł. 
Z dala posłyszał znany sobie harmider. 
- Gdziesik tu musi być gospoda - skonstatował. 
 Poszedł, skąd dochodziły odgłosy. Poza murami miasta, tuż przy drodze, stała okazała 
chałupa. Okna szeroko otwarte, z zatłoczonych pomieszczeń słychać było głośne rozmowy. 
Wszedł bez wahania. W pierwszej obszernej izbie, za kontuarem stał otyły karczmarz, 
nalewając piwo i gorzałkę. Wokół było pełno żołnierzy. Popijali gęsto, rozprawiali głośno, 
co chwila wybuchały salwy śmiechu. Zajrzał do drugiej izby. Przy stołach, zastawionych 
jedzeniem i trunkami, siedzieli starsi żołnierze. Pewnie oficijery lub feldfeble. Wznosili 
puchary, wygłaszali przemowy, a to "za zwycięstwo", a to "za pomyślność Jaśnie Pana", a 
to za zdrowie pań, których trochę także siedziało przy stołach. 
- Tu znajdę kompanów - mruknął pod nosem. 
Usiadł przy wolnym stole, podparł się i czekał na przybycie karczmarza. Po chwili do stołu 
podeszła młoda dziewczyna, ukłoniła się z pięknym dygiem i zapytała uprzejmie: 
- Co łaskawca życzy sobie podać? 
- Piwo, gorzałkę i kawał pieczonego. 
 Dziewczyna zniknęła. Nie było jej chwil parę, aż tu nagle weszła do sali z 
właścicielem, niosąc zamówione danie i napitki. Karczmarz, zwany przez wszystkich 
Grabigiem, skłonił się i bez zbytniej uniżoności szacował przybysza. 
- Z kim mam zaszczyt? - zapytał po chwili. 
Zajęty piwem gość milczał. Rzucił na stół złoty krążek. Karczmarz chwycił monetę ze 
zręcznością wielką, ukłonił się w pas i tyłem wycofał się z sali. Dziewczyna stała obok 
gościa dolewając piwa, podając czarkę gorzałki. Uśmiechała się. 
Diablik spod oka obserwował i dziewkę i izbę. Poczuł się w swoim żywiole. Zapomniał o 
przestrogach Belzebuba, zapowiadającego, że jeśli nie będzie dobrze sprawował się na 
Ziemi, jeśli nie będzie pracował nad pozyskaniem dusz dla piekieł, zostanie srodze 
ukarany. 
 A to poklepał z lekka dziewkę, a to wąsa podkręcił, to znów zagadał to i owo. Już 
gotów był wyprowadzić ślicznotkę na manowce, kiedy na diabelski stół zatoczył się 
postawny jegomość. W kontusz szlachecki odziany, szablisko u boku zwisało. Pijany był w 
sztok. 
- Pozwolisz waści przysiąść? - zapytał w obcym języku. 
Łużyczanina rozpoznał diabli. Szlachciura to był spod Kłodzka. 
- Siadaj wasza miłość i gadaj, czego łykniesz? Piwa? Gorzałki? 
- Mateja jestem. W podróży. Bram do piekieł poszukuję. Nauczkę chcę dać czartowi - 
niecnocie, co to mu w karczmie szabliskiem kawał chwosta obciąłem. 
Żarek skulił się, zatrzęsła nim febra na samą myśl utraty ogona. Opanował strach i odrzekł, 
niby to od niechcenia. 
- W tym grodzie wejścia do piekieł nie znajdziesz. Jedna brama do piekieł w Mławie pod 
mostem znajduje się, druga w Krakowie, tuż obok kościoła, a trzeciej nikt jeszcze nie 
odnalazł. 
- Skąd u waście takie informacyje? - zapytał szlachcic. 
Zreflektował się diablik, że wygadał się zbytecznie, to też zmienił temat. 
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17 
- Napijmy się mości Mateja. 
Dziewczyna przysłuchująca się rozmowie, trzęsącą ręką napełniła czary gorzałką. Wypili. 
Pili jeszcze długo. Nagle do uszu Żarka doszło pianie koguta. Mateja spał leżąc na stole. 
Diablik czym prędzej czmychnął z gospody. 
Zaszył się w ciemnym kącie i usnął. Wypił zbyt wiele, objadł się okropnie, sen miał 
twardy. 
 Obudził się po wielu latach. Był wiek dwudziesty według ziemskiego sposobu 
liczenia.Zastał miasto po wojnie światowej. Gospody Grabiga nie było, miasto leżało w 
gruzach. Żarek nie odnalazł właściwie żadnego znanego sobie obrazu. Świat był inny. 
Jedyne, co odnalazło w mieście, to swoje oblicze odbite w kamiennym maszkaronie na 
starej kamienicy. 
 Diablisko zamieszkało w ruinach pałacu hrabiów żarskich. 
Na strychu pałacowym, w kącie wymościł legowisko i ukryty obmyślił dalsze działanie. 
Ubrał się w czarny surdut, kapelusz, o kształtach znanych mu z postury braci diabłów - 
kominiarczyków. Za dnia rzadko opuszczał kryjówkę. Nowe nie służyło zwyczajom 
czartowskim. W mieście nikt nie pamiętał harców diabelskich z czasów zaprzeszłych. 
Inni ludzie ściągali do miasta, inaczej gadali, inaczej ubierali się, nie było gospód, a 
pojawiły się nie znane diablikowi restauracje. Dziewki wydały się nie tak łatwe, jak 
