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3 
Związek Harcerstwa Polskiego                                                                                             Żary, dn.  3.03.2006r. 
Komendant Hufca                                                              
im II Armii wojska Polskiego 
Ż A R Y 
Działając na podstawie Ordynacji Wyborczej Związku Harcerstwa Polskiego pkt. 24 (32) podaję listę 
uczestników Zbiórki Sprawozdawczej z czynnym prawem wyborczym Hufca Żary. Zbiórka odbędzie się 5 
kwietnia 2006 roku o godzinie 16.30 w restauracji „Hajduk” w Żarach. 
1.   phm. Andruszkiewicz Irena                     31.  dh Kowalska Lidia              61. hm. Wojtaszewska Regina 
2.   pwd. Biegański Adam                             32.  hm. Kurkiewicz Elżbieta       62. hm. Wocal Marcin 
3.   pwd. Bogdanowicz Sławomir                 33.  dh Łabuda Marzena             63. pwd. Wywijas Mirosław 
4.  pwd. Bogdanowicz Joanna                     34.pwd. Lenda Sylwia                   64.  dh Zabawa Ewa 
5. phm. Bryś Bożena                                    35.pwd. Lenczyk Emilia                65.  dh Zabawa Iwona 
6. pwd. Cieślak Halina                                36.  hm. Lewicki Janusz                66. hm. Zengiel Krystyna 
7. pwd. Czerwiński Krystian                        37.  hm. Markowska Małgorzata  67. dh Zengiel Kamil 
8  .hm. Daszkiewicz Tadeusz                       38.  hm. Mużyłowska Helena         68.pwd. Żywek Ewelina 
9. phm. Delak Aneta                                    39.pwd. Nowakowski Dawid         69.  dh Cudyk-Żaba Magdalena 
10. phm. Dobrewski Grzegorz                     40.  hm. Orłowski Rudolf              70.  dh Orzempowska Katarzyna 
11.  hm. Domaradzka Zofia                         41.  hm. Pawłowicz Sławomir       71. dh Ryś Jarosław 
12.  hm. Drewniak Stanisława                     42.  hm. Pietrzak Janina               72. dh Perz Arkadiusz 
13  .hm. Galicka Wanda-Ochab                  43.pwd. Pilarski Grzegorz            73. dh Drąg Arkadiusz 
14. pwd. Grabowska Katarzyna                  44.pwd. Popławska Danuta          74. dh Hołodiuk Malgorzata 
15.   dh Górzynski Tomasz                         45.  hm. Ramirez Angelika            75.  dh Rowińska Magdalena 
16. pwd. Hercik Ewa                                   46.  dh Rutkowska Agnieszka       76. dh Ficek Liliana 
17  .hm. Hercik Wojciech                            47.  hm. Rupieta Jadwiga             77.  dh Dobek Maria 
18.  pwd. Jakubowski Jan                             48.  dh Rzetecki Arkadiusz          78.phm. Skiba Mirosława 
19. pwd. Jankowiak Artur                             49.  hm. Senyk Micha                   79.  dh Gowdziak Jacek 
20. pwd. Januszewicz Tomasz                      50.  hm. Senyk Emilia                   80.  dh Kulig Małgorzata 
21. pwd. Jarosz Katarzyna                           51.  hm. Stupkiewicz Helena            
22.  hm. Karalus Piotr                                 52.  hm. Strojek Stefania.           
23. dh Kędzierski Zbigniew                        53.  dh Szymański Łukasz 
24. dh Kędzierska Zofia                             54. pwd. Ślązak Katarzyna   
25.  hm. Karpińska Helana                         55.  hm. Ślemp Kazimierz    
26. phm. Klisowska Mirosława                   56.phm. Tur Marcin 
27. dh Kliswowska Magdalena                   57.  hm. Warlińska Halina 
28.phm. Kłodnicka Jadwiga                       58.  hm. Wieczyńska Halina 
29.  hm. Kochanowski Ryszard                   59. hm. Wiśniewski Jerzy 
30.  dh Koszalik Ewa                                  60.  dh Wiśniewska Irena 
1.1. W dniu 3 kwietnia 2006 o godzinie 17.45 Harcerze i Instruktorzy Hufca Żary przy kościele p.w. Św. 

Józefa ul. Szymanowskiego 4  przyjmą Relikwie Błogosławionego Floriana Frelihowskieg (patron ZHP), 
a o godzinie 18.00 odbędzie się uroczysta Msza Święta. O godzinie 19.00 nastąpi przekazanie Relikwii 
Instruktorom i Harcerzom Hufca Zielona Góra. Obecność w czasie uroczystości w mundurach.  

1.1.1.Zwołuję XV Chorągwiany Jubileuszowy Zlot Drużyn Nieprzetartego Szlak  w dniach 4-6 maja 2006 roku  w 
Harcerskim Ośrodku Hufca Żary „Leśny Dwór” w Świbnej. 

1.1.2. Zwołuję Zlot 60-lecia Hufca Żary im II Armii Wojska polskiego w dniach 19-21 maja 2006 roku  
           w Harcerskim Ośrodku „Leśny Dwór” w Świbnej.  
2.5.2. Odwołuję Sztab Harcerskiej Akcji Zimowej w Hufcu ZHP Żary „Zima 2006” 
          w składzie:  hm. Wojciech Hercik – Przewodnicząc;  hm. Tadeusz Daszkiewicz – skarbnik 
          pwd. Krystian Czerwiński – sekretarz, instruktor Hufca. 
3.2.3.  Powołuję środowiskową drużynę harcerską w Bieniowie na okres próbny z dniem 23.11.2005 roku. 
          Obowiązki drużynowej pełnić będzie w okresie próbnym samarytanka Magdalena Rowińska, 
3.3.1. Mianuję: dh Dobek Marię drużynową próbnej drużyny harcerskiej w SP Przewozie, 
8.2.1 Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich  z dnia 16 marca 2006 roku otwieram próbę na stopień 
         przewodniczki druhnie Magdzie Rowińskiej. Opiekunem próby mianuję hm. Mirosława Zengiela.  
8.4.1. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich  z dnia 16 marca 2006 roku otwieram pwd. Mirosławowi  
       Wywijasowi próbę na stopień podharcmistrza. Opiekunem próby mianuję hm. Krystynę Zengiel. 
     UWAGA:  Proszę o potwierdzenie udziału w Zbiórce Sprawozdawczej do 3.04.2006 roku. 
e-mail: m.zengiel@op.pl lub telefon 068-374-32-42 
 Czuwaj !                                                                                                                        hm. Mirosław Zengiel 
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Rok temu odszedł nasz drogi Niezawodny Przyjaciel Jan 
Paweł II. W pierwszą rocznicę jego śmierci będziemy o Nim 
pamiętać. Zachęcamy do włączenia się w uroczystości 
organizowane 2 kwietnia w środowiskach– miastach, 
wsiach, parafiach.  
Widocznym znakiem tej pamięci będzie dla harcerek                  
i harcerzy ZHP wręczany przechodniom żółty tulipan. Znak 
nie tylko naszej pamięci ale też radości-podziękowania za 
dary miłości i nauki, które otrzymaliśmy w trakcie całego 
pontyfikatu Jana Pawła II.  
Chcielibyśmy, aby zuchy, harcerze i harcerki w dniu                  

