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Tematyka Posiedzenia
Komendy Hufca
22 marca 2011
I.
1.
2.
3.
4.

Wydarzenia od ostatniego spotkania.
Dzień Myśli Braterskiej w Hufcu.
Rozliczenie wniosków za 2010.
Sytuacja inansowa Związku – Chorągwi – Hufca – Drużyn.
Biwak – Powitanie Wiosny 18-20.03.2011.

II. Zadania na okres marzec – kwiecień 2011.
1. Plan pracy Hufca Żary w roku 2011.
2. Kalendarz imprez Hufca ZHP Żary 2011.
3. Namiestnictwo i plan pracy na rok 2011.
4. Zespół Kadry Kształcącej i jej plan na 2011.
5. Powołanie Sztabu HAL 2011.
6. Turnusy HAL 2011 w Łukęcinie i Świbnej oraz Ukrainie.
7. Kwoty za obozy – ulotki.
8. Umowy na HAL – wyjazd do Kamienia Pomorskiego – Gry ic.
9. Szkolenie w Bad-Muskau.
10. 1% promocja.
11. Sprawy różne wniesione.

Tematyka Odprawy
Drużynowych
06 kwietnia 2011
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Plan pracy na okres kwiecień – maj – czerwiec.
Terminarz biwaków w okresie kwiecień – czerwiec 2011.
Tydzień Ekologiczny – propozycje – zadania.
Wielkanoc – warty przy Grobie Pańskim.
Wycieczka instruktorska do Szczecina – Świnoujścia.
Zlot Chorągwiany Drużyn Nieprzetartego 12-14.05.2011 w Świbnej.
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7. Terminarz obozów – kosztów i programów w czasie HAL 2011 roku.
a) Łukęcin I turnus
05.07. – 18.07.2011 – koszt 820 złotych,
b) Łukęcin II turnus
18.07. – 31.07.2011
c) Świbna I turnus
01.07. – 14.07.2011 – koszt 700 złotych,
d) Świbna II turnus
14.07. – 27.07.2011
27.07. - 05.08.2011 – Strażacki 650 złotych,
e) Świbna III turnus
f) Ukraina
05.08. – 16.08.2011 – 800 złotych.
8. Kursy na wychowawców i komendantów obozów.
9. Sprawy inansowe: pozyskiwanie funduszy – składki – 1% - odpłatności
za biwaki.

Tematyka Odprawy
Drużynowych
11 maja 20111

1. Propozycje Harcerskiej Akcji Letniej.
a) Kwaterka obozowa w Świbnej i Łukęcinie.
b) Łukęcin I turnus
04.07. – 17.07.2011
c) Łukęcin II turnus
18.07. – 31.07.2011
d) Świbna I turnus
01.07. – 14.07.2011
e) Świbna II turnus
14.07. – 27.07.2011
f) Świbna III turnus
27.07. – 05.08.2011
g) Ukraina
2. Informacje o HAL 2011 są na stronie www.goniec.org a ulotki papierowe
dostępne w Hufcu ul. Rynek 17 Żary.
3. Propozycje biwaków maj – czerwiec 2011.
4. Najbliższe propozycje dla drużyn.
5. Sprawy różne.
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Harcbit
22 lutego jak tradycja nakazuje, spotkaliśmy się z harcerska bracią
na turnieju Harcbit. O godzinie 10.00 stawiliśmy się w Gimnazjum
nr 2 w Żarach, aby porozdawać kartki z okazji Dnia Myśli Braterskiej
oraz uzupełnić test z historii ZHP. Następnie przeszliśmy na kręgielnię
i tam mogliśmy zmierzyć się z innymi podczas gry w kręgle. Zabawa była
przednia. Rywalizowaliśmy w grupach 7 osobowych. Nasza drużynka
wystawiła 2 ekipy „Czarne Stopy” i „Kleksy”. Bawiliśmy się dwie godziny.
Oprócz gry w kręgle graliśmy w tenisa stołowego i w bilarda. Niektórzy
nawet skorzystali z innych gier dostępnych na kręgielni. Po skończeniu
rywalizacji zostały ogłoszone wyniki, rozdane pamiątkowe dyplomy oraz
słodkie „co nie co”. Z niecierpliwością czekamy na kolejne spotkanie w tak
doborowym towarzystwie.
