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Od aktualnego nr Gońca będziemy starali się 
prezentować minimum dwie drużyny (harcerskie lub zuchowe), działające 
aktywnie przy naszym Hufcu ZHP Żary. Zaczynamy od drużyn: 
 
5 GZ „Gumisie” -Zuchowa   
41 GZ „Leśne Skrzaty” -Zuchowa.  
 
Drużyny zaprezentują się, wzorując się na pytaniach, które im będziemy 
sugerować. 
1. Opis drużyny: historia powstania drużyny, opis drużyny oraz 

specjalizacja bądź profil, osiągnięcia drużyny, kadra drużyny, adresy;     
e-mail oraz telefony kontaktowe kadry, stan ilościowy drużyny, 
minimum dwa zdjęcia). 

2. Sondaż (dla wszystkich drużyn jednakowy): jakie są cele Waszej 
działalności? Czy bierzecie czynny udział w imprezach organizowanych 
przez KH? Jakiej pomocy oczekujecie od KH? W jaki sposób 
zdobywacie środki finansowe na swoją działalność? Jak wygląda 
wychowanie patriotyczne w waszej drużynie? Czym jest dla waszej 
drużyny ideologia ZHP? Nasze propozycje to................................... 

 
Wszystkie zebrane opisy i sondaże będą prezentowane również na stronie 
internetowej www.goniec.org Z opisami i sondażami będziemy próbowali 
sami się zgłaszać do drużyn, dlatego prosimy w miarę możliwości 
drużynowych o systematyczne (raz w tygodniu), odbieranie maili.  
Drogą mailową również wysyłamy informacje dotyczące uaktualnień strony 
internetowej www.goniec.org (oficjalna strona żarskiego ZHP, działająca 
również pod domenami www.zhpzary.org i www.lesnydwor.org). Jeśli ktoś 
z zainteresowanych drużynowych i instruktorów nie otrzymuje takich 
informacji, prosimy do nas o tym napisać na adres e-mail: pyko@go2.pl 
Wtedy wasz e-mail zostanie zapisany do bazy kontaktów i takie informację 
będziecie otrzymywać.  
 
 
Zapraszamy do współpracy. 
 

REDAKCJA 
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Dawno temu w naszej szkole harcerstwo działało bardzo prężnie. Niestety, z upływem lat, 
przestało istnieć. Cztery lata temu, razem z koleżanką, postanowiłyśmy zorganizować 
gromadę zuchów. Nie ukrywam, że zadanie okazało się bardzo trudne. Dzieci bowiem nie 
wiedziały nic o harcerstwie. Środowisko naszej szkoły jest bardzo trudne. Spora część 
dzieci dojeżdża do szkoły ze wsi popegerowskich. Wiele rodzin jest bardzo ubogich, często 
patologicznych. Zakładając gromadę, chciałyśmy pomóc tym dzieciom, pokazać im jak 
można aktywnie i ciekawie spędzić czas wolny, rozbudzić ich zainteresowania. Dziś 
gromada liczy dwunastu zuchów. Pierwsze nasze zuchy są już teraz harcerzami i należą do 
drużyny „Dragoni”. Zbiórki odbywają się raz w tygodniu. Zuchy chętnie uczą się nowych 
rzeczy. Lubią wspólne zabawy. Często spotykamy się z harcerzami z drużyn „Dreptaki” i 
Dragoni. Przeszkodą jest to, że część osób dojeżdża do szkoły i jest mało dyspozycyjna. 
Organizujemy ogniska w okolicznych wsiach, aby tam rozpropagować harcerstwo. Bardzo 
chętnie współpracują z nami miejscowi sołtysi. Gromada jest prowadzona przez dh Danutę 
Modrzejewską. 
 

 5 GZ „Gumisie” 
 

 
 
41 Gromada Zuchowa Leśne Skrzaty powstała w Szkole Podstawowej w Bieniowie w 
latach siedemdziesiątych.. Obecnie Gromada liczy 12 zuchów-2 szóstki, tj. Sokole oko  i 
Orły. 
 Zbiórki odbywają się co tydzień, w środę po zajęciach szkolnych. Osiągnięciem  
Gromady jest pełne umundurowanie wszystkich zuchów oraz aktywność zuchów              
na zbiórkach i imprezach poza szkolnych.                          
               

pwd. HALINA CIEŚLAK 
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PYTANIA SONDAŻŻŻŻOWE: 

1. Jakie są cele Waszej działalności? 
2.    Czy bierzecie czynny udział w imprezach organizowanych przez KH? 
3. Jakiej pomocy oczekujecie od KH? 
4. W jaki sposób zdobywacie środki finansowe na swoją działalność? 
5. Jak wygląda wychowanie patriotyczne w waszej drużynie? 
6. Czym jest dla waszej drużyny misja ZHP? 
7. Nasze propozycje to......................... 

 
41 GROMADA ZUCHOWA LEŚNE SKRZATY, SZKOŁA PODSTAWOWA 
BIENIÓW. 
1. Cele  naszej działalności: 
-rozwój osobowości zuchów 
-dobra zabawa,  
-rozwijanie umiejętności współpracy w zespole 
-zbiórka zuchowa jest niepowtarzalną formą spędzania czasu wolnego 
-współpraca i działanie na rzecz środowiska lokalnego 
2. W miarę możliwości- tak. 
3. Obecna pomoc ze strony KH jest dla nas wystarczająca. 
4. Na razie pomagają nam rodzice zuchów, ale myślimy o samodzielnym zdobywaniu    
    środków finansowych. 
5. Czynny udział zuchów w uroczystościach szkolnych z okazji świat państwowych-  
    przygotowywanie programu na zbiórkach. 
6. Misja  ZHP jest dla nas myślą przewodnią-chcemy wspierać młodego człowieka we  
   wszechstronnym rozwoju. 
Z harcerskim pozdrowieniem 

pwd. HALINA CIEŚLAK 
 

5 GZ GUMISIE LUBSKO 
1. Zapoznanie zuchów z ideami harcerstwa. 
Bezpieczne i przyjemne zorganizowanie czasu wolnego. 
Nauka patriotyzmu. 
2. Staramy się ,na miarę naszych możliwości uczestniczyć w imprezach organizowanych 
przez KH. Niestety nie zawsze jest to możliwe. Głównym problemem jest słaba sytuacja 
finansowa zuchów oraz ograniczenia czasowe- jestem nauczycielem. 
3. Chętnie korzystamy z materiałów metodycznych i edukacyjnych.  
4. Zbieramy składki zuchowe. Tak, jak wspomniałam dzieci pochodzą z ubogiego 
środowiska i dlatego jest z tym problem. 
5. Uczestniczymy w świętach narodowych ( msza, apele, składanie kwiatów, akademie...).  
Odwiedzamy miejsca pamięci narodowej.  
Zbiórki - Prawo Zuch. 
Uczenie tradycji narodowych. Szanowanie symboli narodowych. 
6. Staramy się w przystępny sposób przekazywać zuchom ideologię ZHP, która stanowi 
jedną z podstawowych celi naszej gromady. 

pwd. DANUTA MODRZEJEWSKA 
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Współzawodnictwo  Gromad i Drużyn HUFCA ŻARY 
-------------------- „RANKING”------------------ 

 
 
 
Cele „Rankingu”: 
 
-  motywacja gromad i drużyn  do  systematycznej  pracy 
-  wypracowanie poczucia tożsamości wszystkich jednostek z hufcem  
   jako wspólnotą 
-  promowaniem ZHP  w środowisku lokalnym. 

 
 

1. Ranking drużyn trwa od września –do sierpnia następnego roku (cały rok harcerski). 
2. Za Ranking drużyn odpowiada z-ca Komendanta Hufca ds. programowych: 

- przedstawia Komendzie Hufca regulamin do zatwierdzenia we wrześniu każdego roku  
- wspólnie z namiestnikami opracuje regulamin szczegółowy dla każdego pionu 
- rozpropaguje i wyjaśni na naradach drużynowych ideę  Rankingu 
- przeprowadzi rozmowy z osobami oceniającymi  poszczególne dziedziny działalności 

drużyny zinterpretuje wymagania 
- do 15 września każdego roku przedstawi  na posiedzeniu Komendy wyniki rankingu 

         -     opracuje  wzór dyplomu i plakietki  dla zwycięskich drużyn 
3. Współzawodnictwem objęte zostaną wszystkie gromady zuchowe i drużyny harcerskie 
    Hufca Żary 
4. Wyniki rankingu  przedkłada  z-ca Komendanta ds. programowych  na posiedzeniu  
    Komendy w październiku do zatwierdzenia 
5. Komendant Hufca ogłasza wyniki Rankingu w październiku Rozkazem Komendanta: 

- I miejsce i tytuł złotej  drużyny  (gromady) Hufca Żary 
- II miejsce  i tytuł  srebrnej drużyny (gromady) Hufca Żary 
- III miejsce i tytuł  brązowej   drużyny (gromady) Hufca Żary 
- IV miejsce i  tytuł  zielonej drużyny (gromady) Hufca Żary 
- V miejsce i  tytuł  niebieskiej  drużyny (gromady) Hufca Żary 
- VI miejsce i tytuł  pomarańczowej  drużyny (gromady) Hufca Żary 
Pozostali dyplomy za udział w rankingu i uzyskaną ilość punktów 

 6. Wyróżnione drużyny  od I – VI miejsca otrzymują dyplomy i  plakietki  
     (plakietki otrzymują wszyscy członkowie  tych drużyn) 
7. Skład Komisji Rankingu: 

- phm. Marcin Tur – przewodniczący 
- hm. Pawłowicz Sławomir – namiestnictwo harcerskie 
- dh Agnieszka Rutkowska – namiestnictwo zuchowe 

 

 
 
............................KARTA          WSPÓŁZAWODNICTWA  na rok ................................................ 
 