2 kwietnia wręczały przechodniom, uczestnikom uroczystości żółte tulipany. 
Tulipany mogą być zrobione z papieru – orgiami, mogą to też być małe obrazki z żółtym 
tulipanem i wpisaną myślą JPII, a mogą to też być cięte kwiaty – kupione hurtowo za 
niższą cenę. A może którejś drużynie uda się wynegocjować nawet za darmo żółte 
tulipany bezpośrednio od producenta? Zawsze można spróbować! 
Myśli Jana Pawła II: 
„ Czuwajcie, abyście mogli zaznać miłości Chrystusa. Czuwajcie, abyście poznali 
ożywczy smak Jego miłosierdzia”. 
„Niech lampy naszej wiary, nadziei i miłości nigdy nie gasną. Niech będą światłem dla 
świata” 
„Nie przestawajcie dziękować Temu, który hojnie darzy łaską i chwałą, nie odmawia 
dobrodziejstw postępującym nienagannie” 
„Odkrywajcie w sobie zdolności, cieszcie się nimi i rozwijajcie z Bożą pomocą” 
„Nigdy nie przestawaj doskonalić się w trudnej sztuce słuchania” 
„Jeśli będziesz umiał z gotowością otworzyć serce i umysł, odkryjesz ^swoje powołanie^ 
odwieczny plan, który Bóg w swej miłości od zawsze ma wobec Ciebie” 
„Ludzkość niezbędnie potrzebuje świadectwa ludzi młodych, wolnych i odważnych, 
którzy ośmielą się iść pod prąd, głosząc z mocą i entuzjazmem swoją wiarę w Boga, Pana 
i Zbawiciela” 
„Włączajcie się czynnie w dążenie do pokoju, sprawiedliwości, braterstwa i ich 
umacnianie” 
„Wszyscy zostaliśmy powołani do świętości i tylko święci mogą odnawiać ludzkość” 
„Wymagajcie od siebie wiele, chociażby inni od Was nie wymagali” 
Dla zainteresowanych polecamy stronę www.papiez.zhp.pl tam znajdziecie więcej 
materiałów, anegdot i myśli Jana Pawła II. 
 
Autorką artykułu jest: 
hm. DOROTA KOŁAKOWSKA 
kierownik Wydziału Programowego GK ZHP 
Źródło: www.zhp.pl 
 

(g.c.) 
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Druhny i Druhowie! 
Przygoda z Gońcem rozpoczęła się w listopadzie 1999 roku. Pomysł gazetki został 

zainicjowany wspólnie przez 5 żDSH Czerwone Bractwo i Komendę Hufca. Wtedy też 
został wydany pierwszy numer naszej hufcowej gazetki „Goniec”. W skład redakcji 
wchodziły wtedy następujące osoby pwd. Mirosław wywijas, pwd. Sławomir 
Bogdanowicz, pwd. Grzegorz Pilarski, pwd. Adam Biegański, pwd. Tomasz Januszewicz, 
dh Artur Jankowiak. Współpracowali z nami phm. Beata Żukiewicz, dh Jacek Malewicz, 
pwd. Joanna Gruber, phm. Iwona Hercik. Gazetka była i jest powielana w Komendzie 
Hufca ZHP Żary. Przez skład redakcji przewinął się jeszcze przez kilka numerów                 
dh Kamil Oksiak. 

Po kilka kolejnych numerach redakcja przybrała stały skład, który funkcjonuje              
do dziś. Dh pwd. Sławomir Bogdanowicz, dh pwd. Mirosław Wywijas, dh pwd. Tomasz 
Januszewicz, dh pwd. Grzegorz pilarski, dh Tomasz Górzyński. Stała współpraca:           
dh hm. Regina Wojtaszewska, phm. Marcin Tur. Oczywiście każdy numer jest 
uzupełniany przez  hm. Mirosława Zengiela i dh hm. Krystynę Zengiel, którzy wkładają 
dużo pracy w pomoc i pisanie artykułów. 

Redakcja została oficjalnie powołana rozkazem Komendanta Hufca ZHP Żary dh hm. 
Mirosława Zengiela. Był to rozkaz L l1/2005 z miesiąca stycznia 2005. Gazetka 
przechodziła swoje wzloty i upadki, ale jest wydawana ciągle do dziś. Od 40 numeru 
gazetki, „Goniec” wydawany jest również wirtualnie. Stworzona została strona 
internetowa www.goniec.org. administrowana społecznie przez dh Romana Drozda. 
Domena jest opłacana przez redakcję Czerwone Bractwo.  

Miejsca na serwerze udostępnia nam firma Reimpex Polska Sp. z o.o. z Żar za co 
bardzo serdecznie dziękujemy.  

Artykuły do „Gońca” od początku były przygotowywane przez wielu harcerzy 
naszego hufca. Praca redakcji polega głównie na zbieraniu artykułów, składaniu gazetki 
kserowaniu ich w hufcu. Największa praca to na pewno nakłonienie druhen i druhów do 
opisania wydarzeń, w których uczestniczyli. Redakcja cały czas boryka się z tym 
problemem. Niedawno podjęliśmy się zorganizowania w naszym hufcu Harcerskiej 
Służby Informacyjnej. Ma ona usprawnić przepływ informacji a w najbliższej przyszłości 
planujemy przeszkolenie grupy harcerzy, którzy będąc członkami służby łączności byliby 
w swoich drużynach i miejscowościach odpowiedzialni za zbieranie opisów wydarzeń. 
„Goniec” stał się swoistą kroniką naszego hufca. Przez siedem lat byliśmy wszędzie tam, 
gdzie się coś działo. Mamy nadzieję, że Goniec nadal będzie się rozwijał a harcerze  będą 
z nami współpracować. W dalszym ciągu chcemy pracować w tej samej formie.   
 