40 DH „Korczaki”

Harcbit 2011
W dniu 26 lutego 2011 odbyła się kolejna edycja turnieju sprawnościowometodycznego „Harcbit”.
Organizatorem turnieju było Namiestnictwo Harcerskie. a sama impreza
rozpoczęła się na terenie Gimnazjum nr 2 w Żarach, gdzie uczestnicy
zmierzyli się z testem z wiedzy ogólnej, który był przez nich wypełniany
na czas. Pytania testu były pytaniami z zagadkami, rebusami, pytaniami
z wiedzy harcerskiej i nie tylko. Muszę przyznać, że drużyny z testem
poradziły sobie na 6 z plusem. I jeszcze ważna rzecz! W tegorocznym
harcbicie wzięło udział sześć drużyn (ale patroli było osiem): 54 DH
„KORCZAKOWCY” z Lubanic, 24 DH „LAMPART” z Przewozu, 6 ŻDH „ESKA
IV” im. A. kamińskiego, 40 DH „KORCZAKI”, 9 DH „BUKI” z Górzyna oraz
próbna DH „WATRA”.
Turniej rozpoczęto od konkurencji sportowych, które polegały na
rywalizacji w kręgle między zespołami. W każdej drużynce była taka
sama liczba uczestników, a kto więcej na zbijał punktów, ten wygrywał
w tej konkurencji. Ponadto w na samej kręgielni harcerze mięli możliwość
korzystania ze stołu do tenisa stołowego oraz stołu do bilarda, gdzie
harcerze mogli szlifować swoje umiejętności – kto wie, może za rok
dołożymy nowe konkurencje.
Podczas konkurencji sportowych oceniano stopień prawidłowości
wykonania zadania,
zachowanie i zaangażowanie w wykonywaniu poleceń i oczywiście zdrową
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rywalizacje.
Na zakończenie turnieju drużyny otrzymały dyplomy oraz mały
poczęstunek – niespodzianki.
Cała rywalizacja była oceniana w dwóch kategoria wiekowych: harcerze
młodsi i harcerze starsi. Poniżej prezentuję wyniki z Harcbitu:
Harcerze młodsi:
I miejsce zajęła 54 DH „Korczakowcy” z Lubanic
II miejsce zajęła 40 DH „Korczaki” ze Złotnika patrol „Kleksy”
III miejsce zajęła także 40 DH „Korczaki” ze Złotnika patrol „Czarne Stopy”
Harcerze Starsi:
I miejsce zajęła próbna ŻDH „WATRA” patrol I
II miejsce zajęła 6 ŻDH „ESKA IV” im. A. Kamińskiego
III miejsce zajęła próbna ŻDH „WATRA” patrol II
Przed rozpoczęcie imprezy i w trakcie trwania harcerze wręczali sobie
kartki z okazji Dnia Myśli Braterskiej.
Namiestnictwo Harcerskie składa biorącym udział drużynom
podziękowanie za aktywny udział i miła atmosferę, którą stworzyli podczas
rywalizacji i zabawy.
Czuwaj!
phm. Marcin Tur

Powitanie Wiosny
W dniach 18-20 marca 2011roku w Świbnej odbył się biwak na Powitanie
Wiosny. W piątek pogoda nas nie rozpieszczała i z nieba padał deszcz.
Jednak to nie popsuło nam humorów i z radością znowu przekroczyliśmy
progi „Leśnego Dworu”. Z radością zobaczyliśmy, że zgromadziło się nas
niesłychanie wiele z rożnych środowisk. Byli harcerze z Lubska, Jasienia,
Mirostowic Dolnych, Olszyńca, Żar i Złotnika.
W piątkowy wieczór uczestniczyliśmy w świecowisku zapoznawczym.
Każda z drużyn opowiedziała kilka słów o sobie oraz zaproponowała
zabawę i piosenkę lub wiersz. Zabawa była przednia.
W sobotę już od rana było sporo zamieszania. Po śniadaniu
wyruszyliśmy na wiosenny bieg patrolowy. Każda z drużyn dostała
nowego opiekuna z Jasienia a drużynowi stanęli na punktach. Trzeba
było odnaleźć oznaki wiosny, zaśpiewać piosenkę, wymyśleć zabawę,
udawać przylatujące ptaki, rozpoznawać jedzenie po smaku i kilka innych
konkurencji. Dodatkowo każdy miał przynieść ze sobą kijek potrzebny do
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następnych zajęć. Po powrocie każda drużynka wykonywała przepiękne
kwiaty z bibuły do wiosennego bukietu. Po smacznym obiadku w grupach
tworzyliśmy wiosenne zwierzęta i urządziliśmy wystawę naszych prac.