................................................................................................................................................... 
nazwa drużyny………………………………………...……….stopień, imię i nazwisko drużynowego 
 
Ogólna ilość punktów................................................................................................................ 
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Uchwałą Komendy Hufca z dnia 04.03.2008. Ranking został pozytywnie Uchwałą Komendy Hufca z dnia 04.03.2008. Ranking został pozytywnie Uchwałą Komendy Hufca z dnia 04.03.2008. Ranking został pozytywnie Uchwałą Komendy Hufca z dnia 04.03.2008. Ranking został pozytywnie 

rozpatrzony i obowiązuje od dnia jego uchwalenirozpatrzony i obowiązuje od dnia jego uchwalenirozpatrzony i obowiązuje od dnia jego uchwalenirozpatrzony i obowiązuje od dnia jego uchwalenia w/w treści.a w/w treści.a w/w treści.a w/w treści.    
 

   

Lp. Zakres oceny działalności drużyny 
Ilość 

punktów 
0cena 

podpis 

1 Opracowanie i oddanie w terminie planu pracy drużyny ocena 
merytoryczna planu -ocenia z-ca Komendanta Hufca  ds. programowych 
raz w roku 

 0-6  

2 Prowadzenie na bieżąco dokumentacji drużyny (Książka pracy, 
dokumentacja finansowa,  kronika drużyny, rejestr składek teczka 
korespondencji itp.) 
- ocenia Komisja Rewizyjna -raz w roku 

 0-6  

3 Reprezentowanie Hufca podczas świąt i uroczystości. (min. 3 osoby) wg. 
harmonogramu lub doraźnie zlecone przez Komendanta Hufca-ocenia z-
ca Komendant Hufca ds. organizacyjnych 

 0-10  

4 Opłacone składki harcerskie systematycznie i na bieżąco 
(co kwartał za każdy kwartał 2 pkt.) 
 + premia 5 punktów za opłacenie za rok z góry 
- ocenia Skarbnik Hufca 

 0-8  

5 Złożone sprawozdania z całorocznej działalności drużyny (do 15 września 
każdego roku) -ocenia z-ca Komendanta Hufca  ds. programowych 

 0-4  

6 Umundurowanie drużyny (punkty za % umundurowanych harcerzy wg 
regulaminu 10%- 1punkt --�  100%-10 punktów) dotyczy wszystkich 
imprez i zbiórek -ocenia Komisja Rankingu 

0-10   

7 System zdobywania sprawności i stopni, Przyrzeczenie Harcerskie - 
Obietnica Zuchowa - ocena w czerwcu – ocenia z-ca Komendanta Hufca 
ds. programowych lub namiestnicy po wizytacji drużyny, na podstawie 
rozkazów, wpisów do książeczki harcerskiej  

0- 10  

8 Praca zarobkowa drużyny – organizacja i rozliczenie wydatkowanie- 
ocenia  Z-ca Komendanta Hufca ds. organizacyjnych 

0-6   

9 Reprezentowanie Hufca na zewnątrz (imprezy środowiska, chorągwiane, 
centralne, międzynarodowe  prawidłowo zgłoszone i rozliczone- ocenia z-
ca Komendanta Hufca ds. organizacyjnych 

0 -10  

10 Inicjatywa własna drużyny na rzecz innych środowisk – ocenia z-ca 
Komendanta Hufca ds. programowych lub namiestnik 

0-10   

 
11 

Uczestnictwo w pracach porządkowych w „Harcerskim Ośrodku Leśny 
Dwór” -ocenia Komendantka Ośrodka (ocena w zależności od rodzaju i 
częstotliwości  raz w roku) 

0-10   

12 Udział drużyny w różnych formach szkolenia w hufcu – ocenia raz w roku  
szefowa Komisji Kształcenia  

0-10  

13 Udział w obozach  i zimowiskach organizowanych przez Hufiec, za 
każdego uczestnika 0,5 pkt. –ocenia z-ca Komendanta Hufca ds. 
organizacyjnych 

xxxx  

14 Zorganizowanie biwaku drużyny w Świbnej lub na innym terenie (program  
finanse, rozliczenie)- ocenia z-ca komendanta Hufca ds. organizacyjnych 

0-6  

15 Spis harcerski- terminowo przekazany z odpowiednia ilością członków –
ocenia z-ca Komendanta Hufca ds. organizacyjnych 

 

0-4  
 

16 Artykuły  w Gońcu –za każdy artykuł – 1 pkt. - ocenia redaktor Gońca 
Artykuł  w innych gazetach  za każdy artykuł 2 pkt- ocenia redaktor Gońca 

xxxx  

17 Udział w naradach drużynowych  0-10   

 
18 

Terminowe przesyłanie informacji 
(za każdą w terminie przysłaną informację 1 pkt.) – ocenia z-ca KH ds. 
organizacyjnych 

  

                                                                                               Razem  ilość punktów      xxxxx  



LUTYLUTYLUTYLUTY----MARZEC 2008                   GONIEC    MARZEC 2008                   GONIEC    MARZEC 2008                   GONIEC    MARZEC 2008                   GONIEC        

 

9 

 

26.01.200826.01.200826.01.200826.01.2008    

 
O godz. 11:00 wszyscy uczestnicy zimowiska zaczęli się zjeżdżać, potem przebierali 

się i szli na pierwsze piętro do świetlicy. Tam przydzielono nam pokoje, w których 
spaliśmy przez całe zimowisko. Następnie rozpakowaliśmy się i zeszliśmy do stołówki na 
obiad, najedliśmy się i nabraliśmy siły. Po obiedzie poszliśmy na apel, na którym druh 
komendant Wojciech Hercik, oficjalnie rozpoczął kurs i przydzielił nas do określonych 
drużyn. Po apelu dh Wolly (Michał Wall) zabrał nas na spacer, po lesie, w którym 
znajdował się ośrodek "Leśny Dwór". Spacer miał za zadanie poznać nas z tutejszą fauną i 
florą oraz okolicą. Po obchodzie poszliśmy do ośrodka, aby zapoznać się z regulaminami 
obowiązującymi na kursie oraz aby stworzyć kontrakt, który obowiązywał zarówno 
uczestników jak i kadrę. Wszyscy podpisali się pod tym kontraktem. Wieczorem udaliśmy 
się na zajęcia, które miały na celu integrację nowo powstałych drużyn i poznanie się na 
wzajem. I w taki sposób minął nam pierwszy dzień zimowiska. 
 

27272727.01.2008.01.2008.01.2008.01.2008    

Pobudka była o godz. 8:00 wszyscy uczestnicy, niektórzy mniej wyspani, poszli na 
rozgrzewkę do świetlicy. Później oczywiście mieliśmy trochę czasu na higienę poranną i 
poszliśmy na śniadanie, które było bardzo smaczne. Następnie odbyły się bardzo ciekawe 
zajęcia z dh Foką (Katarzyną Jarosz), na których opowiadaliśmy o strukturze drużyny i 
zastępu oraz o zadaniach poszczególnych funkcyjnych. Po tych zajęciach poszliśmy do lasu 
na grób ostatniego właściciela ośrodka Helmuta i poznaliśmy historie jego i budynku. 
Kiedy wróciliśmy mieliśmy trochę czasu dla siebie, po czym poszliśmy na pyszny obiad. 
Przyjechał do nas dh Krystian,  poprowadził z nami zajęcia, na których ćwiczyliśmy pieśni  
które śpiewaliśmy na mszy. Wszystko wychodziło nam bardzo dobrze. O godz. 15:00 
odbyła się msza, która prowadził Kapelan Hufca dh Arek Rzetecki. Niektóre osoby 
przystąpiły do sakramentu spowiedzi. Msza bardzo wszystkim się podobała, była ciekawie 
prowadzona, a po niej dh kapelan odpowiadał na pytania. Wieczorem dh Krystian 
przeprowadził z nami zajęcia na temat "harcerskiego stylu" bardzo dużo się nauczyliśmy. 
Były również pląsy i zabawy.  Po tych zajęciach odbyły się zajęcia na temat obrzędowości. 
Następnie było jeszcze świecowisko na świetlicy o ciekawej tematyce, na których 
przedstawialiśmy drużyny które powstały na kursie: „Śnieżne śpiochy”, których 
drużynowym był dh Konrad Kwiatkowski, „Władcy zimy”, której drużynowym był dh 
Michał Wall oraz „Zimowe smerfy”, których drużynowa była dh Ewa Mielniczuk. Później 
wszyscy poszli się myć i spać... 

28282828.01.2008.01.2008.01.2008.01.2008    

Pobudka, jak zwykle, była o godz. 8:00. Dzień zapowiadał się ciekawie. Po 
rozgrzewce i toalecie porannej poszliśmy na pyszne śniadanie.  Następnie odbyły się 
zajęcia o prawach i obowiązkach zastępowego z dh Iwoną Zabawą, które były przeplatane 
pląsami, śpiewem i różnymi zabawami. Następnie mieliśmy chwilkę wolnego czasu                  
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i musieliśmy iść na smaczny obiad. Po czasie wolnym odbyła się gra terenowa o tematyce 
"pirackiej". Podzielono nas na grupy i krok po kroku zdobywaliśmy kawałki mapy, 
oczywiście za wykonywanie jakiegoś zadania. Zabawa była świetna...skarbem okazały się 
pyszne  czekoladowe monety. Piraci wrócili zadowoleni z wyprawy. Po grze odbyły się 
zajęcia z dh „Foką” na temat funkcjonowania w drużynie Rady Drużyny. Wieczorem 
odbyły się gry, pląsy i zabawy. Po kolacji, ku uciesze wszystkich, odbyła się dyskoteka. 
Bawiliśmy się świetnie do późnej godziny. Wyczerpani poszliśmy spać... 
 

