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Napisz do nas! Czekamy na Twoje artykuły.
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Tematyka  Komendy, 
Odprawy Drużynowych
7 i 14 kwietnia 2010

I. Wydarzenia od ostatniego spotkania. 
1. Wnioski Marszałka Lubuskiego w 2010:

a) Barwy Szczęścia Zlot NS we wrześniu
b) Wędrówki po Łużycach Wschodnich
c) Dotacja na obóz Ukraina

2.  Wniosek do Senatu RP – składany do 30.11.2009, na obóz 01.07. – 
14.07.2010 w Świbnej.

3.   Lokalizacja w Łukęcinie – spotkanie w Nadleśnictwie Gryfice
 z Sanepidem w Kamieniu Pomorskim, PGK, Szpital Św. Jacka.
4. Ponowny wniosek na organizację Festiwalu Piosenki w Lubsku.
5. Ulotki HAL 2010, przygotowanie strony www.goniec.org 
6. Zawarcie umowy ustnej ze Strażakami Gminy Zielona Góra na obóz 70 

osobowy polsko-niemiecki w Świbnej 26.07 – 04.08.2010.
7. Powitanie Wiosny – biwak w Świbnej.
8. Kurs instruktorski VI Edycja.
9. Zbiórka środków finansowych w Kauflandzie.
10. Składki harcerskie i instruktorskie w latach 2007 – 2010 wg tabel 

płatności. 
11. Nowy nr Gońca 2 (74).

II. Zadania na okres kwiecień 2010.
1. Monitorowanie Zlotu w Krakowie.
2. Kolejny rozkaz L2/2010 m.in. otwarcie prób, aktualizacja drużyn.
3. Ulotka i Zlot NS w maju 13-15.05.2010 w Świbnej.
4. Zlot Seniorów w Krakowie.
5. Wycieczka instruktorska do  Pragi       23.04. – 25.04.2010.
6. Wycieczka instruktorska do Stuttgartu 30.04. – 05.05.2010.
7. 30 maja 2010, 750 lecie miasta Żary – Korowód – udział Hufca.
8. Sprawy różne – wniesione.
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Tematyka  Odprawy 
Drużynowych
12 maja 2010

I. Wydarzenia od ostatniego spotkania. 
1. „Tydzień Ekologiczny”..
2. 100 Lecie Harcerstwa dalsze działania.
3. Udział Kręgu „SENEX” w Zlocie w Krakowie  21-24.08.2010.
4. Wizyta instruktorów Hufca Żary w Sztuttgarcie 30.04. – 05.05.2010.
5.   II Spotkanie kolejnej Edycji Kursu Drużynowych w Świbnej.

II. Zadania na okres maj - czerwiec 2010.
1. Wnioski do Burmistrza na HAL *2010 Łukęcin - Świbna.

2.  Wnioski do Kuratora Oświaty na HAL *2010 Łukęcin - Świbna.
3.  Twój 1% podatku na Organizację Pożytku Publicznego, 

na drużynę - Hufiec ZHP Żary za 2009 rok.
4. Monitorowanie Zlotu w Krakowie.
5. Podsumowanie „Tygodnia Ekologicznego”.
6. Szkolenie drużynowych – komendantów – księgowych – kwatermistrzów 

na HAL *2010 w Zielonej Górze 28-30.05.2010.
7. Regulowanie składek harcerskich i instruktorskich za rok 2010 lub 

zaległe.
8. Ubezpieczenie instruktorów zuchów – harcerzy Hufca Żary na 2010 rok 

01.05.2010 – 30.04.2011.
9. Harcerska akcja Letnia 2010 w Hufcu Żary.

a)  Łukęcin
 02.07. (piątek) – 15.07. (czwartek) 2010
  – 750 złotych, możliwe raty.
   