Gdy skończyliśmy pracę, udaliśmy się na dwór aby przywitać wiosnę
i pożegnać zimę. Tradycyjnie też spaliliśmy zimową marzannę. Zima nie
chciała się z nami rozstać, ponieważ marzanna nie chciała się palić ale
sprytni harcerze poradzili sobie i z takim problemem. Po odprawieniu
zimy udaliśmy się na kolację, aby później tworzyć wiosenne stroje na
pokaz mody. Na wieczornym świecowisku każda drużyna przedstawiała
swoją wizję ubrań wiosennych. Było więc kolorowo, wesoło i przyjemnie.
Po pokazie pląsom i zabawom nie było końca.
W niedzielę już od rana wielkie sprzątanie. To ostatni dzień naszego
pobytu w Świbnej więc trzeba się było spakować i zostawić swoje pokoje
w takim stanie, w jakim je zastaliśmy w piątek. Jeszcze tylko pożegnalny
apel i ze smutną minką znów trzeba było pożegnać się ze Świbną. Mamy
nadzieję, ze niedługo znów się spotkamy na harcerskim szlaku.
40 DH „Korczaki”

Wielka Ucieczka
W dniach 25 – 27 marca już po raz trzeci w Żaganiu odbył się rajd
upamiętniający Wielką Ucieczkę więźniów ze stalagu Luft III podczas II
wojny światowej. W piątek o godzinie 18.00 wszyscy uczestnicy spotkali
się przy wyjściu z tunelu Harry, którym uciekali więźniowie. Ciekawym
rozwiązaniem była informacja o miejscu zbiórki. Patrolowi dostali
informację nietypową na maila. Ze zdjęć musieli odgadnąć miejsce zbiórki.
I już na samym początku Ekipy z Żar - Watra, Lamparty i Korczaki - miały
wiele ciekawych przygód ale życie byłoby nudne gdyby nikt nie dostarczał
nam rozrywki. Ale zacznę od początku.
Umówiliśmy się, że spotkamy się koło muzeum i to był błąd ponieważ
okazało się że wybraliśmy nie ten koniec tunelu, który musieliśmy i niestety
całą drogę musieliśmy pokonać pieszo. Jak się okazało nie byliśmy pierwsi
i nie ostatni, którzy tak zrobili. Trochę ruchu nie zaszkodzi – tak myśleliśmy
na początku co się okazało niekoniecznie prawdą. Po małym zamieszaniu
i odnalezieniu wszystkich grup zaczęliśmy zabawę.
Na rozgrzewkę dostaliśmy mapę terenów Stalagu i mieliśmy na niej
opisać wszystkie zaznaczone punkty. Z początku szło nam nieciekawie
ale gdy tylko pozbyliśmy się żagańskiego szpiega z naszych szeregów –
pozdrowienia dla Mateusza - okazało się, że odnaleźliśmy prawie wszystkie
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punkty. Z uśmiechem na ustach wróciliśmy na miejsce zbiórki. Uśmiech
troszkę nam przygasł, gdy się dowiedzieliśmy, że baza noclegowa, do której
mieliśmy dotrzeć leży kilka kilometrów od Żagania. Z plecakami na plecach
i mapą w ręku ruszyliśmy w poszukiwaniu bazy zaliczając po drodze kolejne
punkty. W połowie trasy musieliśmy się zdecydować czy wybieramy grę Ino
i szybciej docieramy do bazy czy trasę trudniejszą ale można było zdobyć
punkty bonusowe. Wszystkie trzy żarskie ekipy wybrały drugą opcję.
Podczas trasy udzielaliśmy pierwszej pomocy, szukaliśmy radzieckiego
szpiega, który miał dla nas informacje, rozwiązywaliśmy sudoku i jeszcze
kilka innych rzeczy. Gdy doszliśmy do bazy byliśmy padnięci jednak nie
prędko poszliśmy spać. Niestety rano wyruszaliśmy już po nowe wyzwania,
czyli na grę dzienną.
