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To 16 spotkanie instruktorów hufca żarskiego ze skautami z VCP . 
 Po Lubiążu, Trzebini, kolej na Wrocław. Stolicę rodu Piastów śląskich, jednego                        
z najatrakcyjniejszych miast polskich, 
szczególnie chętnie odwiedzanych przez 
turystów niemieckich. Wrocław, który dzięki 
operatywnym gospodarzom  miasta, zmienia się, 
rzec by można, z dnia na dzień, szczególnie w 
oczach turystów, nawet tych będących dość 
często we Wrocławiu. Na naszych przyjaciołach 
jak i nas samych zrobił duże wrażenie. Miasto 
żyjące całą dobę, o wielu wspaniałych 
zabytkach, urokliwej starówce, przebogatych 
dziejach oraz bardzo interesującej historii 
łączącej trzy narody polski, niemiecki i czeski. 
Jeśli zwiedzać Wrocław to z przewodnikiem 
odpowiedniej klasy tzn. określonej wiedzy i 
umiejętności przekazu. Taką osobą okazał się 
nasz przewodnik. Młody pracownik naukowy 
instytutu historii, jednej z uczelni wrocławskich.  
 Tradycyjnie zaczynamy od rynku równie słynnego jak krakowski, warszawski czy 
gdański. Pieczołowicie odbudowany, w  swojej kolorystyce przy słonecznym pierwszo 
majowym dniu wyglądał wyjątkowo uroczo. Rynek, ratusz, kamieniczki, pomniki, ciekawe 
budowle, nawet kontrowersyjne, budzą podziw, zadumę i uznanie. Ostrów Tumski, 
kolebka miasta. To tutaj w VIII-VII w p.n.e osiedliła się ludność nad Odrą kultury 
łużyckiej. Zamieszkałe plemię Ślężan prawdopodobnie pod koniec IX w weszło w skład 

Państwa Wielkomorawskiego, później pozostającego 
pod zwierzchnictwem czeskim. Przed rokiem 990 za 
czasów Mieszka I włączony do Polski. Pierwsza 
wzmianka pisemna to rok 1000, kiedy staje się 
biskupstwem podległym archidiecezji gnieźnieńskiej. 
Po ustanowieniu biskupstwa król Bolesław Chrobry 
polecił wznieść na Ostrowie Tumskim katedrę Św. 
Jana Chrzciciela. W wieku XII były już dwa kościoły 
na Ostrowie m.in. Św. Idziego i Św. Piotra i Pawła. 
Słynna zwycięska bitwa Bolesława III Krzywoustego 
na Psim Polu (pod Wrocławiem) w 1109 roku nad 
Henrykiem V cesarzem Niemiec nadała dynamiczny 
rozwój miastu.  W 2 połowie XII wieku nastąpił 
intensywny rozwój osadnictwa na lewym brzegu Odry 
wiązał się ze wzrostem handlu na szlaku Ruś – 
Kraków. Panowanie Bolesława I Brodatego, 
gospodarza tych ziem, za jego czasów otoczone 



4                                                       GONIEC                      MAJ                                                    GONIEC                      MAJ                                                    GONIEC                      MAJ                                                    GONIEC                      MAJ ---- CZERWIEC 2007 CZERWIEC 2007 CZERWIEC 2007 CZERWIEC 2007   

 

zostało miasto wałami obronnymi i przekształcone w zamek na prawie magdeburskim już 
1214 roku (posiadało statut), ponowna lokacja w 1242 roku. W 1244 roku rozpoczęto 
budowę nowej katedry, którą ukończono w XIV wieku. W tym okresie wzniesiono nowe 
mury obronne. W roku 1355 zmarł Henryk VI, ostatni książę wrocławski z rodu Piastów. 
Po jego śmierci księstwo wrocławskie wchodzi w skład królestwa czeskiego, a po śmierci  
Ludwika II Jagiellończyka króla Czech i Węgier w 1526 roku wraz z całym Śląskiem 
przechodzi pod panowanie Habsburgów. Po wojnach Śląskich w latach 1740-1748 
przechodzi pod panowanie pruskie. W latach 1768-1783 miasto otoczono nowoczesnym  
systemem obwarowań. W 1811 roku powstaje Uniwersytet Wrocławski. Pod koniec II 
wojny światowej miasto zamieniono w twierdzę zdobytą 6 maja 1945 roku po trzy 
miesięcznym oblężeniu.  Zniszczony w 60 % i odbudowany do końca lat 50. 
Zrekonstruowano wszystkie najcenniejsze obiekty m.in. katedrę, ponad 20 kościołów, 
klasztorów, uniwersytet, ratusz, arsenał, szereg pałaców. W latach 1954-1960 odbudowano 
rejon Rynku i placu Solnego. W roku 1997 odbył się we Wrocławiu XLVI Kongres 
Eucharystyczny z udziałem papieża Jana Pawła II. W lipcu i sierpniu miasto nawiedziła 
powódź – największa w Polsce od stuleci.  
 W czasie oglądania Biblioteki  Zakładu Narodowego im Ossolineum mieliśmy 
sposobność spotkać się z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego Michałem K. 
Ujazdowskim. Było to  podczas otwarcia wystawy poświęconej Konstytucji 3  Maja z 1791 
roku. Godną uwagi jest aula Leopoldina na Uniwersytecie. Dobre połączenie 
komunikacyjne zarówno autobusowe jak i pociągiem winno być przyczynkiem do 
wycieczek szkolnych.  
Do zobaczenia we Wrocławiu.                                                                                          
 