dawniej, plebanowie inni i raczej odstraszający diabelskiego stwora. Na samą myśl o 
plebanach pachnących kadzidłem i wodą święconą, diabliskiem wstrząsał dreszcz 
panicznego strachu. Siedział w ciemnym kącie strychu pałacowego i dumał. 
- Co począć? jak dalej działać, jak zapracować na jakąś duszyczkę dla piekieł? 
Na myśl odwołania do czeluści piekielnych, ciarki po diabelskich plecach latały jak 
mrowisko. 
 Żarek męczarnie straszliwe cierpiał. Powrotu do piekieł bał się, jak święconej wody. 
Wyjścia z sytuacji nie widział. Ludzisków unikał, siedział w swoim pałacowym kącie i 
głodem przymierał. 
Najbardziej doskwierało mu pragnienie. 
- Choćby kropelkę gorzałczyny, albo piwska żarskiego .... - marzył wzdychając. 
Wreszcie postanowił. 
- Wyjdę w miasto. Poszukam czegoś. Rozejrzę się dokładnie - postanowił. 
Krok po kroku schodzić zaczął po zrujnowanych schodach pałacowych. Aż tu nagle, ni 
stąd, ni zowąd usłyszał głos: 
- Halo, a pan kto jest? Co pan tam robi? 
 Pod Żarkiem ugięły się nogi. Odwrócił się, owinął płaszczem i czmychnął. Tuż nad 
urwiskiem sufitu sali pałacowej zakręcił pirueta i ... zniknął. 
Gdzie podział się diabeł żarski? Nikt nie wie. Może został nędznym służką w piekle?  
Kto zauważył Żarka na schodach pałacowych? 
W tygodniku lokalnym ukazał się artykułu "WSZ", a w nim te słowa: "Żarek po raz 
pierwszy ukazał się w roku 1952 lub 1953 mieszkańcowi naszego miasta Panu Michałowi 
Dżugalikowi. Od tego czasu jakby zniknął, choć być może ukazywał się tu i tam, ale jego 
pojawienie się nie zostało odnotowane w annałach miejskich i wspomnieniach 
mieszkańców". 
Jak to było z Panem Michałem? 
Pracował on w Powiatowej Radzie Narodowej w Żarach, jako instruktor ochrony roślin. 
Walczył ze stonką ziemniaczaną, nasłaną nam przez diabelskich kapitalistów. Magazyn 
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środków do walki ze stonką miał w piwnicach pałacu Promnitzów. Któregoś dnia, późnym 
popołudniem, poszedł Pan Michał do pałacu. Nagle usłyszał chrzęst, jaki wydaje 
potłuczone szkło, kiedy na nie nadepnąć twardym butem. Zaczął nasłuchiwać. Kroki 
dochodziły ze schodów prowadzących w górne części pałacu. Jakby ktoś po schodach 
wschodził na piętro. W pierwszej chwili pomyślał, że może jakiś złodziej dostał się do 
pałacu. Ruszył więc po schodach za oddalającymi się krokami. Ten ktoś był już za 
zakrętem schodów. Pan Michał przyspieszył kroku. Kiedy zobaczył otwarte drzwi, 
prowadzące na strych, ujrzał w nich postać odwróconą plecami. Był to mężczyzna 
słusznego wzrostu, ubrany w czarny płaszcz, dość długi, taki w rodzaju kitla, długiego 
kaftana i w meloniku czarnym na głowie. Pan Michał zawołał: "Halo, a pan kto jest? Co 
pan tam robi?" Postać nie odwróciła się. Mężczyzna wszedł na strych. Pan Michał udał się 
za nim. Postać oddalała się w kierunku oberwanego stropu. Tam była przepaść 
kilkumetrowa. Nie mógł zejść tamtędy. Zniknął. Michał obszukał wszystkie zakamarki 
strychu. Nikogo nie znalazł. 
 "Dopiero wówczas zdałem sobie sprawę - mówi Michał Dżugalik - że to jakaś zjawa. 
Włosy zjeżyły mu się na głowie. Oblał mnie zimny pot. Uciekłem, choć nogi uginały się 
pode mną, jakby były z waty. Nigdy już na strych pałacowy nie wszedłem, a i do moich 
magazynów starałem się chodzić z kimś (...) Mój kierownik trochę pokpiwał ze mnie, ale 
powiedział, że kilku robotników pracujących w pałacu też wspominało o czymś, co 
nazywali diabelską zjawą". 
 Po diable żarskim ślad zaginął. Po kilkudziesięciu latach objawił się ponownie. Artysta 
Stanisław Antosz namalował diabła żarskiego. Portret Żarka kupił ktoś na aukcji obrazów. 
Po kilku latach ponownie diablisko dało znać o sobie. 
Podczas pleneru rzeźbiarskiego wykonano kilka rzeźb Żarka. Jedna z nich stanęła na 
skwerze w pobliżu "studni tkaczy". Diabeł stał, podziwiali go ludziska. Pewnej nocy ktoś 
wyrwał go z ziemi i rzucił w ciemny kąt. Do dziś ludzie pytają: Kto wyrzucił Żarka? 
Czyżby jemu samemu nie podobała się jego diabelska podobizna? 
Żarek poszedł w świat. Kilkanaście portretowych rzeźb, wystawionych w Żarskim Salonie 
Wystaw Artystycznych, wykonanych przez artystę rzeźbiarza Kupczyka z Żagania 
kupiono. 
 
