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Związek Harcerstwa Polskiego                                   Kunice, dn.  13.07.2009 r.
Komendant Hufca                                                             
im. II Armii Wojska Polskiego
ŻARY

ROZKAZ SPECJALNY L1/2009
Druhny i druhowie!

Odszedł dh hm. Rudolf Orłowski. Ogłaszam 3 dniową żałobę dla zuchów, 
harcerzy i instruktorów żarskiego hufca.                           
 Podpisał w imieniu zuchów, harcerzy i instruktorów żarskiego hufca imienia 
II Armii Wojska Polskiego.
                                                                         Hufcowy hm. Mirosław Zengiel.
 Twoi Druhowie, przyjaciele z Żar, Zielonej Góry, Wolsztyna, Puszczykowa, 
Wrocławia, będący w łączności internetowej z Australii i  Czerniowiec.   

Czuw aj!!!             

Związek Harcerstwa Polskiego                                       Żary, dn.  09.09.2009 r.
Komendant Hufca                                                             
im. II Armii Wojska Polskiego
ŻARY

ROZKAZ SPECJALNY L2/2009
Druhny i druhowie!

Odszedł dh hm. Jerzy Wiśniewski. Ogłaszam 3 dniową żałobę dla zuchów, 
harcerzy i instruktorów żarskiego hufca.

Podpisał w imieniu zuchów, harcerzy i instruktorów żarskiego hufca imienia 
II Armii Wojska Polskiego.

                                                                     Hufcowy hm. Mirosław Zengiel 

Twoi Druhowie, przyjaciele z Żar, Żagania, Zielonej Góry, Wolsztyna, Pusz-
czykowa, Wrocławia, Australii i Niemiec.  

Czuwaj!!!
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Związek Harcerstwa Polskiego                Żary, dn. 18.09.2009 r.
Komendant Hufca
im. II Armii Wojska Polskiego 
ŻARY

ROZKAZ L3/2009
     Zarządzenia.1.1. 

Zwołuję Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Hufca w dniu 04 listopada 1.1.1. 
2009 roku, w Gimnazjum nr 2, o godzinie 1600, ulica Broni Pancernej8 

1.1.4.   Zwołuję Chorągwiany Zlot Drużyn Nieprzetartego Szlaku w dniach  
             08-10 października 2009 roku w  Świbnej „Leśny Dwór”.
 

Zgodnie z ordynacją wyborczą podaję do wiadomości listę uprawnionych 1.1.1. 
instruktorów i harcerzy starszych  na Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Hufca ZHP 
Żary im. II Armii WP (instruktorzy mianowani na funkcje rozkazem Komendanta 
Hufca).

1. dh Babuśka Anna – drużynowa 26 DH „Sokole Oko” Nowe Czaple
2. o.phm. Biegański Adam – drużynowy 13 ŻDH „Tygrysy”
3. o.phm. Bogdanowicz Sławomir - Z-ca Komendanta Hufca, Redaktor Naczelny „Gońca”
4. o.pwd. Brudny Piotr – drużynowy DSH Gimnazjum Bieniów
5. phm. Bryś Bożena – członek Namiestnictwa Harcerskiego
6. o.phm. Cieślak Halina – drużynowa 41 GZ „Leśne Skrzaty” – SP Bieniów
7. dh Cudyk-Żaba Magdalena – drużynowa 18 DH „Potok” SP- Niwica
8. pwd. Czerwiński Krystian – członek Namiestnictwa Harcerskiego
9. hm. Daszkiewicz Tadeusz – Skarbnik Hufca
10. phm. Delak Aneta – Z-ca Przew. Komisji Stopni Instruktorskich
11. hm. Galicka Wanda – członek Hufcowej Komisji Stopni
12. pwd. Grabowska Katarzyna – drużynowa 9 DH „Buki” SP- Górzyn
13. dh Gruber Katarzyna – drużynowa NS 29 DH „Diabliki” - Ośrodek Dla Dzieci z Wadami 
Słuchu i Mowy
14. dh Grzeszczuk Iwona – drużynowa 20 DH „Przyrodnicy” – SP- Trzebiel
15. dh Górzyński Tomasz – członek Zespołu Redakcyjnego „Goniec”
16. hm. Hercik Wojciech – członek Komendy Hufca
17. pwd. Jankowiak Artur – członek Zespołu Redakcyjnego „Goniec”
18. pwd. Januszewicz Tomasz - członek Zespołu Redakcyjnego    
„Goniec”
 19. phm. Jarosz Katarzyna – drużynowa 40 DH „Korczaki – SP- Złotnik, Członek Komendy 
Hufca
20. hm. Kalarus Piotr – drużynowy 1 JDH im. T. Kościuszki
21. hm. Gonia Maria – drużynowa 54 DH „Korczakowscy” – SP- Lubanice
22. phm. Klisowska Mirosław –Z-ca Przew.  Hufcowej Komisji Rewizyjnej
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23. o.pwd. Kowalska Lidia – drużynowa 16 DH „Dragoni” – SP-3 Lubsko  
24. dh Mickiewicz Marek – drużynowy 27 DH „Krąg”- Lubsko
25. hm. Kurkiewicz Elżbieta – drużynowa NS 37 DH „Leśna Gromada” Miłowice
26. pwd. Łabuda Marzena – drużynowa 14 DH „Turystyczna” – Zespół Szkół Specjalnych w 
Żarach
27. pwd. Lenda Sylwia – członek Komendy Hufca
28. dh Ganczar Justyna- drużynowa 1 GZ „Leśne Sowy”- Żarki Wielkie 
29. dh Lewicka Małgorzata – drużynowa 2 GZ- Lubsko
30. hm. Markowska Małgorzata – Przewodnicząca Kręgu Instruktorskiego Nr 2 „Watra”
31. phm. Haściło Elżbieta – Przewodnicząca Kręgu Instruktorskiego Nr 4 „Szaniec”- SP Lubsko
32. dh Grzebyk Dorota- drużynowa 2 DH- Lubsko
33. o.pwd. Kałuża Katarzyna- drużynowa 6 ŻDH „Eska IV” im. Aleksandra Kamińskiego
34. pwd. Mielniczuk Ewa – drużynowa 21 DH „Mądre Sowy”- Mirostowice 
35. pwd. Modrzejewska Danuta – 5 GZ „Gumisie” – SP-3 Lubsko
36. hm. Mużyłowska Helena – członek Komisji Stopni Instruktorskich
37. pwd. Nowakowski Dawid – członek Komisji Rewizyjnej
38. hm. Pawłowicz Sławomir – Przewodniczący Sądu Harcerskiego
39. pwd. Pilarski Grzegorz – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
40. hm. Ramirez Angela - członek Sądu Harcerskiego
41. o.pwd. Ksiuk Sylwia- drużynowa DH -Trzebiel
42. dh Rzetecki Arkadiusz – Kapelan Hufca ZHP Żary
43. phm. Skiba Mirosława – drużynowa 38 DH „Czarni” SP- Bieniów
44. phm. Tur Marcin – Z-ca Komendanta Hufca, Przew. Kręgu Instr. Nr „Łemkem”
45. phm. Wieczyńska Halina – drużynowa NS 36 DH „Cicha Stopa”- Miłowice
46. hm. Wojtaszewska Regina – członek Komisji Stopni Instruktorskich
47. o.phm. Wywijas Mirosław – członek Zespołu Redakcyjnego „Goniec”
48. pwd. Zabawa Ewa – drużynowa 3 DH „Leśne Mrówy” -SP Olszyniec
49. hm. Zengiel Krystyna – Komendantka Ośrodka „Leśny Dwór” w  Świbnej
50. hm. Zengiel Mirosław – Komendant Hufca ZHP Żary
51. pwd. Wall Michał- drużynowy 1 ŻDH „Wilki”- SP-2 Żary
52. pwd. Zengiel Kamil- instruktor d/s współpracy z zagranicą
53. pwd. Drgas Emilia- członek Komisji Kształcenia
54. o.pwd. Pieńko Emilia- drużynowa 24 DH „Lampart”- Przewóz