Gra składała się z dwóch etapów. Wszyscy zostaliśmy podzieleni na dwie
grupy. Pierwsza grupa szła na grę historyczną, druga na sprawnościową.
My załapaliśmy się do pierwszej ekipy. Niestety sobota przywitała nas
deszczem i po spędzeniu przedpołudnia w lesie byliśmy cali przemoczeni.
Jedna ekipa z Kostrzyna tak zmarzła że aż uciekli z rajdu do domów. Na grze
historycznej rzucało się kostką i kto ile oczek wyrzucił ten szukał danego
punktu. Gra była ciężka, ponieważ punktowi nie mogli nam powiedzieć
jakim są punktem tylko mówili, że nie są tym, którego szukamy. Niestety
nie udało nam się skończyć tej gry. Wróciliśmy do bazy cali przemoczeni.
I to było niestety argumentem do tego, aby nie wyruszać na dalszą grę po
obiedzie. Mimo uzyskania bonusów na grze nocnej nie wykorzystaliśmy ich
na grze dziennej, ponieważ zostaliśmy w bazie. Jak się okazało nie byliśmy
jedyni. Co też było fajne, ponieważ pomogliśmy trochę organizatorom
w porządkach i zawarliśmy nowe znajomości. Jak mówiła reszta
uczestników, ominęła nas fajna zabawa łącznie z kajakami, strzelaniem
z wiatrówek i broni do paintball, i kilka innych ciekawych punktów. Ale coś
za coś. O północy z zaszczytem odebraliśmy dyplom za udział. Warto było
przyjechać, nawet jeśli nie uczestniczyliśmy we wszystkich grach. Zabawa
i tak była przednia a przecież to liczy się przede wszystkim i oczywiście
nowo zawarte znajomości. Mamy nadzieję, że spotkamy się za rok, a jeśli
nie, to do zobaczenia na harcerskim szlaku.
40 DH „Korczaki”
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Tydzień Ekologiczny 2011
W dniach 11.04 – 22.04 w Hufcu Żary odbył się kolejny Tydzień
Ekologiczny, którego celem było m.in.: propagowanie ekologicznego
i zdrowego stylu życia, współzawodnictwo drużyn oraz dobra harcerska
zabawa. Chętnych w obchodach nie brakowało, choć nie we wszystkich
propozycjach był komplet drużyn. A, przypomnijmy sobie jakie były
kategorie konkursowe w ramach tegorocznego Tygodnia Ekologicznego:
I. Konkurs plastyczny na plakat pt.: „Park XXI wieku”. To konkurs
plastyczny, którego owocem powinna być praca plastyczna formatu nie
mniejszego niż A4 i nie większego niż A3, kształtu dowolnego, tak samo jak
technika wykonania pracy.
II. Konkurs fotogra iczny, którego tematyka brzmiała: „Przyroda Naszego
Powiatu”.
III. Zwiad ekologiczny. Zadaniem każdego patrolu w tej kategorii było
opracowanie krótkiego zwiadu z dowolnie wybranego przez siebie terenu
na którym to znajdują się nieodpowiednie oznaki ludzkiego bytowania
(np. dzikie wysypiska śmieci, itp.). Zwiad należało opracować w sposób
czytelny i opisowy z zamieszczeniem konkretnych informacji: data
i miejsce przeprowadzanego zwiadu, ilustracje, fotogra ie oraz wnioski
z przeprowadzonych czynności porządkowych na wybranym miejscu.
IV. Marsz na orientację szlakami pomników przyrody po Zielonym Lesie.
V. Biwak Ekologiczny 15.04.-17.04. 2011.
Tak jak z powyższych punktów można się zorientować to propozycji
do wzięcia udziału w rywalizacji i dania sobie szansy na wygranie
i zdobycie dodatkowych punktów było w miarę sporo. Musimy przyznać,
że tegoroczne obchody Tygodnia Ekologicznego odbywały się w trudnym
okresie, zważywszy na okres przed świąteczny i w sezonie egzaminów
szkolnych.
Druhny i druhowie! Po zebraniu wszystkich prac konkursowych
i przeprowadzeniu posiedzenia podsumowującego całą imprezę pragniemy
podsumować i podać do wiadomości wyniki poszczególnych zadań.