 
Gdzie jest Żarek?  
 
 
Żarek jest w Żarach. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ZDZISŁAW DĄBEK 
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XVII CHORĄGWIANE 
     IV  POWIATOWE  MANEWRY      

     DRUŻYN 
NIEPRZETARTEGO  SZLAKU 

ROK *2007 

 

      
 

 
           ŚWIBNA 10.05. –  12.05.2007r. 
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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    10.05.-  12.05.2007r. 
 
 
 

 
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 na terenie Chorągwi Lubuskiej, 
- aktywizacja środowisk NS, spotkanie drużynowych,   
 wymiana doświadczeń pomiędzy środowiskami, 
- prezentacja naszego Miasta – Jubilata ŻAR.  
 
 
 
 
 
 



MARZECMARZECMARZECMARZEC----KWIECIEŃ 2007      GONIEKWIECIEŃ 2007      GONIEKWIECIEŃ 2007      GONIEKWIECIEŃ 2007      GONIEC    C    C    C        

 

21 
 
 

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:                     10.05. –  12.05.2007r. 
    Miejsce:         Harcerski Ośrodek w Świbnej k/Jasienia 
    Zgłoszenie:       prosimy nadesłać do 28.04.2007 roku 
                                              na adres: 
                            Komenda Hufca ZHP Żary, Rynek 17 
                                    68-200 Żary, tel. 374-32-42 
 

    Świadczenia:  wyżywienie od kolacji 10 maja 2007r 
                             do śniadania 12 maja 2007 r. 
                         -  zakwaterowanie w budynku lub campingach. 
                         -  dojazd do Świbnej czwartek 15.30 PKS Żary-dworzec 
                         -  pozostałe drużyny dojazd we własnym zakresie. 
 

    Wpisowe od uczestnika  25,- złotych, płatne na konto Hufca ZHP Żary:    
    Bank Zachodni Oddział ŻARY: 03 1090-2561-0000-0006-4207-3065 

Zadania na ZLOT 
        1. Wykonać kartę DRUŻYNY do kroniki „Leśnego Dworu" 
             z historii naszego grodu – Miasta Jubilata format A- 4 lub 3.  
          2. Przygotować upominek ( przywozi każdy uczestnik ) 
                                     – wędka szczęścia. 
          3. Program na ognisko o swojej drużynie, środowisku 
                   „Przedstawmy się – poznajmy się”. 
          4. Przygotować program pt. 
         „Program o historii Żar np. legenda, scenka, przedstawienie ...”.   

www.zary.pl - lub  - / gogle / legendy zary / 
    Biskup Merseburga Thietmar napisał 1000 lat temu „Bolesław /Chrobry/      
    tymczasem na nowo zajął Łużyce, kraj Żarowian i Słupian ...” 
 
     Potwierdzenie udziału: m.zengiel@op.pl lub tel/fax 068-374-38-41                                                                       
(Gimnazjum nr 2 Żary, ul. Broni Pancernej 8) - Ile osób: opiekunów+ dz+chł  
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PROGRAM   ZLOTU 

 
 

10.05.2007r /czwartek/. 
 Przyjazd uczestników do godziny         - 16.30 
- zakwaterowanie, 
- Apel Inauguracyjny                       - 18.30 
- Kolacja, 
  Ognisko : „I znów jesteśmy razem” - 20.30. 
         ( prezentacja drużyn – środowisk / Ośrodków ) 
 
                                11.05.2007r /piątek/. 
 Pobudka, zaprawa poranna, toaleta. 
 Śniadanie. 
 Wyjazd do Miasta Jubilata –„ŻARY- 1000 lat od wzmianki” 
        „Gra historyczna po mieście  ... czy znasz li to miasto ?”. 
 Obiad. 
 Sporty niekonwencjonalne – wesoły poligon. 
 Kolacja. 
 Dyskoteka. 
 

  12.05.2007r /sobota/. 
 Pobudka, zaprawa poranna, toaleta. 
 Śniadanie. 
→ „Można inaczej ... – szukamy ukrytych skarbów”. 
 Apel Pożegnalny – wyjazd – godz. 11.30. 
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Do 10 maja potrwa zbiórka: maskotek, materiałów 
biurowych, zabawek, sprzętu sportowego, który zostanie 

zawieziony przez żołnierzy z 11 Lubuskiej Dywizji 
Kawalerii Pancernej do miejsc, w których stacjonują. 

