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Napisz do nas! Czekamy na Twoje artykuły.
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Związek Harcerstwa Polskiego    
Komendant Hufca 
Im. II Armii Wojska Polskiego
HUFIEC ŻARY

Rozkaz L1/2010
2.3.1. Powołuję Kadrę VI Edycji Kursu Drużynowych w następującym 

składzie:
1. Komendantka Kursu    - phm. Katarzyna Jarosz  
2. Drużynowa Drużyny Kursowej - pwd. Katarzyna Ślązak
3. Przyboczny Drużyny Kursowej - dh Piotr Brudny

3.2.3.  Rozwiązuję z dniem 29.03.2010 r.
• 13 ŻDH „Tygrysy”
• 1 GZ „Leśne Sowy”

3.3.1.  Zwalniam z funkcji drużynowej/-go:
• 13 ŻDH „Tygrysy” pwd. Adam Biegański
• 1 GZ „Leśne Sowy” dh Justyna Ganczar
Dziękuję Druhnie i Druhowi za dotychczasową służbę instruktorską.
Życzę dalszych sukcesów osobistych i podjęcia służby
instruktorskiej na nowych odcinkach pracy możliwych do
realizacji w nowej sytuacji życiowej i organizacyjnej.

7.2.1.  Na wniosek Hufcowej Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 
12.12.2009 roku otwieram próbę na stopień podharcmistrza 
druhnom:
 pwd. Ewie Zabawie – opiekun hm. Krystyna Zengiel
 pwd. Marzenie Łabudzie – opiekun hm. Regina Wojtaszewska

13.2.1. Udzielam urlopu instruktorskiego: 
  phm. Andrzejowi Klińskiemu
  pwd. Iwonie Zabawie

13.2.2. Na wniosek Administratora Ewidencji na poziomie Hufca  ophm.
Sławomira Bogdanowicza nadaję uprawnienia i dopuszczam 
do Administrowania Systemem Ewidencji na poziomie drużyn 
następujące druhny i druhów: pwd. Katarzyna Gruber, dh Dorota 
Grzebyk, hm. Piotr Karalus.

hm. Mirosław Zengiel

Żary, dn. 29.03.2010r.
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Tematyka Komendy
2 marca 2010

I. Wydarzenia od ostatniego spotkania. 
1. Wnioski zatwierdzone przez Burmistrza Miasta Żary na 2010:

pozytywnie:
a) „Tydzień Ekologiczny” 12 – 25 kwietnia 2010,  
b)  „Na przekór losowi”- Świbna – 06-16.052010 Zlot NS,
c) „Światło Betlejemskie XVIII raz w ŻARACH ”  06-23.12.2010,
negatywnie:
d) Wędrować między historia, a dniem dzisiejszym 17.II. 

Kolacja otwarcia – 12-14.11.2010 – Biwak Zwycięstwa,
e) „Rajd - szlakiem pamięci Żołnierzy II Armii Wojska 

Polskiego” Bohater Hufca ZHP Żary  10-20.04.2010,
f) „Harcerskie Ideały” – kurs drużynowych – 4 spotkania cykliczne,
g) HISTORYCZNYM   SZLAKIEM  PRZEZ  ŁUŻYCE 

WSCHODNIE – CYKL 3 BIWAKÓW,
h) dotacja do HAL*2010 Ukraina, pozostałe dwa brak decyzji.

2. Hufcowy Dzień Myśli Braterskiej w Lubsku – 22.02.2010.
3. Uroczysta zbiórka z okazji 100 lecia Harcerstwa w hufcu Żarskim, 

spotkanie kadry z władzą administracyjną i samorządową – 25.02.2010 
w restauracji „Amber”.

4. Spotkanie w Delgaturze i postanowienie odnośnie naboru na szkolenie 
kadry.

5. Zaproszenie z Niemiec do Sztuttgartu 30.04. – 5.05.2010.
6. Harcbit – podsumowanie.
7. Goniec (1) 73.
8. Szkolenie 06.02.2010. Obecne osoby hm. Piotr Karalus, dh Katarzyna 

Gruber.
9. Kalendarz imprez.
 

II. Zadania na okres marzec 2010.
1. Wnioski do MEN – MON d.s. Kombatantów - KO Gorzów Wlkp., Starosty 

Żarskiego.
2.  100 – lecie Harcerstwa Polskiego na terenie Hufca Żary.
3. 1% podatku na Organizację Pożytku Publicznego dla Hufca ZHP Żary.
4. Monitorowanie Zlotu w Krakowie.
5. Wizytacje członków Hufcowej Komisji Rewizyjnej w drużynach.
6. Szkolenie drużynowych – nabór – informacje do szkół pismo wsparte 

podpisem Kierownika Zespołu Wizytatorów w Żarach.
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a) kadra szkoleniowa, program itp.
7. Kolejny rozkaz L1/2010:

a) nadanie uprawnień do ESHD dh Katarzynie 
Gruber i hm. Piotrowi Karalusowi

b) urlop instruktorski dla instruktorów: Iwona 
Zabawa, Andrzej Kliński, Justyna Ganczar.

c) rozwiązanie drużyn 1 GZ „Leśne Sowy”, 13 ŻDH „Tygrysy”.
d) Komisja Stopni Instruktorskich zamknięcia i otwarcia prób.

8. Składki instruktorskie i harcerskie.
9. Biwak Powitanie Wiosny „Wiosenna Majsterka” 19-21.03.2010, program 

i nabór.
10. Lokalizacja obozów letnich w Łukęcinie – wyjazd na lokalizacje pisma 

– dokumentacja.
11. Goniec www.goniec.org , pytanie sondażowe, układ wejścia dla KSI i ZKK, 

umieszczenie wykazu instruktorów z czynnym prawem wyborczym 
i z biernym prawem wyborczym, program Namiestnictwa Harcerskiego 
na 2010. 

Tematyka Namiestnictwa
1 marca 2010

Podczas spotkania zostały poruszone następujące tematy:
-  biwak powitania Wiosny
-  bieg z okazji „Akcji pod Arsenałem”
-  impreza „Tydzień Ekologiczny”

W drodze burzliwych rozmów na posiedzeniu namiestnictwa ustalono 
następujące sprawy:
-  w sprawie biwaku Powitania Wiosny do organizacji tej imprezy został 

już wyznaczony zespół, który już dokonał pewnych ustaleń;
-  w związku z nadchodzącą rocznicą „Akcji pod Arsenałem”, 

namiestnictwo proponuje wszystkim środowiskom harcerskim wzięcie 
udziału w biegu harcerskim po ulicach Żar. Termin imprezy ustalono 
na 27.03. Opracowano tym samym plan i przebieg całej imprezy, na 
odpowiedzialnego za tę imprezę wybrano Magdę Rowińską;

-  na spotkaniu został również ustalony plan i harmonogram tegorocznego 
„Tygodnia Ekologicznego”,  którego pilotowania podjął się Marcin Tur.
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Odprawa drużynowych 
– opiekunów
3 marzec 2010

I. Wydarzenia od ostatniego spotkania. 

1. Hufcowy Dzień Myśli Braterskiej w Lubsku – 22.02.2010.
2. Uroczysta zbiórka z okazji 100 lecia Harcerstwa w hufcu Żarskim 

spotkanie kadry z władzą administracyjną i samorządową – 25.02.2010 
w restauracji „Amber”.