 

hm. Mirosław Zengiel 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Kolejnym  etapem  wędrówki instruktorów żarskich ZHP i skautów niemieckich   
z VCP w dniach 30.04. – 5.05.07r. jest miejscowość powiatowa Trzebnica. Umówieni 
jesteśmy na spotkanie z ks. profesorem Kiełbasą 1 maja br. na godzinę 1600,wykładowcą na 
kilku wyższych seminariach, z wykształcenia i zamiłowania historykiem znającym biegle 
język niemiecki, włoski i francuski. Pozwoliło to nam dowiedzieć się o tej wyjątkowej 
budowli sakralnej. Prace archeologiczne, które były prowadzone, pozwoliły ustalić, że w 
tej osadzie miało miejsce najstarsze obozowisko ludzkie na terenie Polski. Datuje się na 
500.000 lat temu. W V wieku istniała tu osada słowiańska. Pierwszy zapis datuje się na rok 
1138 o miejscowości zwanej Trebnicha. Dopiero wybitna postać czasów średniowiecza, 
gospodarza tych ziem księcia Henryka Brodatego i jego małżonki Jadwigi spowodowała 
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dynamiczny rozwój tych ziem. Fundowane są: kościół w 1202 roku i klasztor w 1203, do 
którego sprowadzono z Bambergu Cysterki (pierwszy zakon żeński na tych Ziemiach 
podległy Cystersom  z Lubiąża). Pod okiem żony Jadwigi prace przebiegają bardzo 
sprawnie, zarówno kościoła jak i klasztoru, gdzie od 22 stycznia 1203 zamieszkały 
cysterki. 