 
 

MIEJSCE ZBIÓRKI: 
 

Komenda Chorągwi Ziemi Lubuskiej 
ul. Boh. Westerplatte 27 
65-034 Zielona Góra 
tel. 0-68 325-52-68 
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 Swego czasu żył w Grabiku pewien wieśniak, którego gospodarstwo rozrastało się z 
roku na rok. Wkrótce mógł dokupić sobie więcej ziemi, nieco później rozbudować dom, 
postawić nową stodołę. Jego bydło było najmocniejsze w całej wiosce i dawało najlepsze 
mleko. Było w nim jednak coś zagadkowego. 
Późnym wieczorem widywano go, jak ze skopkiem pełnym słodkiego mleka lub też z 
wielką misą pełną suszonych owoców z kluskami czy też z innymi smakołykami, tajemnie 
przemykał się przez podwórko. W ciemne noce miał przy sobie małą latarnię. Szedł zawsze 
sam, nigdy nie posyłał swojej żony czy parobka. Droga za każdym razem prowadziła do 
małej szopy, starej i na pół zawalonej, która stała wciśnięta między stodołą i stajnią. Jego 
żona często mawiała: 
-Wilhelmie, moglibyśmy rozebrać szopę, przecież i tak leżą w niej same graty. Mielibyśmy 
wtedy wygodny dostęp do naszych pól i nie musielibyśmy objeżdżać całej zagrody albo 
jeździć przez stodołę! Odpowiadał wtedy szorstko: 
- Szopa stoi tu od dziada pradziada i będzie tak dalej stała, nawet gdy syn odziedziczy po 
mnie gospodarstwo. 
 Nie podobało się żonie wieśniaka, że ten wieczorami wynosi tyle jedzenia. W końcu 
stała się zazdrosna, przyczaiła się, by go przyłapać. Wkrótce musiała zaniechać 
podejrzenia, mąż nigdy bowiem nie opuszczał zagrody, ciągle kierując kroki do szopy. Gdy 
w tajemnicy przeszukiwała ją za dnia, nie znalazła nic prócz rupieci. Zaczęła się 
naprzykrzać mężowi, by jej wyjawił, co robi z jedzeniem. Ten jednak nakazał jej milczenie 
przez wzgląd na dobro ich dzieci i ich własną pomyślność. Gdyby miał umierać, a ich syn 
byłby jeszcze za młody, wtedy jej wszystko wyjawi. Nie pozostało jej nic innego, jak 
zadowolić się tą odpowiedzią. Los chciał jednak inaczej. 
 Pewnego razu wieśniak wybrał się z nowym parobkiem do swego lasu, aby ściąć kilka 
drzew. Parobek tak nieumiejętnie zabierał się do roboty, że wieśniak sam chwycił za 
siekierę, by dokończyć cięcia. Nie zważał przy tym na to, w którą stronę drzewo się 
pochyla. Upadające drzewo tak nieszczęśliwie uderzyło go w głowę, że ten padł ogłuszony 
na ziemię. Parobek sprowadził pomoc. Zaniesiono go do domu i posłano po lekarza. Jego 
życiu wprawdzie nic nie zagrażało, leżał jednak ciężko złożony i mimo mozolnych starań, 
nie potrafił wykrztusić z siebie żadnego słowa. 
 Po raz pierwszy musiał zaniechać tajemniczej wyprawy do szopy. Około północy 
rozległo się dzikie parskanie, sapanie i charczenie w chłopskim obejściu. Słychać było 
trzask łamanego drewna. Gdy przerażeni domownicy wybiegli na podwórze, ujrzeli szopę 
stojącą w płomieniach. Ogień ogarnął także stodołę i stajnię. Z płomieni uniosło się w 
przestworze skrzydlate zwierzę o długiej szyi i łbie ziejącym ogniem. 
Wieśniak z łóżka widział rozprzestrzeniający się ogień. Z przerażenia odzyskał mowę i 
krzyknął: 
 - Na Boga, opuszcza nas domowy duch! Dlaczego nie zaniosłem mu dziś strawy! 
Było już wszakże za późno. Należało teraz opanować pożar. Stodoła i stajnia strawione 
zostały przez ogień, jego ofiarą padły też cztery najlepsze sztuki bydła. Skończył się 
dobrobyt dla wieśniaka. Od tej pory musiał pracować w pocie czoła jak i inni we wsi. 
Do dziś jeszcze - jeśli jakiś wieśniak się szybko dorobi - powiadają ludzie: Smok u niego 
zagościł, a ten dba o niego.                                                                                           (g.c.) 
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Na wstępie zamieszczam zestawienie odległości pomiędzy większymi miastami. Jak widać 
są one dość znaczne. Na kawę do znajomych jedzie się np. na drugą stronę miasta 
Melbourne godzinę (60 km.)  w jedną stronę, traktując  taką wyprawę za niezbyt odległą. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1533/16 = dystans między Adelaide i Alice Springs – 1533km / średni czas przejazdu 
samochodem -16 godzin 
 
Gdzie nas nie było? 
 