3. Spotkanie w Delgaturze i postanowienie odnośnie naboru na szkolenie 
kadry.

4. Zaproszenie z Niemiec do Sztuttgartu 30.04. – 5.05.2010.
5. Harcbit – podsumowanie.
6. Szkolenie 06.02.2010. Obecne osoby hm. Piotr Karalus, dh Katarzyna 

Gruber.
7. Nie przeszkolone osoby: DOROTA GRZEBYK, MAŁGORZATA 

MARKOWSKA, HALINA CIEŚLAK, MIROSŁAWA SKIBA, MARIA GONIA, 
IWONA GRZESZCZUK.

8. Kalendarz imprez dostępny na www.goniec.org 
9. Nowy nr Gońca 1 (73) dostępny w wersji papierowej w Hufcu lub na 

www.goniec.org 
 
II. Zadania na okres marzec 2010.

1. Wnioski do MEN – MON d.s. Kombatantów - KO Gorzów Wlkp., Starosty 
Żarskiego.

2. 100 – lecie Harcerstwa Polskiego na terenie Hufca Żary.
3. 1% podatku na Organizację Pożytku Publicznego dla drużyny-  Hufiec 

ZHP Żary.
4. Monitorowanie Zlotu w Krakowie.
5. Szkolenie drużynowych – nabór – informacje do szkół - pismo wsparte 

podpisem Kierownika Zespołu Wizytatorów w Żarach.
a) kadra szkoleniowa, program itp.

6. Kolejny rozkaz L1/2010:
a) nadanie uprawnień do ESHD dh Katarzyna 

Gruber i hm. Piotr Karalus
b) urlop instruktorski dla instruktorów: 

Iwona Zabawa, Andrzej Kliński,
c) rozwiązanie drużyn 1 GZ „Leśne Sowy”, 13 ŻDH „Tygrysy”,
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d) powołanie drużyny próbnej GZ „Leśne Sowy”,
e) Komisja Stopni Instruktorskich zamknięcia i otwarcia prób,
f) powołanie Komendy na Kurs Szkoleniowy.

7. Składki instruktorskie i harcerskie (opiekunowie).
8. Biwak Powitanie Wiosny „Wiosenna Majsterka” 19-21.03.2010, program 

i nabór.
9. Lokalizacja obozów letnich w Łukęcinie – wyjazd na lokalizacje pisma – 

dokumentacja.
10. Sprawy różne – wniesione.

hm. Mirosław Zengiel                                                                                               
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S O N D A Ż

Sondaż 3 Drużyny Harcerskiej 
„LEŚNE MRÓWY”
1. Jakie są cele Waszej działalności?
 Przede wszystkim zależy nam na dobrym zorganizowaniu sobie czasu. 
Dzięki zbiórkom harcerskim możemy spędzić swój wolny czas bardzo 
przyjemnie i pożytecznie.  Poprzez zabawę poznajemy dobre – harcerskie 
wartości, które potem wcielamy w życie. Dzięki zbiórkom harcerskim 
poznajemy nowych przyjaciół, uczestniczymy w imprezach organizowanych 
przez KH ZHP Żary i poznajemy „świat harcerskich przygód”. Zbiórki mają 
więc na celu bawić, uczyć jak spędzać wolny czas, ale z pewnością dają 
pożyteczne lekcje szczęśliwego życia wśród innych ludzi, w różnym wieku 
i na różnych stanowiskach. 

2. Czy bierzecie czynny udział w imprezach organizowanych przez 
KH?
 Nasza drużyna zawsze stara się uczestniczyć w miarę możliwości 
w jak największej liczbie imprez hufcowych. Bierzemy udział w Wigiliach 
Harcerskich, korzystamy z Harcerskich Akcji Letnich i Zimowych. Naszym 
drugim domem stała się Świbna, w której bardzo często bywamy na biwakach, 
czy to integracyjnych z innymi drużynami hufca, czy też na biwakach 
tematycznych  np. z okazji Tygodnia Ekologicznego czy rozpoczęcia roku 
harcerskiego. Uczestniczyliśmy także w Festiwalu Piosenki Harcerskiej 
oraz w obchodach 60-lecia Hufca ZHP Żary w Świbnej. Poza tym staramy się 
jeździć z odwiedzinami do zaprzyjaźnionych drużyn, a także samodzielnie 
organizować takie imprezy, na których mamy okazję spotkać się z naszymi 
kolegami – harcerzami.

3. W jaki sposób zdobywacie środki finansowe na swoją działalność?
 Zawsze staramy się zrobić jak najwięcej akcji zarobkowych, by pozyskać 
środki finansowe na nasze cele – biwaki harcerskie, zakupienie mundurów 
itd. Naszą nową tradycją stało się roznoszenie po wsi Marszów i Olszyniec 
Światła Betlejemskiego. Wszyscy mieszkańcy zawsze chętnie nas przyjmują 
i starają się wspomóc naszą działalność, za co im serdecznie dziękujemy. 
 Do tej pory także organizowaliśmy sprzedaż ozdób świątecznych – 
bożonarodzeniowych i wielkanocnych. Stoiska zawsze ustawione były na 
korytarzach naszej szkoły, a prace wykonane były przez nas podczas zbiórek 
harcerskich lub na kółku plastycznym, na które także uczęszczamy. 
 Działalność naszej drużyny zawsze wspomagały zyski z zabaw 
dochodowych organizowanych w Świetlicy Wiejskiej w Marszowie. Zabawy 
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S O N D A Ż

te były organizowane z różnych okazji – andrzejki, walentynki, Sylwester 
itp. Zebrane pieniądze podczas tego typu dancingów przekazywane były 
na zakupienie potrzebnego wyposażenia dla szkoły, w tym też naszej 
drużyny. 

4. Jak wygląda wychowanie patriotyczne w Waszej drużynie?
 Nasza drużyna bardzo aktywnie działa w imprezach szkolnych, 
zwłaszcza tych dotyczących historii Polski, uświęcenia polskich bohaterów 
i upamiętnienia ich czynów, dlatego też przygotowujemy apele i programy 
artystyczno – muzyczne z okazji 11 listopada, Konstytucji 3 maja. Staramy 
się, aby co roku odbyło się kilka zbiórek poświęconych historii Polski 
i naszym patriotycznym wzorcom. 
 W ramach wychowania patriotycznego uczestniczyliśmy także 
w obchodach rocznic Forsowania Nysy Łużyckiej w Przewozie.