  W dalszych latach 1208-1219 zbudowany został trójnawowy, w stylu 
romańskim, kościół ceglany długości 80,4 metra i szerokości 23,8 metra. W latach 1268-
1269 dobudowana została pierwsza w Polsce kaplica w stylu gotyckim, w której 
umieszczone zostały szczątki przyszłej patronki św. Jadwigi. Istotną rolę odegrała córka 
pary książęcej Gertruda, która od 1212 roku wstąpiła do klasztoru. Tutaj od 1214 roku 
przebywały królewny czeskie: Agnieszka i Anna przyszła żona Henryka Pobożnego. 
Bazylika od początku stała się mauzoleum Piastów śląskich, których w sumie pochowano 
22, a w roku 1267 św. Jadwigę. Najazdy Husytów, wojny religijne zubożyły klasztor w XV 
wieku. Rozwój nastąpił po wojnie 30 letniej po 1648 roku oraz Wiktorii wiedeńskiej w 
1683 roku. Religijni Habsburgowie i Polacy przyczynili się do rozwoju kultu św. Jadwigi 
po1680 roku, kiedy to na prośbę króla Jana III Sobieskiego papież Innocenty XI ustanowił 
dzień św. Jadwigi jako święto powszechne w kościele katolickim. Wyeksponowano grób 
św. Jadwigi w wielkiej kaplicy z czarnego dębickiego i różowego marmuru 
paczółtowickiego, sarkofag z rzeźbą świętej pokryty został baldachimem wspartym na 14 
kolumnach. W roku 1685 dobudowano ozdobną ambonę, syn rzeźbiarza Marcina 
Bielawskiego Jakub wykonał marmurowy sarkofag dla księcia Henryka I Brodatego i 
wielkiego mistrza zakonu kawalerów mieczowych Feuchtwagena. Wspólny pochówek to 
symbol triumfu chrześcijaństwa nad islamem. 20 obrazów z życia św. Jadwigi wykonał 
Willmann. Dobudowano szereg ołtarzy, zachował się jeden w kaplicy św. Jadwigi. Kolejna 
rozbudowa bazyliki to lata 1730-1760 gdzie 21 ołtarzy zastąpiono nowymi w stylu rokoko, 
zbudowano monumentalną ambonę i chrzcielnicę. Autorem głównych prac rzeźbiarskich 
był Mangoldt m.in. ołtarza głównego, ambony, rzeźb Św. Jadwigi i Elżbiety, drewnianych 
oraz alabastrowa figura św. Jadwigi. W bazylice jest kilkanaście płócien wybitnych 
ówczesnych malarzy. Przed kościołem w roku 1738 zbudowano barokową kolumnę z 
Nepomucenem na szczycie. Okres tzw. pruski od 1742 roku, następnie od 1810 roku 
sekularyzacja w całym państwie zubożyła bazylikę i do roku 1903 przechodziła różne 
koleje. W tym roku przeprowadzono gruntowną restaurację m.in. odnowiono ambonę, w 
wierzy zamontowano duży ozdobny zegar i kute ozdobne kraty. Zbudowano chór 
muzyczny, gdzie umieszczono organy. Po II wojnie światowej udostępniona została 
turystom  krypta św. Bartłomieja ukończona w 1214 roku trójnawowa z absydą. W 
dwupiętrowej zakrystii romańskiej urządzone zostało muzeum sztuki sakralnej w tym 
relikwiarz z czaszką św. Jadwigi z 1553 roku. Obecnie cały wystrój bazyliki, jej 
wyposażenie budzą podziw i zachwyt zwiedzających. Duża wiedza historyczna, znajomość 
nazewnictwa sakralnego, historii bazyliki, możliwość pokazana najciekawszych 
eksponatów i miejsc pozwoliła nam zapoznać się z tą wyjątkową budowlą sakralną. Wiele 
ciekawych miejsc jest w tym urokliwym mieście, chociażby zbudowana w latach 1926-
1927 w kalwarii trzebnickiej kopia groty Lourdes wykonana z bloków miejscowej rudy 
żelaza. To jedno z ciekawszych miejsc, które odwiedziliśmy z niemieckimi skautami. 
 

                                                         
hm. Mirosław Zengiel 
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 Współpraca pomiędzy Komendą Hufca ZHP Żary, a Polskim Towarzystwem 
Kulturalno - Oświatowym w Tarnopolu, którego Prezesem jest profesor Henryk Stroński 
(Przewodniczący uczonych polskich na Ukrainie, pracownik naukowy na Uniwersytecie 
Warmińsko - Mazurskim w 
Olsztynie) rozpoczęła się od 
tygodniowej wizyty w marcu 2003 
roku grupy pięciu instruktorów z 
komendantem hufca hm Mirosławem 
Zengielem w Tarnopolu. Powodem 
wizyty była potrzeba nawiązania 
bliższych kontaktów pomiędzy 
Towarzystwem oraz dynamicznie 
rozwijającym się ówczesnym 
Klubem „Tarnopolan” w Żarach 
(obecnie Towarzystwem Turystyczno 
– Krajoznawcze im Orląt Lwowskich 
w Żarach) oraz środowiskiem 
polskim na Podolu i Kresowym w powiecie żarskim. Wizyta stała się zasadna z potrzeby 
założenia harcerstwa na (skautingu) w tamtym środowisku, tak aktywnego przed II wojną 
światową. Byliśmy dwukrotnie przyjęci przez Panią Wicegubernator (odpowiednik 
naszego wojewody) ds. społecznych i wymiany międzynarodowej.  
 Za naszą to przyczyną   pierwszy raz przedstawiciele Towarzystwa w Tarnopolu mieli 
sposobność rozmawiać na takim szczeblu. Pokłosiem wizyty było wsparcie organizacyjno-
finansowe w działalności Towarzystwa w środowisku tarnopolskim oraz otrzymanie 10 
zaproszeń na premierę w teatrze w Tarnopolu z okazji Międzynarodowego Dnia Teatru 23 
marca w tym wypadku 2003 roku oraz zaproszenie do wystąpienia w lokalnej TV i radiu, 
ukazał się też artykuł o naszej wizycie. W przypadku naszej współpracy z Towarzystwem 
jest ona systematyczna. Polegająca na wymianie młodzieży, w naszym wypadku, przyjęciu 
przez nasz Hufiec 232 przedstawicieli młodzieży polskiej z Podola. Spotkaliśmy się 
również z przedstawicielami miejscowego skautingu ukraińskiego „Płast”. Dzięki 
uprzejmości miejscowego proboszcza w Tarnopolu księdza kanonika Andrzeja Maliga 
mogliśmy zwiedzić m.in. Czortków, Kołomyję, Zaleszczyki, Krywcze, Zbaraż, Kretowce, 
mieć zapewniony nocleg oraz posiłki. Pragnę nadmienić, że z Kretowiec (7 kilometrów od 
Zbaraża) pochodzą w dużej mierze dzisiejsi mieszkańcy Lipinek Łużyckich. Jest to 
rodzinna ich miejscowość. Szczególnie rozmachu nabrała współpraca na polu wymiany 
młodzieży pochodzenia polskiego z Podola, głównie z Tarnopola.  
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W tym okresie przyjęliśmy w czasie Harcerskiej Akcji Letniej: 
a) 2003 rok w Sosnówce Górnej k/Karpacza na naszej bazie obozowej (dwa tygodnie w 
lipcu) – 11 osób,  
b) 2004 rok w Sosnówce Górnej – 22 osoby, 
c) 2005 rok w Harcerskim Ośrodku „Leśny Dwór” w Świbnej – 21 osób, 
d) 2006 rok w Harcerski Ośrodku „Leśny Dwór” w Świbnej – 33 osoby, 
e) 2007 rok chcemy przyjąć, jesteśmy przygotowani na 70 osób m.in. z Taropola, 
Draganówki, Krzemieńca, Starego Skałatu.  
 