Instruktorzy z biernym prawem wyborczym:

1. phm. Andruszkiewicz Irena - Baryła– członek Kręgu „Watra”
2. hm. Arkuszewski Jan- instruktor                                                                                                 
3. phm. Dobrewski Grzegorz – instruktor
4. hm. Domaradzka Zofia – członek Kręgu ”SENEX”
5. pwd. Drąg Arkadiusz – instruktor
6. hm. Drewniak Stanisława – członek Kręgu „SENEX”
7. pwd. Bogdanowicz Joanna - instruktor
 8. dh Mielczarek Małgorzata – członek Kręgu „Szaniec”
 9. hm. Karpińska Helena -  członek Kręgu „SENEX”  
 10. phm. Kłodnicka Jadwiga – instruktor
    11. hm. Kochanowski Ryszard - członek Kręgu ”SENEX”  
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    12. hm. Janusz Lewicki - instruktor
    13. hm. Pietrzak  Barbara – członek Kręgu „Watra”
    14. hm. Senyk Michał – członek Kręgu „SENEX”
    15. hm. Senyk Emilia – członek Kręgu „SENEX”           
    16. hm. Stupkiewicz Helena – instruktor
    17. hm. Strojek Stefania – członek Kręgu „SENEX”
    18. pwd Ślązak Katarzyna – członek Kręgu „Łemkem”
    19. pwd. Matysiak Małgorzata - instruktor
    20. hm. Warlińska Halina - członek Kręgu „SENEX”
    21. hm. Wocal Marcin – instruktor
    22. pwd. Zabawa Iwona – instruktor
    23. dh Hercik Ewa- instruktor
    24. dh Kuprel Renata - instruktor
    25. dh Krupa Zdzisław- instruktor
    26. dh Radzion Jan- członek Kręgu „Szaniec”
    27. dh Ryś Jarosław- instruktor
    28. dh Drgas Paweł- instruktor
    29. dh Krzywokulski Rafał- instruktor
    30. phm. Wleklińska Renata- instruktor
    31. dh Dąbrowski Andrzej- instruktor
    32. phm. Kliński Andrzej- instruktor
    
3.2.3. Rozwiązuję z dniem 01 września 2009 r.

● 17 DH „4 Żywioły”
3.3.2. Zwalniam z funkcji drużynowego z dniem 01 września 2009 r.

● 17 DH „4 Żywioły” dh Piotra Skibę.

Zwolnienia.
Zwalniam z funkcji Komendanta Obozu w Łukęcinie, I i II turnusu, 
phm. Renatę Wleklińską
Komendanta Obozów w Świbnej, I i II turnusu, hm. Mirosława Zengiela

      hm. Mirosław Zengiel
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Szanowni Państwo!
Wielce czcigodna, pogrążona w smutku rodzino! Przyjaciele i znajomi !

Druhny i Druhowie!

 Odszedł druh harcmistrz Jerzy Wiśniewski – 
Drużynowy – Komendant – Kierownik Referatu 
Starszoharcerskiego - Przewodniczący Kręgu In-
struktorskiego „SENEX”. Nasz wspaniały kole-
ga, druh, instruktor, który przez wiele lat był dla 
nas przykładem do naśladowania w swojej pracy 
pedagogicznej, pasji instruktorskiej i turystycz-
nej. Szczególnie w pracy z młodzieżą i osobami 
dorosłymi dał się poznać jako wspaniały peda-
gog i instruktor harcerski, oddany pracy i młode-
mu człowiekowi, rzec by można pokoleniu, czy 