29292929.01.2008.01.2008.01.2008.01.2008    

Wstaliśmy o godz. 8:00 po rozgrzewce i śniadaniu były zajęcia na temat form pracy i 
zadania zespołowego. Wszyscy  wiele się dowiedzieli jak współpracować w grupie. Po 
czasie wolnym i po obiedzie pojechaliśmy na basen "WODNIK" w Żarach, spędziliśmy 
tam ponad godzinę, wszyscy świetnie się bawili. Po powrocie mieliśmy czas wolny, 
później odbyły się kolejne ciekawe zajęcia na temat pierwszej pomocy, pląsy, gry i 
zabawy. Po kolacji, na świetlicy mieliśmy kolejne zajęcia, z których wiele zapamiętaliśmy. 
Potem wszyscy poszli się umyć i spać... 
 

30303030.01.2008.01.2008.01.2008.01.2008    

Dziś wszyscy wstali wcześniej gdyż już o 8:00 jechaliśmy w góry. Po rozgrzewce i 
obfitym śniadaniu oraz higienie porannej, poszliśmy po swoje rzeczy i wyszliśmy na dwór. 
Autobus już na nas czekał, kiedy wsiedliśmy i każdy znalazł sobie wygodne miejsce, 
ruszyliśmy. Wszyscy byli ciekawi przygód, które spotkają nas na górskim szlaku. Po 
długim ale miłym czekaniu dojechaliśmy na miejsce. Zaczęliśmy zwiedzanie, byliśmy w 
świątyni WANG, później poszliśmy wyboistym szlakiem do ŚWIĄTYNI ŚWIĘTEJ 
ANNY gdzie znajdowało się ŹRÓDEŁKO MIŁOŚCI. Legenda głosi, że kto napije się 
wody ze źródła i przebiegnie siedem okrążeń wkoło świątyni, a przy tym pomyśli jakieś 
życzenie, to prośba ta zostanie spełniona. Wiele osób próbowało szczęścia, niektórzy mieli 
kilka życzeń i biegli więcej razy od innych. Teraz czekała nas droga powrotna, która była 
nam już znana. Kiedy dotarliśmy do autobusu, wszyscy, wyczerpani usiedli na swoich 
miejscach i po pewnym czasie zasnęli. W końcu dojechaliśmy na miejsce, wysiedliśmy i 
weszliśmy do ośrodka. Mieliśmy czas wolny a później ciekawe zajęcia. Po kolacji każdy 
brał udział w turnieju sportowym między drużynami. Zabawa była świetna. Następnie 
mieliśmy czas na toaletę wieczorną i poszliśmy spać. Wszyscy byli tak zmęczeni, że 
zasnęli od razu... 
 

31313131.01.2008.01.2008.01.2008.01.2008    

Pobudka jak zwykle nastała o godzinie 8:00. Po rozgrzewce i porannej toalecie 
udaliśmy się na śniadanko. Po napełnieniu brzuszków udaliśmy się na zajęcia w teren 
dotyczące terenoznawstwa oraz pionierki. Z tych zajęć wynieśliśmy naukę, która na pewno 
przyda nam się na zbiórkach. Po tak wyczerpujących ale jakże ciekawych zajęciach 
poszliśmy na obiad. Po obiedzie zajęcia prowadziła dh Foka na temat bezpieczeństwa na 
zbiórkach, biwakach i różnego typu wyjazdach oraz na temat rozpisywania kart próby na 
stopnie. Po kolacji, która jak zwykle była pyszna, udaliśmy się na świecowisko poświęcone 
Prawu i Przyrzeczeniu Harcerskiemu. Ze świetlicy wyszliśmy pełni zadumy nad samym 
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sobą i tym co jeszcze przed nami. Po świecowisku nastała chwila przerwy, zmiana 
scenografii na świetlicy i już bawiliśmy się w paradę oszustów. Zasady polegały na 
obstawianiu osoby, która mówi prawdę. Mogliśmy obstawiać odpowiedzi dh Foki, dh 
Robala i dh Anioła. Zabawa była świetna. Z uśmiechem na ustach udaliśmy się do mycia i 
swoich łóżeczek.  
O północy do grona pełnoprawnych członków Związku Harcerstwa Polskiego wstąpiło 
dwóch harcerzy z 1 żDH „Wilki”, którzy złożyli Przyrzeczenie Harcerskie. Adrianowi i 
Dawidowi serdecznie gratulujemy i życzymy wielu przygód na harcerskim szlaku.  
 

01010101.0.0.0.02222.2008.2008.2008.2008    

Wszyscy obudzili się o godz. 8:00 i poszli na rozgrzewkę a później na śniadanie. 
Odbyły się zajęcia na temat planowania pracy zastępu, pisania konspektów zbiórek oraz z 
dokumentacji drużyny. Później mieliśmy trochę czasu wolnego, wszyscy rozmawiali 
między sobą bo w końcu już nie długo będziemy musieli opuścić ośrodek i wrócić do 
swoich domów. Przyszedł czas na jak zwykle pyszny obiad, później odbył się kolejne 
zajęcia o tym, jak należy uczyć innych pląsów i piosenek, z których z pewnością 
zapamiętaliśmy bardzo wiele. Po tych zajęciach odbyło się podsumowanie kursu 
zastępowych i weryfikacja naszej wiedzy. Wyczerpani udaliśmy się na kolację. W czasie 
wolnym spędzaliśmy czas na świetlicy rozmawiając o tym co się dzieje u nas na zbiórkach 
i o naszych zainteresowaniach. Rozmowy przeplatane były grami, pląsami i zabawami. 
Później odbyła się dyskoteka, która jednak nie trwała długo i zamieniła się w śpiewogranie. 
Zabawa była naprawdę świetna i śpiewaliśmy do bardzo późnej godziny... Podczas 
dyskoteki uczciliśmy urodziny Siemy (dh Pauliny Siemińskiej), która właśnie tego dnia 
skończyła 14 lat. Po zdmuchnięciu świeczek z tortu i usłyszeniu „Sto lat”, popłynęły łzy 
radości. Potem przyszedł czas na higienę wieczorną  i spanie... 
 

00002.02.02.02.02222.2008.2008.2008.2008    

Dziś kiedy wszyscy wstali o godz. 8:00 byli smutni, bo wiedzieli, że nadchodzi czas 
pożegnania. Nie było rozgrzewki... od razu poszliśmy na pyszne śniadanie, później 
mieliśmy czas wolny na spakowanie się i posprzątanie w pokojach. Później spotkaliśmy się 
wszyscy na świetlicy aby się pożegnać i porozmawiać ze sobą. Odbył się apel kończący 
kurs. Patenty zastępowego zdobyło 13 osób. Obiad był dziś wcześniej. Kiedy zeszliśmy na 
stołówkę, wszyscy byli smutni i mieli ponure miny. Zjedliśmy obiad ze smakiem i 
wróciliśmy do swoich pokoi. Nadszedł czas pożegnania wiele osób wróciło już do swoich 
domów. Ci, którzy jeszcze zostali, rozmawiali ze sobą i wspominali poprzednie dni 
zimowiska.  
W tym roku nauczyliśmy się wiele i poznaliśmy nowe ciekawe osoby. Smutno nam było 
opuszczać ośrodek i wszystkie te miejsca, które tak lubiliśmy. Z łzami w oczach 
patrzeliśmy na okna swoich pokoi, które mogliśmy dostrzec za drzewami. Mamy nadzieję, 
że już wkrótce znowu spotkamy się na harcerskim szlaku... 
 
Sprawozdanie „sporządziły”: 

dh PAULINA SIEMIŃSKA 
dh PAULINA JĘDRZEJEWSKA 

dh ALEKSANDRA OWAD 
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Kraków – Wieliczka – Zakopane, miejsce naszego zimowiska w 2008 roku. 
   Od 1985 roku Komenda Hufca ZHP Żary organizuje zimowiska w Krakowie. Poza 
bogatym programem turystycznym uczestnicy zimowiska mają możliwość zwiedzić słynne 
zabytki tej miary jak: Sukiennice, kościoły (Mariacki, Na Skałce, Św. Piotra i Pawła, 
Franciszkański, Św. Andrzeja, Św. Anny), dziedziniec biskupów krakowskich (miejsce 
spacerów księdza biskupa Karola Wojtyły). To tylko niektóre zabytki Krakowa, a jest ich 
w tym królewskim mieście niezliczona ilość. Wawel, z całą swoją przebogatą kulturą 
materialną, duchową i krakowskimi Judaikami, z bogatą kulturą żydowską, są godne 
zwiedzania wielokrotnie. Nie sposób nie być w Muzeum Narodowym malarstwa polskiego 
dziewiętnastowiecznego w Sukiennicach, muzeum Czartoryskich, czy nie oglądać 
współczesnego malarstwa codziennie eksponowanego na murach obronnych przy Bramie 
Floriańskiej. Przy tej różnorodności odwiedziny w muzeum etnograficznym krakowskim, 
jednym z najbogatszych w Polsce w tego typu eksponaty było czymś niezwykłym dla 
ucznia szkoły podstawowej, a nawet licealisty. W obecnych czasach gospodarze wychodzą 
zwiedzającym naprzeciw, żeby zachęcić jak największe rzesze do zwiedzania.  