W czasie ferii zimowych organizujemy od 25 lat zimowiska w Krakowie, w tym przypadku 
również przyjmować zaczęliśmy młodzież z Podola. 
a) 2004 rok w Krakowie -   6  osób z Tarnopola, 
b) 2005 rok w Krakowie - 18 osób z Tarnopola, 
c) 2006 rok w Krakowie - 10 osób z Draganówki, 
d) 2007 rok w Krakowie - 20 osób ze Starego Skałatu co daje ogólną liczbę 232 osoby.  

 Jest to możliwe dzięki 
pomocy i wsparciu wielu 
życzliwych ludzi, darczyńców 
i sponsorów i szczególnie 
aktywnej, społecznej pracy 
instruktorów żarskiego hufca i 
kadry młodzieżowej. Bardzo 
znaczną pomoc udziela nam 
Senat RP, do którego 
składamy wnioski, które 
podlegają odpowiedniej 
procedurze ofertowej zgodnej 
z obecnymi przepisami. 
Naszym cele podstawowym w 
czasie dwutygodniowego 
pobytu w lecie lub 10 

dniowego w zimie jest nauka języka polskiego, historii ojczystej ojców i dziadów oraz 
wycieczki do miejsc wymagających pokazania i przekazania określonej wiedzy.  
 Dzięki życzliwości władz samorządowych miasta i powiatu żarskiego, prywatnym 
sponsorom, ludziom dobrej woli oraz parafią w Żarach i Jasieniu pobyt dla nich jest 
atrakcyjny i dający wiele wzruszeń i przeżyć, a nam organizatorom satysfakcji.  
Liczymy w dalszym ciągu na życzliwość i wsparcie organizacyjno – finansowe.                                                                        
 
 
 
 
 
 