5. Czym jest dla Waszej drużyny ideologia harcerska?
 Ideologia harcerska jest dla nas drogowskazem w życiu harcerskim 
i codziennym. Pokazuje nam, jak należy czynić, by żyć w zgodzie z innymi 
i sobą samym, nie czyniąc nikomu krzywdy. Dzięki zbiórkom harcerskim 
poznajemy dobre wartości i kształtujemy swoją osobowość. Stanowi to dla 
nas nieodłączny fragment naszego życia. To, czym jest dla nas harcerstwo 
wie każdy harcerz, który zaznał smaku przygody harcerskiej, który usiadł 
przy blasku świec, iskier ogniska, mogąc śpiewać piosenki harcerskie 
i bawić się z przyjaciółmi. Każdy, kto chociaż raz uczestniczył w wyjeździe 
harcerskim wie, jak można dobrze się tym bawić i jak można starać się to 
w codzienne życie.

6. Nasze propozycje to...
 Bardzo serdecznie zapraszamy do udziału w 2 hufcowych biwakach 
harcerskich, które będą organizowane przez naszą drużynową – Ewę 
Zabawę. Oba biwaki odbędą się w Harcerskim Ośrodku „Leśny dwór” 
w Świbnej i są to:

-  biwak „Majsterka wiosenna”, który odbędzie się w terminie
19-21.03.2010 roku,

-  biwak z okazji Dnia Ziemi w dniach 23 – 25.04.2010 roku.

3DH „Leśne Mrówy”                   
wraz z drużynową Ewą Zabawą       
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C H A R A K T E R Y S T Y K A

Charakterystyka 
3 Drużyny Harcerskiej 
„LEŚNE MRÓWY”
1. Historia powstania drużyny

 We wrześniu 2003 roku została powołana do życia drużyna harcerska, 
która działa przy Szkole Podstawowej im. M. Konopnickiej w Olszyńcu. 
W pierwszym roku działalności została wybrana nazwa drużyny „Leśne 
Mrówy”. Drużyna została podzielona na 3 zastępy: „Kowaliki”, „Robotnice”, 
„Mrowisko”. Na zbiórkach harcerze wykonali proporzec drużyny, który jest 
wizytówką na każdym wyjeździe poza teren szkoły. 
 Drużynową została dh Ewa Zabawa. W pierwszym roku działalności 
drużyny od razu przystąpiło 21 osób – osób chętnych do rozpoczęcia 
harcerskiej zabawy.

2. Opis drużyny

 „Leśne Mrówy” to drużyna działająca przy Szkole Podstawowej 
w Olszyńcu, dlatego też harcerze do niej uczęszczający, są równocześnie 
w niej uczniami. W drużynie są harcerze ze wsi Marszów i Olszyniec, 
którzy uczęszczają do klas 3-6. Łatwo jest więc zauważyć, że jest to drużyna 
młodszoharcerska. 
 Drużyna przyjęła nazwę „Leśne Mrówy” ze względu na bliskość lasu od 
budynku szkolonego. Dzieci często chodzą do niego na spacery, zależnie od 
pór roku np.: na grzybobranie, bądź w celu poszukiwania oznak wiosny, 
jesieni, dokarmiania zwierząt zimą. 
 Barwy drużyny to kolor niebieski z czerwoną obwolutą. Kolory te 
wzorowane są kolorystyką nieba i flagi polskiej. 
 

3. Osiągnięcia drużyny

- nawiązanie współpracy z władzami lokalnymi – z Sołtysami obu wsi, 
Kołem Gospodyń Wiejskich, Ochotniczą Strażą Pożarną, ludowym 
zespołem „Złoty kłos”,

- wykonanie plenerowej harcówki na terenie boiska szkolnego,
- tytuł laureata w III Powiatowym konkursie na wypieki ludowe i plastykę 

obrzędową ( 2005 r.)

11kwiecień 2010



C H A R A K T E R Y S T Y K A

- tytuł laureata, III, IV miejsce i wyróżnienie w IV Powiatowym konkursie 
na wypieki ludowe i plastykę obrzędową ( 2006r.)

- I i II miejsce w V Powiatowym konkursie na wypieki ludowe i plastykę 
obrzędową ( 2007r.)

- I miejsce w  VI Powiatowym konkursie na wypieki ludowe i plastykę 
obrzędową ( 2008r.)

- I i II miejsce w VII Powiatowym konkursie na wypieki ludowe i plastykę 
obrzędową ( 2009r.)

- I, II i III miejsce w Gminnym konkursie bożonarodzeniowym na kartkę 
świąteczną (2008r.)

- zdobycie Chorągwianej Odznaki Harcerskiej (2008 r.)
- wyróżnianie za udział w licznych festiwalach pod hasłem: „Mundurowo 

na ludowo” (w Górzynie, Giżynie)
- udział w IV Wojewódzkim Festiwalu Kolęd i Pastorałek w Przewozie 

(2008 r.)
- zajęcie III miejsca w organizowanym przez KH ZHP Żary rankingu 

drużyn harcerskich

4. Kadra drużyny

 Drużynową jest ophm. Ewa Zabawa. W drużynie nie ma obecnie 
harcerza, który pełniłby funkcję przybocznego. W drużynie są 3 zastępy, 
których zastępowymi są: 
- zastęp „ Kowaliki” - Kamila Kajdaniak
- zastęp „Mrowisko” - Kamila Bartkiewicz
- skarbnik drużyny – Gołąb Klaudia
- proporcowa – Karolina Prudło