    15.07. (czwartek) – 28.07. (środa) 2010
    morze, wycieczki piesze:
      Łukęcin, Dziwnówek, Pobierowo 
      wycieczki autokarowe: Kamień Pomorski, 

Świnoujście, Międzyzdroje.    

b) Świbna
 01.07. (czwartek) - 14.07. (środa) 2010
 z młodzieżą z Ukrainy 650 złotych.
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 14.07. (środa) - 25.07. (niedziela) 2010
 12 dni 620 złotych
       wycieczki do Żar – basen, kręgielnia, zwiedzanie miasta,
      wycieczka do Drzeniowa, Zielonej Góry, Ochli,  

Łęknicy - Bad-Muskau, Wrocławia
                
 26.07. (poniedziałek) - 04.08. (środa) 2010
 turnus strażacki – 590 złotych. Wszelkie informacje w Hufcu:

 Żary, - Rynek 17,
 strona internetowa : www.goniec.org
     e-mail: zary@zhp.pl
 można pobrać wszelkie materiały na Akcję Letnią.
 Dyżury w Hufcu w  godzinach 10:00 do 15:30
 lub telefonicznie po 15:30 
 68-375-92-96, 608-716-629 

11. Sprawy różne – wniesione.
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Łukecin 2010¸

I turnus - 14 dni
od 02.07 (piątek)
do 15.07 (czwartek)
KOSZT: 750 ZŁ.

II turnus - 14 dni
od 15.07 (czwartek)
do 28.07 (środa)
KOSZT: 750 ZŁ.

Wyjazd (autokar) w dniu rozpoczęcia 
turnusu o godz 800 z Żar
(plac Kard . Wyszyńskiego)
i 900 z Zielonej Góry.
Powrót: I turnus 15.07 i II turnus 
28.07 około godziny 2100.

Swibna 2010
,

I turnus - 14 dni
od 01.07 (czwartek)

do 14.07 (środa)
KOSZT: 650 ZŁ.

II turnus - 12 dni
od 14.07 (środa)

25.07 (niedziela)
KOSZT 620 ZŁ.

III turnus - 10 dni
od 26.07 (poniedziałek)

04.08 (środa)
KOSZT 590 ZŁ

Wyjazd (autokar)
w dniu rozpoczęcia

turnusu 
o godz 1300 z Żar

(plac Kard . Wyszyńskiego)
Powrót:

 I turnus 14.07
II turnus 25.07
III turnus 04.08

  około godz. 1300.
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Sondaż 9 Drużynay 
Harcerskiej „Buki” 
1. Jakie są cele Waszej działalności?
 Celem naszej działalności jest propagowanie idei harcerskich 
w środowisku Górzyna i aktywne spędzanie czasu wolnego. To także 
własny rozwój – oparty na punktach prawa harcerskiego, służbie innym, 
pracy nad sobą. Ważnym celem jest również poznawanie innych ludzi, 
spotkania i wspólna zabawa .

2. Czy bierzecie czynny udział w imprezach organizowanych przez 
KH?
 Bierzemy udział w imprezach, organizowanych przez KH: 
-  1 – 2 razy w roku uczestniczymy w biwakach w Świbnej,
-  braliśmy udział w Hufcowym Festiwalu Piosenki Harcerskiej w Nowych 

Czaplach,
-  braliśmy udział w wigilii hufcowej oraz uroczystym przekazaniu Światła 

Betlejemskiego,
-  ostatnio uczestniczyliśmy w Hufcowym Dniu Myśli Braterskiej 

w Lubsku,
-  delegacja drużyny wzięła udział w uroczystej mszy, poświęconej 

upamiętnieniu ofiar katastrofy w Smoleńsku, która miała miejsce 
w Żarach 16.04.2010.

3.  Jakiej pomocy oczekujecie od KH?
 Od KH oczekujemy dalszego integrowania działań drużyn hufca, 
kontynuowania organizacji imprez o charakterze hufcowym.
Przydatne byłoby wsparcie przy pozyskiwaniu funduszy.