 Kolejny list z Australii poświęcam udziałowi Polaków w rozwoju  Australii. 
W poznawaniu i odkrywaniu niektórych jej regionów duży udział mieli polscy podróżnicy i 
naukowcy. 
 Od roku 1839 wraz z emigrantami niemieckimi docierają do Australii Południowej 
Polacy ze Śląska i Wielkopolski. Emigranci w liczbie 146 osób zakładają niedaleko 
Adelajdy osiedle Sevenhill. W latach 1853-58 przybywają kolejni Polacy. Rejon ten znany 
jest później jako Polish Hill River (150 km na północ od Adelajdy). Wybudowano tu 
pierwszy polski kościół pod wezwaniem św. Stanisława Kostki istniejący do dnia 
dzisiejszego. 8-go października 2006  roku odbyła się uroczystość związana z obchodami 
150 lecia Polish Hill River. Obok kościoła znajduje się   najstarszy polski cmentarz  w 
Australii. 



26                                                       GONIEC               MARZEC                                                   GONIEC               MARZEC                                                   GONIEC               MARZEC                                                   GONIEC               MARZEC----KWIECIEŃ 2007KWIECIEŃ 2007KWIECIEŃ 2007KWIECIEŃ 2007   

 

 Kilka lat wcześniej przed Strzeleckim, podróżował  po Australii i Tasmanii 
Lwowianin, Jan Lotski (1800-1861), nazwany w większości publikacji australijskich –po 
prostu Polakiem. W latach 1832-1838 prowadził ożywioną i rozległą działalność naukową. 
W roku 1834 odbył trzymiesięczną podróż odkrywczą. Przywiózł próbki znalezionego 
złota. Nie będąc geologiem ani geografem nie sporządzał czytelnych map. Loski jako 
pierwszy podał do druku nazwę rzeki Canberra, od której pochodzi nazwa stolicy Australii. 
 Badaczem polskim mającym największe zasługi  w odkrywaniu Australii był Edmund 
Strzelecki (1797-1873), geograf, geolog.  
Po wielu podróżach naukowych w innych częściach świata przybył w kwietniu 1839 roku 
do Australii, po to jak pisze w swoim dziele, by poznać jej budowę geologiczną  
i mineralogię. Odbył trzy wyprawy w głąb kontynentu. Już na początku badań pierwsza 
wyprawa przyniosła rezultat w postaci odkrycia w październiku 1839 roku złota po 
zchodniej i wschodniej stronie Gór Wododziałowych, zwanych Górami Błękitnymi. 
Następnie podjął  Srzelecki wyprawę na południe, do najwyższego i niezbadanego odcinka 
Wielkich Gór Wododziałowych, zwanego Alpami Australijskimi. Odkrył tu  
i zdobył najwyższe wzniesienie tych gór ( 2229 m ), a zarazem całego kontynentu, któremu 
nadał imię polskiego bohatera narodowego Kościuszki. Wszyscy poza Polakami „łamią 
języki” wypowiadając Kościuszki.  
 Strzelecki gromadził materiały do mapy geologicznej Australii. Kontynując tą 
wyprawę  Strzelecki odkrył  nieznaną krainę, którą nazwał imieniem ówczesnego 
gubernatora Nowej Południowej Walii -Ziemią Gippsa (Gippslandem). Przedzieranie się 
przez nieznany Gippsland było najtrudniejszym etapem podróży badawczych 
Strzeleckiego. Po wielkich trudach od opuszczenia Sydney dotarł do założonego przed 
pięciu laty Melbourne. Tu Strzelecki przygotował mapki i opisy poznanych obszarów, 
które ocenił jako bardzo urodzajne i nadające się do osiedlenia.  
W wyniku tych opracowań wyruszyło w stronę Gippsland wielu osadników.  
Potwierdzeniem słuszności prognoz  Strzeleckiego jest fakt, że z czasem Gippsland został 
nazwany „spichlerzem Australii”. 
 Z Melbourne Strzelecki udał się na Tasmanię. Przebywał tu około dwóch lat, 
prowadząc trzy wyprawy do wnętrza  wyspy. Wysunął słuszną tezę, że góry Tasmanii są 
kontynuacją Wielkich Gór Wododziałowych na stałym kontynencie i że wyspa ta 
stosunkowo niedawno została oddzielona. Opisał również odkryte w wielu 
miejscowościach Tasmanii pokłady węgla. Zwrócił uwagę na bardzo korzystne warunki dla 
rolnictwa na Tasmanii. W 1842 roku Strzelecki powrócił na stały ląd Australii, gdzie 
przebywał  porządkując zebrane materiały naukowe.  
 Po 4-ro letnich badaniach i wyczerpujących wyprawach Strzelecki opuszcza  Australię 
22.04.1843 roku. Po przybyciu do Europy Strzelecki opracował ogromnych rozmiarów 
mapę geologiczną badanych terenów. W roku 1845 opublikował w Londynie książkę, która 
przez wiele lat  była rodzajem encyklopedii o Australii. Za tę książkę otrzymał w roku 
1846 złoty medal Royal Geographical Society. Za prace te przyznano Strzeleckiemu szereg 
innych odznaczeń, w tym doktorat honorowy Uniwersytetu  
w Oxfordzie. 
 Jak wspomniałem w poprzednim liście, do pierwszych poszukiwaczy złota  
w  Australii należał Polak,  kapitan Nechowski, znany tu był jako kapitan J.G. Nechosk.   
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Swoje doświadczenia związane z technologią wydobywania złota wcześniej poznał w 
kopalniach syberyjskich, gdzie był zesłańcem. Wiedzę na ten temat wykorzystał  późnej w 
Australii, gdzie przybył około 1857 roku. 
 Po Strzeleckim  i  Lotskim w okresie „gorączki złota”, wśród  emigrantów, przybyła 
dość liczna  grupa Polaków. Niektórzy odegrali pewną rolę w rozwijającym się przemyśle 
górniczym. Teofil Dembicki odkrył znaczne pokłady złota, którego okazy zdobią muzeum 
australijskie. 
 W. Moraczewski ulepszył technologię wydobywania złota. Seweryn Korzeliński,  
B. Dolański, Sygurd Wiśniowski zostawili pamiętniki o swoich podróżach, zawierające 
wiadomości o rozwoju ekonomii Australii.  
 Sygurd Wiśniowski (1841-1892) przebywał najdłużej w  Australii odkrywając złoto 
kilkakrotnie. Jedną z odkrytych przez siebie kopalni nazwał „New Warsaw” (Nowa 
Warszawa).Często podróżował samotnie do odległych  i niezbadanych okolic kontynentu. 
Po powrocie do Polski  wydał  w 1873 roku książkę pod tytułem „Dziesięć lat w Australii”. 
Wydane przez niego książki stały się klejnotami polskiej literatury podróżniczej. 
 W latach osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych Polacy byli  powoływani  na 
ekspertów w odkrywaniu bogactw  i w rozwoju ekonomii Australii. Duże zasługi miał 
inżynier–hydrolog Wiesław Czarliński (1849-1910). Pełnił funkcję wiceprzewodniczącego 
komisji konserwacji wód w Sydney. Będąc 11 lat w  Australii (1885 – 1896), przyczynił się 
do ogromnej pracy w zakresie powiększenia  zasobów wodnych.. Odbył podróże badawcze 
do niedostępnych części Nowej Południowej Walii  
i Queensland. Był rzeczoznawcą i pionierem budowy studni artezyjskich, mających 
doniosłe znaczenie dla Australii. 
 Inny ekspert polskiego pochodzenia to inżynier-górnik Modest Maryjański (1854-
1914). Po kilkuletnich pracach w kopalniach złota w Kalifornii, Maryański został 
powołany przez rząd Australii Zachodniej w 1896 roku, do oceny zasobów nowych 
kopalni. Maryański dokonał również odkryć kolejnych złóż złota.  Ogłosił szereg prac  
w języku polskim i niemieckim. 
 