5. Stan ilościowy drużyny

 W drużynie obecnie jest  12 harcerzy, po
6 osób w każdym zastępie. W „Leśnych 
Mrówach” przeważa towarzystwo kobiet, 
ponieważ w drużynie jest tylko 3 chłopców.
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Bycie Drużynową to nie 
zwada – to naprawdę 
świetna zabawa!
 Prowadzenie drużyny harcerskiej jest pracą codzienną, pracą, którą nie 
zawsze widać, pracą, która przynosi radości, zwycięstwa i wiele miłych 
chwil, jak i tych smutnych, pełnych nerwów i trzaskania drzwiami, jak już 
wszyscy wyjdą. Nie jest łatwą pracą, ale na pewno wartą całego starania. 
Czasem nagrodą jest po prostu uśmiech harcerza, który nie może doczekać 
się kolejnej zbiórki – to motywuje nas do dalszego działania... i działamy.
Z naszego hufca zostały wybrane dwie druhny drużynowe – Katarzyna 
Kałuża i Emilia Pieńko, które zostały zaproszone do Warszawy, aby razem 
z innymi drużynowymi z całej Polski świętowały Dzień Myśli Braterskiej 
i odebrały podziękowania od Naczelniczki ZHP – hm. Małgorzaty Sinicy.  
Zaszczycone możliwością spotkania naczelnych władz ZHP wyruszyłyśmy 
w długą drogę.
 Początkowo koło północy, z 20 na 21 lutego dotarłyśmy do Zielonej 
Góry, gdzie oczekiwałyśmy na pozostałych drużynowych z naszej chorągwi 
i przy okazji pobawiliśmy się wraz z drużynowymi, którzy zebrali się na 
podsumowaniu kursu drużynowych. Reprezentacja naszej chorągwi była 
nieliczna, bo byłyśmy tylko w 4, ale za to chęci były nadal wielkie. Razem z dh 
Grzegorzem dojechaliśmy do Poznania, gdzie łączyliśmy siły z chorągwią 
Wielkopolską. Wspólnie zabraliśmy się autobusem do samej Warszawy, 
przy okazji w miasteczku Koło dołączyła do nas Drużyna Artystyczna 
„Wartaki”, którzy upiększali swoim śpiewem całą uroczystość. 
 W niedzielę, 21 lutego już godzinie 9.30 dotarliśmy do Warszawy. 
Uroczystość zaczęła się Mszą św., którą poprowadził biskup, podczas 
której wspominaliśmy bł. hm. Wincentego Frelichowskiego oraz 10-lecie 
beatyfikacji druha przez papieża Jana Pawła II. Po Mszy św. podzieliliśmy 
się na małe patrole, w których przemierzaliśmy Warszawę i jej zabytki 
w grze terenowej, która doprowadziła nas do Muzeum Wojska Polskiego. 
Tam odbyła się najważniejsza tego dnia uroczystość. Rozpoczęła się ona 
od podziękowania władzom oraz przekazania na ręce Marszałka Sejmu 
Bronisławowi Komorowskiemu laski harcerskiej, a następnie każdy 
reprezentant chorągwi został wyczytany i otrzymał podziękowania od 
Marszałka Sejmu i Naczelniczki ZHP. Następnie został rozstrzygnięty 
konkurs ekologiczny, w którym nasza koleżanka ze Słubic i jej drużyna 
wygrała nagrodę pieniężną. Na sam koniec związaliśmy krąg, zaprosiliśmy 
w nim Marszałka Sejmu na zlot w Krakowie i po odśpiewaniu „Bratniego 
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słowa” w braterskiej atmosferze rozeszliśmy się na ciepły posiłek. Zanim 
pojechaliśmy drużyna z Wielkopolski udała się jeszcze złożyć kwiaty pod 
tablicę pamięci dh Frelichowskiego i pożegnaliśmy Warszawę. 
 W Poznaniu rozstaliśmy się z grupą z Wielkopolski oraz z naszymi 
koleżankami ze Słubic i dotarliśmy pociągiem do domu.
 Pragniemy bardzo serdecznie podziękować za to wyróżnienie oraz 
możliwość bycia na tej uroczystości. Ten wyjątkowy dzień – Dzień 
Myśli Braterskiej sprawił, że było to dla nas bezcenne spotkanie, które 
podbudowało naszą pracę i doceniło ją. Dziękujemy.

24 DH Lampart – opwd. Emilia Pieńko
6 ŻDH „Eska IV” – opwd. Katarzyna Kałuża
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Święto Myśli
Tegoroczne obchody Dnia Myśli Braterskiej w Lubsku były bardzo 
uroczyste. Rozpoczęły się apelem patroli harcerskich przed Miejskim 
Ratuszem i biegiem na orientację „Szlakami lubskich zabytków”.

 Mszę św. w kościele p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa odprawił 
kapelan Związku Harcerstwa Polskiego ks. Arkadiusz Rzetecki. Uczestnicy 
uroczystości przemaszerowali ulicami Lubska w asyście policji do Szkoły 
Podstawowej nr 1, gdzie odbyła się sesja pod hasłem: „Posłannictwem 
moim jest rozprzestrzenianie przyjaźni i braterstwa na całym świecie”.
 Po odśpiewaniu hymnu ZHP powitano zaproszonych gości, wśród 
których byli przedstawiciele władz miejskich i hufców (obecnego żarskiego 
jak i dawnego Hufca Lubsko), służb i instytucji gminnych, szkół i placówek 
społecznych, organizacji pozarządowych, druhowie i drużyny Harcerskie 
oraz ludzie otwartego serca, którzy na co dzień wspierają ideę skautingu. 
Gospodarzem spotkania była przewodnicząca Kręgu Instruktorów 
„Szaniec” i dyrektor SP 1 Elżbieta Haściło. -  Pięć lat temu w naszej szkole 
reaktywowaliśmy harcerstwo. Cieszymy się bardzo, że Komenda Hufca 
dostrzega naszą pracę i to właśnie nam powierzyła organizację tej pięknej 
uroczystości. Na dzień 22 lutego przypada szczególne harcerskie święto 
– Dzień Myśli Braterskiej, obchodzone przez skautów na całym świecie 
właśnie dzisiaj, w rocznicę urodzin założyciela skautingu, Roberta Baden 
Powella (22 lutego 1857) i jego żony Olawe Baden Powell (22 lutego 
1889). Święto szczególne, ponieważ nie oddajemy wtedy hołdu żadnej 
ważnej osobie ni żadnemu historycznemu wydarzeniu. Jest to święto 
Myśli! A przecież to od myśli zaczyna się wszelkie działanie. Święto MYŚLI 
BRATERSKIEJ, a więc pełnej troski o dobro innego człowieka. Dzień Myśli 
Braterskiej to święto wartości zawartych w Prawie i Obietnicy Zucha, Prawie 
i Przyrzeczeniu Harcerskim i Zobowiązaniu Instruktorskim. Tegoroczny 
Dzień Myśli Braterskiej przypada w wyjątkowym dla harcerstwa czasie, 
ponieważ dokładnie 100 lat temu na ziemiach polskich powstały pierwsze 
patrole skautowe i składano pierwsze skautowe przysięgi. Dlatego robimy 
wszystko, aby tegoroczny Dzień Myśli Braterskiej był dniem wyjątkowym 
w naszych gromadach, drużynach, a także w naszym hufcu. Z okazji tego
100–lecia Harcerstwa i Dnia Myśli Braterskiej wszystkim zuchom, 
harcerzom, wędrownikom i instruktorom życzę wytrwałości w pracy 
harcerskiej na kolejne 100 lat, życzę wielu niezapomnianych przygód na 
harcerskim szlaku, braterstwa i przyjaźni na co dzień. Szczególne słowa 
pragnę skierować do emerytowanych instruktorów. Dziękuję Wam za to, że 
zawsze można na was liczyć. Wasza postawa i zaangażowanie jest i będzie dla 
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nas piękną lekcją patriotyzmu. Czuwaj! -  tak zakończyła swoje wystąpienie
phm. E. Haściło.
 Współgospodarz uroczystości Komendant Hufca Żary hm. Mirosław 
Zengiel zauważył, że 100–lecie Harcerstwa jest bardzo dobrą okazją do 
uhonorowania harcerzy i złożenia serdecznych podziękowań wszystkim 
tym, którzy przyczyniają się do rozwoju działalności organizacji.
 Interesujący montaż słowno – muzyczny zaprezentowała 27 Drużyna 
Harcerska „Krąg” pod hasłem: „ZHP – wczoraj i dziś”. Podczas sesji 
przedstawiono również wiele ciekawych informacji dotyczących powstania 
i rozwoju idei skautingu w duchu przyjaźni i braterstwa oraz działalności 
harcerzy i zuchów w SP 1. Przedstawiciele każdej drużyny zostali zaproszeni 
do symbolicznego odpalenia świecy podczas odczytywania punktów prawa 
skautowego. Po wysłuchaniu Gawędy utworzono krąg braterski i złożono 
życzenia wytrwałości w podążaniu harcerskim szlakiem, ku najwyższym 
ideałom. M. Lewicka, R. Krzywokulski, M. Mickiewicz, J. Marusiak i M. 
Giedrowicz otrzymali podziękowania od dyrektora szkoły i Komendanta 
Hufca za przygotowanie uroczystości. Po obejrzeniu okolicznościowej 
wystawy i dokonaniu wpisów w kronice zaproszono wszystkich na 
harcerski poczęstunek. Czuwaj! 