 
 

pwd. SŁAWOMIR BOGDANOWICZ 
pwd. MIROSŁAW WYWIJAS 
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 W dniach 17-19 marca 2006r. w Harcerskim Ośrodku Szkoleniowo-
Wypoczynkowym „Leśny Dwór” (w Świbnej), odbył się biwak integracyjny dzieci              
ze Szkoły Podstawowej Nr 2 z Lubska (klasy: 4a, 4b, 4c).  
 Komendantka Ośrodka hm Krystyna Zengiel, powierzyła wszystkim uczestnikom 
bardzo odpowiedzialne zadanie. Otóż na czas trwania biwaku mieli stać się jedną drużyną. 
Funkcja drużynowego przypadła mi, a przybocznym został dh. Waldemar Ogonowski 
(uczestnik III-ej Edycji Hufcowego Kursu Drużynowych).  
 Drużyna przyjęła nazwę „Ptasie Gniazdo” i została podzielona na cztery zastępy: 
„Świergotki Drzewne”, „Urocze Kukułki”, „Wielkie Wilgi”, „Dzikie Rudziki”. 
 Wieczory, spędzone w gronie harcerskim, pomogły w integracji drużyny i budowie 
wspaniałej atmosfery, która towarzyszyła nam już do samego końca. Oczywiście nie 
mogło zabraknąć na nich typowo harcerskich piosenek, pląsów czy zabaw, bo przecież to 
one pomagają nam zapomnieć o złych chwilach i wprawiają nas w bardzo dobry humor. 
 Nie obyło się też bez zwiadu terenowego wokół „Leśnego Dworu”. Byliśmy w takich 
miejscach jak: „jeziorko”, znajdująca się nieopodal „tama”. 
W sobotę odbył się Harcerski Turniej Sportowy pt. „Dalej wesoło”. Pierwsze miejsce 
zajął zastęp „Wielkie Wilgi” dh Michała Rozmysa. 
 Tego samego dnia wszystkie zastępy dostały bojowe zadanie. Każdy członek zastępu 
miał do wykonania „Króliczka Wielkanocnego”. Gotowe króliczki zostały wykorzystane 
jako dekoracje i umieszczone w Ośrodku. >>Warto je zobaczyć!!!<< 
 Mam nadzieję, że dzięki biwakowi zarówno dh. Waldemar Ogonowski jak i jego 
podopieczni nabiorą ochoty i inspiracji do działania. Aby za trzy miesiące mogli 
powiedzieć:  
„Już nie jesteśmy Próbną Drużyną Harcerską, lecz Drużyną Harcerską, z nazwą                      
i numerem!”.  
 
A Ja, z całego serca właśnie tego Im życzę. Powodzenia!!! 
 
Z harcerskim pozdrowieniem  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

pwd. KRYSTIAN CZERWIŃSKI 
4 DH „OGNISTE SMOKI” 
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 „Leśny Dwór”, jak sama nazwa wskazuje, to dom dla leśnych ludzi. Są nimi zuchy. 
harcerze, harcerze starsi i wędrownicy, instruktorzy Hufca Żary. Oni też byli 
pomysłodawcami tej nazwy. Ale nie w nazwie tkwi sens i fabuła  tego dworu. 
 Jak na mieszkańców lasu przystało chcemy dowiedzieć się o życiu  ptaków, gadów, 
zwierząt zamieszkujących te tereny. Fabuła ma nam to przybliżyć.  
Pierwszy krok już został zrobiony – Leśniczy przygotowała nam wykaz ptaków, które 
budują swoje  gniazda na ziemi, na drzewach w dziuplach. 
      Nasze sypialnie w „Leśnym Dworze” to swoiste noclegownie i nazwaliśmy je 
gniazdami ptaków. I tak w pokojach na parterze gnieżdżą się skowronki, świergotki, 
pierwiosnki, rudziki, słowik-to ptaki ,które  budują swoje gniazda na ziemi. Przed 
drzwiami  każdego  pokoju na ścianie znajdziecie zdjęcie tych ptaków i ciekawe 
informacje o ich życiu.  

Na piętrze tego dworu swoje gniazdo ma orzeł – jak sama nazwa wskazuje jest to 
pokój komendanta. Sypialnie pozostałe na tym piętrze to gniazda kukułki, drozdów, 
kosów i wilgi. 

Sala kominkowa to dla ptaków  to „Leśna Polana”- bo tam odbywają się spotkania 
ptaków – świecowiska, szkolenia, zabawy, narady. Sekretariat w którym odbywają się 
spotkania kadry to „Ptasi Gaj”. Na drugim piętrze swoje gniazda maja zięby, dzięcioły           
i puszczyki.   

Łazienki w „Leśnym Dworze” – mała  to strumyk a duża to wodospad. 
Na swoje nazwy gniazd oczekują  sypialnie w drewnianych domkach. Ale to w 

następnych wieściach. 
Tę informację o ptasich gniazdach  obwieścił Wam ptak korespondent z Gniazda Orła. 
 
 
 
 
 

 W dniu 1.04.2006 w ramach Hufcowego Kursu Drużynowych odbyły się zajęcia            
z „pierwszej pomocy”. Wyrozumiałością, zaradnością i wiedzą wykazał się prowadzący –
dh. ratownik Błażej Szary. Na wykładzie poruszony został temat zagrożeń w harcówce. 
Oprócz burzliwej dyskusji udało się też  wykorzystać wiedzę w praktyce. Doskonale i 
zrozumiale przeprowadzone zajęcia, zaznajomiły i przybliżyły nam problem złamań, 
skręceń, zwichnięć, zakrztuszeń, krwotoków i wielu innych urazów oraz sposób 
postępowania w takich wypadkach. Teraz, jako obecni czy przyszli drużynowi, mamy 
oczy szerzej otwarte i pewność, że poradzimy sobie w różnych trudnych sytuacjach.       
 