kilku pokoleniom. Miał bardzo ciepły, serdeczny stosunek do wszystkiego co 
robił, co jego otaczało. Zawsze z lekkim uśmiechem, zamyślony, snujący nowe 
plany, pomysły na kolejne kroki w jego działaniu. Pogodny w swoim zachowa-
niu, postępowaniu. Mawiający: trzeba z życia korzystać z każdej chwili, bo jest 
krótkie i bezcenne.
 Urodził się 20 kwietnia 1936 roku w Muszynie nieopodal Krynicy. Rasowy 
góral, z wszystkimi cechami charakteru zachowania i postępowania. Uparty, 
stanowczy, konsekwentny w działaniu, świadomy swoich zamierzeń i działa-
nia, przekonany do swoich racji. 
Zapewne te wspaniałe, piękne cechy charakteru wpłynęły na jego osobowość, 
pacę zawodową i społeczną. 
 W czasie studiów w Krakowie działa w harcerstwie akademickim na Uni-
wersytecie Jagiellońskim. W tym czasie rozwija się jego wyjątkowa przygoda 
życia – pasja związana z górami, jak przystało na syna tego wyjątkowego śro-
dowiska.
  Po przeprowadzce do Żar z Jeleniej Góry podejumuje pracę w Technikum 
Budowlanym i Szkole Rzemiosł Budowlanych. Harcerstwo, po turystyce jest 
jego drugim życiem. Staje się ona wielką księgą, zapisaną w Jego wyjątkowo 
aktywnym i bogatym życiu. Wyjątkowy pedagog, wychowawca, nauczyciel, 
opiekun. Umiał powiązać prace zawodową z działalnością społeczną, oddając 
się bez reszty harcerstwu i turystyce. Od samego początku w Żarach aktywnie 
włącza się w działalność struktur wokół hufca żarskiego. Będąc aktywnym in-
struktorem - wychowawcą, drużynowym, kierownikiem referatu, komendantem 
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wielu obozów stałych. Szczególnie umiłował obozy wędrowne pozwalające w 
sposób aktywny poznawać piękno polskich, gór, wyjątkowej przyrody, ludzi 
i miejsc charakterystycznych dla tego środowiska. Przy tym zarażając wielką 
rzeszę swoich uczniów przyjaciół, wyciągając ich praktycznie w każdy piątek, 
sobotę, niedzielę, często na tydzień czy podczas wakacji na dwa tygodnie, dając 
możliwość przeżycia w obcowaniu z górami wyjątkowych chwil. 
 Przy tym miał bardzo dużą wiedzę z którą dzielił się bez reszty z każdym, 
którego dane miejsce, wyjątkowa sytuacja, chwila interesowała. We wszyst-
kim co robił, był zawsze profesjonalny. Wszystko co obserwował, zwiedzał, 
skrupulatnie było udokumentowane: spisane, sfotografowane, sfi lmowane. Był 
organizatorem niezliczonej liczby rajdów, złazów, biwaków, obozów, wypraw, 
spływów, sejmików. Być może On tylko wiedział, ile to osobodni był poza do-
mem, realizując kolejne pomysły, pozwalające wyjść z domu i zobaczyć otacza-
jący świat przyrody i ludzi. 
 W domu był warsztat pracy w jego ulubionym pokoju, gdzie sporządzał do-
kumentację swoich wędrówek i działalności. Prowadził tysiące kronik, na różną 
okazję, często wieloletnich – systematycznych do danych zagadnień. Wyjąt-
kową wartość edukacyjną, poznawczą, rzecz by można naukową, miały sej-
miki krajoznawcze dla młodzieży, pedagogów, rzeszy przyjaciół i pasjonatów, 
o których zawsze w każdym roku dbał, żeby byli uczestnikami. Pamiętając o 
każdym, dając każdemu na pamiątkę suwenir, dyplom, medal.
  Swoją służbę  instruktorską wypełniał pracą i treścią, zaangażowaniem w 
pracy codziennej na terenie harcerskiego środowiska w Żarach, Łukęcinie, So-
snówce Górnej.  Zdobywał kolejne stopnie instruktorskie – przewodnika, pod-
harcmistrza, harcmistrza, harcmistrza Polski Ludowej. 
Ze swojej służby instruktorskiej złożył meldunek Naczelnikowi Związku Har-
cerstwa Polskiego i w 1977 roku jako jeden z pierwszych otrzymała honorowy 
stopień Harcmistrz Polski Ludowej.
 W tym okresie uczestniczył w licznych obozach i zimowiskach organizowa-
nych przez Komendę Hufca ZHP Żary lub siebie samego. Brał udział w akcjach 
ogólnopolskich. 
 Za swoją pracę – służbę instruktorską druh Jurek został odznaczony przez 
Związek, między innymi:
Krzyżem Zasługi dla ZHP, a następnie Złotym Krzyżem Zasługi dla ZHP,
Odznaką Chorągwi Zielonogórskiej, był delegatem na IV Zjazd ZHP.
Był żaraninem z krwi i kość, i znał historię naszego miasta jak mało kto, umiał 
w sposób wyjątkowy i ciekawy oprowadzić i pokazać to co jest godne uwagi i 
zapamiętania. 
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 „Zielony Las” był dla niego czymś wyjątkowym. Przebywał w nim niemal 
w ostatnich latach codziennie, niezależnie od pogody czy sytuacji. Tutaj przez 
niego nazwany został każdy kamień, drzewo, krzew, pagórek, urwisko, stru-
myk. Wykorzystał swoją wiedzę, jaką dała mu wyjątkowa uczelnia Uniwersy-
tet Jagielloński. Nazewnictwo „Zielonego Lasu” wsparte pojęciami z mitologii 
greckiej i rzymskiej profesora Parandowskiego dopełnia mitycznej rzeczywi-
stości.   
 My za Twoim przyzwoleniem spotykamy się z Tobą żeby pożegnać się z 
Tobą. 
 Dzisiaj Druhu Jurku, my tutaj tak licznie zebrani przy Tobie, składamy Ci 
hołd za Twoją służbę pełną pasji i poświęcenia, chylimy czoła przed Tobą i tym 
co uczyniłeś na rzecz, Związku, Hufca, Organizacji, drugiego człowieka. 
 Dziękujemy Ci za Twoją służbę tak bogato wypełnianą treścią, pracą zawo-
dową i społeczną. Dla Ciebie były to wartości stanowiące sentencje Twojego 
aktywnego, barwnego, pełnego treści życia.
    hm. Mirosław Zengiel
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Szanowni Państwo!
Wielce czcigodna, pogrążona w smutku rodzino! Przyjaciele i znajomi !

Druhny i Druhowie!

 Odszedł druh harcmistrz Rudolf Orłowski 
– zastępowy – drużynowy –  zastępca komen-
danta hufca – przewodniczący hufcowej komi-
sji rewizyjnej, a ostatnio przewodniczący sądu 
harcerskiego. Nasz wspaniały przyjaciel, druh, 
instruktor, który przez wiele lat był dla nas 
przykładem do naśladowania w swojej służbie 
instruktorskiej. Szczególnie w pracy z dziećmi, 
młodzieżą i osobami dorosłymi dał się poznać 
jako wspaniały pedagog i instruktor harcerski, 

oddany pracy i służbie dziecku, młodemu człowiekowi.
Miał bardzo ciepły, serdeczny stosunek do wszystkiego co robił, co jego ota-
czało. Zawsze uśmiechnięty, pogodny w swoim zachowaniu, postępowaniu, 
działaniu.
 Wyjątkowy dowcip, serdeczny stosunek do wszystkiego i wszystkich, oso-
bisty urok, bardzo taktowny, uprzejmy, życzliwy a przy tym skromny. Zawsze 
pomagający innym, otwarty na drugiego człowieka, uczynny. Idea, której bez 
reszty był oddany, to! „Miłuj bliźniego swego jak siebie samego”. Był typem 
człowieka co umiał dawać innym. Pokazywał młodym drogi uczciwego i pra-
wego życia i działania, sam takimi drogami chodził. Młodych oceniał surowo 
ale życzliwie.
 Urodził się 27.03.1934 roku na terenie Związku Radzieckiego w Czerniow-
cach jak kazano pisać w ówczesnych dokumentach. A więc pochodził  wielkiej 
rodziny kresowej.
 Już w 1942 roku wstępuje do harcerstwa, a po jego odnowie w 1956 roku 
aktywnie włącza się w działalność struktur wokół hufca żarskiego. Jest jednym 
z pierwszych zastępowych na Ziemiach Zachodnich.
W roku 1962  składa Zobowiązanie Instruktorskie. Następnie przez wiele lat, 
i kilka kadencji jest członkiem Komendy żarskiego hufca, Przewodniczącym 
Komisji Rewizyjnej, Przewodniczącym Sądu Harcerskiego. Jednego czego nie 
lubił w pracy harcerskiej to pisać sprawozdań – Dobrze wiesz, co robiłem „Na-
pisz to” ... mawiał.
Swoją służbę instruktorską wypełniał, zaangażowaniem w pracy codziennej na 
terenie harcerskiego środowiska w Kunicach i Żarach. 