4.  W jaki sposób zdobywacie środki finansowe na swoją
  działalność?
 Środki finansowe naszej drużyny pochodzą głównie z organizowanej 
przez nas corocznie akcji Betlejemskie Światło Pokoju. Akcja organizowana 
jest na terenie Górzyna, gdzie podczas roznoszenia przez patrole światełka, 
mieszkańcy mogą wrzucić grosik do puszki.
W sezonie jesiennym – gdy sezon sprzyja grzybiarzom – zbieramy grzyby. 
W tym roku podjęliśmy także działania na rzecz pozyskania funduszy z 1% 
podatku. Z apelem zwróciliśmy się do pracowników Szkoły Podstawowej 
w Górzynie, naszych rodziców, znajomych i mieszkańców Górzyna. Mamy 
nadzieję, że nasz apel nie pozostanie bez odzewu.
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5. Jak wygląda wychowanie patriotyczne w Waszej drużynie?
 Wychowanie patriotyczne w naszej drużynie polega na prowadzeniu 
zbiórek okolicznościowych, poświęconych świętom państwowym 
i ich znaczeniu. Podczas  rocznic i świąt państwowych pełnimy warty 
w miejscach, upamiętniających ważne wydarzenia historyczne w Górzynie. 
Są to: Pomnik Osadników Wojskowych I Dywizji  Piechoty im. Tadeusza 
Kościuszki (Górzyn jest wsią kościuszkowców) oraz obelisk, upamiętniający 
60 lat osadnictwa wojskowego w Górzynie. Dbamy także o te miejsca: 
sprzątamy, zapalmy znicze.

6. Czym jest dla Waszej drużyny ideologia harcerska?
 Ideologia ZHP to dla nas wyznacznik do pracy nad sobą.  To określone 
zasady, które pomagają nam w tej pracy, a jednocześnie motywują do 
działania.

7. Nasze propozycje to...
 Naszą propozycją jest zlot drużyn w Górzynie we wrześniu 2010.

Buki
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Charakterystyka 
9 Drużyny Harcerskiej „Buki”
1. Historia powstania drużyny

 9 Drużyna Harcerska „Buki” im. Tadeusza Kościuszki z Górzyna 
powstała 18.10.1999. W tym dniu kandydaci na harcerzy oraz ich 
opiekunowie spotkali się na biegu patrolowym, inaugurującym działalność 
reaktywowanego przy Szkole Podstawowej w Górzynie harcerstwa.
Inicjatorami tego przedsięwzięcia byli: dyrektor SP w Górzynie – Józef 
Radzion oraz nauczyciele – ś.p. hm. Paweł Tuszyński oraz pwd. Katarzyna 
Grabowska. 
 W grudniu 2000r., dzięki wsparciu Urzędu Miasta w Lubsku, pojechaliśmy 
na 3-dniową wycieczkę do Kłodzka. 
 Działalność drużyny to wiele zorganizowanych podchodów, gier 
terenowych, biegów patrolowych  itp. Od początku działalności, corocznie, 
organizujemy na terenie Górzyna akcję Betlejemskie Światło Pokoju, 
obchodzimy Dzień Myśli Braterskiej.
 Od roku 2003 drużyna pozostaje pod opieką drużynowej – Katarzyny 
Grabowskiej.
Harcerze biorą udział w biwakach hufcowych w Świbnej, w kursach 
funkcyjnych. 
 Podejmujemy zadania, poszerzające naszą działalność: w roku szkolnym 
2003/04 redagowaliśmy własną „Gazetkę Harcerską”, w maju 2006 
pozyskaliśmy fundusze z projektu unijnego, dzięki któremu mogliśmy 
zorganizować w Górzynie zlot integracyjny dla powstających na terenie 
Gminy Lubsko drużyn harcerskich.
 Patrol z naszej drużyny wziął udział w biwaku z okazji 60-lecia ZHP, 
zorganizowanym w Świbnej w 2006. Uczestniczyliśmy także w I Hufcowym 
Festiwalu Piosenki Harcerskiej w Nowych Czaplach, który odbył się 
w czerwcu 2008.
 W roku szkolnym 2007/08 nawiązaliśmy współpracę z próbną drużyną 
harcerską przy Gimnazjum im. E. Bojanowskiego w Lubsku, a także 
z uczennicą LO w Lubsku – Martyną Dulik, która przez dwa lata pełniła 
funkcję naszej przybocznej. Martyna odegrała w naszej drużynie naprawdę 
znacząca rolę – pełna nowych pomysłów na ciekawe zbiórki, zabawy, zajęcia 
w terenie.
 Jednym z ciekawych działań był zorganizowany przez naszą drużynę 
w grudniu 2008 biwaku w Świbnej. Wyjazd odbył się w ramach projektu 
Lubuska Szkoła Równych Szans, a skierowany był do uczniów Szkoły 
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Podstawowej w Górzynie. Biwak miał na celu propagowanie idei 
harcerstwa w środowisku szkolnym: uczestnicy – „cywile” - mieli okazję do 
posmakowania uroków harcerskiego życia, a jednocześnie przekonali się, 
że nauka jest przyjemna i potrzebna w życiu codziennym.
 Od początku działalności naszej drużyny nie zapominamy o służbie 
Bogu i Ojczyźnie: pełnimy warty podczas świąt i uroczystości państwowych 
i kościelnych, bierzemy udział w uroczystościach, upamiętniających ważne 
dla naszego narodu wydarzenia.