hm. Mirosław Zengiel  
Komendant Hufca ZHP Żary 
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 Harcerze  oraz młodzież niezorganizowana będąca uczestnikami Harcerskiej Akcji 
Letniej Hufca ZHP Żary *LATO 2007 będzie uczestniczyć tradycyjnie w dwóch turnusach 
nadmorskich w Łukęcinie. Turnus pierwszy  w dniach 28.06. – 12.07.2007 rok oraz turnus 
drugi 12.07. – 26.07.2007 rok. 
 Łukęcin nazwany przez nas „kawałkiem żarskiego” morza ponieważ obóz   
bezpośrednio sąsiaduje z plażą i morzem. 
Na terenie Harcerskiego Ośrodka „Leśny Dwór” w Świbnej w okresie 25.06. - 8.07.2007 
roku zorganizowany zostanie obóz dla naszych przyjaciół- młodzieży polskiej z 
województwa tarnopolskiego na Podolu. W ramach tzw. „Letniej Szkoły Języka Polskiego 
i Historii Polskiej *2007”.Zaprosiliśmy 70 osób wraz z opiekunami m.in. z takich 
miejscowości jak Tarnopol, Draganówka, Stary Skałat, Krzemieniec towarzyszyć im 
będzie  młodzież harcerska hufca żarskiego. 
 Szesnastoosobowa drużyna  z hufca żarskiego uczestniczyć będzie w Światowym 
Zlocie Harcerstwa 
Polskiego pod Kielcami 
w dniach 10-18 sierpień 
2007 rok. 
W dniach 28 lipiec do 8 
sierpnia 2007 żarscy 
harcerze będą 
uczestniczyć w 11 
dniowym obozie 
wędrownym na Podolu. 
Jak widać Łukęcin-
Świbna-Kielce-
Tarnopol-Stary Skałat 
to miejsca strategiczne 
podczas naszego 
harcerskiego lata. Lato 
to okres tradycyjnego 
wypoczynku dzieci i młodzieży. Akcję letnią rozpoczynamy tzw. kwaterką w Łukęcinie od 
19 czerwca 2007 roku, a zakończymy 9 sierpnia przyjazdem z Tarnopola na Podolu.  
Ale po kolei ...  
 „Łukęcin da się lubić tutaj szczęście można znaleźć, tutaj serce można zgubić ...”, to 
tradycyjna piosenka śpiewana od lat przez harcerzy na obozach w Łukęcinie - sięga 1969 
roku. Z dużym sentymentem wielu instruktorów i  uczestników obozów łukęcińskich  
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wspomina  dni wypoczynku i zabawy pod namiotami w Łukęcinie. Szczególnie te 
pierwsze  obozowiska kiedy trzeba było budować przed każdym obozem od podstaw 
zaplecze kuchenno-kwatermistrzowskie. Kuchnie z cegły szamotki na glinie, z 
odpowiednim zadaszeniem i magazynem żywności. Rolę lodówki często spełniał 
odpowiedniej głębokości dół wykopany w pobliżu kuchni. Umywalki, prysznice o tym nikt 
nie marzył, a nawet nie chciał, żeby były. Mycie menażek odbywało się w morzu, a 
szorowało się piaskiem. Trzy tygodnie często w warunkach prawie spartańskich wszystkim 
się przydawały i tym samodzielnym i tym od „mamusi”. Poranna toaleta to tradycyjny 
marszobieg do morza, które zawsze było życzliwe. W pierwszych latach funkcjonowania 
obozów w Łukęcinie woda była dla celów kulinarnych dowożona beczkowozem, w 
późniejszych latach dostarczana rurami, które trzeba było montować przed obozem i 
demontować po obozie. Obecnie mamy studnie głębinową , własne ujecie wody oraz 
podstację elektryczną.  
 
Łukęcin w ostatnich 
latach bardzo się 
rozbudował, chociaż 
jesteśmy ostatnim obozem 
na trasie Dziwnówek – 
Łukęcin. Z malutkiej 
wioski z niedużym 
„Pegeerem” stał się 
znaczącym ośrodkiem 
wypoczynkowym oraz 
kurortem (leczącym drogi 
oddechowe) o renomie 
międzynarodowej m.in. 
znaczne udziały w 
Uzdrowisku w Kamieniu Pomorskim ma kapitał szwedzki. Jest to wynikiem nieskażonej 
przyrody, środowiska, braku w pobliżu zakładów przemysłowych, a szczególnie dużej 
zawartości jodu w powietrzu oraz czystości wody morskiej Bałtyku w tym rejonie. Nasze 
miasto jest ubogie w jod, dlatego wskazane jest być nad morzem w przypadku dzieci i 
młodzieży w czasie lata. Formy życia obozowego jakie my proponujemy m.in. poranna 
pobudka z gimnastyką na morzem, biegi i podchody harcerskie, zajęcia terenowe, kąpiele 
morskie, spanie w namiocie, a nie w budynku murowanym daje stały kontakt ze zdrowym 
powietrzem, dodając do tego ruch, dobrą kuchnię i aktywne zajęcia oraz  różnorodne 
zabawy powoduje, że młodzież ma apetyt, dobre samopoczucie i chętnie realizuje zajęcia 
programowe wynikające z programu w danym dniu obozowania oraz przez cały obóz. 
 Bardzo istotną sprawą na obozie jest właściwie wybrana fabuła obozowa pozwalająca 
napisać atrakcyjny program chętnie przez młodzież realizowany. Jak mówią bywalcy 
Łukęcin już od marca  w Żarach  czuje się   specyficznym zapach jodu i dym z płonącego 
ogniska, w uszach słyszy się szum fal i  śpiew  ze słynnego „leja” łukęcińskiego. 
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 Obóz w Świbnej dla naszych przyjaciół z Podola będzie poza walorami 
wypoczynkowymi miał walory poznawcze, kształceniowe i wychowawcze. Spotykać się 
będziemy z ciekawymi ludźmi z naszego powiatu, świata nauki, literatury i sztuki. 
Uczestniczyć będziemy w licznych wycieczkach, korzystać będziemy z kąpieli i ciekawego 
drzewostanu wokół Ośrodka. Zajęcia będziemy prowadzić metodą harcerską, aktywnie i 
poznawczo, powołując się na umiejętności, wiedzę i predyspozycje uczestników. 
Będziemy wspólnie wychodzili sobie naprzeciw z różnymi propozycjami programowymi. 
Mamy, ku temu doświadczenie, ponieważ od 2003 roku corocznie podczas harcerskiej 
akcji letniej przyjmujemy naszych przyjaciół z Podola. W sumie w czasie lata w Sosnówce 
Górnej, Świbnej, a w czasie zimowisk w Krakowie z rokiem obecnym przyjmiemy 232 
osoby –dzieci  pochodzenia polskiego z Ukrainy. 
  