12  GONIEC  WRZESIEŃ 2009

Zdobywał kolejne stopnie instruktorskie – przewodnika, podharcmistrza, harc-
mistrza, harcmistrza Polski Ludowej. 
Ze swojej służby instruktorskiej złożył meldunek Naczelnikowi Związku Har-
cerstwa Polskiego i w 1977 roku jako jeden z pierwszych otrzymała honorowy 
stopień Harcmistrz Polski Ludowej, w Hufcu i na terenie Chorągwi Lubuskiej.
 W tym okresie współorganizował liczne obozy i zimowiska w żarskim huf-
cu. Wymienić należy: obóz w  Lubszy; Długiem; Głębokiem; Łukęcinie czy 
zimowiskach w Szklarskiej Porębie, Polanicy.
 W latach osiemdziesiątych przez kilka lat kiedy Szefem Sztabu Nieobozo-
wej Akcji Letniej na terenie hufca żarskiego była hm. Janina Orłowska, inicjo-
wał tworzenie tych baz i wspierał je. Organizował je terenie Żar i Kunic m.in. 
na Osiedlu: „Zawiszy”, „Męczenników”, „Moniuszki”, „Kunice”. 
 Był współorganizatorem zlotów „nalowskich” - hufcowych i chorągwianych 
na terenie hufcowej bazy w Kucyku. Dzięki jego pracy wielka rzesza dzieci i 
młodzieży mogła spędzić wolny czas w czasie wakacji,  uczestnicząc w grach, 
podchodach, zabawach, konkursach, turniejach, biorąc udział w wycieczkach 
czy wreszcie żeby móc przeżywać ideę w sposób rzeczywisty na obozach har-
cerskich w Łukęcinie, Kucyku czy Sosnówce. 
... Pamiętam jak w latach osiemdziesiątych za czasów słynnych przydziałów to-
warów żywnościowych w tym szczególnie mięsnych wg rozdzielnika na obozie 
w Kucyku, druh Rudek był kierowcą i zaopatrzeniowcem. Wykonywał tą pracę 
codziennie przez trzy turnusy za „Czuwaj” w godzinach ok. 5 rano do godziny 
6, aby zawieść towar do Kucyka, żeby obóz na śniadanie, obiad, kolację otrzy-
mał odpowiednie produkty. Pokonując codziennie tę trasę na mocno sfatygowa-
nej syrence towarowej z Zakładu dla Dzieci Głuchych. Jego dom był otwarty 
dla wszystkich. Widać było po Nim, że sprawia Mu to przyjemność, a zmęcze-
nia na twarzy nie było widać. Obce Mu były wszelkie narzekania, jakie często 
towarzyszą nam w codziennym życiu. Bo to był po prostu Rudek Orłowski.
 Aktywność Jego na rzecz środowiska polskiego i miejsca Jego urodzin, tam 
hen na Bukowinie, w Czernowcach, mnie osobiście zawsze wzbogacała we-
wnętrznie. Był zawsze bardzo zainteresowany i ciekawy przyjmowaniem przez 
nas polskiej młodzieży z województwa tarnopolskiego na terenie naszych baz 
w Sosnowce Górnej, Świbnej czy podczas zimowisk w Krakowie. 
 Melduje druhu Rudku, że podczas harcerskiej akcji zimowej i letniej w roku 
bieżącym przyjęliśmy 12 osób ze Starego Skałatu w Krakowie i 37 osób w 
Świbnej z Tarnopola i okolic. Od 2003 roku gościliśmy 274 osoby dzięki takim 
oddanym polskiej sprawie ludziom jak Ty. Takich ludzi pomimo licznego śro-
dowiska kresowego w Żarach jest mało.
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 Za swoją pracę – służbę instruktorską druh Rudek został odznaczony przez 
Związek, między innymi: Krzyżem Zasługi dla ZHP w 1973, a następnie Zło-
tym Krzyżem Zasługi dla ZHP, Odznaką w „Rozwoju Województwa Zielono-
górskiego” potocznie zwaną Lembasówką w 1978 roku, Odznaką Chorągwi 
Zielonogórskiej w 1980 roku.
 Nieodłącznym druhem, przyjacielem, towarzyszką życia, żoną była harc-
mistrz Janina Orłowską.
 Dzisiaj Druhu Rudku, my tutaj tak licznie zebrani, składamy hołd za Twoją 
służbę, pełną pasji i poświęcenia, chylimy czoła przed Tobą i tym co uczyniłeś 
na rzecz idei Związku Harcerstwa Polskiego, Hufca, Organizacji. Każdy z nas 
tu zebranych otrzymał od Ciebie pomoc, w różnej formie.
 Dziękujemy Ci za Twoją służbę tak bogato wypełnianą, pracą zawodową i 
społeczną. To był sens calego Twojego życia

hm. Mirosław Zengiel
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TEMATYKA POSIEDZEŃ KH

Posiedzenie Komendy Hufca 02.06.2009

I. Wydarzenia od ostatniego spotkania.

1. Festiwal Piosenki Harcerskiej w Nowych Czaplach.
2. Szkolenie drużynowych, komendantów, księgowych w Zielonej Górze.
3. Biwak 19 DSH Rój w Świbnej.
4. Remont, ośrodka malowanie kuchni, świetlicy i stołówki.
5. Dotacje Burmistrza Miasta Żary na HAL 2009 do Świbnej (II turnus) i Łukę-
cina (I turnus)
6. Dotacje Burmistrza Miasta Lubska.

II.  Sprawy poruszone na Komendzie.

1. Kadra na turnusy w Łukęcinie i Świbnej.
2. Zadania do wykonania:

a) kwaterka- obsada personalna,
 b) zakup sprzętu,
3. Sprawy różne i bieżące:
 • ubezpieczenie harcerzy i instruktorów za 2009 rok podczas biwaków,  
  wyjazdów i obozów.
 • składki instruktorskie i harcerskie za 2009 rok.
4. Ostatnia narada drużynowych 03.06.2009 przed HAL *2009.
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Posiedzenie Komendy Hufca 08.09.2009

1. Wstępna ocena i informacja o HAL *2009
 a) Łukęcin – I i II turnus 01.07 – 14.07 i 14.07-27.07
 b) Świbna  I turnus 23.06. – 05.07.2009 S. Pawłowicz
 c) Świbna II           05.07. – 18.07.2009  M. Zengiel
4. Harcerski Start 2009/2010 
 a) Zadania na miesiąc wrzesień – październik 2009 r.
 b) Biwaki drużyn / szkół 
 - 02-04.09.2008 Biwak Zespołu Szkół z Zielonej Góry ok. 35 osób 
 - kurs V edycja drużynowych
 - biwaki drużyn – Gim. Nr 2 Żary
5. Propozycje planu pracy na 2009/2010 – własne przemyślenia i zadania
6. Uaktualnić plany pracy poszczególnych członków Komendy na IX-XII 
2009 
7. Propozycje dyżurów członków komendy
8. Nowy nr Gońca 3 (71) Wrzesień
8. Sytuacja finansowa Hufca – składki zuchowe – harcerskie - instruktorskie za 
2009
9. Sprawy różne - wniesione
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Odprawa drużynowych, 
opiekunów, funkcyjnych

01 września 2009 roku, początek nowego roku szkolnego 2009/2010.
 Zwracam się z prośbą do Dyrektorów o stworzenie warunków do powsta-
nia drużyn zuchowych i harcerskich w Waszych środowiskach w nowym roku 
szkolnym 2009/2010.  Wartość harcerstwa w procesie wychowawczym jest bez-
cenna w planach wychowawczych szkół. Dla młodzieży jest to propozycja wy-
jątkowa. Kadrze stworzymy warunki edukacyjne i organizacyjne z możliwością 
realizacji biwaków, obozów. My tradycyjnie spotykamy się w pierwszą środę 
miesiąca (tym razem 09 września 2009 r) w Gimnazjum nr 2 o godzinie 15.30, 
na którym to spotkaniu przedstawimy najistotniejsze zagadnienia na najbliższy 
rok harcerski. Dlatego obecność każdego z Was jest niezbędna i zasadna. Po-
zwoli nam wymienić propozycje i uwagi w naszej działalności na najbliższy rok 
harcerski.