2. Opis drużyny

 Obecnie drużyna składa się z 8 harcerzy - chłopców. Są to uczniowie 
klas III – VI Szkoły Podstawowej w Górzynie. 
 

3. Osiągnięcia drużyny

 Osiągnięciem drużyny jest 10-letnia już działalność. Pomimo licznych 
propozycji, kierowanych do dzieci w najbliższym środowisku, ciągle są 
młodzi ludzi, którzy chcą być harcerzami, pracować dla innych i nad sobą.

pwd. Katarzyna Grabowska

Wychowanie nie poparte miłością do wychowanka jest bez 
wartości. Biada wychowawcy, który przyszedł do dzieci z 
chłodnym sercem. To jego tyczy się starożytne przysłowie o 
przekleństwie wychowywania cudzych dzieci. O człowieku, 
który przyszedł do dzieci z miłością - Chrystus mówi, że jest 
błogosławiony. 

Myśli Aleksandra Kamińskiego
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Przyrzeczenie i prawo 
harcerskie – nieosiągalne 
ideały czy wskazówka 
na życie? 
 Przyrzeczenie i Prawo Harcerskie to fundamenty całej organizacji oraz 
myśli skautowej, najbliższe idee każdego harcerza, wskazówka i drogowskaz 
na życie. A jednak... nie zawsze jest ono czytelne i zrozumiałe dla młodego 
harcerza, dopiero wstępującego w szyki organizacji.  
 24 Drużyna Harcerska „Lampart” w Przewozie zmierzyła się z pytaniem 
– czym jest dla mnie, harcerza, Prawo i Przyrzeczenie Harcerskie, podczas 
cyklu tematycznych zbiórek. Ponieważ jesteśmy drużyną wielopoziomową, 
zbiórki musiały być podzielone, osobno dla harcerzy i osobno dla harcerzy 
starszych. 
 Podczas pierwszych zbiórek zbliżyliśmy się do zagadnienia Przyrzeczenia 
Harcerskiego oraz do harcerskiego i skautowego przywitania. Zostały 
opowiedziane historie o własnym przyrzeczeniu, starsi zastanawiali się 
w jaki sposób swoim życiem na co dzień mogą pełnić służbę Bogu, ludziom 
i Ojczyźnie. 
 Każda kolejna zbiórka przedstawiała nam część Praw Harcerskich, 
próbowaliśmy „rozszyfrować” ich znaczenie oraz zastanawialiśmy się, w jaki 
sposób możemy je na co dzień wypełniać. Każdemu Prawu towarzyszyła 
gawęda. I tak o to poruszyliśmy kwestię Boga w harcerstwie, poznaliśmy 
życiorys Zawiszy Czarnego oraz sens słów drugiego Prawa Harcerskiego, 
dyskutowaliśmy o dobrych uczynkach i każdy indywidualnie podjął się 
akcji „Niewidzialna ręka w domu”. Na podstawie poleceń z gawędy o 4 
punkcie Prawa nauczyliśmy się kilku podstawowych chwytów karate 
(w ramach obrony własnej), przeszliśmy krótki kurs pierwszej pomocy 
przedmedycznej oraz przyjrzeliśmy się ‘naszym braciom’ spoza Polski – czyli 
sylwetce skauta. Stworzyliśmy kodeks rycerski i uczestniczyliśmy w turnieju 
rycerskim. Odbyliśmy długą wędrówkę do lasu i przyglądaliśmy się ptakom 
przez lornetki, pozbieraliśmy okoliczne śmieci oraz zastanawialiśmy się 
nad ekologicznym stylem życia. Zapoznaliśmy się z podstawami musztry 
oraz zastanawialiśmy się, czy „pogodny” jest tym samym co „wiecznie 
uśmiechający się”? oraz czy dorośli mogą się wygłupiać? Podejmowaliśmy 
dyskusje nad wyborem przyszłych studiów i zawodów (czyli: kim chcę 
zostać w przyszłości?) oraz rozmawialiśmy o szacunku do pracy. Drużyna 
również podejmie się wyjazdu do Świbnej w celu odmalowania elementów 
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dekoracyjnych domków – wykonując pracę na rzecz hufca. Z ostatnim 
punktem Prawa Harcerskiego dyskutowaliśmy nad stereotypem Polaka, 
nad piękną polszczyzną tworząc słowniczek trudnych polskich wyrazów 
oraz wysłuchaliśmy wyznania byłego narkomana (można materiał odnaleźć 
w internecie) oraz zapoznaliśmy się ze skutkami spożywania używek 
w stylu alkoholu czy papierosów. 
 Ważne jest, aby Prawo Harcerskie było dla każdego harcerza oczywiste 
i zrozumiałe. Wiele osób widząc spis Prawa zniechęca się, sądząc, że nie 
da rady spełnić wymagań. Trzeba powtarzać, że „nie chodzi o to byśmy 
osiągnęli nasze najwyższe ideały, lecz o to, aby były one naprawdę wysokie”, 
a wtedy będziemy wiedzieć, że Prawo Harcerskie żyje w nas.