 Uczestnictwo w Światowym Zlocie Harcerstwa Polskiego, to wielki zaszczyt i 
wyróżnienie. Należało wykonać kilka zadań zlotowych oraz wnieść określone koszty 
finansowe. Ostatni Zlot odbył się w Pająku pod Gnieznem w 2000 roku. Cieszy nas to, że 
w żarskiej grupie uczestniczyć będzie młodzieżowa kadra instruktorska pod dowództwem 
phm Marcina Tura. Możliwość kontaktu z różnymi środowiskami w kraju, z zagranicy oraz 
gośćmi zaproszonymi z innych środowisk skautowych w Europie daje wiele dodatkowych 
wrażeń dla uczestnika Zlotu. Zaproponowany program zlotu, w wielu punktach dla 
wszystkich uczestników będzie wielkim przeżyciem i wspaniałą lekcją patriotyzmu 
wspartą dużą edukacją. Zloty tego typu na wiele lat pozwalają żyć wspomnieniami, a 
często pozwalają nawiązać kontakt, nawiązać przyjaźnie uczestnikom na dłuższy okres 
czasu. 
 
 
 
 Dreszczyk emocji, przygody, poznania nowych bardzo często interesujących miejsc, a 
przede wszystkim ludzi to obóz na Podolu. Tylko znane z literatury, lekcji historii lub 
filmu Podole to obóz w Starym Skałacie. Liczne wycieczki „szlakami” powieści 
sienkiewiczowskich oraz wiedza historyczna o Kresach będzie naszym planem działania w 
czasie pobytu na Podolu. Kilkuletnie doświadczenie w organizacji obozów na terenie 
Ukrainy, grono bardzo życzliwych przyjaciół pozwala poznać zakątki stron rodzinnych 
naszych ojców i dziadów. Jeśli chcesz atrakcyjnie, w sposób ciekawy i  interesujący 
spędzić wakacje jedź z nami !   
 
 
Z harcerskim pozdrowieniem.   
 
 
 
 
 
 
 

hm. Mirosław Zengiel  
Komendant Hufca ZHP Żary  
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 W dniach 10 - 12 maja 2007 roku w Ośrodku Harcerskim „Leśny Dwór” w Świbnej 
odbył się XVII Zlot Drużyn Nieprzetartego Szlaku. Głównym organizatorem zlotu była 
Komenda Hufca ZHP Żary przy współudziale Komendy Chorągwi w Zielonej Górze, 
sojuszników, przyjaciół oraz znacznej pomocy finansowej Burmistrza Miasta Żary. 
Tym razem stawili się uczestnicy z następujących środowisk:36 DH ”Cicha Stopa” i 37 DH 
”Leśna Gromada” z Domu Pomocy Społecznej z Miłowic, 5 DH ”Leśni’ z SOS-W z 
Gubina, 10 DH ”Dreptaki” PDPS z Rokitna, 12 DH ”Draptaki” SOS-W ze Słubic, 14 i 15 
DH ”Turystyczna” z Zespołu Szkół Specjalnych z Żar, 6 DH im M. Konopnickiej z SOS-
W z Sulęcina, 21 DH ”Korniki” z SOS-W ze Strzelc Krajeńskich , 10 DH „Pajacyki” z 
Przytoku. Gościem honorowym na zlocie była phm Renata Wleklińska, instruktorka z 
Ośrodka dla Dzieci z Wadami Mowy i Słuchu z Żar obecnie  mieszka w Warszawie 