KONKURS PLASTYCZNY
Ta propozycja zadania była najbardziej obsadzona w rywalizacji co do
pozostałych. Oto lista uczestników i miejsca zajęte przez zespoły:
Kategoria najmłodsza:
- Emilia Jaszczur - 6 lat Miejskie Przedszkole nr 7 Żary, Kółko Przyrodnicze
,,Mali Odkrywcy”
Kategoria zuchowa:
I miejsce - Anna Strzelczak, Paulina Stroka ,,Trójwymiarowy las” 40 DH
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,,Korczaki”
II miejsce - Julia Ślecka, Gabrysia Urszulak ,,Tęczowy las” 40 DH ,,Korczaki”
Kategoria młodszoharcerska
Praca zbiorowa - 5 GZ ,,Gumisie” i 16 DH ,,Dragoni” ,,Świat wokół nas”
Kategoria starszoharcerska
I miejsce - Lalek Alicja, Szkućko Marta (14, 15 lat) ,,Park XXI wieku” 6 ŻDH
„ESKA IV” im. A. Kamińskiego Żary
II miejsce - Łukasz Drygowski (18 lat) ,,Park XXI wieku” Zespół Szkół
Specjalnych 14 DH Turystyczna NS
KONKURS FOTOGRAFICZNY
W tej kategorii zadania była tylko jedna praca zbiorowa wykonana
i przesłana przez 5 GZ ,,Gumisie” i 16 DH ,,Dragoni”, którzy wykonali album
zdjęć pt.:,,Dary natury w Świbnej”.
ZWIAD EKOLOGICZNY I
W tej kategorii wpłynęła tylko jedna praca. Na wyróżnienie w tej dyscyplinie
Tygodnia Ekologicznego zasłużyła: 40 DH „KORCZAKI” ze Złotnika.
MARSZ NA ORIENTACJĘ
Pod tym zadaniem nikt się tym razem nie wykazał. Możliwe, że pogoda nas
pokonała, jak sobie przypominamy w tym dniu nawet „zdrowo” popadał
deszcz.
BIWAK EKOLOGICZNY
W biwaku ekologicznym w naszym „Leśnym Dworze” brała udział tylko
jedna drużyna harcerska wraz z młodzieżą szkolną pochodzącą z Gimnazjum
nr 2. W tym zadaniu na wyróżnienie i zajęcie pierwszego miejsca zasługuje
próbna Żarska Drużyna Harcerska „WATRA”.
Namiestnictwo Harcerskie składa biorącym udział drużynom
podziękowanie za aktywny udział i miła atmosferę, którą stworzyli podczas
rywalizacji w ramach obchodów tegorocznego Tygodnia Ekologicznego.
Zapraszamy już dziś i gorąco zachęcamy do wzięcia udziału w kolejnym
Tygodniu Eko już za rok. Dozobaczenia!
Czuwaj!
phm. Marcin Tur
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Kolejna wyprawa instruktorów
ZHP i skautów z VCP
Już po raz dziewiętnasty w dniach 29.04 - 04.05.2011 spotkali się
instruktorzy Hufca Żary z członkami VCP z Niemiec, tym razem na terenie
województwa zachodniopomorskiego.
Organizatorzy zaproponowali takie miejscowości jak Świnoujście,
Międzyzdroje i Szczecin. Z pozoru wydawało się, że co tam można ciekawego
zobaczyć, ale nasi instruktorzy potra ią zaproponować ciekawy program.
Instruktorską grupę reprezentowali – Komendant Hufca Mirosław Zengiel,
Krystyna Zengiel, Helena Stupkiewicz, Sławomir Pawłowicz, Jarosław
Ryś i Jarosław Tomczak (trochę nas było mało –niestety choroba naszych
instruktorek nie pozwoliła im uczestniczyć w tym spotkaniu)
Strona niemiecka z Horstem Wolfem liczyła osiem osób.
Swoja wędrówkę rozpoczęliśmy od Świnoujścia. Zakwaterowaliśmy się
w hoteliku „Bryza” i zaraz po kolacji udaliśmy się nad morze oglądać
zachód słońca, słońce pięknie zachodziło, ale temperatura maksymalna to
11 stopni.
Wieczorem Komendant przedstawił szczegółowy program na każdy dzień,
a nasz nowy tłumacz J. Ryś spisał się znakomicie. Już wczesnym rankiem
udaliśmy się na zwiedzanie Świnoujścia na naszej trasie znalazł się Kościół
a następnie Muzeum Morskie i krótkim spacerkiem przez park dotarliśmy
do Fortu Anioła-muzeum architektury militarnej. Zbudowany w latach
1854-1858, za czasów panowania króla pruskiego Frederyka Wilhelma IV
jako punkt artyleryjsko - obserwacyjny Twierdzy Świnoujście (stanowiły
ją 4 forty).