opwd. Emilia Pieńko

Wielka ucieczka
26 – 28 marca 2010.

Krótka historia o Wielkiej Ucieczce:
 W czasie II wojny światowej do Żagańskiego Obozu Stalag Luft III 
sprowadzano wybitnych oficerów, generałów oraz wyszkolonych do walki 
z wrogiem żołnierzy z całego świata. Schwytani nie zwlekali – postanowili 
działać i wydostać się na własną rękę, tworząc Komitet X, którego 
zadaniem było przygotowanie i przeprowadzenie masowej ucieczki 200 
jeńców z obozu. Rozpoczęto przygotowania obejmujące między innymi 
równoczesne kopanie trzech tuneli, które nazwano „Tom”, „Dick” i „Harry” 
Jednym z ważniejszych i najtrudniejszych zadań było przygotowanie, 
wykonanie i zamaskowanie wejść do tuneli. Jeden z tunelów został 
odkryty przez Niemców i wysadzony w powietrze, z budowy drugiego 
zrezygnowano, gdyż prowadził by zamiast na wolność to do nowej części 
obozu. Tunel „Harry”, miał być tunelem prowadzącym poza teren obozu.
 W styczniu 1944 roku tunel Harry był gotowy i czekał na decyzję o ucieczce. 
Wyznaczono ją w nocy z 24 / 25 marca. Z planowanych i przygotowanych 
200 jeńców tunelem wydostało się tylko 80, ale 4 ostatnich wartownik nad 
ranem złapał przy wyjściu, odkrywając ucieczkę. 76 oddaliło się od obozu. 
W wyniku zarządzonej wielkiej akcji poszukiwawczej złapano 73. Trzem 
jeńcom udało się dotrzeć do Wielkiej Brytanii. Na osobisty rozkaz Hitlera 
50 uciekinierów zostało zamordowanych w rejonach miejsc, gdzie zostali 
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schwytani.
 W dzisiejszych czasach nie musimy ginąć za ideę, za narodowość i służbę 
Ojczyźnie. Ale naszym zadaniem jest szanować i dbać o historię, wedle słów : 
„Naród, który nie zna swej historii skazany jest na jej powtórne przeżycie.”
 Hufiec Żagań po raz drugi zorganizował grę sprawnościowo – survivalową, 
która być przygodą z historią i naszym, harcerskim uczczeniem kolejnej 
rocznicy tej niesamowitej Wielkiej Ucieczki.