(szkoda że nie było 
reprezentacji z tego Ośrodka 
na zlocie).  
 Drużynę sztabową na 
zlocie stanowili młodzieżowi 
instruktorzy pod kierunkiem 
pwd Emilii Lenczyk, to oni 
opracowali bieg harcerski po 
mieście dla uczestników zlotu 
w piątek oraz stali na 
poszczególnych punktach w 
celu dokonywania 
sprawdzania wiedzy i 
umiejętności przez 
poszczególne patrole na biegu. 
Zaskoczeniem dla nas był 

wywiad w Żarskiej TV – kablowej Tele-Żet, który ukazał się w tym samym dniu o 
godzinie 17:23 co było dla nas wszystkich miłym zaskoczeniem, szczególnie dla 
przyjezdnych uczestników zlotu. Podstawowym celem zlotów jest stwarzanie możliwości 
prezentacji dorobku poszczególnych drużyn z terenu Chorągwi Lubuskiej, aktywizacja 
środowisk  placówek specjalnej troski, spotkanie  drużynowych - wychowawców, wymiana 
doświadczeń instruktorskich.  
 Zadania, które adresowaliśmy do uczestników zlotu przed wyjazdem, to: każda 
drużyna przywozi na zlot kartę do kroniki  „Moja drużyna na XVII Zlot NS”,  każdy 
uczestnik przywozi na zlot upominek dla kolegi lub koleżanki, drużyna przygotowuje 
program na ognisko „Moja drużyna tańczy i śpiewa”. Drużyny przywożą  swoje kroniki, 
proporce, totemy, puchary i inne materiały do wystawy prezentującej  swój dorobek. 
Instruktorzy  przygotowali program na ognisko „Wspomnienia po latach ...”. 
 Z okazji 1000-lecia miasta Żar każda drużyna  w formie teatralnej przedstawiła 
zaproponowaną przez organizatorów  legendę żarską. 
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  Po przyjeździe i zakwaterowaniu w czwartek odbył się apel, a po kolacji ognisko 
tematyczne na, którym drużyny zaprezentowały swój dorobek .  
W piątek wszyscy uczestnicy z opiekunami pojechali do Żar na bieg harcerski po mieście z 
okazji pierwszej wzmianki o Żarach 1000 lat temu. Zadania na poszczególnych punktach 
dotyczyły historii naszego miasta, prostych zadań jakie winni znać poszczególni harcerze. 
Wszak chodziło o zabawę i miłe spędzie czasu w naszym mieście. Na wszystkich wielkie 

wrażenie zrobił rynek oraz 
zmieniona szata kamieniczek.  
 „Kolorowo, zielono, czysto i 
ładnie wokoło” -  tak mawiali 
uczestnicy zlotu. Dopisała 
wspaniała aura i tylko żołądki 
zapraszały do Świbnej na 
posiłek, przypominając, że 
należy się z miastem pożegnać.  
Na spotkaniu jesiennym 
uczestnikom marzyły się zajęcia  
na basenie, organizatorzy 
spełnili te marzenia przy dużej 
życzliwości wodniaków. Po 
obiedzie odbył się wesoły tor 
przeszkód wraz z wędką 

szczęścia. Wszyscy byli bardzo zaangażowani w realizacje zdań na poszczególnych 
punktach toru, ponieważ organizatorzy przewidzieli nagrody za aktywny udział w biegu i 
pokonanie poszczególnych punktów na trasie.  
Wieczorem drużyny zaprezentowały  legendy żarskie, a tradycyjna  dyskoteka zakończyła 
bogaty dzień.  
 W sobotę nastąpiło podsumowanie wyników współzawodnictwa na zlocie oraz bieg 
„szukamy skarbów” w świbnińskim lesie. Organizatorzy ukryli  na trasie zapakowane 
słodycze ( jako skarby) i każda drużyna musiała swój skarb odnaleźć.  
Wszystkim drużynowym, które brały udział w zlocie zostały wręczone okolicznościowe 
dyplomy, wielu z nich było już kilka razy, czyli są stałymi bywalcami na naszym zlocie. 
Były słowa podziękowania skierowane pod adresem organizatorów, drużynowych w 
obecności  niektórych dyrekcji szkół.  
 O godzinie 11:00 odbył się apel pożegnalny. Spotkanie zakończono kręgiem i 
umówiono się na następne spotkanie w październiku w 2007 roku. Uczestnicy wyrażają 
potrzebę dwóch spotkań w ciągu roku  dla środowiska  harcerskiego szkół i placówek 
dzieci specjalnej troski. 
 Za dotychczasowe wsparcie i możliwość spotkania się uczestnicy zlotów - dzieci i 
młodzież z drużyn Nieprzetarty Szlak  składają serdeczne podziękowania za możliwość 
spotkania się i przeżycia wspaniałej przygody. Możliwość dwóch spotkań w ciągu roku  
będzie możliwa  tylko dzięki pomocy finansowej Ośrodków i pomocy Burmistrza i Urzędu 
Miasta w Żarach. 
 