W trójkondygnacyjnej budowli parter obsadzała piechota z bronią
ręczną a piętra wykorzystywane były dla lekkiej artylerii polowej. Armaty
i amunicję transportowano do góry za pomocą lin przez owalne otwory
w stropach.
W czasach II wojny światowej przebudowany i wyposażony we wszystkie
dostępne zdobycze techniki Fort Anioła (elektryczność, centralne
ogrzewanie, radar, radiostacje, telegraf, telefon) pełnił rolę posterunku
obserwacji powietrznej dla sił niemieckich. Po wojnie przejęty przez
Rosjan Fort do roku 1992 był punktem obserwacji powietrznej i łączności
z okrętami Floty Radzieckiej. Obecnie obiekt jest remontowany i spełnia rolę
nie tylko muzealną ale stał się placówką kulturalną Świnoujścia. Tu można
na żywo spotkać się z historią 3 epok: pruską, niemiecką i radziecką, krótka
przerwa na obiad i wyprawa na wzgórze Golm po stronie niemieckiej.
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Znajdujące się po
niemieckiej stronie
69 metrowe wzgórze
Golm stanowi bardzo
ważną część historii
Świnoujścia z okresu
II wojny światowej.
Mało kto zdaje sobie
sprawę z tego jak
ważnym miejscem
jest owo wzniesienie.
Przed wojną
stanowiło ono cel
wycieczek turystów
i kuracjuszy, którzy
ze wzniesienia mogli podziwiać krajobrazy, jakie rozpościerały się na
miasto oraz podziwiać przepiękne i wybujałe, bogate w roślinność kanały
Świny. Niestety historia spowodowała, że to niegdysiejsze miejsce zabaw
rozrywki i spacerów,
stało się zbiorowym
cmentarzem.
W 1945 roku w wyniku
nalotu aliantów
na Świnoujście
zginęło wówczas
ok. 20 tys. żołnierzy,
większość z nich, jako
ranni przebywała
w miejscowym
wojskowym szpitalu
w Świnoujściu,
niestety większość
z nich została
pochowana właśnie w tym miejscu.
Stanowi ono pomnik pamięci o iar tego tragicznego wydarzenia. Niestety
większość o iar, jakie zostały pochowane na tym wojennym cmentarzy
stanowi ludność cywilna. W marcu 2009 w obecności władz polskich
i niemieckich odbyły się uroczystości upamiętniające tamtejsze wydarzenia.
Ludność obu krajów złożyła hołd o iarom.
Wieczór spędziliśmy po instruktorsku na spotkaniu z kręgiem „Kotwica”
Zimna majówka nie przeszkadzała nam, aby wybrać się do kurortu
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wczasowego jakim są Międzyzdroje. Po drodze zwiedzamy Fort Gerharda.
Fort wybudowano w połowie XIX-go wieku. Od 2001 fortalicja jest siedzibą
historycznego Komendanta Twierdzy Świnoujście (ostatniego pruskiego
komendanta w Europie) i koszarami 3 batalionu 34 Pułku Fizylierów
im. Królowej Szwedzkiej Wiktorii. Po odbyciu przeszkolenia wojskowego,
zostaliśmy mianowani na pierwszy historyczny stopień wojskowy
i staliśmy się rezerwistami regimentu!
Na samym początku oczywiście rewizja, przeprowadzona przez
historycznie umundurowanego wartownika, przywitanie z samym
Komendantem Twierdzy na placu apelowym. Odbyliśmy pruskie ciężkie
szkolenie, prawdziwa podróż w czasie, podczas której przeszliśmy próbę
ciemności, nauczyliśmy się wojskowej musztry, a w mrocznych kazamatach
po obcowaliśmy z duchem świnoujskiej Julii! Na zakończenie Komendant,
jak widać na poniższym obrazku, wystrzelił z armaty na wiwat.