O rajdzie:
 W piątek, 26 marca 2010 roku reprezentacje drużyn z naszego hufca:  
„Lampart”, „Nirwana”, pozostałe drużyny harcerskie, które zjechały 
z różnych zakamarków naszej chorągwi oraz gościnnie zaproszone 
grupy ASG wstawiły się na umówione miejsce spotkania w Żaganiu. Cała 
trudność polegała na tym, że posiadaliśmy jedynie zdjęcie owego miejsca. 
Gdy już wszyscy zebraliśmy się na apelu komendant rajdu – druh Tomasz 
powiedział nam: „Od tego momentu jesteście jeńcami, którzy przybyli do 
obozu Stalag Luft III” – i tak zaczęła się nasza weekendowa przygoda.
 Przeszliśmy wraz ze swoimi bagażami bocznymi drogami oraz przez 
las do Muzeum Byłego Obozu Jenieckiego, gdzie mieliśmy możliwość 
zwiedzenia owego muzeum oraz obejrzenia filmiku dokumentalnego, 
ogrzania się przy ognisku i pośpiewania. O 22 rozpoczęła się gra nocna. 
Przejście przez zrekonstruowany kawałek tunelu „Harry”, bieg w las 
i odnalezienie punktu, z którego wyznaczamy azymut i w ten sposób 
zyskujemy mapę naszej nocnej wędrówki. Wcześniej dostaliśmy fałszywe 
papiery z nowymi nazwiskami, których mieliśmy się nauczyć, ponieważ 
w lesie czyhali na nas pilnujący okolicy Niemcy! Mieliśmy za zadanie 
znaleźć wszystkie punkty, które były zaznaczone na mapie i dostać się 
do ośrodka. Niestety, pogoda nie ułatwiała zadania i wiele grup krążyło 
po lesie. Na początku wędrowaliśmy samotnie, lecz widząc jak bardzo 
skomplikowała się trasa postanowiliśmy połączyć siły z innymi „jeńcami” 
i w taki sposób udało nam się zdobyć wszystkie punkty i o godzinie 4.40 
znaleźć bazę. Cali zmoczeni i zmęczeni rozpakowaliśmy swoje manatki i po 
odprawie patrolowych co niektórzy poszli spać, wiedząc, że za parę godzin 
będzie czekała na nas całodniowa wędrówka. A co niektórzy twardziele nie 
spali całą noc rozmawiając bądź na korytarzu śpiewając. Osobiście od razu 
poszłam w przysłowiowe „kimono” ;-) 
 O poranku (bo gdybym napisała dzień następny, to bym skłamała) czyli 
o godzinie 9 „Lamparty” wyszły razem z mapą Żagania i zaznaczonymi 
zadaniami na podbój miasta. Niestety, pogoda nas nie rozpieszczała i deszcz 
towarzyszył nam przez znacznie dłuższą część wędrówki. Ale... że harcerze 
to twarde sztuki – daliśmy radę ;-) Na mapie były zaznaczone zadania 
główne, które trzeba było obowiązkowo wypełnić w dokładnej kolejności 
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wylosowanej podczas odprawy patrolowych oraz zadania dodatkowe na 
których można było zdobyć punkt, lecz nie były one obowiązkowe. Jednakże 
każde z zadań było na swój sposób niesamowite oraz zabawne.