W poprzednim roku, dla takiej jak nasza grupa, przygotowano warsztaty z rękodzieła 
artystycznego - haftu. W tym roku mieliśmy możliwość uczestniczyć w warsztatach z 
rękodzieła artystycznego, ale materiałem twórczym była glina. Zainteresowanie wśród 
uczestników było bardzo duże, a możliwość wykonania przez siebie określonego wyrobu 
pod kierunkiem instruktora było czynnikiem mobilizującym. Bardzo chętnie odwiedzany 
był rynek, ale było jakość dziwnie pusto, z braku tradycyjnych mieszkańców tzn. gołębi. 
Jak stwierdzili fachowcy szkody, jakie wyrządzają gołębie, są elementem podstawowym do 
zrezygnowania z ich bytności wokół rynku. Zimowisko harcerskie zlokalizowane było 
nieopodal Wawelu, praktycznie widać go było z okien szkoły. Dzięki życzliwości dyrekcji 
Szkoły Podstawowej nr 22, bo tam była siedziba zimowiska, cała szkoła była w dyspozycji 
uczestników (świetlica, aula, stołówka i całe zaplecze kuchenne). Plany, jakie zostały 
nakreślone przed zimowiskiem, w pełni zostały zrealizowane. 

Zaplanowana wycieczka do Zakopanego, dzięki sprzyjającej aurze, została w pełni 
zrealizowana. Widok na Giewont i Tatry Wysokie przy sprzyjającej aurze jest czymś 
miłym dla mieszkańca z nizin. Do ciekawych miejsc w Zakopanem należy: Wielka 
Krokiew, cmentarz zasłużonych ludzi dla Zakopanego (m.in. Makuszyński, Hasior, 
Marusarzówna i Marusarz). Szczególnie kiedy oprowadza miejscowy gawędziarz 
opowiadający o tym niezwykłym miejscu, o wybitnych ludziach tu pochowanych. 
Sanktuarium Matki Boskiej Fatimskiej na Krzeptówkach to miejsce szczególne, gdzie 
każdy w spokoju, zadumie, modlitwie może spędzić określony czas. Ołtarz, droga 
krzyżowa, a szczególnie witraż na którym przestawiony jest moment kiedy ma miejsce 
strzał w stronę naszego papieża Polaka Jana Pawła II robi wielkie wrażenie. Wychodząc z 
tej niezwykłej świątyni, patrząc się na Giewont, widzimy na jego szczycie krzyż, który 
dostarczyli w to niezwykłe miejsce gospodarze. Całości pobytu w Zakopanym dopełnia 
spacer po jedynym w swoim rodzaju deptaku – Krupówkach. 
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Kolejną ciekawą, tradycyjną wyprawą był wyjazd do Wieliczki. Oprócz stałych tras 

i sal w każdym roku przybywa tej wyjątkowej kopalni-muzeum kilka nowych ciekawostek, 
które maja zaskoczyć turystę. Zastosowane efekty dźwiękowo - świetlne dają 
zwiedzającym wiele wrażeń. 
  Wieczory były urozmaicane kominkami, a do wyjątkowo udanych zaliczyć należy 
wieczór poświęcony legendom krakowskim. Poszczególne drużyny przedstawiły wybrane 
legendy m.in. O Wandzie co nie chciała Niemca, Smoku wawelskim, O hejnale, O królu 
Kraku, O dwóch braciach. Dzięki pomocy pedagogów szkolnych związanej z naborem, 
pomocy finansowej Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w zimowisku 
uczestniczyła znaczna grupa młodzieży. Szkoda tylko, że strajk służb celnych na granicy 
wschodniej nie pozwolił naszym przyjaciołom ze Starego Skałatu -Ukraina przy dużym 
zaangażowaniu parafii m.in. proboszcza księdza Wojciecha Bukowca uczestniczyć w 
zimowisku.  

Jestem przekonany, że należy zrobić wszystko, żeby młodzi ludzie mieli możliwość w 
wieku szkolnym bezpośredniego kontakt z krakowska kulturą, sztuka i historią.                              
                                                                                                           
 

hm. MIROSŁAW ZENGIEL 
 
 

 
 

 W pierwszym tygodniu ferii tj. 28.01-02.02.2008r. po raz kolejny w Harcerskim 
Ośrodku „Leśny Dwór” odbył się kurs funkcyjnych. Kurs miał za zadanie przygotować 
harcerzy do pełnienia w drużynach zaszczytnej funkcji zastępowego. Miałem okazję 
uczestniczyć w nim jako drużynowy i jedna z osób prowadzących zajęcia. 
 Harcerze podczas kursu mieli okazję poznać sposoby planowania zbiórek, jej dobre 
zasady. Mieli również okazję wykazać się podczas zajęć z technik harcerskich tj. 
Samarytanka, pionierka i terenoznawstwo. Podczas tych zajęć ćwiczyli RKO na fantomach, 
przy mapie odnajdywali się w lesie oraz ćwiczyli budowę stosów ogniskowych jak i innych 
rzeczy mogących się przydać w życiu zastępu. Prócz zajęć brali także udział w grach 
przygotowanych przez kadrę, w jednej z nich ich zadaniem było zdobycie skarbu piratów. 
Nie odbyło się również bez dalszych wypraw podczas których zwiedziliśmy Karpacz, 
odwiedzając przy okazji Sosnówkę,  w której odbywały się żarskie obozy. 
 Zimowisko całe przebiegło w atmosferze świetnej zabawy. Uczestnicy potrafili 
wykazać się swoją kreatywnością oraz wiedzą. Kurs ten należał na pewno do jednych z 
lepszych i wiedza, która została podczas niego przekazana myślę, że na długo zostanie w 
głowach jego uczestników. Dla kadry kurs należał na pewno też do bardzo pouczających. 
Mieli okazję sprawdzić się w wielu sytuacjach, jak również wykazać swoimi 
dotychczasowymi umiejętnościami. Mam nadzieję, że spotkamy się jeszcze w tym gronie, 
aby powspominać chwilę, które spędziliśmy razem oraz, aby dodać nowe do naszych już 
jakże bogatych wspomnień. 

 
opwd. MICHAŁ WALL 
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organizowane przez  Komisję Kształcenia. 

 
 W dniach 7 – 9 marca 2008 roku w Ośrodku „Leśny Dwór” w Świbnej odbyły 
się warsztaty dla drużynowych i przybocznych „Rola gier i zabaw w pracy z 
drużyną”. Z naszej drużyny oprócz drużynowej (która prowadziła te warsztaty) 
uczestniczyły 3 osoby: Paulina Siemińska, Paulina Jędrzejewska oraz Kalina 
Graczyk.  

Kiedy wszyscy dotarli na miejsce, odbył się apel rozpoczynający 
warsztaty. Po apelu udaliśmy się na zajęcia integracyjne, które miały na celu 
integrację grupy i wzajemne poznanie się. Po zajęciach udaliśmy się na pyszną 
kolację. Po kolacji zawitało do nas dwóch druhów – dh Sławek i dh Paweł, którzy 
przy dźwiękach gitary i cieple kominka uczyli nas piosenek. Po kominku dalej 
uczestniczyliśmy w zabawach integracyjnych. Śmiechu było co niemiara.  

Następnego dnia przed śniadaniem odbyły się krótkie zajęcia prezentujące 
nam ćwiczenia, jakie można wykonywać z harcerzami podczas rozgrzewki i 
powitania dnia. Po pysznym śniadaniu poszliśmy trochę powirować na parkiecie 
przy melodii tańców integracyjnych. Krótki odpoczynek i już wychodziliśmy na 
dwór, gdzie odbył się indiański bieg. Przed biegiem jednak dh Wolly, jako jedyny 
mężczyzna w ośrodku, stanął na wysokości zadania i w tym szczególnym dla nas 
dniu osłodził nam życie. Po zjedzeniu słodkości dwóch grupach wyruszyliśmy na 
bieg. Mieliśmy wiele ciekawych zadań do wykonania, m.in. tańczyliśmy taniec 
indiański, robiliśmy sobie indiańskie makijaże oraz strzelaliśmy z łuku. Po 
powrocie od razu popędziliśmy na obiad, który był bardzo pyszny. Po ciszy 
poobiedniej odbyły się zajęcia na temat gier i zabaw, jakie można przeprowadzić w 
harcówce oraz propozycja turnieju na wesoło. Świetnie się bawiliśmy. Nastąpiła w 
końcu kolacja, a po niej ogniobranie z okazji Dnia Kobiet. Po refleksyjnym 
zakończeniu ogniobrania, które dało nam do myślenia, każda kobieta dostała 
pięknego tulipana. Dzień skończył się śpiewaniem do późnych godzin 
wieczornych.  

Następnego dnia po śniadaniu odbyła się harcerska msza święta 
poprowadzona przez kapelana hufca dh Arka Rzeteckiego. Po mszy sprzątnęliśmy 
ośrodek i wyruszyliśmy w drogę powrotną do domów. Już niedługo zobaczymy się 
znów na harcerskim szlaku. 

dh PAULINA JĘDRZEJEWSKA 
40 DH KORCZAKI 
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13 lutego w naszej drużynie odbyła się nietypowa zbiórka. Rada drużyny 

przygotowała się do niej porządnie. Po przyjściu na miejsce dh Patryk wygłosił 
gawędę na temat Walentynek. Po wysłuchaniu opowiadania stanęliśmy w szranki 
do turnieju o najlepszą walentynkową ekipę. Oprócz konkurencji sportowych 
musieliśmy się wykazać wiedzą na temat Walentynek oraz pomysłowością. 
Okazało się, że obie ekipy były wspaniałe. W nagrodę wysłuchaliśmy kilku 
utworów opowiadających o miłości. Następnie usiedliśmy do stolików i 
wykonaliśmy kartki walentynkowe. Nawet nikt z nas nie przypuszczał, że jesteśmy 
tacy zdolni. Naprawdę wyszły całkiem niezłe. Gdy już praca była skończona, 
wylosowaliśmy osobę, której wręczyliśmy swoja kartkę z życzeniami. W ten 
sposób wszyscy zostali obdarowani ślicznymi kartkami i poczuli magię 
walentynek. Zbiórka wszystkim się podobała, było na niej mnóstwo świetnej 
zabawy i wyznań miłosnych. 
 

dh PAULINA JĘDRZEJEWSKA 
 

 
15 luty 1945 to tego dnia Państwo Polskie 
Ustanowiło Władze na Ziemi Żarskiej.              
W obchodach 63 rocznicy upamiętniającej 
to wydarzenie wzięły udział szkoły Żarskie 
ze swoimi sztandarami były to zarówno 
szkoły średnie jak i przedszkola, 
przedstawiciele władz powiatu i miasta, 
kompania reprezentacyjna wojska 
polskiego z Żagania oraz delegacje trzech 
drużyn harcerskich: 6 ŻDH "ESKA IV" im 
Aleksandra Kamińskiego, 13 ŻDH 
"Tygrysy" i 4DH "Ogniste Smoki" . 