A w Międzyzdrojach
promenada Gwiazd i molo,
obiad w Zalesiu, gdzie
zwiedziliśmy Bunkier V-3,
podjechaliśmy na punkt
widokowy Zielonka to
delta wsteczna Świny
i dalej w Wapnicy Jezioro
Turkusowe – tu zaświeciło
nam słońce i zrobiło się
cieplej. Zaraz po kolacji
pojechaliśmy do Szczecina,
zakwaterowaliśmy się
w Hotelu „U Szwejka”
Wieczorne spotkanie poświęcone było informacjom z naszych krajów.
Komendant przedstawił kalendarz wydarzeń tych politycznogospodarczych jak i harcerskich. Horst ze szczególnym uwzględnieniem
podawał informacje o Polsce w gazetach niemieckich. Bardzo ciekawe
i pozytywne opinie Niemców o wydarzeniach w Polsce.
Po śniadaniu udaliśmy się na spotkanie z przewodnikiem, który poprowadził
nas dwoma trasami- największy cywilny schron w Polsce z okresu II Wojny
Światowej i druga trasa Zimnej Wojny. Kolejne atrakcje tego miasta to Wały
Chrobrego, piękne zabytkowe Stare Miasto, Zamek Książąt Pomorskich,
Kościół św. Piotra i Pawła. Baszta Siedmiu Płaszczy, Bazylika Św. Jakub plac
Orła Białego, pozostałości forty ikacji pruskich: Brama Portowa i Brama
Królewska.
Bardzo szczegółowo zaplanowany był kolejny dzień 3 maja. Rankiem
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udaliśmy się
na zabytkowy
cmentarz-nekropolię
z 1901 r. Cmentarz
rozplanowano
z wielkim
rozmachem.
Na docelowej
powierzchni 153 ha,
co stawiało go wśród
trzech największych
nekropolii w Europie
(Ohlsdorfer Friedhof
w Hamburgu,
założony w 1877 r.
o pow. 200 ha, Wiener Zentralfriedhof we Wiedniu, założony w 1874 r.
o pow. 198 ha
W latach 1901-03 zrealizowano projekty obiektów m.in.: bramy
głównej i budynku
administracji. Na
fotogra ii brama
główna początku
XX wieku.
Krótka jazda
tramwajem
i dotarliśmy
na Jasne Błonie,
by uczestniczyć
w uroczystościach
patriotycznych
z okazji
Konstytucji 3 maja w Szczecinie. Park –Jasne Błonie powstał 192527 na gruntach należących do rodziny Quistorpów. Zaprojektowany
został z rzędami platanów klonolistnych po bokach rozległego trawnika,
z parterowymi kompozycjami kwiatowymi pośrodku. Jest największym
w Polsce skupiskiem tego gatunku drzew, których rośnie tu 213. Ciągłość
kompozycyjną na osi północny zachód-południowy wschód zapewnia aleja
ciągnąca się w kierunku Parku Kasprowicza i dalej do Lasu Arkońskiego.
Oś równoleżnikową stanowi ul. Piotra Skargi przecinająca Jasne Błonia
poniżej Pomnika Czynu Polaków.
Dominantą Jasnych Błoni jest Pomnik Czynu Polaków, wyobrażający
podrywające się do lotu trzy orły, symbolizujące trzy pokolenia Polaków
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zaangażowanych w odbudowę Szczecina. Pomnik postawiono w 1979 roku.
Po tych uroczystościach powrót
do Hoteliku i spotkanie z kręgiem
Seniora „Dęby” ze Szczecina
i podsumowanie kolejnego
naszego spotkania, jak Zygfryd
powiedział – perfekcyjna
organizacja, a Horst na koniec
zaprosił nas na jubileuszowe
dwudzieste spotkanie do Berlina.
A tak na koniec mówię Wam
warto tam pojechać.
hm. Krystyna Zengiel

Zlot drużyn Nieprzetartego
Szlaku
W dniach 12-14.05.2011 w Harcerskim Ośrodku „Leśny Dwór w Świbnej
spotkały się na kolejnym Zlocie drużyny Nieprzetartego Szlaku z Miłowic,
Słubic, Skwierzyny, Żagania i Żar. W programie miedzy innymi:
Ognisko: „I znów jesteśmy razem”.