Podczas gry dziennej mogliśmy m.in.:
• ustawić namiot, tzw. 10-tkę (akurat gdy nasza grupa wstawiła się do 

tego punktu, brakowało kilku rurek, więc nie musieliśmy zaliczać tego 
zadania), 

• wziąć udział w konkurencji strażackiej (typowy strażacki tor przeszkód 
z laniem wody włącznie), 

• naszą wiedzę historyczną sprawdzili niemieccy i radzieccy żołnierze 
(przynajmniej tyle wywnioskowaliśmy po mundurach i broni)

• porozumieć się krótkofalarskim sloganem (sierra (S) kebek (Q) i tam 
jeszcze inne łamańce językowe) 

• postrzelać z karabinu do paintballa w podziemnych ruinach (tylko 
w naszej drużynie udało się zamiast 3 strzałów oddać 4, a przy kolejnej 
osobie zepsuć totalnie broń. Tak czy owak było zabawnie i kilka 
headshot’ów ;-)

• rozszyfrować hasła
• przetransportować z terenu skażonego poszkodowaną na noszach 

(zadanie było na czas! Biedna druhna... Ale kombinezony były fajne!)
• Rozpalić ognisko w ruinach i ugotować zupkę chińską (przypominam, że 

całą noc i przez prawie dzień kropił deszcz, więc dym był niemiłosiernie 
gryzący)

• Poznać masę niesamowitych i dziwacznych słów i wiązanek słownych 
(z czego wyrazy w stylu „trójchlorodwuacetylochinaldyna” były na 
porządku dziennym) 

• Wspiąć się na ściankę (ok. 3 metrów w górę, oczywiście w odpowiednim 
upięciu)

• Przeżyć chorobę morską na rwącej Czernie na kajakach
• Sprawdzić swoją wiedzę z pierwszej pomocy i historii ZHP 
• Przejechać rowerowy tor przeszkód oraz przebiec trasę w masce 

gazowej (niestety, ale na ten ostatni punkt nie zdążyliśmy dojść...)

 Po całodniowej trasie wspólnie podzielonej z „Watrą”  wróciliśmy 
padnięci do bazy, lecz byliśmy na tyle żywi, aby do późnego wieczora 
pobawić się w harcerskie zabawy i pośpiewać przy gitarach. No cóż... 
twardziele z nocy wcześniejszej „padli jak kawki”. ;-)
 
 Ostatni dzień, niedziela, była dniem podsumowującym. Apel, rozdanie 
nagród za 3 pierwsze miejsca i dla każdej drużyny pamiątkowy pakiet, 
wyróżnienie poszczególnych druhen i druhów, podziękowanie za rajd. 
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A potem pakowanie się, sprzątanie i pożegnania. Ale z uśmiechem się 
żegnaliśmy mówiąc: Do zobaczenia, bo na pewno wrócimy tu za rok! 
 
 Na pewno. Zdjęcia można obejrzeć na stronie Gońca, a ja serdecznie 
zapraszam na przyszły rok pozostałe drużyny! Warto przeżyć taką 
przygodę, chociaż raz! A gdy przeżyjecie ją raz – z pewnością wrócicie tam 
w następnym roku. Obiecuję Wam to! ;-)

opwd. Emilia Pieńko

 

Akcja zarobkowa 
w Kauflandzie
 W dniach 01 - 02.04.2010, 40 DH „Korczaki” robiła zbiórkę funduszy 
w markecie Kaufland w Żarach. Podczas dwudniowej zbiórki udało nam 
się zebrać kwotę 2.400 zł, którą przeznaczymy na opłacenie 3 i 4 raty za 
Ogólnopolski Zlot Związku Harcerstwa Polskiego w Krakowie na który 
mamy zaszczyt jechać. Zbiórkę zorganizowaliśmy, aby odciążyć rodziców 
i samodzielnie zebrać chociaż cześć funduszy na ten wyjazd. Spotkaliśmy 
przy tej akcji wielu ciekawych ludzi, którzy hojnie wrzucali pieniądze do 
puszek w zamian za pakowanie im zakupionych towarów. 

 Chcielibyśmy serdecznie podziękować szefowym sklepu za możliwość 
zorganizowania tam akcji zarobkowej i komendantowi Hufca za pomoc 
w zorganizowaniu akcji. 