 Pierwsze dane o liczebności Polaków w Australii pochodzą ze spisu ludności  
z roku 1921. Urodzonych w Polsce zadeklarowało 1720 osób. Ilość osób urodzonych   
w Polsce prawie podwoiła się między spisami  w latach 1921 i 1933 – do 3239 osób. 
Liczba ta podwoiła się również w roku 1947 – wtedy to odnotowano urodzonych  
w Polsce 6573 osoby. 
 Niewielu Polaków przybyło w okresie II wojny światowej. Natomiast po jej 
zakończeniu przybyło 1457 polskich kombatantów. Głównie byli to kombatnci wojenni 
zdemobilizowani w Anglii. Otrzymywali oni pomoc na osiedlenie się w innych krajach. W 
okresie 1947-1951 pod auspicjami International Refugee Organization (IRO), główną falę 
polskich emigrantów stanowili tzw „dipisi”. Dane z Biura Emigracyjnego podają, że liczba 
polskich „dipisów” wynosiła około 60 tysięcy. Były to osoby wywiezione przez 
hitlerowców w czasie II wojny światowej i nie powróciły  do kraju po jej zakończeniu. 
Kwestionarjusze emigracyjne były mało precyzyjne i dlatego można przypuszczać, że 
wielu uchodźców podawało dane, które stawiały ich w lepszej sytuacji. Do 1971 roku 
dzieci polskich emigrantów były klasyfikowane w/g miejsca urodzenia. Nie ścisłe było 
klasyfikowanie żon polskich emigrantów jako Polki, z małżeństw zawartych w czasie 
pobytu w Niemczech czy w innych krajach. 