M. S.

Współczesna dzielność musi być przeniknięta
panowaniem nad sobą i męstwem,

rozwagą i sprawiedliwością

Myśli Aleksandra Kamińskiego
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Dzień Myśli  Braterskiej u progu 
100 lecia Harcerstwa Polskiego
 22 lutego jak co roku  skauci  i harcerze  obchodzą  Dzień Myśli 
Braterskiej święto przyjaźni, miłości i braterstwa. Komenda Hufca od kilku 
lat organizuje taki dzień dla aktywnych instruktorów Hufca Żary, na to 
braterskie spotkanie zaproszone zostały władze  miast, gmin  i powiatu. 
Zaproszenie przyjęli: Franciszek Wołowicz (burmistrz Żar), Bogdan 
Bakalarz (burmistrz Lubska) Ryszard Klisowski (wójt gminy Przewóz) 
starostę żarskiego reprezentowała –Małgorzata Issel (członek Zarządu 
Rady Powiatu), ksiądz dziekan Stanisław Pojnar. W spotkaniu  uczestniczyli: 
Elżbieta Łobacz- Bącal (Naczelnik Wydziału Oświaty), Urszula Rzeźnik 
(Z-ca Naczelnika Wydziału Oświaty). i Teresa Ziaja (Dyrektor SP-3 Żary). 
Zamiejscowy Zespół Wizytatorów reprezentowała Wioletta Markulak.
 Komendant zaprosił również  drużynowych i członków  wszystkich ciał 
statutowych. Spotkanie odbyło się w  restauracji „Amber”. Punktualnie, 
jak to na harcerzy przystało, hymnem harcerskim rozpoczęto spotkanie. 
Harcerze 40 Drużyny Harcerskiej Korczaki zaprezentowali na wstępie  
program „Z piosenką harcerską przez 100 lecie harcerskiej drogi”  
przypominając nam niektóre ważne daty i wydarzenia minionego okresu 
w Polsce i w powiecie żarskim. 
 Korzystając z dobrodziejstwa techniki pwd. Sławek Bogdanowicz, 
przygotował i pokazał nam na ekranie zdjęcia charakteryzujące różne 
okresy i różne ważne hufcowe wydarzenia. Montaż słowno-muzyczny 
przygotowała dh E. Pieńko i phm. K. Jarosz.
 Komendant Hufca  hm. M. Zengiel wręczył wszystkim zebranym listy 
gratulacyjne z okazji Dnia Myśli Braterskiej. Poinformował również, że dh 
Emilia Pieńko i dh Katarzyna Kałuża w dniu 22 lutego zostały zaproszone jako 
wyróżniające się drużynowe do Warszawy na spotkanie z Naczelniczką  ZHP 
hm. Małgorzatą Sinicą i Marszałkiem Sejmu Bronisławem Komorowskim.
 Uczestniczący w spotkaniu Komendant Choragwii hm. Leszek Kornosz 
wręczył pamiątkowe lilijki harcerskie: Franciszkowi Wołowiczowi
(z-ca Burmistrza  Miasta Żary) i Ryszardowi Klisowskiemu (Wójt Gminy 
Przewóz).
 Podziękowanie za szczególną służbę w Hufcu Żarskim z rąk Komendanta 
Choragwii otrzymali dh i dh: S. Bogdanowicz, K. Jarosz, K. Zengiel,
M. Zengiel, D. Wąchała i ks. Stanisław Pojnar.
 Gościliśmy również  dziennikarzy telewizji regionalnej „Odra”, która 
przeprowadziła wywiady i wyemitowała program „Trwały ślad” z udziałem 
naszych instruktorów.
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 Jak każde spotkanie zakończyliśmy w harcerskim kręgu pieśnią „Bratnie 
słowo”, która nam przypomina, że w ruchu skautowo - harcerskim jesteśmy 
razem młodzi i starzy, zawsze sobie pomagamy i się wspieramy, zawsze 
możemy na siebie liczyć, a iskierka przyjaźni puszczona przez najstarszego 
druha w krąg daje siłę i rozpala ogień tego braterstwa i przyjaźni.
                                                      
                                                                                                                  Łączniczka HSI 

Dzień Myśli Braterskiej - Lubsko
 Z okazji Dnia Myśli Braterskiej drużyna z Lubska postanowiła 
zorganizować uroczystość dla wszystkich chętnych drużyn z naszego 
hufca. Dlatego też nasza drużyna z chęcią tam pojechała. Naszym miejscem 
spotkania był Urząd Miasta. Potem odbył się apel organizacyjny. Gospodarze 
przywitali wszystkie drużyny i zuchowe i harcerskie. Dalszą częścią 
programu był bieg na orientację. Ważnym elementem biegu było poznanie 
zabytków miasta Lubsko. Warunkiem ukończenia biegu było wykonanie 6 
zadań w określonym czasie. 
 Po biegu odbyła się msza św., a następnie przemarsz ulicami miasta pod 
policyjną eskortą do SP nr 1, w której zostaliśmy miło ugoszczeni. Potem 
śpiewaliśmy piosenki harcerskie i tak doszliśmy do części oficjalnej programu, 
podczas której Komendant Hufca ZHP Żary wręczał podziękowania. Po tym 
nastąpiła część artystyczna, za którą odpowiedzialna była 27 DH „Krąg” 
wraz ze swoim drużynowym – dh Rafałem Krzywokulskim. 
 Cały dzień był wspaniały i pozwolił odnowić kontakty z różnymi 
drużynami harcerskimi, a także stworzył okazję do poznania nowych 
gromad. Bardzo cieszymy się, że uczestniczyliśmy w tej uroczystości, 
dlatego też pragniemy jeszcze raz bardzo podziękować organizatorom tego 
dnia za wspólną zabawę i miło spędzony czas. 