Z harcerskim pozdrowieniem  
 

dh. KATARZYNA DANIELAK  
2 ŻDH "DŻUNGLA"   
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„Wędrowanie to znacznie więcej niż przemierzanie kilometrów czy wytrwałość fizyczna. 
To sztuka wchłaniania życia, które nas otacza, to oczy i uszy otwarte, to tajemnica 
współodczuwania przyrody i człowieka” 

/Kodeks Wędrowniczy/ 
 

Chorągwiana Odznaka Wędrownicza przeznaczona jest dla drużyn oraz zastępów 
wędrowniczych. Drużyny, które wyrażą chęć jej zdobywania powinny zgłosić swój udział 
na adres:  odznaka@tlen.pl Każda z drużyn przystępujących do zdobywania 
Chorągwianej Odznaki Wędrowniczej musi wybrać przynajmniej trzy zadania, po 
jednym z każdej kategorii, wyznaczonych przez dewizę wędrowniczą: 
 
WWyyjjddźź  ww  śśwwiiaatt – do ludzi, innych wędrowników, harcerzy, do wszystkich potrzebujących 
naszej pomocy, ale także na szlak, w góry, do lasu, do ciekawych, zapomnianych miejsc... 
zzoobbaacczz,,  ppoommyyśśll –  bo to nie boli. Wędrownicy żyją świadomie, znają swoje cele, 
rozumieją otaczający ich świat... 
ppoommóóżż,,  cczzyyllii  ddzziiaałłaajj – czy nie ma w Waszym otoczeniu osób potrzebujących pomocy, 
czekających na Was? Kiedy ostatnio zdobyliście Znak Służby? Wędrownicy to ludzie 
czynu, nie stagnacji...  
Więc do dzieła!!! 
 
Oto zadania do wykonania (wybierzcie przynajmniej jedno z każdej kategorii): 
 

Wyjdź w świat 
• zorganizujcie przedsięwzięcia dla wędrowników działających w najbliższym 

otoczeniu (rajd, wykapka, zawody, INO, ogniobranie etc.); 
• stwórzcie i umieśćcie w internecie swoją stronę; 
• zorganizujcie spotkanie z kimś interesującym spoza harcerstwa (specjalistą – 

lekarzem, profesorem, radnym, muzykiem, aktorem etc.); 
• zdobądźcie kolejną odznakę PTTK; 
• pojedźcie na biwak w góry; 
• poszukajcie w Waszej okolicy ciekawych miejsc, zróbcie zwiad (np. poszukajcie 

nietoperzy, nauczcie się „mapy nieba” etc.) 
• zorganizujcie zabawy dzieciom z Domu Dziecka 
 
zzoobbaacczz,,  ppoommyyśśll,,    
• stwórzcie plan dochodzenia do ideału, czyli zgodności życia z Prawem Harcerskim 

(np. podczas dyskusji, kuźnic, kominków, sejmików). Wypracowane stanowiska, 
poglądy, przedstawcie w postaci prezentacji multimedialnej; 

• stwórzcie logo Dnia Myśli Braterskiej  (skoro Betlejemskie Światełko ma takie logo 
to dlaczego nie DMB?; 

• skompletujcie biblioteczkę drużyny 
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• stwórzcie "biznes plan" na przedsięwzięcie związane z teoretyczną podróżą na Zlot 
Skautów w 2007 roku do Wielkiej Brytanii. Liczy się pomysł oraz umiejętność 
ocenienia kosztów oraz kreatywność w sposobie poszukiwania funduszy.  

• za pomocą wywiadu, sondażu, ankiet lub innych technik pomiaru danych 
przeprowadźcie badania w swojej miejscowości na wybrane tematy (poniżej), 
dołączając wyniki badań wraz z opisem, (podając na jakim obszarze odbywały się 
badania, ilu ankietowanych brało w nich udział, podając płeć, wiek itp.) 

TEMATY ZWIADU (do wyboru jeden, lub kilka) : 
• kto to jest harcerz ? (jak wygląda, można nawiązać do umundurowania, oraz 

wszystkiego, co się wiąże z wizerunkiem harcerzy na zewnątrz ZHP, jak jesteśmy 
postrzegani przez ZHR lub inne organizacje młodzieżowe) 

• czy harcerstwo jest nam potrzebne? (w XXI wieku, do czego służy harcerstwo, co na 
zbiórkach robią harcerze, ) 

• z czym kojarzy się harcerstwo ? (czy są to dobre, pozytywne skojarzenia, czy raczej 
widok dorosłych, biegających w krótkich spodenkach po lesie ?) 

 
ppoommóóżż,,  cczzyyllii  ddzziiaałłaajj  
• odnajdźcie w swoim środowisku działania co najmniej trzy możliwości udzielenia 

pomocy i odpowiedzcie na nie; 
• zdobądźcie Znak Służby; 
• przeprowadźcie zbiórkę odzieży, koców, oraz innych, potrzebnych materiałów dla: 

najbardziej potrzebujących (ubogich, dzieci z domu dziecka itp.), zwierząt w 
schroniskach, potrzebujących, dotkniętych kataklizmami, mieszkańców Trzeciego 
Świata, włączając się w akcję wysyłania paczek dla głodujących dzieci itp. 

• zgłoście się do pomocy w Caritas, PCK, PAH lub innej organizacji charytatywnej 
• zorganizujcie w drużynie, lub hufcu akcję udzielania darmowych korepetycji 

wszystkim tym, którzy tego potrzebują. Sporządźcie odpowiednie grafiki, z 
podziałem na przedmioty oraz godziny „działania” centrum korepetycji 

 
Forum wymiany poglądów jak i oceny wykonania zadań stanie się internetowa strona 
Referatu Wędrowniczego Chorągwi Ziemi Lubuskiej – 
www.wedrownicy.lubuska.zhp.pl/. Podsumowaniem zdobywania odznaki będzie Zlot 
Wędrowników Ziemi Lubuskiej w Niesulicach (23- 25 czerwca). Odznakę może 
zdobywać także drużyna, która nie pojedzie na Zlot. 