Pierwsza część uroczystości odbyła się przed ratuszem, gdzie miało miejsce przypomnienie 
wydarzeń tamtych dni. Następnie przy akompaniamencie orkiestry garnizonowej z Żagania 
nastąpiło wciągnięcie flagi Rzeczpospolitej Polskiej na maszt. Po czym zebrani przy 
ratuszu ludzie przeszli w pochodzie na cmentarz wojskowy gdzie pod pomnikiem "ku czci 
pamięci żołnierzy radzieckich'' została ustawiona warta w której skład weszła dwójka 
Żołnierzy i czwórka przedstawicieli przybyłych drużyn (2 harcerki, 2 harcerzy). Pod 
pomnikiem został odczytany apel poległych, po czym żołnierze oddali salwę honorową. 
Zostały również złożone kwiaty przez władze miejskie jak i osoby prywatne. Uczniowie ze 
szkół zapalali znicze pod pomnikiem a przedszkolaki robiły sobie pamiątkowe zdjęcia. 
  

                                                                             dh KRZYSZTOF GEMBARA 
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 Dnia 08.02.08r. do 10.02.08r. 40 DH Korczaki zorganizowała biwak 
harcerski o tematyce: „Podróż po Galaktyce”. Biwak odbywał się w SP                 
w Złotniku. Do naszej złotnickiej galaktyki zjechali również kosmici                   
z 6 żDH „ESKA IV”, 13 żDH „Tygrysy” oraz PDH „Lamparty”. Po apelu            
i przywitaniu nas przez króla Galaktikosa (dh Wolly) od razu zabraliśmy się 
do zajęć. Na dobry początek musieliśmy urządzić nasze planety i poznać 
innych ufoludków mieszkających w galaktyce. Kiedy wszyscy już sie 
zapoznali, odbyły się różne bardzo ciekawe zajęcia;), na których 
dowiedzieliśmy się sporo informacji na temat gwiazdozbiorów, 
horoskopów, planet Układu Słonecznego i wielu innych rzeczy 
znajdujących się w przestrzeni kosmicznej. 
 W sobotę poszliśmy na grę terenową w postaci biegu chińskiego...była 
wspaniała zabawa... zbieraliśmy materiały a na koniec robiliśmy z nich 
wspaniałe kolorowe rakiety. Później poszliśmy na pyszny obiad, który 
ugotowała 40 dh Korczaki...m...m...m...m...m...m pycha;) 
Wieczorem również odbyła się gra terenowa i podchody. Było świetnie. 
Wieczorne uroczystości zakończyły się ogniskiem z kiełbaskami                         
i donośnym śpiewem. 
W niedziele rano poszliśmy całą grupą w mundurach na msze do Kościoła 
w Złotniku. Po powrocie czekało na nas pyszne śniadanie, które 
przygotował nam druh Wolly. Po śniadaniu posprzątaliśmy szkolę i salę 
gimnastyczną... graliśmy jeszcze trochę na sali a później wszyscy się 
rozstali. Czas wrócić na ziemię. 
 
Biwak wszystkim się podobał. Było wesoło i kosmicznie. 
 
Po biwaku zostały miłe wspomnienia i dyplomy na pamiątkę.                         
Z utęsknieniem czekamy na kolejne nasze spotkanie. 
 
 
 

dh PAULINA JĘDRZEJEWSKA 
40 DH KORCZAKI 
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29.02.2008 Życzenia dla każdego ZUCHA    
  Z okazji Dnia Zucha specjalne życzenia do    
 wszystkich zuchów skierowała naczelnik  
  ZHP hm. Małgorzata Sinica. 

Warszawa, 29 lutego 2008  
Raz na cztery lata zuch się staje pępkiem świata! 

Wszystkie Moje Dzielne Zuchy 
29 lutego to dzień wyjątkowy. Pojawia się w kalendarzu raz na cztery lata. Tego dnia 
obchodzimy wyjątkowe imieniny. Imieniny Zucha – to Wasze imieniny. Imieniny zucha po 
raz pierwszy obchodzone były 1984 roku. Pomysłodawcą była grupa instruktorów 
skupionych wówczas wokół Centralnej Szkoły Instruktorów Zuchowych w Oleśnicy.  
 
Dlaczego właśnie 29 lutego?  

Każdy wie, że imieniny to rzecz 
wspaniała. Wszyscy są mili, 
obdarowują podarkami. W wielu 
graomadach zuchowych istnieje nawet 
specjalny obrzęd imieninowy dla 
solenizantów. Co jednak zrobić, jeśli 
zuch obchodzi imieniny w ferie lub 
wakacje? Z tego właśnie powodu 
wymyślono, aby imieniny wszystkich 
zuchów obchodzić jednocześnie. Z 
wielką pompą, uroczyście, ale za to 
jeden raz przez cały okres zuchowania 
(zuchy w gromadzie są od klasy 0 do 3 

- a więc przez 4 lata. Nie było więc kłopotu, który to ma być dzień spośród 1461 dni. 
Naturalnie wyszedł 29 lutego! Akurat raz na 4 lata! 
W tym dniu każdy zuch może spodziewać się czegoś niezwykłego, upominków, życzeń, 
wielu niezapomnianych wrażeń. 
Drogie Zuchy!  
Każdy Zuch może przeżyć je tylko raz podczas swej zuchowej przygody. Dlatego też chcę 
tym goręcej życzyć Wam, byście każdego dnia, jak na zucha przystało, byli prawdomówni, 
dzielni i odważni. Cieszcie się tym wyjątkowym świętem, załóżcie dumnie dziś mundury i 
wesoło pokażcie światu, jak dobrze być zuchem. 
Życzę Wam, Drogie Zuchy, byście mogły zawsze liczyć na pomocną dłoń Druhny 
Drużynowej lub Druha Drużynowego, który odkryje przed wami świat, przez wspólne 
radości, przygody i zabawy ukaże jego tajemnice.  Zuchy – Czuj ! 
hm. Małgorzata Sinica Naczelniczka ZHP 
 
Życzenia przesyła Namiestnictwo Zuchowe Hufca ZHP Żary im II Armii Wojska 
Polskiego wraz z członkami Komendy i Komendantem.  Czuwaj !   

pwd. Mirosław Wywijas 
 (gc) 
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Jest to pierwsza korespondencja w tym roku. 
Na wstępie przesyłamy serdeczne życzenia z okazji Nowego 2008 
Roku. Życzymy Czytelnikom, Wydawcom  i Redakcji Gazetki 
Komendy Hufca ZHP Żary,  „GONIEC”, dużo zdrowia w całym 
ciele, radości i szczęścia, oddanych Przyjaciół, miłości w sercu, 
trwałego wewnętrznego spokoju oraz satysfakcjonującego stanu 
konta. 
 Wasi  Ala i Bolek Jeśmanowie. 

P.S. Wszystkim Druhnom i Druhom wybranym do nowych władz Hufca ZHP Żary na  
kolejną  kadencję przesyłamy srdeczne gratulacje, a ustępującym gorące podziękowanie za 
dotychczasową pracę na rzecz dzieci i młodzieży  harcerskiej i instruktorów. Czuwaj! 
P.S. Pragniemy wszystkich zainteresowanych poinformować, że z dniem 28.01.2008 roku, 
o godzinie 19.04  zostaliśmy awansowani do tytułów Babcia i Dziadek, a  to za sprawą  
przyjścia na świat Amelii Francis  Jeśman, córeczki naszego syna Bartosza i jego małżonki 
Tanji. Dla pełnej informacji podajemy, że ważyła 3,700 kg i byla 52cm długa. Jesteśmy 
bardzo szczęśliwiymi dziadkami.  
Ala i Bolek  

                
  
 
 INTERWENCJA  RZADU  AUSTRALIJSKIEGO 
 
          Kilka miesięcy temu rząd federalny ogłosił, że sytuacja w Terytorium Północnym 
wymaga zdecydowanego działania, aby przerwać nadużycia seksualne i poprawić sytuację 
dzieci. Rząd przejął kontrolę w osiedlach aborygeńskich. Skierowano wojsko i ekipy  
cywilne. Zabroniono używania alkoholu, narkotyków. Ustalono, że tylko część zasiłków 
socjalnych może być używana na istotne potrzeby.  
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 Żeby jednak kontynuować tę akcję, zapobiegającą nie tylko nadużyciom 
seksualnym czy notorycznemu wąchaniu benzyny, trzeba kolejnych funduszy. Szefowa 
Northern Territory stwierdziła, że interwencja dała pozytywne wyniki. Zajęto się sprawą 
bezrobocia, złych warunków mieszkaniowych i edukacją. Dodatkowe siły policyjne 
poprawiły bezpieczeństwo. Powstrzymało przemoc domową. Zakazano spożywania  
alkoholu. 
         Rząd przejął kontrolę w 73 osiedlach aborygeńskich. Aktualnie do szkół uczęszcza 
duży procent dzieci pochodzenia aborygeńskiego. W osiedlu Finke w tej chwili uczęszcza 
około  80% dzieci. Niestety, w sąsiednim mieście, są nadal osoby handlujące alkoholem i 
narkotykami. Bywają przypadki przemocy i nadużyć seksualnych, a sprawcy unikają kary. 
Konieczny jest wspólny wysiłek rządu federalnego i stanowego oraz samych Aborygenów.  
                