3 DH „Leśne Mrówy”

Dzień Myśli Braterskiej - Żary
 Dnia 25.02.2010 roku harcerki z naszej drużyny pomagały 
w przygotowaniu uroczystości Instruktorskiego Dnia Myśli Braterskiej, 
który odbywał się w Żarach, w restauracji Amber. W akcji tej brały udział 
druhny: Katarzyna Jarosz, Aleksandra Owad, Paulina Jędrzejewska, Paulina 
Siemińska, oraz dh Emilia Pieńko (drużynowa zaprzyjaźnionej nam drużyny 
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Lampartów). 
 Do restauracji przyjechałyśmy o godzinie 15:30, aby do godziny 
16:00 zrobić próbę programu artystycznego, który przygotowałyśmy 
na ten dzień. Po smacznym obiedzie przyszedł czas na powitanie gości. 
W imieniu Instruktorów zrobił to komendant hufca hm. Mirosław Zengiel. 
Po powitaniach przedstawiłyśmy program przygotowany na ten wieczór. 
Przedstawiłyśmy historię harcerstwa na ziemiach polskich, poszerzoną 
o historię naszego hufca, który już od 1946 roku zapisuje kolejne karty 
historii harcerstwa na ziemiach zachodnich. Historia przeplatana była 
związanymi z danym okresem piosenkami. Zaśpiewałyśmy m.in. takie 
piosenki jak: „Ptaki Ptakom” , „Szare Szeregi”, „Jestem Harcerzem”. W tym 
czasie wyświetlane były slajdy związane z harcerstwem, stare i nowe 
zdjęcia, bardzo często bliskie sercom zebranych. 
 W trakcie uroczystości drużynowa 16 DH „DRAGONI” pwd. Lidia 
Kowalska  podjęła swoją walkę o lepsze jutro, wychowawcze ideały, 

realizację celów na nowej instruktorskiej drodze składając 
Zobowiązanie Instruktorskie. Na uroczystości zostały 
również rozdane nagrody, dyplomy i odznaki za zasługi. 

Wszystko było zapięte na ostatni guzik, a zebrani świetnie 
się bawili wspominając stare harcerskie czasy. Na pamiątkę 
tego wyjątkowego spotkania każdy otrzymał ręcznie 
zrobioną kartkę z życzeniami na Dzień Myśli Braterskiej.
 Mamy nadzieję, że takie spotkania będą częściej 
organizowane, ponieważ dzięki nim więzy między 

harcerzami i ich przyjaciółmi oraz władzą bardzo się zacieśniają.  

 dh Paulina Jędrzejewska

Harcibt
 27 lutego 2010 r. Nasza Drużyna 24 DH „Lampart” pojechała na Harcbit, 
który odbył się w Żarach. Przyjechaliśmy do Gimnazjum nr 2 w Żarach, 
tam, poza naszą drużyną, przyjechało jeszcze 6 innych drużyn, harcerskich 
i zuchowych, które brały również udział w zabawach i grach. Zanim wszyscy 
się zebraliśmy dh Arek grał na gitarze w świetlicy, a w przerwach piosenek 
zabawiała nas dh Emila. Harcerze, harcerki i zuchy żwawo i bardzo chętnie 
bawili się i śpiewali, a gdy zjechały się już wszystkie drużyny udaliśmy 
się na górę szkoły i nakazano nam podzielić się na pięcioosobowe grupy. 
Dh Marcin wyjaśnił zasady gry, które polegały na tym, aby jak najszybciej 
rozwiązać rebus, dotrzeć w labiryncie do mety oraz złożyć z kartki papieru 
łabędzia. Po zakończeniu zabaw udaliśmy się na podwórko i wszyscy 
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razem ruszyliśmy w stronę kręgielni. Na kręgielni, czekając na swoją kolej 
gry w kręgle, mogliśmy pograć w bilarda i różne inne gry, ale najważniejsze 
były kręgle, każdy zastęp miał swój tor i każdy z nas musiał rzucać kulą. 
Liczyły się punktu każdego zastępu. Gdy już każdy patrol rzucał dh Marcin 
rozdał dyplomy oraz po „Grześku’” Dwa z trzech naszych patroli osiągnęło 
podium! I na tym zakończył się Harcbit.
 Jednakże z Dh Emilą cała 24 DH „Lampart” poszła na basen. Bawiliśmy 
się świetnie, zjeżdżając na ślizgawce i pływając. Po basenie udaliśmy się do 
baru na hamburgera i  pojechaliśmy do domów. Dla nas wówczas zakończył 
się Harcbit, wszyscy zmęczeni i zadowoleni wróciliśmy do domu. Bardzo 
serdecznie dziękujemy wszystkim za dobrą zabawę! 

dh Ala Zamkotowicz 
24 DH „Lampart” 

Gość na zbiórce
 Drużyna „Leśne Mrówy” ma swoje zbiórki zawsze w piątek, w Szkole 
Podstawowej im. M. Konopnickiej w Olszyńcu. Dnia 27.02.2010, jak w każdy 
piątek, odbyła się zbiórka harcerska, ale nie była ona taka, jak wszystkie 
inne. W tym, dniu odwiedził nas dh Adam Biegański. 
 Tematem naszej zbiórki była symbolika harcerska. W tym celu zostaliśmy 
podzieleni na 4 grupy, w których pracowaliśmy nad wykonaniem plakatu 
i jego prezentacji. Na plakatach umieszczone były różne symbole harcerskie. 
Każda z grup prezentowała swoją pracę całej drużynie, tłumacząc znaczenie 
każdego symbolu. W trakcie tego śpiewaliśmy piosenki harcerskie oraz 
prowadziliśmy różne pląsy i zabawy. 
 Zbiórkę zakończyliśmy utworzeniem tradycyjnego kręgu. Iskierkę na 
znak przyjaźni puścił nasz gość. Bardzo się cieszymy z wizyty, jaką nam 
złożył dh Adam i  mamy nadzieję, że bawił się  z nami równie dobrze, jak 
my z nim. 