Poruszona tematyka na naradzie:

1. Informacja na temat HAL *2009.
a) Łukęcin I i II turnus,
b) Świbna I i II turnus,
c) Ukraina – Niemcy.
2. Szczegółowe zagadnienia na miesiąc wrzesień-październik 2009.
3. Harcerski Start *2009.
4. Biwaki drużyn.
5.   Kurs drużynowych – V edycja.
6. Propozycje planu pracy na 2009/2010.
7. Sprawy różne - wniesione.
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W dniach 22-24 maja 2009. w No-
wych Czaplach odbył się II Hufcowy 
Festiwal Piosenki Harcerskiej. Impre-
za po raz kolejny objęta była patrona-
tem Wójta Gminy Trzebiel, Komen-

danta Hufca Żary oraz Dyrektora Szkoły 
Podstawowej w Nowych Czaplach.

Choć pogoda nie zapowiadała się dobrze, 
nas to nie zniechęciło. W piątek po południu 

na terenie obozowiska stawiły się cztery drużyny: 26 DH 
„Sokole Oko” z Nowych Czapli, 41 GZ „Leśne Skrzaty” z 

Bieniowa, 20 DH „Przyrodnicy” z Trzebiela, oraz 2 DH z SP nr 
2 w Lubsku.

 Organizatorzy i tym razem nas nie zawiedli. Przygotowany program był bar-
dzo ciekawy. Pierwszego dnia po zakwaterowaniu gromad i drużyn oraz po 
odprawie drużynowych, wszyscy wzięli udział w ognisku integracyjnym. Każ-
da drużyna przedstawiła się i wykonała wspólnie z resztą pląs. Choć deszcz 
zaskoczył nas przed końcem ogniska, nie było to przeszkodą do dalszej zabawy. 
Przenieśliśmy się do budynku szkolnego i tak do późnej godziny śpiewaliśmy i 
miło spędzaliśmy czas. Wydawało się, że rozmowom nie będzie końca.
 Najważniejsze nadeszło w sobotę. Wszyscy byli podekscytowani. O godzi-
nie 9.00 wszyscy przemaszerowali do Kościoła, gdzie ksiądz Dominik Kozak 
odprawił w naszej intencji mszę świętą. Po powrocie na teren obozowiska od-
był się uroczysty apel, w którym wzięli również udział zaproszeni goście.
 Gdy emocje poranka trochę opadły na scenie pojawił się zespół mandolini-
stów ze Szkoły Podstawowej w Łęknicy, pod przewodnictwem Danuty Majew-
skiej. Wykonali oni kilka utworów, które zaparły dech niejednemu słuchaczowi. 
Po występie gości, wszystkie drużyny zabrały się do realizacji zadania zlecone-
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Podstawowej w Nowych Czaplach.

Choć pogoda nie zapowiadała się dobrze, 
nas to nie zniechęciło. W piątek po południu 

na terenie obozowiska stawiły się cztery drużyny: 26 DH 
„Sokole Oko” z Nowych Czapli, 41 GZ „Leśne Skrzaty” z 

Bieniowa, 20 DH „Przyrodnicy” z Trzebiela, oraz 2 DH z SP nr 
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go przez organizatorów. Zabawa polegała na przygotowaniu plakatu promują-
cego nowoczaplański Festiwal. Wszystkie drużyny perfekcyjnie wywiązały się 
z tego zadania, a przy tym była to fajna zespołowa zabawa.
 O godzinie 17.00 rozpoczęła się część konkursowa. W tym roku prowadzącą 
była mama jednej z naszych harcerek pani Katarzyna Pazera. Wszystkie dru-
żyny wykonały po dwa utwory, które oceniało jury w składzie:Wójt Gminy 
Trzebiel Eugeniusz Olejniczak, Komendant Hufca Żary hm. Mirosław Zengiel, 
dyrektor SP Nowe Czaple Wioletta Konieczna oraz sołtys Bronowic Barbara 
Ogórkiewicz.
  Usłyszeliśmy m.in. Balladę rajdową, Piosenkę ekologiczną, autorską pio-
senkę o Nowych Czaplach i wiele innych wspaniałych wykonań.
Po wysłuchaniu i obejrzeniu wszystkich artystów jury udało się na naradę, a 
uczestnicy Festiwalu bawili się na dyskotece prowadzonej przez DJ’a Bobka 
oraz DJ’a Szuwara. W przerwach odbywało się również karaoke. Zabawa była 
przednia i trwała bardzo długo.
 Ostatni dzień naszego Festiwalu rozpoczął się apelem, podczas którego wrę-
czone zostały nagrody. I miejsce zajęła 41 GZ z Bieniowa, a w nagrodę otrzy-
mała 6- osobowy namiot ufundowany przez Wójta oraz przechodni Puchar, II 
miejsce przypadło 2 DH z Trzebiela- a w nagrodę śpiwory ufundowane przez 
Dyrektora SP Nowe Czaple , na III miejscu uplasowała się drużyna gospodarzy  
26 DH i w nagrodę otrzymali karimaty ufundowane przez  Komendanta Hufca. 
Po apelu wszyscy uczestnicy rozjechali się do swoich domów.
 Mamy nadzieję, że wszyscy będą długo wspominać drugą edycję Festiwalu 
w Nowych Czaplach oraz, że spotkamy się już niebawem na harcerskim szla-
ku. 

Z harcerskim pozdrowieniem „Czuwaj”
dh Anna Babuśka
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…I znów coś za nami, i znów nadzieja na to co przed nami…

Ktoś, kto nie zdecydował się na udział w naszym złazie, powiedział, że to grze-
banie w przeszłości. Ja myślę, że to nie tak. Może w pewien jakże miły sposób, 
jest to przeżywanie chwil podobnych do tych z naszych wspomnień, ale przede 
wszystkim było to spotkanie ze starymi przyjaciółmi, gromadzenie nowych 
wrażeń.

Pogoda spłatała nam psikusa, nie było biegu i ogniska… żal mi, że nie mogło 
ogrzać naszych dłoni, dodać blasku oczom, nastroić melancholijnie… ale po co 
ja to wszystko piszę?!
Grzybek mądrze powiedział nieważne są słowa, ale to co w sercach! Przecież 
wszyscy czujemy podobnie.

Za to, że chciało Wam się przyjechać, za to że ciągle chce Wam się chcieć, z 
głębi serca dziękuję!