   PREMIER  AUSTRALII  PRZEPRASZA  ABORYGENOW 
 
        Na uroczystej sesji parlamentu w dniu 13 lutego  2008 premier Australii i szef 
opozycji przeprosili Aborygenów za lata upokorzeń. Najpierw pozbawiono ich ziemi i 
zmuszano do pracy, potem siłą odbierano im dzieci, by wychowac je na Australijczyków. 
Matilda House-Williams, najstarsza kobieta z plemienia Nagabri, na których terenach 
zbudowano budynek parlamentu australijskiego, przekazała premierowi „różdżkę 
pojednania”.  
Wszystkim  „poprzednim 41 parlamentom  to się nie udało. Czasami działamy powoli, ale 
w końcu udaje się nam osiągnąć cel  (...) zaczynamy od jednego kroku, który przyczyni się 
do naprawienia pomyłek  przeszłości” -  mówił premier.  
W ramach  polityki przymusowej asymilacji  od 1910 roku do  lat 70-tych, tysiące 
aborygeńskich dzieci  odebrano rodzicom i przekazano białym rodzinom w ramach polityki 
przymusowej asymilacji. Oblicza się, że było ich około 100 tysięcy.  
Szerzej na ten temat w  następnym  liście. 
 
ŚWIATOWE  DNI  MLODZIEŻY  W  SYDNEY 
 
 Bieżący rok zapisze się w historii Australii niezwykłym wydarzeniem. W lipcu 
bowiem odbędą  się tu kolejne  „Światowe Dni Młodzieży”. Przybędą do Australii setki 
tysięcy młodzieży z pozostałych kontynentów. Świętowanie młodzieży chrześcijańskiej  
zapoczątkowano w 1985 roku w Rzymie, kiedy to Jan Paweł II zaprosił  młodzież z całego 
świata. Tak liczną obecnością zaskoczyła młodzież papieża. Wtedy to postanowiono 
spotykać się  systematycznie  w  różnych krajach. Rekordowa rzesza młodzieży  przybyła  
do Manilii na Filipinach, bo oblicza się na  4-milionów.  W roku 1991 przyszedł czas na  
Częstochowę, a ostatnie trzy lata temu miało  miejsce w Kolonii, w  Niemczech. 
Organizatorzy przewidują,  że od  14 do 29 lipca 2008 stolica Nowej Południowej  Walii 
gościć będzie co najmniej pół  miliona młodych ludzi z całego świata. Papież Benedykt 
XVI zapowiedział swoje przybycie do  Sydney  na 3 ostatnie dni. 
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AUSTRALIA    WPROWADZA   UBIEGAJACYM   SIE  O  OBYWATELSTWO   
AUSTRALIJSKIE  TEST NATURALIZACYJNY 
 
 Test upewnić ma, że osoby ubiegające się o obywatelstwo Australii posiadają wiedzę o 
tym kraju i że rozumieją obowiązki i przywileje wynikające z  przyjęcia  australijskiego) 
stylu życia. 
Przedmiotem testu są rzeczy uważane  za bardzo oczywiste, takie jak demokracja, 
wzajemny stosunek i tolerancja oraz wartości takie jak wolność słowa, czy równe szanse 
dla wszystkich. Ponadto obejmuje  australijską historię, tradycje, a także narodowe 
zwyczaje i symbole. 
Australijskie środki przekazu postulują wprowadzenie wielu ważnych dat z historii, które 
powinno się znać. 
Wszystko co potrzebujesz wiedzieć, by przygotować się do Testu, znajdziesz w 
bezpłatnym informatorze „Przyjęcie obywatelstwa Australii” (Becoming an Australian 
Citizen). 
Więcej informacji na ten temat znajdziesz na stronie internetowej: 
www.australia.gov.au/citizenship  
 
ZJAZD  ZALOŻYCIELSKI  AUSTRALIJSKIEGO ODDZIALU  „ZWPOSW” 
 
 Pod koniec stycznia br. odbył się zjazd założycielski Australijskiego Oddziału 
Związku Więźniów Politycznych Okresu Stanu Wojennego 1981 – 1989. 
Większą część zjazdu poświęcono na przedyskutowanie celów i zadań Związku. Dokonano 
wyboru zarządu. Przewodniczącym Australijskiego Oddziału ZWPOSW został pan 
Czesław Lipka.  
Ponadto zwrócono się do uczestników Zjazdu Krajowego o podjęcie uchwały i skierowanie 
jej do Rządu i Sejmu polskiego o zadośćuczynienie przez władze RP byłym więźniom  
politycznym i osobom represjonowanym przez reżim komunistyczny w kwestii rent i 
emerytur. 
 
 PROTEST POLONII  W  MELBOURNE 
 
PiS i LiD rywalizowały o stanowisko szefa Komisji Łączności z Polakami za Granicą. 
Ostatecznie otrzymał je Marek  Borowski z LiD. PO najpierw obiecała PiS, ale potem 
zmieniła zdanie. Powołanie pana Borowskiego odczytane zostało jako prowokacja 
wymierzona w środowiska polonijne.  
Na Zjeździe Delegatów Organizacji Członkowskich Federacji Polskich Organizacji w 
Wiktorii, złożony został w tej sprawie następujący wniosek: 
       „Zjazd Delegatów Polskich Organizacji w Wiktorii wyraża zaskoczenie i zdziwienie 
powołaniem Marka Borowskiego na przewodniczącego Sejmowej Komisji do Kontaktów  
z Polonią  zagraniczną. Zważywszy na jego polityczną przeszłość i jego udział w systemie 
represji narodu polskiego, nie widzimy możliwości współdziałania z tą osobą. Jego 
nominację odczytujemy jako poniżenie i lekceważenie 15-to milionowej Polonii”. 
       Delegaci Zjazdu przyjęli ten wniosek i będzie on przekazany Marszałkowi Sejmu 
Rzeczypospolitej Polskiej za pośrednictwem Konsulatu Generalnego RP w Sydney. 
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ROBERT  KUBICA  WSPIERANY  PRZEZ  MISS POLONIA   -  2007   
 
         Robert Kubica  rozpocznie nowy  sezon w  „Formule- 1” w  wyjątkowo pięknym 
towarzystwie, bowiem  przyleci  do Australii dopingować go Miss Polonia 2007, Barbara 
Tatara. W ubiegłorocznym Grad Prix uczestniczyła poprzednia Miss Polonia, Marzenna 
Cieślik. Marzenna udzieliła wielu wywiadów, spotkała się ze słynnym w świecie mody 
Flavio Briatore. Ubiegłoroczny sukces propagandowy Marzenny Cieślik, ułatwił ponowne 
zaproszenie przez organizatorów kolejnej Miss Polonia. Przedstawiciele innych krajów 
dopytywali, dlaczego znów zaproszono Miss Polonia, a nie na przykład Miss USA, albo 
Miss Brazylii. Organizatorzy odpowiadali, zresztą zgodnie z prawdą, że Polki są 
najpiękniejsze. Basia  spędzi czas w Australii bardzo aktywnie. Powitana będzie 13 marca 
przez Gubernatora Melbourne. Już dzień później weźmie udział w oficjalnym balu (ubrana 
w kreacje Ewy Minge), na który przyjedzie około tysiąca gości. Wcześniej jeszcze obejrzy  
kwalifikacje. Została zaproszona przez zespoły Hondy i McLarena na wizytę w boksie i 
spotkanie z kierowcami. Spotka się oczywiście z Kubicą, któremu będzie kibicować. Pani 
Tatara deklaruje, że od wyścigów samochodowych woli łyżwiarstwo figurowe. Z 
prowadzeniem samochodu nie ma żadnych kłopotów. Prawo jazdy uzyskała w wieku 18 
lat, za trzecim podejściem. Zapytana jak zareagowałaby, gdyby zaproponowano jej chociaż 
przez jedno okrążenie poprowadzenie bolidu. Zgodziłabym się. Nie czułabym strachu, ale 
nie jechałabym z prędkością 300 kilometrów na godzinę. 
      Nasza Miss będąc w Australii ma jednak przede wszystkim promować Polskę. Basia 
ma zapewnione wywiady dla telewizji z kilku krajów między innymi z Francji i Słowenii. 
Nie będzie to stanowić dla niej problemu, bo włada ośmioma językami. Serbski, bułgarski, 
rosyjski, a także angielski, niemiecki, chorwacki, bośniacki i czarnogórski. Tą szeroką 
znajomość języków wyniosła głównie ze studiów na filologii słowiańskiej. Marzy o pracy 
w telewizji. 
        Miss Polonia 2007 Barbara Tatara i prezes Biura Miss Polonia Elżbieta Wierzbicka, w 
Melbourne przebywać będą w dniach 12 – 19 marca. Organizatorzy Grand Prix są 
zachwyceni urodą Polek i poza Miss Australii zapraszane są tylko one.  
         Polonia australijska spotka się z paniami podczas Charity Coctail Party w dniu 
12.03.br. Miss Polonia 2007 odwiedzi 15 marca Polską Szkołę Sobotnią w dzielnicy 
Albion.   
MOJE  ULUBIONE  POWIEDZONKA  
          - Ukradł facet krzesło  i poszedł siedzieć. 
          -Szedł facet koło sklepu rybnego i go wyśledzili. 
          -Szedł fecet koło koparki i dał się nabrać 
          -Wyjrzał żołnierz z okopu i coś mu do łba strzeliło. 
          - Szedł facet koło butelki i mu wlali. 
          - Poszło dwóch lodziarzy na wojnę. Jeden dostał kulkę, a drugi z automatu. 
          -Poszedł filatelista na wojnę i dostał serię. 
          -Kupił facet długopis i go spisali. 
          -Szedł sobie bezrobotny i spotkał go zawód. 
          -Był sobie ginekolog i coś przeskrobał. 
Dalszy ciąg nastąpi… 
Z harcerskim pozdrowieniem Czuwaj!                                                  

hm. BOLESŁAW JEŚMAN  
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W dniu 23 lutego 2008 odbyła się kolejna edycja turnieju sprawnościowo – 

metodycznego „Harcbit”. 
Organizatorem turnieju było Namiestnictwo Harcerskie.  