3 DH „Leśne Mrówy”
wraz z drużynową Ewą Zabawą
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„Majsterka wiosenna”
 Nadchodzi wiosna – choć na dworze jeszcze nie jest tak ciepło, jak 
to przystało na wiosenną porę. Każdy już marzy o pięknej pogodzie – 
harcerze też, dlatego by przepędzić zimę, spotkali się na harcerskim biwaku 
„Majsterka wiosenna”. Biwak ten odbył się w dniach 19-21.03.2010r., a więc 
przypadał na kalendarzowy dzień rozpoczęcia wiosny. Na zaproszenie pwd. 
Ewy Zabawy przyjechało wiele drużyn z naszego żarskiego hufca i wszyscy 
wspólnie się bawili w harcerskim ośrodku „Leśny Dwór” w Świbnej. 
 Podczas całego biwaku były z nami drużyny tj.: 9 DH „Buki” pwd. 
Katarzyny Grabowskiej, 3 DH „Leśne Mrówy” pwd. Ewy Zabawy, 2 DSH 
„Nirwana” dh Piotra Brudnego, 21 DH „Mądre Sowy” pwd. Ewy Mielniczuk, 
16 DH „Dragoni” pwd. Lidii Kowalskiej, 54 DH „Korczakowcy”, hm. Marii 
Gonii, której niestety z nami nie było oraz 5 GZ „Gumisie” phm. Danuty 
Modrzejewskiej. W tak licznym gronie mogliśmy się bawić nadzwyczaj 
dobrze.
 Pierwszego dnia, po zakwaterowaniu harcerzy i zuchów do pokoi, 
odbyło się pierwsze świecowisko, na którym uczestnicy biwaku mogli się 
lepiej poznać podczas wspólnej zabawy. Wieczór spędziliśmy na śpiewaniu 
piosenek, pląsaniu i poznawaniu nowych przyjaciół. Po świecowisku 
wszyscy „nowi” - harcerze, którzy po raz pierwszy byli w ośrodku „Leśny 
Dwór”, złożyli przysięgę mieszkańca „Leśnego Dworu”. Ślubowali, że będą 
pilnować porządku, ciszy nocnej i wszystkich innych zasad panujących 
w Świbnej, np.: wiecznie dobry humor. Każde z dzieci otrzymało swoje 
leśne imię.
 Następnego dnia harcerze mieli dużo atrakcji. Dzień zaczęliśmy od 
biegu patrolowego, na którym poznali szyfry, mieli okazję sprawdzić swoje 
umiejętności w musztrze, przypomnieć sobie oznaczenia sznurów do 
funkcji, a także szukali pierwszych oznak wiosny. Podczas tych zajęć było 
j nas jeszcze więcej niż w piątek – gościnnie przyjechały do nas drużyny 
tj.: 14 DH NS „Turystyczna” pwd. Marzeny Łabudy, 1 JDSH im. T. Kościuszki
hm. Piotra Karalusa, którego niestety z nami nie było. 
 Po południu czekało nas wiele plastyczno – technicznych zajęć. Harcerze 
wykonywali kolorowe, wiosenne wianki, które potem zakładali na wieczorne 
świecowisko. Wykonywali także Miss i Mistera wiosny, wszelkiego rodzaju 
pojazdy dla pani Wiosny i kwiatki. Prace te były wykonywane dowolnymi 
technikami z dowolnych materiałów. Powstawały piękne tekturowe rowery, 
samochody, piękne papierowe, materiałowe kukły, marzanny i kolorowe 
kwiaty z bibuły. Od razu w ośrodku zrobiło się weselej i jaśniej – coraz 
bardziej było słychać kroki nadchodzącej Wiosny.
 Wieczorem znów odbyło się świecowisko, podczas którego każda 
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z drużyn prezentowała swoje marzanny, okrzyki wiosenne i piosenkę. 
Musieli także przygotować fantastyczne wiosenne stroje dla siebie samych.  
Wszyscy się przy tym wspaniale bawili. Wielką atrakcją był też nocny bieg 
za światełkiem dla starszych harcerzy. Widać było, że wynieśli z tej formy 
zabawy dużo nowych i ciekawych wrażeń.  
 Następnego dnia dzieci brały udział w miniturnieju harcerskiej wiedzy. 
Zmagali się z zadaniami tj.: rozsypanki, krzyżówki, domino historyczne. 
Dzięki temu mogły odświeżyć posiadaną już wiedzę i zdobyć nową. Później 
wszyscy zaczęli sprzątać swoje miejsca zakwaterowania i szykować się do 
wyjazdu.
 Biwak ten odbył się pod znakiem dobrej zabawy, ciekawych zajęć 
i wspaniałej atmosfery. Nie byłoby to możliwe bez pomocy instruktorów 
i starszych harcerzy wspierających biwak, tj.: pwd. Emilia Pieńko, która 
pełniła funkcję oboźnej, pwd Arek Drąg, pwd. Iwona Zabawa oraz Piotr 
Skiba. 
 Wszyscy, którzy uczestniczyli w tym biwaku, byli zadowoleni z tak 
wyszukanego spędzenia weekendu. Dzieci miały okazję sprawdzić się 
w trochę innych zajęciach, niż to były realizowane na biwakach do tej pory. 
Podobne formy zajęć odbędą się na kolejnym biwaku – już w kwietniu. 
Biwak będzie organizowany z okazji Dnia Ziemi. Serdecznie na niego 
zapraszamy...

pwd.   Ewa Zabawa 

I się zaczęło…
 W piątek 26 marca w ośrodku „Leśny Dwór” w Świbnej rozpoczęła 
się kolejna edycja kursu drużynowych.  Już po raz szósty kandydaci na 
drużynowych przez cztery weekendy będą nabywać niezbędną wiedzę 
i umiejętności, które pomogą im w stworzeniu i  kierowaniu własną drużyną 
harcerską. 
 Zaraz po przyjeździe i zakwaterowaniu kursanci udali się na zajęcia, 
na których  po zapoznaniu się z pozostałymi uczestnikami, ustalali jakie 
zasady będą obowiązywały podczas wszystkich spotkań tworząc tzw. 
kontrakt z drużyną. Dowiedzieli się także jak funkcjonuje drużyna kursowa 
i wspólnie wybrali jej tajemniczo brzmiącą nazwę La’dama.
 Podczas tego wieczoru odbyły się także zajęcia z obrzędowości oraz 
zajęcia integracyjne, na których pomimo późnej pory i zmęczenia było 
mnóstwo śmiechu i dobrej zabawy.
 Podczas kolejnych dni uczestnicy zapoznali się m.in. z głównymi 
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założeniami poszczególnych metodyk, metoda harcerską, poznali historię 
skautingu, ZHP, poznali najważniejsze dla harcerzy dokumenty, czyli 
statut i podstawy wychowawcze. Mieli także możliwość nauczenia się 
organizowania akcji naborowej do drużyny oraz dowiedzieli się na czym 
polega działanie drużyny w środowisku lokalnym. 
Już po pierwszym spotkaniu można było zauważyć, że będzie to czas 
wytężonej pracy. Nie przeraziło to jednak uczestników, którzy pomimo tak 
napiętego programu bardzo aktywnie uczestniczyli w zajęciach nie tracąc 
przy tym dobrego humoru.