Złożyliśmy wizytę w Ośrodku dla Dzieci z Wadami Mowy i Słuchu,
Drużyna Diabliki przygotowała ciekawe zajęcia integracyjne. Zwiedziliśmy
miasto, szczególna frajdą dla nas był spacer po pięknym parku. A w Rynku
spotkaliśmy się z Burmistrzem Miasta wręczyliśmy pamiątkowy obraz
namalowany przez uczestnika z Rokitna. Dyskoteka i gra terenowa
zakończyły coroczne spotkania Drużyn NS.
Piękna pogoda, dobry program, wspaniała atmosfera to atuty każdego
Zlotu Nieprzetartego Szlaku , którego gospodarzem był Hu iec Żary ZHP.
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Komendant Zlotu hm. Mirosław Zengiel zaprosił na kolejny wrześniowy
Zlot NS w Świbnej. Zlot odwiedził hm. Leszek Kornosz - komendant
Chorągwi ZHP i hm. Bogumił Rejer z-ca przewodniczącej KRCh. Komendant
Chorągwi wręczył pamiątkowe dyplomy i „sportowe” upominki, uczestnicy
odwzajemnili się pięknymi płaskorzeźbami z gipsu -pracami z warsztatów
zlotowych.
Cele zlotu
- stwarzanie możliwości prezentacji i dorobku drużyn
Nieprzetartego Szlaku na terenie Chorągwi Lubuskiej,
- aktywizacja środowisk NS, spotkanie drużynowych,
wymiana doświadczeń pomiędzy środowiskami,
- parki, skwery, place zieleni, krzewy
i drzewa są nam bliskie i znane,
- wizyta i zajęcia integracyjne w Ośrodku dla Dzieci
z Wadami Mowy i Słuchu zostały zrealizowane
hm. Krystyna Zengiel
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Rozstrzygnięcie konkursu
na okolicznościową kartkę
z okazji Dnia Myśli Braterskiej
Druhny i Druhowie!
Mamy ogromny zaszczyt podsumować tegoroczny konkurs na
Okolicznościową Kartkę z Okazji Obchodów Dnia Myśli Braterskiej, który
odbył się na przełomie miesięcy luty-marzec tego roku.
W konkursie wzięły udział tylko cztery zespoły (trzy prace były dostarczone
od jednej drużyny ze Złotnika, a jedna praca od „wschodzącej gwiazdy
żarskiego podwórka”), ale za to jakie wspaniałe były prace! Po przesłanych
pracach widać było że nie jedna drużynka chce zająć jak najwyższe
miejsce w rywalizacji. Tym bardziej, że w tym konkursie oprócz zdobycia
dodatkowych punktów do rankingu środowisk harcerskich Naszego
hufca, można było zgarną ciekawe nagrody rzeczowe. Tymi nagrodami
w konkursie były materiały biurowo-plastyczne przeznaczone na dalsze
wykonywanie tak wspaniałych prac plastycznych dla każdego zespołu.
Tak jak wspomnieliśmy na wstępie w konkursie wzięło udział niewiele
ekip, co bardzo nas zasmuciło. Jak widać, na terenie hufca jest trochę więcej
środowisk harcerskich niż samych przesłanych prac. Nasi drodzy harcerze,
pamiętajcie, że w konkursach warto brać udział bo nigdy nie wiadomo
kiedy i jakie pojawią się fajne gifty, a tym bardziej, że sam sposób rywalizacji
hartuje Nas w życiu codziennym.
No! Chyba już nadszedł czas by ujawnić werdykty Jury konkursowego
i już więcej nie trzymać Was w niepewności kto jakie miejsce zajął i takie
tam. Taarrrram Taram!! (Fanfary!)
Poniżej prezentujemy listę prac jakie brały udział w konkursie, jaki tytuł
i jakie zasługi zgarnęły w konkursie (w związku małą frekwencją udziału
w konkursie wszystkie prace zostały wyróżnione):
• 40 DH „KORCZAKI” - Za wyeksponowanie wartości jakie przyświecają
Dniu Myśli Braterskiej
• 40 DH „KORCZAKI” - Za skrótowe, ale jednocześnie bardzo czytelne
ujęcie tematu
• 40 DH „KORCZAKI” - Za artystyczne ujęcie symboli Harcerskich
• PRÓBNA ŻDH „WATRA” - Za twórcze podejście do tematu
Laureatom gratulujemy, a pozostałem drużyny, które nie miały przyjemności
wziąć udziału w konkursie, życzymy wielu sukcesów w innych tego rodzaju
przedsięwzięciach.
phm. Marcin Tur
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