W turnieju wzięło udział siedem drużyn: 20 DH z Mirostowic Dolnych, 54 DH 
Korczakowcy z Lubanic, DH Lampart z Przewozu, 13 ŻDH Tygrysy, 1 ŻDH „Wilki”,            
6 ŻDH „Eska IV” oraz 40 DH Korczaki. 

Turniej rozpoczęto od konkurencji sportowych, które prowadził dh Wojciech Hercik. 
Podczas konkurencji sportowych oceniano stopień prawidłowości wykonania zadania, 
zachowanie i zaangażowanie w wykonywaniu poleceń i oczywiście zdrową rywalizację. 
Uczestnicy rozwiązywali także krzyżówkę. Odgadnięte hasło to „Krzyż Harcerski”. 
Rysowali logo związane z Harcbitem. Opracowywali okrzyk lub zawołanie związane z 
turniejem. Odpowiadali na pytania mini testu z dziedziny sportu. 

Po zmaganiach drużyny spotkały się w kręgu, gdzie pod przewodnictwem dh Michała 
Walla i innych drużynowych prezentowano pląsy i piosenki przygotowane jako jedno z 
zadań przed turniejem. Na zakończenie turnieju drużyny otrzymały dyplomy oraz nagrody 
– niespodzianki.  

I miejsce zajęła 40 DH  Korczaki ze Złotnika, II miejsce 13 ŻDH Tygrysy, a trzecie 
miejsce 54 DH Korczakowcy z Lubanic oraz 20 DH z Mirostowic. Drużyny, które 
wcześniej zadeklarowały po turnieju udały się  na basen Wodnik.  

W moim odczuciu była to wspaniała impreza. Turniej od lat jest imprezą, na której 
drużyny rywalizują między sobą. Mogą wykazać się przede wszystkim sprawnością i 
wiedzą ogólno harcerską. Wspaniała dlatego też, że podczas turnieju na twarzy harcerzy 
było widać uśmiech i zadowolenie. Nawet podczas krótkich dwóch przerw sala 
gimnastyczna zaludniała się od grających harcerzy w piłkę.  

Przed rozpoczęcie imprezy i w trakcie trwania harcerze wręczali sobie nawzajem 
kartki z okazji Dnia Myśli Braterskiej. Jednym z zadań turnieju było przygotowanie kartki 
– pocztówki na Dzień Myśli.  
Namiestnictwo Harcerskie składa występującym drużynom podziękowanie za aktywnych 
udział i miłą atmosferę którą stworzyli podczas zabawy.  
Drużynowym dziękujemy za współorganizację turnieju. Wzięli oni aktywny udział w 
pracach sędziowsko dopingujących. Serdeczne podziękowanie również kierujemy dla dh 
Artura Jankowiaka, który włączył się w organizacje turnieju.  
Zapraszamy za rok.  
 
 
 

hm. SŁAWOMIR PWŁOWICZ 
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„TYDZIEŃ  EKOLOGICZNY”-15.04.-25.04.2008r. 
 

Związek Harcerstwa Polskiego – Komenda Hufca w Żarach 
Szkolne Koła Ligi Ochrony Przyrody 

proponują harcerzom i młodzieży niezorganizowanej 

w  dniach  15.04.-25.04.2008r. 
 

TYDZIEŃ EKOLOGICZNY  „ ŻARSKIE PARKI” 
 

I. Konkurs plastyczny na plakat „ MÓJ PARK”  na formacie A-3 lub A-4. 

 

II. Zdjęcia  - FOTOKONKURS – PRZYRODNICZE OSOBLIWOŚCI NASZEGO                        

                     MIASTA I OKOLICY -  zdjęcia ciekawych pomników przyrody, skwerów,    

                                                              drzew, roślin w naszych parkach itp.    
  
III. Zwiad ekologiczny  – wykonanie ewidencji ciekawych miejsc przyrodniczych, 

                                          opisanie dzikich wysypisk śmieci lub innego nie właściwego     

                                          zachowania się człowieka na terenie parków lub w ich pobliżu. 

 

IV. Film multimedialny  -o swoim parku lub wg Ciebie ciekawych obiektach, miejscach      

                                   przyrodniczych, interesującym komentarzem do niego. 

 

V. MARSZ NA ORIENTACJĘ SZLAKAMI POMNIKÓW PRZYRODY PO                   
     ZIELONYM LESIE  w dniu 15 kwietnia. W marszu biorą udział patrole 4 osobowe. 

    Zbiórka uczestników 15.04. o godz. 13
00

 w Szkole Podstawowej nr 2, ul. Witosa. 

   Trasa marszu: SP-2 - ZIELONY LAS - stadion SYRENA. Wpisowe od uczestnika 2 zł. 
 

     Zgłoszenia prosimy kierować do KH ZHP ŻARY– tel. (068) 374-32-42. do 15.04. 

VI. RAJD  Rowerowy i Pieszy  na  trasie Żary - Świbna – Zielonym Szlakiem,                 
                                w dniach - 18.04.-20.04.   
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START:  rowerowy -18.04. godz.15
30

, 

                               pieszy o godz. 15
00

 z parku przy ulicy Czerwonego Krzyża. 

    Patrole 4-6 osobowe na rowerach i pieszo. Zadania na trasie z podstawowych przepisów      

ruchu drogowego oraz ekologii i metodyki harcerskiej. W  Świbnej - gra terenowa, 

ognisko, wędrówki po lesie, wycieczka rowerowa po okolicy (wywiady z ludźmi, historia i 

tradycje tych okolic). Patrole muszą być wyposażone w śpiwory. 

       Wpisowe 30.00  zł.  od uczestnika (opłata za noclegi i wyżywienie). 

Powrót-20.04.o godz. 11
00

 autobusem uczestnicy rajdu pieszego lub rowerami uczestnicy 

rajdu rowerowego.    

 

   VII. 22 kwietnia  DZIEŃ  ZIEMI  -  „SESJA EKOLOGICZNA”  

     25.04. w Harcerskim Ośrodku Szkoleniowo-wypoczynkowym  godz. 1000
 

     Na spotkaniu tym zostaną podsumowane konkursy, rajdy, marsze i wręczone nagrody. 

 

VIII. Termin zdawania prac: (konkurs plastyczny i zwiad ekologiczny) 

       upływa w dniu  15.04.2008 r. Zgłoszenia, opłaty i sprawy organizacyjne:      

 

Komenda Hufca ZHP Żary ul. Rynek 17 
tel. (068)374-32-42 lub (068) 374-38-41  

zary@zhp.pl 
Zapraszamy do udziału w Tygodniu Ekologicznym 

 
                                                                     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Organizatorzy 
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Posiedzenie Komendy Hufca ZHP Żary 12.02.2008 
 
1. Sprawozdanie z HAZ  
    a) Omówienie zimowiska w Krakowie  
    b) Omówienie kursu funkcyjnych warsztatów Świbnej 
2. Przedstawienie planu warsztatów metodycznych przez dh Katarzynę Jarosz 
3. Plan kształcenia na rok 2008 - przedstawiony przez dh Katarzynę Jarosz 
4. Regulamin Rankingu drużyn - omówienie przez dh Marcina Tura 
5. Plan imprez hufcowych po weryfikacji.  
6. Spis harcerski  
7. Stan przygotowań do Dnia Myśli Braterskiej  
9. Zadania na miesiące marzec i kwiecień, wynikające z opracowanego planu  członka 
Komendy przedstawione przez poszczególnych członków 
10. Sprawozdanie finansowe i pozyskiwanie środków (styczeń –luty) przedstawione przez 
dh Mirosława Zengiela 
11. Przedstawienie złożonych wniosków-programów  do konkursów ogłoszonych przez 
     - Senat RP 
     - Marszałka Województwa 
     - Burmistrza Miasta Żary 
     - Komendanta Ochotniczego Hufca Pracy 
Wnioski omówione przez dh Mirosława Zengiela i dh Krystynę Zengiel 
12. Sprawy kwatermistrzowskie 
       a) piec w Świbnej 
       b) samochód „Kangoo” 
       c) łazienka w Świbnej 
13. HAL 
      a) pismo do Nadleśnictwa Gryfice-Łukęcin 
      b) realizacja zaleceń Sanepidu- Łukęcin 
      c) Świbna – sprawa doprowadzenia wody  
14. Hufcowa Komisja Stopni - ustalenia organizacyjne i Projekt Statutu Stowarzyszenia 
 „Wędrówka i Wypoczynek” przedstawione przez dh Krystynę Zengiel 
 15. Sprawy różne  
     - dyżury w Hufcu 
     - ustalenie stałego dnia posiedzenia Komendy Hufca  
       (pierwszy wtorek każdego miesiąca) 
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Tematyka narady drużynowych w dniu 20.02.2008 
 
1. Sprawozdanie merytoryczne i finansowe z zimowisk Hufca ZHP Żary: 
a) kurs zastępowych w Świbnej 26.01. - 02.02.2008 rok – 41 uczestników, 
b) zimowisko w Krakowie  30.01. - 06.02.2008 rok – 20 uczestników. 
2. Spis harcerski i instruktorski 2008. 
3. Dzień Myśli Braterskiej – 22 luty 2008 rok. 
4. „HARCBIT”- spotkanie metodyczno-sprawnościowe harcerzy z okazji Dni Myśli 
Braterskiej -23.02.2008r. 
5. Warsztaty z gier i zabaw 7- 9 marca 2008 roku dla instruktorów i funkcyjnych. 
6. „Powitanie Wiosny” - 28-30.03.2008 rok. 
7. „Tydzień Ekologiczny” - 14-25.04.2008 rok. 
8. Biwaki drużyn marzec - kwiecień 2008 rok w Świbnej. 
9. V Edycja Kursu Drużynowych (zuchowych i harcerskich). 
10. Hufcowy Przegląd Piosenki Harcerskiej w Nowych Czaplach 6-8.06.2008 roku. 
11. Stopnie instruktorskie (przewodnik - podharcmistrz)-dyżury Hufcowej Komisji Stopni 

Instruktorskich. 
12. Sprawy różne. 