Oceną prac zajmie się specjalna Kapituła powołana przez Referat Wędrowniczy. 
Raport z wykonania zadań przesyłajcie w formie elektronicznej (np. prezentacja 
multimedialna zawierająca zdjęcia z realizacji zadań, ze skanowane dokumenty itp.) na 
adres e-mailowy: odznaka@tlen.pl lub (nagrany na płytę, gdy rozmiar stworzonej 
prezentacji nie pozwoli na przesłanie jej drogą mailową) na adres Komendy Chorągwi 
Ziemi Lubuskiej ul. Boh. Westerplatte 27, 65 – 034 Zielona Góra do dnia 1 czerwca 
2006r.  
Powodzenia w realizacji zadań! 

 
dh MARTA JABŁOŃSKA 

HUFCOWA KAPITUŁA STOPNI WĘDROWNICZYCH 
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XV JUBILEUSZOWY CHORĄGWIANY  ZLOT 

DRUŻYN 

NIEPRZETARTEGO  SZLAKU 
ŚWIBNA *2006 

 
 „Harcerski styl – to braterskie wyciągnięcie ręki  
do drugiego człowieka, poczucie, że jego potrzeby  
są ważniejsze od moich...” 
                                 dh Stefan Mirowski 
                            
CELE ZLOTU: 

• stwarzanie możliwości prezentacji i dorobku drużyn Nieprzetartego Szlaku           
z terenu  Chorągwi Lubuskiej, 

• aktywizacja środowisk NS, spotkanie drużynowych,   
• wymiana doświadczeń  instruktorskich, 
• integracja dzieci i młodzieży  
• spotkanie z przyjaciółmi i sojusznika 
• popularyzacja form i metod pracy z dziećmi 
• specjalnej troski 

     
ZAŁOŻENIA PROGRAMOWO-ORGANIZACYJNE 
 
   Termin:           4.05.2006 –  6.05.2006r. 
   Miejsce:         Harcerski Ośrodek „ Leśny Dwór” Świbna 
   Zgłoszenie:     do 25.04.2006 roku 
                                              na adres: 
                            Komenda Hufca ZHP Żary, Rynek 17 
                            68-200 Żary, tel. 068-374-32-42 
 

          Świadczenia: 
• wyżywienie od kolacji 4 maja 2006r do śniadania 6 maja 2006 r. 
• zakwaterowanie w budynku lub campingach. 
• dojazd do Świbnej we własnym zakresie. 

 
Wpisowe od osoby  20,00 złotych, płatne na konto Hufca ZHP Żary: 
Bank Zachodni Oddział ŻARY: 03 10902561 0000 0006 4207 3065 
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PROGRAM   JUBILEUSZOWEGO  ZLOTU 
 
                                     4.05.2006r /czwartek/. 
 Przyjazd uczestników          -do godziny -16.30 
- zakwaterowanie, 
- Apel Inauguracyjny                        
- Urządzamy swoje stoisko 
 kolacja 
  Ognisko - „.Moja drużyna  tańczy i śpiewa” 
                                      
 
                                5.05.2006r /piątek/. 
 Pobudka, zaprawa poranna, toaleta. 
 Śniadanie. 
- Uroczysty Jubileuszowy Apel XV  Zlotu Drużyn NS 

• „Gra sprawnościowa  ... zajęcia z technik harcerskich ” 
• Sporty niekonwencjonalne – wesoły poligon. 

 Obiad. 
 Wycieczka do Buczyn – Łęknicy – Bad –Muskau. 
 Kolacja. 
 Spotkanie w kręgu-„Wspomnienia po latach-to już XV spotkanie” 
 

  6.05.2006r /sobota/. 
 Pobudka, zaprawa poranna, toaleta. 
 Śniadanie. 
 „Jeden świat – jedno przyrzeczenie – nasza propozycja”. 
 Apel Pożegnalny – wyjazd – godz. 11.00. 

         
 
 

ZADANIA PRZEDZLOTOWE DLA DRUŻYN 
 
1. Wykonać kartę do kroniki zlotu „Moja drużyna na Zlotach NS”  
– wymiary 100cm (margines 15 cm) x70 
2. Każdy uczestnik przywozi jeden upominek do wędki szczęścia. 
3. Program   na ognisko ”Moja drużyna tańczy i śpiewa” 
4. Program na spotkanie w kręgu „Wspomnienia po latach – to już 15  spotkanie”   
5. 5.Zebrać swoje kroniki  proporce, totemy ,puchary itp. do wystawy dorobku 

drużyn(każda drużyna będzie   urządzać swoje stoisko)  
 
 
 
 

 
(g.c.) 
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 Drużynowi drużyny kursowej „Zwierzaki” zebrani na sejmiku  na temat „Metoda na 
powodzenie” odpowiedzieli  sobie na pytania, których odpowiedzi są gwarantem 
powodzenia i sukcesów w pracy na funkcji drużynowego czy drużynowej. 
 Na pytanie po co potrzebne są sprawności odpowiedzieli, że zdobywane przez 
harcerzy sprawności-rozwijają ich zainteresowania, zdobywają konkretne umiejętności 
czynią  ich mistrzami w danej dziedzinie, stają samodzielnymi, sprawdzają ich działaniu. 
Drużynowemu  daje nieograniczone możliwości tematów na każdą zbiórkę  
 Zadali sobie pytanie jaką rolę odgrywa Prawo Harcerskie? - Odpowiedzieli, że do 
ZHP można przyjąć każdego kto przyjmie wszystkie punkty Prawa Harcerskiego za swój 
drogowskaz, za swój kodeks moralny i duchowy nie tylko na zbiórce, ale w domu, szkole 
 na ulicy. Wszędzie i zawsze.                       
 Dlaczego drużynę dzielimy na zastępy? – Już Baden Powell mówił  o sukcesie 
systemu małych grup, w małej grupie łatwiej podejmować decyzje i działać jednomyślnie, 
bo zespół przyjaciół o tych samych zainteresowaniach lepiej się rozumie i lepiej się 
organizuje do zadań, bo każdy jest tam ważny, bo łatwiej dokonywać oceny,                          
a drużynowemu jest łatwiej pracować dzieląc zadania na grupę a nie na każdego z osobna. 
 Dlaczego dobry plan to 90% sukcesu? – Opowiedzieli drużynowi ,że dlatego 
budujemy plan ,bo jest on gwarantem  sukcesu drużyny, pomaga on w realizacji celów, 
stwarza możliwości decydowania o losach drużyny o jej kierunku działania, to co 
wspólnie zaplanowane jest łatwiejsze do zrealizowania bo to jest wspólny plan. 
 Czy drużynowy to przede wszystkim wychowawca? – Jednogłośnie odpowiedzieli, że 
tak, bo drużynowy jest rzeźbiarzem charakterów, jest odpowiedzialny za rozwój fizyczny  
i intelektualny swoich podopiecznych, ma olbrzymi wpływ na wybór drogi postępowania 
,bo poprzez przestrzeganie zasad uczy  ON odróżniać dobro od zła , a poprzez własny 
przykład, umiejętności staje się osobą godną naśladowania, jest obok rodziców                        
i nauczycieli ważną osobą posiadającą wpływ na postępowanie każdego zucha czy 
harcerza. 
 Czy zuch, harcerz, harcerka powinni zdobywać stopnie harcerskie? – Oczywiście, że 
tak, bo bez stopnia zuch harcerz stoją  w miejscu, są na poziomie umiejętnościach 
harcerza na próbie, stopień jest wyzwaniem, przeszkodą do pokonania, swoistym celem 
interesującym dlatego,  bo jego osiągnięcie jest powszechnie  dostrzegane i akceptowane, 
poprzez stopnie wprowadzamy harcerzy  na drogę systematycznej pracy nad sobą. Dla 
drużynowego stopnie są narzędziem wychowawczym czyli środkiem, przez który 
realizuje się program harcerskiego wychowania zawarty  w Uchwale XXXIII Zjazdu. 
 Odpowiedzieli również na pytanie? – Jaką rolę odgrywają zwyczaje i obrzędy                    
w drużynie? – Obrzędy i zwyczaje stanowią podstawę  tworzenia się więzi emocjonalnych 
z grupą, zespołem, organizacją, podkreślą odrębność od innych organizacji( każda drużyn 
to inna obrzędowość, zwyczaj -obrzędowość i zwyczaje przyjęte przez ZHP jako 
organizację są wspólne) pomagają tworzyć atmosferę, integrują, pomagają stworzyć 
własny styl. 
 Jak na Sejmik przystało funkcję  Marszałka sejmiku pełniła pwd Katarzyna Jarosz, 
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przewodniczącym  Komisji Uchwał i wniosków był phm Marcin Tur. Uchwała została  
przyjęta przez drużynowych  do realizacji na ich nowej drodze instruktorskiego działania. 
 W czasie trwania kursu  dh. W.Ogonowski, dh M.Dobek, L.Ficek, K.Brewczyńska 
złożyli Przyrzeczenie Harcerskie. Dyplomy ukończenia kursu drużynowych harcerskich   
otrzymali  druhny i druhowie – P.Michalak, M.Rowińska, M. Dobek, L.Ficek, 
W.Ogonowski, M.Kufel, W.Lalek, Kamil Zengiel, K.Brewczyńska, B.Szary, K.Danielak 
i są uprawnieni do prowadzenia drużyn  harcerskich w ZHP 
Za zgodność z protokołem –  