28                                                       GONIEC               MARZEC                                                   GONIEC               MARZEC                                                   GONIEC               MARZEC                                                   GONIEC               MARZEC----KWIECIEŃ 2007KWIECIEŃ 2007KWIECIEŃ 2007KWIECIEŃ 2007   

 

Aktualnie czekamy na opublikowanie wyników spisu powszechnego, który 
przeprowadzony był w 2006 roku. 
 Należy wpomnieć o Polakach, którzy swoją działalnością wnieśli trwały wkład  
w życie  kulturalne i naukowe Australii. Prof. Jerzy Teplic był twórcą Australijkiej Szkoły 
Filmowej w Sydney. 
 Uznanie międzynarodowe zdobył plastyk Stanisław Ostoja – Kotkowski, za użycie 
lasera do przekształcania dzwięku w kombinacje kształtów i koloru. 
Prof. Jerzy Zubrzycki, socjolog, był twórcą polityki wielokulturowej, polegającej na 
zapewnieniu zgodnego wsółżycia wszystkich narodowości  w Australii. 
*  
W listach z Australii nr 4,5 i 6 wykorzystano m. in. materiał z książki: W. M. Andrejewa – 
„Australia - Związek Australijski”- Warszawa, 1974 – PWN oraz Nelles Guides –  
„Australia” – Warszawa, 1993 – Geo Center International.   
 
 
 
 
 
 
 
 
Harcówka! 
  
 Na początku lutego 2007 Państwo Emilia i Edward Gierudowie, wykonawcy 
testamentu śp. Ryszarda Kazimierskiego, przekazali ZHP w Wiktorii klucze do 
„Harcówki”. Wybudowano ją na terenie będącym własnością Domu Polskiego w  dzielnicy 
Rowville w Melbourne. Gospodarzmi „Harcówki” zostali Hufce „Podhale”, o których 
pisałem  
w „Listach  z Australii”.  
 Kim był dobroczyńca? Ryszard Kazimierski urodził się 25 marca 1928 roku  
w Warszawie. Mając lat 10 wstąpił do ruchu harcerskiego, a mając lat 15 do Armii 
Krajowej. Brał udział w Powstaniu Warszawskim, a po jego upadku został wzięty do 
niewoli niemieckiej. Powojnie w 1945 roku dołączył znowu do odradzającego się  
w Niemczech  harcerstwa i został drużynowym. Do Australii przybył w 1949 roku i był 
jednym z założycieli 34 Kręgu  Starszoharcerskiego im. Ignacego Paderewskiego  
w Melbourne. Zmarł 30 sierpnia 2000 roku w Melbourne. 
 Druh Ryszard zawsze popierał Harcerstwo tak organizacyjnie jak i finansowo. 
Uczestniczył w różnych imprezach, a pod koniec swego życia postanowił pozostawić cały 
swój majątek dla harcerstwa w Wiktorii. Był wielkim patriotą i do końca swojego życia 
pracował społecznie. Wierzymy, że „Harcówka” będzie służyć do wychowania następnych 
pokoleń, co było właśnie życzeniem druha Ryszarda. 
Wykonawcy testamentu, Państwo Gierudowie wyrazili nadzieję, że grób druha Ryszarda  
będzie stale zadbany. Pozostańcie mu rodziną. Czuwaj!                                             
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Polska muzyka na antypodach! 
 
 Polska muzyka na antypodach za sprawą Kameralnego Chóru Uniwersytetu Adama 
Mickiewicza z Poznania pod batutą – profesora Krzysztofa Szydzisza.  Trzydziestosiedmio 
osobowy chór zaskoczył publiczność wysoką techniką, repertuarem i pięknymi głosami. 
Koncerty odbyły się w Domu Polskim, w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego i w Katedrze 
Sw. Patryka. Komentarze po koncertach: ”Nie mam słów, to był najlepszy koncert jaki 
miałem okazję słuchać w  Australii.”, „Wykonanie piosenki  „Blue Moon” i „Niech żyje 
bal” – przeszły moje oczekiwania...”. 
 Wszystkie CD zostały rozprowadzone w mgnieniu oka. Dziękujemy członkom chóru 
za wspaniałą ucztę duchową. Wszyscy melomani wychodzili z koncertów  rozradowani, 
mile zaskoczeni i upojeni kunsztem śpiewu, intrpretacją utworów, doborem repertuaru i 
pięknymi strojami. Z podziwem można było obserwować dyscyplinę grupy.  
 Do Australii  chór przyjechał głównie na zaproszenie Rządu Australijskiego na 
Wielokulturowy Festiwal do Kanbery, do której udali się 7 lutego br. Głównym sponsorem 
przyjazdu był Senat RP, a patronat nad pobytem w Australii przyjęło Towarzystwo 
Chrystusowców  w  Australii i Nowej  Zelandii.  
 Swoją działalność chór rozpoczął w 1992 roku , a więc w bieżącym roku przypada 
jubileusz 15–lecia działalności artystycznej. Chór koncertował już w Austrii, Czechach, 
Francji, Niemczech, Wilkiej Brytanii, Grecji, Irlandii, Włoszech, Litwie, Malcie, Słowacji, 
Hiszpanii, Szwecji, Stanach Zjednoczonych, Brazylii i Watykanie. 
  Sekretem chóru jest optymizm i radość życia. Są to studeńci i absolweńci 
uniwersytetu, są  również osoby, które wpasowały się głosem w wizję dyrygenta. Jedna  
z najmłodszych chyba i wiekiem i stażem powiedziała, że nie żałuje wysiłku, bo jest fajnie! 
Zdobycie środków  na utrzymanie chóru i wyjazdy koncertowe nie jest łatwe. Jednak, jak 
mówiła pani Natalia Chromińska (alt), poziom artystyczny grupy bardzo pomaga, bo 
wygrali szereg nagród, dzięki czemu pozyskują rozgłos, zaproszenia, sponsorów i 
niezbędne fundusze. Gratulujemy! Oby tak dalej!  
Do zobaczenia i do usłyszenia! 
 