 
 

Posiedzenie Chorągwianej Komisji Rewizyjnej 1 marca 2008 
 

Dnia 1 marca 2008 roku w Komendzie Chorągwi Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze 
odbyło się spotkanie przewodniczących Komisji Rewizyjnych.  
Na spotkaniu omówione zostały następujące tematy: 

1) Plan pracy na rok 2008 HKR 
2) Kontrola opłacania składek na poziomie drużyn 
3) Analiza rentowności baz harcerskich 

Ponadto zostały poruszone tematy związane z ochroną danych osobowych jak i  spisem 
harcerskim na rok 2008 
   
 

Posiedzenie Komendy Hufca w dniu 04.03.2008 
 
1. Przedstawienie zadań wykonanych przez członków Komendy za miesiąc luty. 
2. Ocena realizacji zadania programowego Harcbit. 
3. Analiza spisu harcerskiego 2008. 
4. Informacja z narady Komendantów Hufców.  
5. Przestawienie finansowe i merytoryczne programów zatwierdzonych przez Urząd 
Miasta. 
      -Tydzień Ekologiczny, 
     - Historycznym szlakiem przez Łużyce Wschodnie, 
     - Ścieżki sprawności fizycznej, 
     - Szkolenie harcerskich wychowawców, 
     - Betlejemskie Światełko Pokoju, 
     - Razem jest weselej… . 
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6. Ustalenia dotyczące nowego numeru „Gońca”. 
7. Zatwierdzenie terminów HAL – Łukęcin 2008.  
        a) I  turnus  od 28 czerwca - 12 lipca 2008. 
        b) II turnus od 12 lipca       - 26 lipca 2008. 
        c) Świbna - od 23 czerwca - 06 lipca 2008 - obóz międzynarodowy. 
8. Omówienie zasad nowego ubezpieczenia harcerzy (NW -5 zł) i instruktorów (OC-15 zł). 
9. Sprawozdanie z realizacji zadań związanych z demontażem, wykonaniem i montażem 
nowego pieca Centralnego Ogrzewania w Harcerskim Ośrodku w Świbnej. 
10. Rok 2008 - rokiem Andrzeja i Olgi Małkowskich - program i zadania. 
11. Tematyka spotkania drużynowych w dniu 05.03.2008. 
12. Wycieczka instruktorska 11-13 kwietnia 2008 roku w góry Stołowe Polanica-Kudowa. 
13. Wycieczka instruktorska do Studgartu 27.04. - 02.05.2008. 
14. Sprawy różne. 
 
 

Porządek narady drużynowych i opiekunów 05.03.2008  
 
  1. Spis harcerski 2008. 
  2. Ubezpieczenie instruktorów i harcerzy na biwakach rajdach i zbiorkach obozach 
  (informacja z narady Komendantów Hufców w Zielonej Górze) 
  3. Propozycje programowe na miesiąc marzec- kwiecień. 
- referują namiestniczki: zuchowa i harcerska 
- referuje  szefowa Komisji Kształcenia 
- referują z-cy komendanta Hufca 
 -referuje Komendanta Ośrodka Harcerskiego „Leśny Dwór” 
  4. Szkolenie  w ramach spotkania drużynowych – referuje – szefowa Komisji Kształcenia 
  5. Realizacja składek  za rok 2007 i naliczenie składek na 2008. 
  6. Sprawy różne.                                                                                                              
 
 

Porządek  posiedzenia Hufcowej Komisji Stopni (HKS)  dnia 11.03.2008 
 
1. Informacja z  narady przewodniczących HKS w Zielonej Górze organizowanej 
    przez Chorągwianą Komisje Stopni 
2. Omówienie  regulaminu HKS i systemu przyznawania stopni 
3. Rola opiekuna  w realizacji stopni instruktorskich 
4. Omówienie tematyki szkolenia opiekunów prób 
5. Współpraca z   Komisją Kształcenia- ustalenie tematyki szkolenia  
   dla każdego  z członków HKS 
6. Podjęcie uchwały w sprawie: 

a) systemu otwierania prób instruktorskich 
b) dyżurów HKS (w  drugi  wtorek  każdego miesiąca godz.14,30-15,30,oraz w każdy 

wtorek 13,00-15,00 pełni dyżur  przewodnicząca HKS) 
 
 

 (gc) 
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Jasiu mówi do ojca: 
-Tato! Wzywają cię do szkoły! 
-A co znowu zrobiłeś? 
-Nic... Tylko stolik wysadziłem... 
Po trzech dniach: 
-Tato! Wzywają cię do szkoły! 
-A co znowu zrobiłeś? 
-Nic... Tylko ławkę wysadziłem... 
Po tygodniu: 
-Tato! Wzywają cię do szkoły! 
-Nie pójdę już więcej do twojej szkoły! 
-Słusznie. Po co chodzić po ruinach.. 
 
 
14 czerwca 2006 Dortmund. Komentuje Dariusz Szpakowski: 
- I oto proszę państwa, na murawę wybiega drużyna polska. Biało czerwone stroje z orłem 
na piersi. Do piłki podbiega Jacek Bąk podaje do Kosowskiego ten drybluje... przerzut na 
lewą stronę boiska do Smolarka, strzał i GOOOOOOL.... 
Przy piłce znowu Kosowski,... Żurawski.... podaje do Krzynówka, ten krótko do Jelenia 
strzał i..... GOOOOOOL! Jak wspaniale gra dzisiaj nasza Narodowa Reprezentacja... 
Ale teraz krzyk na trybunach wzmaga się bardzo, bo oto z tunelu wybiegają na boisko 
piłkarze niemieccy... 
 
Nocny koszmar Breżniewa: na Placu Czerwonym siedzą Czesi i jedzą macę pałeczkami... 
 
Święty Mikołaj siedzi przy stole i czyta listy od dzieci. Otwiera jeden: 
"Mikołaju, Mikołaju, czyś ty z lasu, czyś ty z..." 
"Eeee, to czytałem", myśli Mikołaj i wyrzuca list do kosza. Otwiera następny: 
"Mikołaju nasz, dużo paczek masz, jak Cię ładnie..." 
"Eeee, to już znam". Otwiera następny: 
Witaj Święty Mikołaju. Pisze do ciebie Zosia Kowalska, lat 5. Proszę, Mikołaju, nie 
wyrzucaj tego listu i doczytaj go do końca. A najlepiej... 
...przeczytaj dwa razy. Mikołaju, to nie spam, to realny sposób na zarobienie pieniędzy..." 

 

Jak podaje BBC, w jednym z domów na przedmieściach Londynu zarwało się piętrowe 
łóżko. 17 Polaków odniosło niegroźne obrażenia. 

 
 

(gc) 
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1          

2       2 , 5  

3        

4     1   

5 4    8 

6            

7  7     

8       

9     3  

10 6       

 
1. Miasto nad Wisłą. 
2. Wojewódzkie miasto woj. Zachodniopomorskiego. 
3. Stolica kotliny kłodzkiej. 
4. Miasto „pod ziemią”. 
5. Jednio z miast trójmiasta. 
6. Z jeleniem w herbie. 
7. .……………. Wielkopolski. 
8. Dawna stolica Polaków. 
9. Miasto z Beskidem na południu 
10. W centrum Karkonoszy.  

 
Hasło krzyżówki utworzą literki z oznaczonych pół od 1 – 8. Hasło należy przysłać                
e-mailem na adres redakcji, podany w stopce redakcyjnej. Na szczęśliwców wylosowanych 
przez redakcje, Czekają atrakcyjne nagrody  ☺ Hasło z poprzedniego numeru brzmi 
ZIMOWISKO. Szczęśliwcom gratulujemy nagród.  
 

 
(gc) 
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Wszystkim Druhnom, Druhom i czytelnikom „GOŃCA”Wszystkim Druhnom, Druhom i czytelnikom „GOŃCA”Wszystkim Druhnom, Druhom i czytelnikom „GOŃCA”Wszystkim Druhnom, Druhom i czytelnikom „GOŃCA”    
z okazji Świąt Wielkiej Nocy,z okazji Świąt Wielkiej Nocy,z okazji Świąt Wielkiej Nocy,z okazji Świąt Wielkiej Nocy,    

wszystkiego najlepszego, zdrowia, spokoju ducha orazwszystkiego najlepszego, zdrowia, spokoju ducha orazwszystkiego najlepszego, zdrowia, spokoju ducha orazwszystkiego najlepszego, zdrowia, spokoju ducha oraz        
Wesołych Świąt oraz mokrego Dyngusa i smacznego jajka Wesołych Świąt oraz mokrego Dyngusa i smacznego jajka Wesołych Świąt oraz mokrego Dyngusa i smacznego jajka Wesołych Świąt oraz mokrego Dyngusa i smacznego jajka                                 

życzążyczążyczążyczą    
 

    
    

Komenda Hufca oraz Komenda Hufca oraz Komenda Hufca oraz Komenda Hufca oraz Redaktorzy GOŃCRedaktorzy GOŃCRedaktorzy GOŃCRedaktorzy GOŃCAAAA    
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