hm. KRYSTYNA ZENGIEL 
KOMENDANTA KURSU DRUŻYNOWYCH III EDYCJI  

     
 
 
 

 
    Niezwykły dzień, jedyny w swoim rodzaju. Niezwykły z dwóch powodów: 
- po pierwsze pogoda była nadzwyczaj piękna; 
- po drugie idąc z członkami 4 DH „Ogniste Smoki” na spotkanie z dh. Krzysztofem   

Płazińskim (harcerzem, który z własnej woli podjął się wielkiego zadania,                         
a mianowicie postanowił odbudować 12 ŻDH „Rezerwat Dzikich Zwierząt” im. 
Zawiszy Czarnego) i pwd Joanną Bogdanowicz, które odbyło się w Gimnazjum Nr 3 
w Żarach, widziałem na twarzach harcerzy ogromny optymizm, radość, skupienie,             
a przede wszystkim to najważniejsze tj. całkowite przekonanie do tego, co 
postanowili zrobić. 

 Tuż po wejściu do szkoły spostrzegłem, że uczniowie w przyjazny sposób witają 
swoich gości, np.: Witajcie!; Jak się nazywacie?; Skąd Przybyliście? 
 Kiedy dh. Krzysztof doprowadził nas do pomieszczenie, w którym przygotowane 
zostało miejsce dla grona harcerskiego, szybko stworzyliśmy krąg z krzeseł i ułożyliśmy 
stos ogniskowy „Piramida” z kawałków drewna. Siedliśmy w otwartym kręgu (z jednym 
miejscem wolnym) przy śpiewie harcerskich piosenek zaczęliśmy świętować Dzień 
Wiosny.  
    Po rozmowach, mających za cel przekazanie informacji na temat: „Czym jest ZHP?”,         
a także zachęcenie innych uczniów do wspólnej zabawy, śpiewu, a może nawet do 
wstąpienia w szeregi 12 ŻDH „Rezerwat Dzikich Zwierząt”. Stale powiększające się 
grono zainteresowanych w pewnym momencie liczyło ok. 10 osób +/- nie wliczając 
harcerzy. Może taka liczba nie robi wielkiego wrażenia, ale dla osób, które włożyły wielki 
wysiłek w zorganizowanie całego spotkania to naprawdę Bardzo Dużo!!! 
    Teraz czas na następne wspólne spotkania. Mam nadzieję, że wszystko co wspólnie 
zaplanowaliśmy uda się nam zrealizować, a grono harcerzy zacznie się powiększać.  
Wiem jednak też, że nie zawsze należy patrzeć na ilość, nieraz warto spojrzeć na jakość. 
Zdaję sobie sprawę, że to jest naprawdę trudne zadanie, ale postaram się tym w swoim 
działaniu właśnie kierować, a przy tym szukać ludzi wartościowych, na których będzie 
można polegać.  

 
pwd. KRYSTIAN CZERWIŃSKI 

4 DH „OGNISTE SMOKI” 
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 Na ostatnim spotkaniu III edycji Hufcowego Kursu Drużynowych odbyły się zajęcia 
poświęcone idei wędrowniczej, jak i zasadom działania  w drużynie wędrowniczej,               
jak i zasadom istnienia i samego funkcjonowania takiej drużyny.             
 Zajęcia te przeprowadzone były przez odkrywcę Wojciecha Lalka oraz samarytankę 
Martę Jabłońską. Tworzą oni nieliczną grupę osób naszego Hufca, którzy zdobyli 
naramiennik wędrowniczy.   
 Zadaniem tych zajęć było przybliżenie nam danej tematyki, wzbogacenie naszej 
wiedzy o te ciekawe, nowe dla nas informacje oraz promowanie wędrownictwa, ponieważ 
ostatnio powstał zamysł rozbudowania i „wzniecenia” wędrownictwa w naszym Hufcu 
Żary... Warto pamiętać o tym, że teraz by zyskać stopień wędrowniczy począwszy od HO 
należy najpierw zdobyć naramiennik wędrowniczy. Nie jest to jednak takie łatwe, a 
jednak bardzo satysfakcjonujące, począwszy od szczebla Łatwopalni.  
 Te dwie osoby są więc upoważnione do patronatu nad czyimiś próbami otwieranymi 
w tym kierunku. Współpracują one z Kapitułą Stopni Wędrowniczych, dlatego też tam 
można zwracać się z pytaniami i prośbami.  
Całe zajęcia były przeprowadzone w ciekawej formie, jednak najważniejsze jest to, że 
dzięki nim zyskaliśmy wiele nowych informacji, poznaliśmy podstawy wędrownictwa, 
jak i zauroczyliśmy się samą ideą i celami tej działalności. 
Z harcerskim pozdrowieniem:  

samarytanka IWONA ZABAWA 
11 ŻDH „MŁODE DĘBY” 