Miejmy nadzieję, że przygotowane 
przez kadrę zajęcia pozwolą im 

poszerzyć swoje horyzonty 
i dobrze przygotują ich 

do pełnienia tej jednej 
z najważniejszych funkcji 
w harcerstwie-funkcji 
drużynowego. 
 

pwd. Katarzyna Ślązak

Historie Komendantów
Harcmistrz Ryszard Kochanowski - cz. 1

 Druh Ryszard  Kochanowski urodził się 11.02.1934r. 
w Swarzędzu, pod Poznaniem. Swoją przygodę 
z Harcerstwem rozpoczął w podczas nauki w Szkole 
Podstawowej nr 2 w Swarzędzu, należał tam do 13 
Drużyny Harcerskiej. W 1949r. rozpoczął naukę 
w Liceum Pedagogicznym w Nowej Soli. W 1949roku 
zaszły bardzo ważne zmiany dla polskiego harcerstwa 
zmieniono nazwę z ZHP na OH (Organizacja Harcerska), 
którą podporządkowano ZMP (Związek Młodzieży 
Polskiej), był to jeden z wydziałów w Żarach 
kierownikiem OH był Kazimierz Kosiński. 

Funkcje Komendanta Hufca pełnił w okresie od dnia 30 kwietnia 1958 
roku do 15 marca 1961 roku, kiedy to na własną prośbę rozkazem z dnia 
15 marca 1961r. nr  L4/61, zostaje zwolniony ze względu na obowiązki 
służbowe. 
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Drużyna Harcerzy w Swarzędzu w 1947r. w pierwszym rzędzie stojących,
trzeci od lewej druh Ryszard Kochanowski

Defilada z okazji święta 1 Maja, prawdopodobnie w 1958 lub 1959 roku, na 
czele kolumny harcerzy Komendant Hufca Ryszard Kochanowski. Za nim 
poczet flagowy, ponieważ w tamtym okresie Hufiec nie miał sztandaru.
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Drużyna Harcerska im. Zawiszy Czarnego przy Szkole Podstawowej 
nr 1w Żarach, przed szykiem drużynowy Ryszard Kochanowski

   

Walny Zjazd ZHP w Warszawie, 
który odbył się w dniach 
18-21.IV.1959r. Fotografia 
przedstawia moment wręczenia 
krajki Władysławowi Gomułce 
z tyłu po prawej stronie druh 
Ryszard Kochanowski.
Na tym zjeździe uchwalono 
Statut ZHP, przyrzeczenie 
harcerskie, obietnicę zuchową 
oraz zobowiązanie instruktorskie.
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 Najbardziej z omawianego okresu druh Ryszard wspominał obozy 
harcerskie w Lubniewicach, Szklarskiej Porębie, w dolinie huty Julia 
oraz zimowiska w Polanicy Zdrój, a także kursy prawa jazdy na których 
instruktorem był druh Stefan Sobotkiewicz. Nauka jazdy odbywała się na 
otrzymanym z demobilu od jednostki wojskowej w Żarach GAZ-ie 69. Auto 
było garażowane w tzw. „bunkrze”, który do dzisiaj znajduje się przy ulicy 
Broni Pancernej (pomiędzy nową salą gimnastyczną a ślusarnią). Auto było 
wykorzystywane na wszystkich obozach i zimowiskach. Organizowano 
także cykliczne ogniska w parku przy ulicy 9 Maja, na które przychodzili 
mieszkańcy miasta aby razem z harcerzami śpiewać piosenki. Był to bardzo 
barwny i ciekawy okres w dziejach żarskiego harcerstwa.
 Druh Ryszard Kochanowski do dnia dzisiejszego jest czynnym 
instruktorem-seniorem przy Żarskim Hufcu.
 W imieniu Redakcji Gońca, dziękuje druhowi Ryszardowi 
Kochanowskiemu za udzielenie wywiadu o swojej osobie oraz za 
przekazanie zdjęć do archiwum Gońca. 

Walny Zjazd ZHP w Warszawie, który odbył się w dniach 18-21.IV.1959r.
Pierwszy z prawej druh Ryszard Kochanowski
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Obóz harcerski i kurs drużynowych na Wzgórzach Piastowskich
w Zielonej Górze 2-10.V.1957r

Zdjęcie razem z kierownikiem OH Kazimierzem Kosińskim ( w mundurze)
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Defilada z okazji święta 1 Maja, prawdopodobnie w 1958 lub 1959 roku, 
na czele kolumny harcerzy Komendant Hufca Ryszard Kochanowski.

Zdjęcie Prezydium Konferencji Chorągwianej, pierwszy 
z lewej Komendant Hufca Ryszard Kochanowski, pierwsza 

z prawej szefowa GK ZHP Zofia Zakrzewska.

pwd. Mirosław Wywijas

KONIEC cz.1 cdn...
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Nasze miasto
na dawnej pocztówce
Żary (Sorau)

 Zapraszamy wszystkich zuchów, harcerzy i instruktorów do wzięcia 
udziału w nowym konkursie. Na łamach Gońca będziemy prezentować 
pocztówki z przed ok. 100 lat, które przedstawiają miejsca z powiatu 
żarskiego. 
 Zasady konkursu: należy odgadnąć miejsce, które widnieje na 
pocztówce,  zrobić krótki opis (2-3 zdania, współczesna nazwa ulicy, miejsca, 
obiektów i ich przeznaczenia),  oraz wykonać współczesny wizerunek 
danego miejsca (zdjęcie, rysunek itp. - technika dowolna). Wykonane prace 
należy przesłać na adres Komendy  Hufca:
HUFIEC ŻARY ZHP ul. Rynek 17, 68-200 Żary - z dopiskiem KONKURS,
bądź drogą elektroniczną na adres: konkurs@goniec.org
 Z pośród wszystkich uczestników konkursu w drodze losowania zostanie 
wyłonionych trzech zwycięzców, na których czekają  atrakcyjne nagrody. 
Prace i dane zwycięzców zostaną opublikowane w kolejnym wydaniu 
Gońca.
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 Na zgłoszenia do konkursu czekamy do dnia 31 maja 2010 decyduje 
data stempla pocztowego. Prace nadesłane po tym terminie nie będą brały 
udziału w losowaniu.
 Poniżej przedstawiamy fragment mapy Żar z tego okresu, która ma na 
celu ułatwić odnalezienie konkursowej zagadki. 
 Zachęcamy wszystkich do przygotowania prac w ramach drużyny, może 
to być doskonała okazja do poznania historii swojego miasta.
 W kolejnym wydaniu Gońca, konkurs będzie dotyczył miejscowości 
Lubsko.
 Zapraszamy do udziału i czekamy na wasze zgłoszenia

Redakcja „CZERWONE BRACTWO”
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