Do zobaczenia za rok!
Mucha



20  GONIEC  WRZESIEŃ 2009

                      
 Na zaproszenie Hufca ZHP Żary im. II Armii Wojska Polskiego po raz VII 
przebywała w czasie letnich wakacji młodzież polskiego pochodzenia z wo-
jewództwa tarnopolskiego w dniach 22.07 do 05.07.2009 roku w Harcerskim 
Ośrodku „Lesny Dwór” w Świbnej. Młodzież pochodziła z następujących miej-
scowości: Tarnopol, Petryków, Stary Skałat, Brzeżany, Nowosiółka, Połopa-
nówka. Organizatorzy przygotowali ciekawy program turystyczny oraz wiele 
zajęć mających na celu poprawną naukę języka polskiego. Wspólnie z harcerza-
mi prowadzone były zajęcia podczas ognisk, kominków gier i zabaw czy zajęć 
sportowych. Realizowano wiele wycieczek celem pokazania pięknych, cieka-
wych miejsc w naszym powiecie, województwie oraz takich miast jak Wrocław, 
Zielona Góra. 
 Wrocław wielkie wspaniałe miasto o bogatej historii na każdym robi wielkie 
wrażenie, szczególnie w ostatnich latach dynamicznie się rozwinęło. Starówka 
wrocławska należy do najpiękniejszych tego typu miejsc w Polsce. Dlatego w 
programie obozu była wycieczka do Wrocławia, celem pokazania tego wyjątko-
wego miasta. Pani przewodnik, wiedząc z jaką młodzieżą się spotkała, stawała 
na przysłowiowej „głowie”, żeby w jak najbardziej dostępny sposób pokazać 
najciekawsze miejsca tego miasta. Przepiękny wrocławski rynek z urokliwymi 
kamieniczkami, wyjątkowej urody ratuszem, z przebogatą historią, wzbudził w 
naszych gościach wielkie zainteresowanie. Zabytki tej miary, co sala  Uniwer-
sytetu Wrocławskiego, widok na panoramę miasta z jego dachu, w przepięk-
nym słonecznym dniu, robił wrażenie wyjątkowe. Jednak największe wrażenie 
na wszystkich zrobiła „Panorama Rcławicka”. Pobyt w tym wyjątkowym mu-
zeum, słuchanie i oglądanie w tej niezwykłej scenerii historii Polski przybliżyło 
naszym gościom obraz naszego państwa z tamtego okresu. 
 Wędrówka po kolejnych ciekawych miejscach pozwoliła zapamiętać wiele 
ciekawych pod względem historycznym i architektonicznym miejsc z wyciecz-
ki. 
 Kolejne wycieczki jakie były realizowane podczas obozu to: Zielona Góra, 
Ochla i Drzonów. Była stolica, byłego województwa, przepiękny skansen w 
Ochli pozwolił poznać dzieje minione mieszkańców tych ziem, ludności napły-
wowej i tej przybyłej z Kresów po ostatniej wojnie. Muzeum Wojska Polskiego 
w Drzonowie, wielość sprzętu wojskowego, militarnego, samolotów, szczegól-
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nie na chłopcach, budziła dużą ciekawość. 
Miasto Żary,  muzeum żarskie, starówka, piękny park, dużo zadbanej ziele-

ni, wątki historyczne opowiedziane uczestnikom wycieczki po Żarach przybli-
żyły historię tego łużyckiego miasta z jego bogatą historią. 
 Wycieczka do Parku Mużakowskiego, spacer po tym wyjątkowym miejscu, 
promującym piękno przyrody budziła podziw i uznanie pośród zwiedzających.  
 Częste wypady na basen „Wodnik” czy kąpielisko na „Leśnej” w upalne dni 
cieszyły się dużym uznaniem. Wiele radości i zadowolenia naszym gościom 
sprawiały ogniska, kominki, gry i zabawy. Włączali się bardzo chętnie, biorąc 
aktywny w nich udział. Przez to uczyli się piosenek, pląsów gier i zabaw. Sami 
przy swojej dużej muzykalności poczuciu rytmu i słuchu muzycznym w trakcie 
wspólnych zajęć nam „przekazywali” swoje piosenki, pieśni i inne ciekawe for-
my prezentowane podczas ognisk, kominków. 
 Czas rozstania był niezwykle trudny, dwa tygodnie wspólnych zajęć, wza-
jemne zawarte przyjaźnie, nawiązane kontakty wielka serdeczność pozwoliły 
młodzieży się bardzo zżyć. Łez, szlochów, uścisków było wiele. Wymieniano 
adresy, numery komórek, telefonów po to, żeby wspomnienia trwały jak naj-
dłużej. Były to, jak twierdzili nasi goście, ich najpiękniejsze wakacje. Możliwe 
były te wyjątkowe wakacje dla naszych „gości” oraz naszej młodzieży dzięki 
pomocy finansowej ze strony Senatu Rzeczypospolitej, darczyńców, Hufca Żar-
skiego oraz wielkiemu zaangażowaniu kadry instruktorskiej z naszego hufca. 
Nadmienić należy, że uczestnikami na tym turnusie była również 11 osobowa 
grupa młodzieży z Berlina co dodawało atrakcyjności i możliwości organiza-
cyjno-programowych obozu dla 61 uczestników.

hm. Mirosław Zengiel
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Droga pani Krystyna i pan Myroslaw! 

Dziekuje za lysty. Prosze mi wybaczic za spoznienie w odpowiedzie. Prosze sie 
nie gniewac. To nie jest moja wina. Bylo 2 przyczyny: po piersze - caly miesiac 
byl zepsuty kompjuter (byl spalony od blyskawicy), po drugie - trzy tygodni 
byla chora w szpitalu (zatrulem sie arbuze). 
Teraz bardzo sie ciesze, ze panstwo pamieta nas z diecmy! Prosze mi wybaczic 
za pomylky. 

Witanie od curky Roksolany. 
Z powage, Rybicka Ludmyla.  
Lesny dwor 

Na nastepne lato swibna, 
„Lesny dwor”, Komendant, las 
Bede czekac z Drugem Slawkem 
Bede czecac znuw na nas. 

Nie tesknimy nigdy tutaj 
Kazdy dzien wycieczka nowa,- 
Tak kieruje pan Komendant 
I pani Komendatowa. 

Bedziemy my pomietac 
Wyciecke: Karpacz, Wroclaw, Zary. 
Ne zapomniece i wy nas- 
Grupu na imie „Sto-Zary”. 

Wiem, ze dlugo w Tarnopolu 
W duszah dziecij bedzie Slawik 
I z piosenkami i gitare 
Bedzie takze i Drug Arek. 

Ludmiła
Ukraina Świbna 2009
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Bardzo bulys”my wandrowny, 
Jak Harceze my spiewali, 

Zawsze mialy brzuszky pelnie, 
Zdrowie tutaj dobre mialy. 

Teraz jestemy tacy mocni, 
Ze mozemy isc do wojska. 
Dziekujemy my kuharkam: 

Smaczna taka kuhnia polska. 

Kazdyj dzien nam byl szczesliwym 
Milo wszystkyh poznac bylo. 

Mania-pjes nas pilnuwala, 
Wszystko by w pozodku bylo. 

Bylo milo spotkac gosci, 
Dlia nih hentnie my spiewali. 

Przyjemnie bardzo, ze harcerskie 
Piesni goscie takze znali. 

Tancew dziecie nauczyla 
Pani na imie Iwonna. 

Pani Helena testy miala,- 
Jest tonkyj psyholog ona. 

Drugna Kasia nas uczyla 
Gry i plionsy i zabawy, 

Dziekujemy bardzo za to, 
Ze my Kasie tu poznaly. 

W Polsce nam se spodobalo, 
Tutaj duzo my poznaly. 

Jeszcze od Krzyza Czerwonego 
Dyplom wshyztky otrzymaly. 

Bylis”my na baseni, 
„Szturmuwalys”my” „Bedronke”, 
Jeszcze w sklepi cos zostalo sie,- 
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Wszendze wszystko jest w porzodku! 
Jeszcze jezdili do Nemec, 
Bylis”my w Zeleni Guri, 
W kosteli byli na odprawie,- 
Dywuwalys”my sie bardzo 
Pieknie tij arhitekturie. 
  