hm. Mirosław Zengiel  
Komendant Zlotu  
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9 maja 2007 roku w Gimnazjum nr 2 Żary odbyła się narada drużynowych, która prowadził 
hm. Mirosław Zengiel 
 
Tematyka: 
 1. Biwaki w Świbnej do końca 2007r i tygodniu i piątek-niedziela. 
 2. Zlot Nieprzetartego Szlaku 10-12.05.2007 rok. 
 3. Harcerska Akcja Letnia 2007 wg propozycji hufca - ulotka 
 4. Kurs kadry obozowej w Zielonej Górze - 25-27.05.2007r. 
        a) drużynowych - wychowawców, 
        b) kierowników placówek - komendantów obozów. 
     * Dofinansowanie do obozów - opieka - gmina. 
     * Kadra na obozie Łukęcin I i II turnus. 
     * Świbna I i II turnus.  
     * Ukraina. 
 5. Składki harcerskie i instruktorskie. 
 6. 1% - rozliczenie podatkowe za 2006 rok. 

 
 
 

27 maja br. w niedzielę, nasze miasto Żary obchodziło  
tysiąclecie istnienia. Z tej okazji zorganizowano ciekawy korowód na  
wesoło. Był to pochód ulicami miasta „zrobiony” pod historycznym aspektem.  
W imprezie, udział wzięła również i 3DH "Leśne Mrówy" z Olszyńca wraz z  
drużynową Ewą Zabawa i OSP "Marszów" i młodszą grupą "Iskierki". Wszyscy bardzo 
zainteresowani byli całym zajściem.  Było to wspaniałe wydarzenie...  

 
Z harcerskim pozdrowieniem: 
"Czuwaj!" 

 
 
 
 
 
 
 

dh Ewa Zabawa 
3DH "Leśne Mrówy" 
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-Jasiu jak się nazywa największy ssak żyjący w lesie? 
-Dźwiedź. 
-Chyba niedźwiedź? 
-Jak nie dźwiedź, to ja już nie wiem. 
 
Do banku w Szwajcarii wchodzi Żyd z walizką. Podchodzi do kasjera i szepcze: 
-Proszę pana, w tej walizce jest milion euro, chciałem u Was założyć konto. 
-Proszę mówić głośniej -odpowiada kasjer - przecież bieda, to żaden wstyd. 
 
Przychodzi baba do lekarza i mówi: 
-Brrr... 
-Co Pani plecie? 
-Koszyki :-) 
 
Rzecz dzieje się w mieszkaniu pewnego małżeństwa: 
- Mietek, samochód nam kradną! 
Mężczyzna biegnie ile sił w nogach za złodziejami, wraca do domu po 30 minutach: 
- I co złapałeś ich? 
- Nie, ale na szczęście zdążyłem spisać numery. 
 
- Mietek, co byś zrobił, gdyby na Twoją żonę napadł dzik? 
- Nie wtrącałbym się, sam napadł, to niech się broni... 
 
Na oddziale dla anemików jeden z pacjentów krzyczy: 
-Siostro mrówka! 
-No i co z tego?! 
-To bydle gdzieś mnie ciągnie! 
 
Dwóch wariatów planuje ucieczkę z zakładu: 
-Przystawiamy do bramy drabinę i przejdziemy. 
-Dobrze idź pierwszy i zorientuj się czy już możemy uciekać. 
Po chwili wysłany wraca: 
-I co? 
-Nic z tego, brama jest otwarta 
 
Na przystanku stoi blondynka. Stoi i stoi już godzinę, aż wreszcie jakiś facet pyta: 
-Po co tu pani stoi? Przecież autobusy jeżdżą tylko w święta. 
A blondynka na to: 
-To się dobrze składa, bo ja mam imieniny. 

(g.c.) 
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1. Inaczej pagon w mundurze. 
2. Jak są dwie to można zrobić namiot. 
3. Metalowy od namiotu. 
4. Drewniany pal. 
5. Wycięty rząd drzew w lesie. 
6. Wakacje po harcersku. 
7. Ognisko turystów, podróżników. 
8. „Duch” Karkonoszy. 

 
 
Litery z pól oznaczonych cyframi od 1 – 5 utworzą rozwiązanie naszej 
krzyżówki, które należy wysłać na adres redakcji (adres w stopce na 
ostatniej stronie) lub przysłać do nas droga elektroniczna. 
Wylosowanych szczęśliwców nagrodzimy atrakcyjnymi nagrodami.  
Hasło z poprzedniego numeru brzmi „GONIEC” Na rozwiązania 
czekamy do 31 maja  2007r. Powodzenia☺ 

 
 

(g.c.) 
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