 
 
 
 

 Jesteśmy w Siodle, w miejscowości nieopodal Kunic Żarskich. Jest niedziela,                  
2 kwietnia 2006, godzina 13:50. Wszyscy z podekscytowaniem i zaciekawieniem czekają 
na gwizdek sędziego. Uczestnicy wyścigu rowerowego SIODŁO XC 2006 nie mogli 
wymarzyć piękniejszej pogody. Nie zabrakło tam też nas: Harcerskiego Klubu Służby 
Ruchu Drogowego. Cel naszej wizyty na wyścigu był jednak inny niż kolarzy. Naszym 
zadaniem było dbanie o bezpieczeństwo uczestników i widzów.  
 Już czas. Wybiła godzina 14:00. Wszyscy uczestnicy ruszyli po puchar. Trasa, jak 
później mówili, nie należała do łatwych: piasek, kałuże, błoto, kamienie, pagórki, las i 
gładki asfalt pod koniec każdego okrążenia. Na naszych punktach (na asfalcie) kolarze 
mogli troszeczkę „odpocząć” na prostej. Na koniec imprezy wszyscy spotkaliśmy się na 
stadionie, aby wspólnie poznać zwycięzców.  
 Nasze zadanie zostało wykonane! Nic złego się nie stało. Nawet ratownicy medyczni 
nie mieli pracy- ani jednego zadrapania! Wszyscy uczestnicy dbali o swoje zdrowie, 
kolana i łokcie. To był udany wyścig. Następny wyścig planowany jest kolejno na 
czerwiec, lipiec i sierpień. Myślę więc, że nawiążemy naprawdę owocną współpracę z 
organizatorami. 

 
pwd. EMILIA LENCZYK 
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 W styczniu do naszej drużyny doszły słuchy o organizowanego po raz XXXVI Rajdu 
Arsenał. Jest to ogólnopolska impreza harcerska mająca na celu upamiętnienie wydarzeń 
okupacji niemieckiej podczas II Wojny Światowej a konkretnie słynnej Akcji pod 
Arsenałem.  
 Nasz hufiec od dawna nie brał udział w tej imprezie, więc w tym roku 
postanowiliśmy się zgłosić. Chętnych na wyjazd do Warszawy było wielu,                           
ale postanowiliśmy wybrać 10 osób najbardziej zasłużonych i doświadczonych.                       
Po ustaleniu składu naszego patrolu spotkaliśmy się, aby wspólnie zapoznać się                           
z regulaminem rajdu i zadaniami wymaganymi do zakwalifikowania się. Głównym 
hasłem Rajdu Arsenał był „Czas bohaterów”, więc na początku skupiliśmy się głownie 
nad tym by poznać bardziej naszego bohatera drużyny Aleksandra Kamińskiego. Każdy              
z nas szukał w różnych źródłach aby dowiedzieć się o nim jak najwięcej. 
 Drugim zadaniem, które przysporzyło nam trochę więcej kłopotów, było napisanie 
gawędy opierając się o to, co znaleźliśmy. Po trzech tygodniach pisania, wielokrotnego 
poprawiania i przerabiania osiągnęliśmy wymarzony efekt.  
 Trzecim zadaniem było wypromowanie naszego bohatera na wewnątrz i zewnątrz 
drużyny. W tym celu została zorganizowana debata w Gimnazjum nr 2 im. Aleksandra 
Kamińskiego Żarach o cechach i zaletach naszego bohatera. Zostały też napisane artykuły 
do gazet wydawanych w naszym rejonie. Zaprojektowaliśmy również ulotki                          
o patriotyzmie albowiem mieliśmy też wypromować cechę Kamińskiego, która według 
nas była w nim obecna przez całe życie. Ostatnim zadaniem na zewnątrz był 
przeprowadzony w marcu sondaż uliczny wśród mieszkańców naszego miasta i co się 
okazało ich wiedza o „Kamyku” miło nas zaskoczyła. 
 Po wykonaniu wszystkich zadań i napisaniu z nich sprawozdania zostało nam tylko 
ćwiczenie sposobu przedstawienia gawędy przed innymi patrolami w Warszawie                      
i czekanie na wyjazd. 
 
 
 
 
 
        
 
 
 
 
 

dh MICHAŁ WALL 
dh. MAŁGORZATA HOŁODIUK 
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 Jeszcze niedawno chodziłam z dwoma kitkami na głowie i razem z chłopakami 
skakałam po drzewach a dziś staję przed trudnym zadaniem jakim jest napisanie pracy 
magisterskiej. Jak ten czas leci…. Nawet sobie nie zdawałam z tego sprawy.  
 Moja praca poświęcona będzie harcerstwu tak jak prawie całe moje życie. Ale jak tu 
pisać o ZHP gdy nie ma się dostępu do odpowiedniej literatury? Właśnie z tym mam 
największy problem i dlatego też zrodził mi się w głowie pomysł napisania owego 
artykułu. Po przeczesaniu bibliotek w Zielonej Górze stwierdzam że ciężko będzie 
znaleźć mi pozycje, które mogę wypożyczyć a nie jest łatwe pisanie pracy gdy się nie ma 
zbyt dużo czasu na siedzenie w czytelniach. Najbardziej ubolewam nad niedostatkiem 
literatury związanej z historią ZHP. Dlatego zwracam się z uprzejmą prośbą do harcerzy i 
instruktorów o wsparcie. Jeżeli ktoś z Was ma literaturę dotyczącą historii ZHP 
(począwszy od powstania pierwszych drużyn aż do dnia dzisiejszego) to chciałabym 
prosić o udostępnienie mi owej literatury. Moja wdzięczność będzie niezmiernie duża.  
Dzięki temu będzie mi łatwiej napisać pracę magisterską a później ją obronić i zostać 
magistrem.   
 