Dzekujemy „Lesne dwore”! 
I muwimy „Do widzenia”,- 
Szcesliwy dziecie Tarnopopskie 
Polskego pohodzenia!

Ludmiła Rybicka – opiekunka młodzieży polskiego pochodzenia z Tarnopo-
la będących na obozie w Świbnej w 2009 roku 22.06. – 05.07.2009. Profesor 
medycyny, wykładowca na Uniwersytecie Medycznym w Tarnopolu – lekarz. 
Wiersz w orginale. Jej dziadkowie byli polskiego pochodzenia, wpływy ukraiń-
skie i rosyjskie są bardzo widoczne w pisowni.
Wysłany z Tarnopola 08.09.2009.

Patrz niżej (M.Z.)

 Drogi Mirku,
raz jeszcze pragne z calego serca w imieniu Towarzystwa, dzieci i swojego 
osobistego serdecznie podziekowac za zaproszenie grupy dzieci do Zar na wy-
poczynek. Tym razem naprawde nawet wszyscy zadroscimy tej grupie za to ze 
mogli tyle zwiedzic i zobaczyc. W tym Twoja wielka zasluga.
 Mam trochy wyrzuty sumienia, ze, niestety, nie mozemy sie zrewamzowac 
chociaz w jakiejs mierze.
 Kilka dni temu bylismy z czlonkami Towarzystwa w klasztorze w Jazlowcu. 
Cudowne miejsce, piekne krajobrazy i maja miejsca na pobyt grup. Rozma-
wialem z zakonnicami i mogly by przyjac grupe z Polski, ale wczesniej trzeba 
zawiadomic. Sluze pomoca. 

Pozdrowienia serdeczne.
     Informacja wysłana z Tarnopola 06.08.2009.

Henryk

Profesor Henryk Stroński z Tarnopola – Prezes Polskiego Towarzystwa Kultu-
ralno – Oświatowego w Tanopolu. Wykładowca na uniwersytetach w Tarnopo-
lu, Olsztynie. Autor kilkunastu książek. Kilkuset artykułów prasowych dotyczą-
cych problematyki polsko – ukraińskiej. (Zachowana oryginalna pisowania)
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 Fabuła tegorocznego lata na obozie w II turnusie w Świbnej od 05 do 18 
lipca 2009 roku była pod hasłem „W krainie fi lmu”. Organizatorzy zakładali, 
że uczestnicy będą pełnili określone role na obozie, tak jak aktorzy na planie 
fi lmowym. Każdy dzień rozpoczynał się apelem, a kończył podsumowaniem 
dnia w kręgu podczas kominka lub ogniska. Prowadzonych było wiele zajęć 
integrujących młodzież, uczestników wywodzących się z różnych środowisk z 
naszego miasta. W obozie uczestniczyło 40 osób dzięki wsparciu fi nansowemu 
jakie uzyskaliśmy z programu dotowanemu przez Burmistrza Miasta Żary. Po-
zwoliło to na organizację licznych wyjazdów na wycieczki do Zielonej Góry, 
Ochli, Drzonowa czy na basen do Żar. Duże wrażenie na uczestnikach wyciecz-
ki zrobił wyjazd do Parku Mużakowskiego i wycieczka na niemiecką stronę do 
Bad-Muskau. Piękny krajobraz, przyroda, jej różnorodność, duża ilość drzew 
i krzewów w pełni lata w słoneczny dzień na wszystkich robiła bardzo duże 
wrażenie. Wiele zajęć było realizowanych na terenie Ośrodka w ramach progra-
mu. Różnego rodzaju gry i zabawy ruchowe, gry w siatkówkę i koszykówkę, 
a szczególnie kometka cieszyła się dużym zainteresowaniem ze strony mło-
dzieży. Najtrudniejszy był dzień ostatni, dzień rozstania się co uwidoczniło, że 
przez dwa tygodnie młodzież bardzo się zintegrowała i nawiązała przyjaźnie. 
Wielu się deklarowało, że w kolejnym roku również będą uczestniczyć w obo-
zie. Młodzież nauczyła się wielu gier i zabaw, co widoczne było podczas ognisk 
czy kominków.                     

                                                                                                     Uczestnik
 obozu w Świbnej

Świbna II turnus 5-18.07.2009 r.Świbna II turnus 5-18.07.2009 r.Świbna II turnus 5-18.07.2009 r.
„W krainie fi lmu”
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Wieści z Łukęcina...
Podczas Harcerskiej Akcji Letniej 2009 w województwie zachodniopomorskim, 
na obozie  harcerskim Komendy Hufca Żary w Łukęcinie łącznie przebywało 
94 uczestników.
I turnus (od 01.07.2009 do 14.07.2009) 61 uczestników
II turnus (od 14.07.2009 do 27.07.2009) tylko 33 uczestników 
Uczestnikami  obozu były zuchy, harcerze, drużyna harcerska NS z Miłowic 
oraz dzieci i młodzież niezrzeszona w ZHP. W tym roku gościliśmy 15 uczest-
ników z Warszawy. Tradycyjnie mieszkaliśmy w namiotach zlokalizowanych 
na obozie tworząc drużyny koedukacyjne. Nadrzędnym celem był aktywny wy-
poczynek, kontakt z nieskażoną przyroda, zdobycie i pogłębianie wiedzy oraz 
umiejętności harcerskich.
Obóz  dla każdego uczestnika był niezapomnianą przygodą, służyła temu fabuła 
oraz formy i metody harcerskie. Myśl przewodnia X punktu Prawa Harcerskie-
go –„harcerz (pirat) jest czysty w myśli, w mowie i uczynkach.” Każdy mógł 
wcielić się  choć na chwilkę w postać „ Dobrego Pirata”. Odbył niezapomniane  
„rejsy po morzach  i oceanach”. Przez ten czas obozowicze świetnie się bawili 
pod czujnym okiem Dobrych Piratów.
Uczestnicy byli przygotowywani do podejmowania odpowiedzialności za swo-
je przyszłe życie, zostali uświadomieni o zagrożeniach wynikających z sięgania 
po środki, które uzależniają. Pokazaliśmy ”ślepe zaułki” i jak chronić Piratów 
od nich.
Podróżowaliśmy po morzach i oceanach poznając tajemnice różnych lądów i 
mórz pomagając potrzebującym. Poszukiwaliśmy skarbów. Uczestnicy bawili 
się i aktywnie wypoczywali. 
W trakcie obozu uczestnicy – harcerze –piraci zdobywali sprawności indywi-
dualne: „już pływam”, „majsterkowicz”, „twardziel”, „przyjaciel”, „śpiewak”, 
„pomocna dłoń” oraz sprawności  drużynowe: „pingwinek”, „turysta” itp.
Do ciekawszych imprez obozowych można zaliczy – Wyprawę Piracką do Świ-
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noujścia .Tradycyjnie na trasie wyprawy znalazły się Międzyzdroje, tu zawsze 
obowiązkowo zwiedzamy Muzeum Figur Woskowych no i oczywiście Aleję 
Gwiazd. (Niejedna gwiazda obozowa zostawia tam odbicie swoich dłoni) Pod-
czas wycieczki uczestnicy płynęli promem oraz zwiedzili Muzeum  w Świno-
ujściu. 
Obozowe Neptunalia zawsze wzbudzają cie-
kawość i pozytywne emocje. Ślub z morzem 
zawarło około 60 uczestników od tych naj-
młodszych do tych najstarszych... Nie było 
łatwo, należało wykazać się wiedzą z zakresu 
mitologii greckiej, znajomością węzłów pi-
rackich itp. Dh Ewa  przepytała wszystkich 
bez wyjątku!
Po zaliczeniu biegu z przeszkodami, wypiciu 
morskiego napoju i złożeniu obietnicy do za-
czarowanej muszli każdy otrzymał morskie 
imię i pamiątkowy dyplom.
Biegi patrolowe to obozowa codzienność. Na uwagę zasługuje bieg patrolowy  
ze znakami topografi cznymi i trudnymi  zadaniami do wykonania. Do przygo-
towania biegu włączyła się kadra gospodarcza (udzielam im po raz kolejny po-
chwały). Drużyny patrolowe udały się w różnych kierunkach, na przedostatnim 
punkcie było przekazanie rozwiązanych zadań. Następnie należało odszukać 
skarb piracki (wisiał na drzewie), aby nie było łatwo. Kluczyk do skrzynki też 
był ukryty...
Drużyny spisały się wspaniale a odnalezione skarby były miłą niespodzianką-
(ten bieg był na drugim turnusie). 
Bieg ze światełkiem wzbudza jak zawsze wiele emocji, wydaje mi się że ci naj-
młodsi „piraci” najbardziej to przeżywają. Noc, ciemno, gdzieś światełko- co za 
przeżycia, ile potem opowiadań...
„Byłem sam w ciemnym lesie i się nie bałem...”   Uczestnicy po zaliczeniu tra-
sy zostali nagrodzeni nocnym pokazem zespołu „Hakashanti” taniec z ogniem 
(niektórzy członkowie zespołu to dawni uczestnicy obozów w Łukęcinie). Po 
bardzo efektownym pokazie, pełni nowych doświadczeń  zmęczeni powrócili-
śmy do obozu na dalszy nocleg.
Życie obozowe to ciągłe nowe wyzwania i zadania. Nadszedł czas na Piracki 
turniej sportowy. Na obozie powiewała w tych dniach fl aga olimpijska i znów, 
kadra całego obozu pokazała ze potrafi  bawic się z młodzieżą. Konkurencje in-
dywidualne odbywały się na plaży, a zespołowe  na  „obiektach” sportowych w 
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naszym lesie. Na zwycięzców czekały atrakcyjne 
nagrody i dyplomy. Wieczorem dla wszystkich, 
zarówno tych najmłodszych jak i najstarszych, 
czekała niespodzianka, Bal Mistrzów Sportu. Cały 
obóz bawił się świetnie do później nocy lecz nie-
stety trzeba było zakończyć zabawę, ponieważ cze-