 
 Muzyka Kościuszki na Górze Kościuszki! 
 
 „Kosciuszko  Music on Mount Kosciuszko” pod takim hasłem odbyła się w dniach 17–
18 lutego 2007 australijska premiera wykonania muzyki skomponowanej przez generała 
Tadeusza Kościuszkę. Był to pierwszy w dziejach Góry Kościuszki (2229 m) koncert „na 
wysokościach”. We wspinaczce na szczyt  góry udział wzięli m. in.  ambasador RP w 
Australii Jerzy Więcław. Prapremierę sobotnią na szczycie i niedzielną premierę u podnóża 
góry filmowało i nagrywało wiele ekip telewizyjno – radiowych, dzięki którym 
mieszkańcy Australii i nie tylko Australii, dowiedzieli się jak wszechstronnie 
utalentowanym był  gen.Tadeusz Kościuszko. Skomponował kilka utworów muzycznych. 
Mało kto na świecie o tym wcześniej wiedział.   
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Urodziny mostu. 
 
 200 tysięcy gości  przybyło na urodziny mostu Harbour Bridge w Sydney, który 
uchodzi za narodowy symbol całej  Australii. Ze względu na jego kształt  sydnejczycy 
nazywają  go czule „coat hanger” czyli po polsku „wieszak”. 
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Kamień węgielny  pod budowę  mostu został położony 26 marca 1925 roku. Siedem lat 
póżniej, po przetestowaniu konstrukcji przejazdem 72 lokomotyw parowych, oddano do 
użytku. Oficjalne otwarcie mostu nastąpiło 19 marca 1932 roku. Od tego czasu żaden most 
nie dorównał wielkością Harbour Bridge w Australii. Most ma 1150 metrów długości i 49 
metrów szerokości. Ma osiem pasów ruchu, przejścia dla rowerów  
i podwójne  tory  kolejowe. Na budowę  największego  mostu stalowego na świecie zużyto 
52 tysiące stali i 6 milionów nitów. Aby dostać się na most trzeba pokonać 220 schodów.  
Wejscie na szczyt mostu jest jedną z większych atrakcji turystycznych, a bilety trzeba 
rezerwowac duzo wcześniej. Przy budowie mostu pracowało 1400 pracowników. Niestety 
zginęło 16 osób. Sylwetka mostu pokazywana jest na milionach pocztówek. Podczas 
odbywających się w Sydney -  „Tall Ships – Australia 1988” - zlotu najwyższych 
żaglowców świata. Polski żaglowiec „Dar Młodzieży” przepłynął na  pełnych żaglach pod 
mostem.    
 
 
„Pol – Art” 
 
 Co to jest  „Pol – Art”? Jest to Polski Festiwal Artystyczny. 
 
„Pol – Art”, najważniejsze  wydarzenie  kulturalne Polonii australijskiej   
i nowozelandzkiej. Zorganizowania tej imprezy podjęły się i jej pierwszymi 
organizatorkami były panie z organizacji Zjednoczenie Polek w Australii i Nowej Zelandii. 
Pierwszy  festiwal odbył się w roku 1975 w Sydney. Postanowiono, że festiwal odbywać 
się będzie regularnie co trzy lata w różnych  stolicach stanowych. Tegoroczny, już X, 
festiwal odbywał  się w stolicy Tasmanii – Hobart.  
 Festiwal   zaprezentował różnorodną  działalność  kulturalną  naszych rodaków.                    
W  Tasmańskim Muzeum i Galerii Narodowej czynna była wystawa sztuk  plastycznych,  
malarstwo i ceramika. Zgromadzono 33 prace 16 artystów polskich lub polskiego 
pochodzenia. 
 Znakomitą rozrywkę zaoferowały  zespoły  teatralne  i muzyczne. To co 
zaprezentowały uczestniczące zespoły  folklorystyczne  przeszło wszelkie oczekiwania. 
Zaprezentowano bajecznie kolorowe stroje ze wszystkich regionów Polski, niezwykłe 
umiejętności taneczno-wokalne, bardzo wysoki poziom wyszkolenia, pomyslowości 
choreograów, entuzjazm u tancerzy i chórzystów, a także porywającej urody wykonawców. 
Zorganizowane było także spotkanie z Marcelem Waylandem, tłumaczem „Pana Tadeusza” 
na język angielski. 
 X Polski Festiwal Artystyczny  „Pol – Art” ocenino jako  bardzo udany pod każdym 
względem. Gratulujemy organizatorom i artystom. Do zobaczenia na XI Festiwalu. 
 
 
Z harcerskim pozdrowieniem. Czuwaj!                                             
 

 
 

hm. BOLESŁAW JEŚMAN
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