Z harcerskim pozdrowieniem  
        
 
 

       
pwd. KATARZYNA JAROSZ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Tematyka posiedzenia KH ZHP Żary w dniu 29.03.2006 
− Sprawozdanie z zimowiska w Krakowie  
− Sprawozdanie z kursów w Świbnej  
− Przygotowanie Zlotu Nieprzetartego Szlaku 
− Hajduk: 50 numer Gońca sprawozdanie z połowy kadencji  
− Sprawy bieżące 

(g.c.) 
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„Istniejesz o tyle, o ile realizujesz się w działaniu” 
 

Z okazji jubileuszu wydania 50 numeru Gońca  
składamy całej redakcji życzenia szczęścia,  
wytrwałości w dalszej pracy, 
sumienności oraz 
dalszej realizacji podjętych działań. 

 40 DH KORCZAKI 
 

Serdeczne życzenia z okazji ukazania się 50 numeru „Gońca” wytrwałości, pomysłów, 
zadowolenia, satysfakcji i wielu sponsorów!! 
Bądźcie i trwajcie, bo jesteście bardzo potrzebni nam, zuchom, harcerzom                            
i instruktorom - Wy, tacy zapaleńcy - i to, o czym piszecie!!! 
 

HKSRD 
 

 „Na początku „GOŃCZEJ” dorosłości 
niech nie braknie Wam radości, 
aby wszystko było proste  
i radosne, jak na wiosnę. 
Nie przejmujcie się latami, 
one lecą ponad Nami... „ 

 
Z okazji tej pięknej „rocznicy” - 50 numeru naszego Hufcowego „Gońca” składamy całej 
wspaniałej ekipie redaktorów oraz tym, którzy przyczynili się do istnienia tej gazetki  
najszczersze życzenia wytrwałości i dalszego zapału oraz podziękowania za tak wspaniały 
pomysł oraz wykonanie, dzięki czemu każdy może na bieżąco być w sprawach Hufca...   
Serdeczne: „Dziękuję” i „Powodzenia” w imieniu swoim i całego Hufca 
Życzy: 

11 ŻDH „Młode dęby” 
 

„Moja rola nie polega na tym, żebym miał możliwie ściśle odtwarzać tysiączne fakty, lecz na czym 
innym: ja jeden tylko jestem w stanie powiedzieć o Waszych batalionach jedną prawdę 
najważniejszą, prawdę o imponderabiliach zrośniętych z Waszymi batalionami. Proszę mi wierzyć, 
że ta prawda jest najważniejsza i ona powinna przede wszystkim przetrwać i o niej społeczeństwo 
polskie powinno przede wszystkim wiedzieć” 

Aleksander Kamiński 
Tak pisał Kamyk w 1956 roku o pracy nad dziejami batalionów harcerskich w książce 
"Zośka i Parasol". I właśnie tak jak on dostrzegał te nieuchwytne, nie dające zmierzyć się żadną 
miarą wartości oddziaływujących na ludzi, tak Wam życzymy byście przez kolejne, owocne lata, 
poprzez „Gońca” przekazywali podobne wartości tak ważne w życiu każdego harcerza. A co za tym 
idzie tworzyli piękna historie harcerzy, drużyn, całego hufca. 
Z harcerskim pozdrowieniem Czuwaj! 

6 ŻDH „ESKA IV” 
Im. Aleksandra Kamińskiego 
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Z okazji tego wspaniałego, okrągłego, jubileuszowego wydania „Gońca” życzymy Wam, 

wspaniałym redaktorom, dużo szczęścia i wytrwałości w sklecaniu kolejnych numerów gazetki jak i 
w pracy z harcerzami, którzy mają wkład w jej tworzenie, lekkiego pióra w pisaniu kolejnych 
artykułów, kreatywności i dużo nowych pomysłów w tworzeniu historii naszego hufca. I tak jak 
nam kodeks wędrowniczy mówi „Wędrownik – stale uprawia wędrówki, wędruje w zimie, w lecie, 
na wsi, w mieście...” tak Wam życzymy byście przekazywali poprzez „Gońca” wartości które 
prowadzą po harcerskim szlaku każdego harcerza, a zarazem tworzyli niezapomnianą i wiecznie 
pozostającą na papierze, jak i w naszych sercach, historie harcerzy naszego hufca. 
Z wędrowniczym pozdrowieniem Czuj Duch! 

Kapituła Stopni Wędrowniczych 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Z okazji 50 numeru Naszej gazetki, serdecznie dziękujemy 
Druhnom i Druhom czytelnikom za wspólne chwile spędzone na 
lekturze „Gońca”. 
Dziękujemy tym, którzy nas wspierali przez te 50 numerów, 
tym którzy pisali do nas sami, i tym których trzeba było 
„namawiać” 
Chcielibyśmy, aby „GONIEC” nadal był przez Was tworzony.  
 My ze swojej strony dołożymy starań, aby wasza twórczość 
przybrała odpowiednią formę… 
Niech każdy z Was zapisze się na kartach „Gońca” – będzie to 
jego wpis do Kroniki Hufca ZHP Żary… 
 
 
 
 
 
 

 

Redakcja ”GOŃCA” 

                                                                         Świbna, dnia  2 kwiecień 2006 
To nie 50 lat to  pięćdziesiąty numer „Gońca” 

 
 To już  po raz 50 będziemy mieć w swoich harcerskich dłoniach naszego „Gońca”. 
Mówimy naszego bo na jego łamach zapisaliśmy swój harcerski szlak, nasze wspomnienia, 
nasze przeżycia, nasze radości i smutki, naszą służbę sobie i innym. 
 My instruktorzy, zgromadzeni na ostatniej zbiórce kursu drużynowych III edycji 
redaktorom „ Gońca” z okazji jubileuszowego wydania gazetki życzymy – wytrwałości, 
sumienności, radości z dobrze spełnionej służby, wielu sponsorów i jeszcze większej rzeszy 
korespondentów. Niech historia hufca będzie pisana  piórem tych ,którzy ją tworzą! 

     Drużyna Kursowa „Zwierzaki” 

  Najlepsze życzenia wielu twórczych myśli, natchnienia, zaangażowania nad 
kolejnymi 50 numerami "Gońca" dla całej Redakcji od: 

                                                             2ŻDH "Dżungla"        
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