kał na nas następny 
dzień również pełny 
atrakcji. 
 Kolejny dzień prze-
mienił się w prawdzi-
wą „Wyspę Piratów”. 
Na apel przybyły zało-
gi pirackie w pełnym 
rynsztunku. Tego 
dnia nad obozem za-
wisła piracka fl aga, 
wszyscy uczestni-
cy przebrali się za 

prawdziwych piratów. Ci najodważniejsi wybrali 
się w takich strojach na podbój Łukęcina. Po po-
łudniu uczestnicy zasiedli przy ogniu i świętowali 
urodziny Kapitana Kędziora. W całym lesie roz-
legał się śpiew i dobra zabawa. Następnego dnia 
jak codzień czekała nas niespodzianka...  Tym 
razem, był to konkurs budowli łodzi pirackich z 
materiałów znalezionych w lesie. Po zawodach 
uczestnicy przenieśli się na plażę korzystając z 
kąpieli morskich i słonecznych. 
Niestety powoli zbliżaliśmy się do końca obozu. 
Na pamiątkę każdy pirat otrzymał obozową koszul-
kę, oczywiście po wypełnieniu „Karty pirackiej”. 
 Mam nadzieje, że w przyszłym roku spotkamy się 
w jeszcze większym gronie, w tym cudownym lesie.

Z pozdrowieniem harcerskim, 
Czuwaj!
phm. Renata Wleklińska
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Bądźmy dzielni na co dzień.
 Dzielność jest fundamentem

charakteru. 
Myśli Aleksandra Kamińskiego

1. Harcerski lub kalendarzowy.
2. Dzień po wszystkich świętych.
3. Dzień obchodzony 11.11.
4. Aktualna pora roku.
5. W rolnictwie na jesień.
6. Po nim wędrujemy.
7. Dzień obchodzony w październiku.
8. Harmonogram, plan np. zbiórki.

Litery z pól oznaczonych od 1 – 10 utworzą rozwiązanie naszej krzyżówki, hasło należy 
wysłać na adres redakcji, który znajduje się w stopce (na ostatniej stronie). Na szczęśliw-
ców czekają atrakcyjne nagrody.
Hasło poprzedniej krzyżówki brzmi ZIMNE DNI. 
Życzymy powodzenia w łamaniu sobie głowy.



30  GONIEC  WRZESIEŃ 2009

HUMOR
Na obóz harcerski przyjeżdża dh komendant hufca na inspekcję. Staje przed szeregiem 
harcerzy i stwierdza: 
- Dlaczego ten szereg stoi krzywo? 
- Bo ziemia jest okrągła. (odzywa się głos z szeregu). 
- Kto to powiedział? - Mikołaj Kopernik. (ten sam głos). 
- Kopernik wystąp! 
- Kopernik nie żyje. 
- Dlaczego ja o wszystkim dowiaduję się 
ostatni?

Druh służbowy mówi do harcerzy: 
- Mam dla was dwie wiadomości, dobrą i 
złą, którą powiedzieć pierwszą? 
- Złą. 
- Dziś na obiad będą tylko dżdżownice. 
- Eeee fuuuj. 
A dobra wiadomość? 
- Dla wszystkich nie starczy.

Słuchajcie harcerze, mam ważny komunikat (mówi oboźny) jak wiadomo dziś 
idziemy nad jezioro się kąpać lecz nie mamy ratownika!!!!!! 
wiec kto się utopi więcej nie pojedzie na obóz.

Profesor przyszedł na pierwsze zajęcia ze studentami wydziału elektrycznego i chcąc 
zrobić na nich dobre wrażenie mówi:
- Proszę państwa, gdyby państwo czegoś nie rozumieli, proszę zadawać pytania. 
Odpowiem na każde z nich, ponieważ uważam, że nie ma głupich pytań, a są tylko 
głupie odpowiedzi.
Na to wstaje jeden ze studentów:
- Panie profesorze. Proszę mi powiedzieć, czy jak stanę obiema nogami na szynach, a 
rękoma złapię za przewód trakcyjny, to pojadę jak tramwaj?

Dwa kościotrupy wchodzą do taksówki, jeden mówi:
- Zaraz wracam!
Po pięciu minutach wsiada do samochodu z płytą nagrobną.
Drugi się pyta:
- Po co Ci płyta nagrobna?
- No jak to na miasto bez dokumentów?
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Obóz Świbna 05.07-18.07.2009

Obóz Świbna 22.06-05.07.2009
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