 40 DH „Korczaki”
 

Zuchowa Olimpiada
 U Korczaków wielkie przygotowania. Zaczynamy z zuchami zdobywać 
sprawność Olimpijczyka. Aby ją zdobyć trzeba dokonać wielu przygotowań. 
Na pierwszej zbiórce dowiadujemy się skąd się wzięły Igrzyska Olimpijskie 
i jak je obchodzono w Starożytności. Zrobiliśmy wytwórnie medali 
oraz zaczęliśmy przygotowania do Olimpiady – pochód, rozgrzewka, 
wybór dyscyplin sportowych. Na kolejnej zbiórce rozpoczęła się Wielka 
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Olimpiada. Uradowani wybiegliśmy na podwórko. Po krótkiej rozgrzewce 
przystąpiliśmy do biegów, skoków, rzutów a także grania w piłkę. Zmęczeni 
ale radośni zakończyliśmy zmagania sportowe. Na kolejnej zbiórce 
odbywały się zawody sportów niecodziennych. Mogliśmy się wykazać 
w przepychankach na równoważni, biegu na „trzech” nogach, serso oraz 
na pokonaniu slalomu piłeczką pimpongową poruszaną wachlarzem. Po 
zaliczeniu wszystkich dyscyplin najlepsi zostali nagrodzeni. 

       40 DH „Korczaki”

Tydzień ekologiczny 2010
Podsumowanie

 Jak szybko ten czas leci..! Jeszcze nie dawno była zima, później nadeszła 
wiosna, a teraz przygotowujemy się do gorącego i długo wyczekiwanego lata. 
Ale zanim udamy się na nasze wymarzone wczasy w wybranym wcześniej 
ciekawym miejscu musimy podsumować TYDZIEŃ EKOLOGICZNY.
 Nie pamiętasz kiedy to już było?! Jeszcze tak nie dawno. I mamy na to 
wspaniałe dowody. Są nimi nadesłane prace konkursowe biorące udział 
w konkursach towarzyszących w kolejnej edycji Tygodnia Ekologicznego.
 Do samego udziału w konkursach dostarczono sporo prac, które zostały 
poddane wnikliwej ocenie przez Jury. Jak tylko byłoby to możliwe to 
nagrodzilibyśmy każdego, ale jak to bywa w konkursach miejsce jest tylko 
dla nielicznych. Poniżej przedstawiamy wyniki poszczególnych konkursów. 
Pragniemy podkreślić, że prace były naprawdę wspaniałe, za co gratulujemy 
każdemu biorącemu udział w naszych konkursach.
Konkurs plastyczny
 Wszystkie dostarczone prace plastyczne oddawały uroki przyrody 
naszego powiatu. Kilka prac wyróżniło się i „rzuciło się w oczy” osobom, 
które je oceniały. Ze względu na różnorodność prac zdecydowaliśmy się 
nie przyznawać miejsc. Każdy namalował najlepiej jak umiał. Lecz jest kilka 
prac, o których trzeba wspomnieć:

• Łuba Patrycja- za ukazanie różnorodności 
przyrody naszego powiatu.

• Sierżant Liwia – za wartości artystyczne, 
malarską ekspresje i urzekające kolory.

• Gąsek Wiktoria – za ciekawą technikę.
• Leńczuk Krzysztof – za ciekawy pomysł
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Milkowska Aleksandra - zielony Las Luba Patrycja - przyroda 
naszego powiatu

Liwia Sierzant - panorama bieniowa Lenczuk Krzysztof -  nad kunickiem stawem

Tomczyk Wojciech Gąsek Wiktoria

I Miejsce
Marcin Izdebski

II Miejsce
Aleksandra Bulak

III Miejsce
Marta Zieniewicz
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• Miłkowska Ola - za ukazanie walorów 
przyrodniczych Zielonego Lasu

• Tomczyk Wojciech - za ukazanie walorów 
przyrodniczych Zielonego Lasu

Konkurs fotograficzny. 
Fotografie różnorodne i nie wszyscy uczestnicy dostosowali się do 
regulaminu  konkursu ale trzeba przyznać że z każdego młodego fotografa 
wyrośnie kiedyś profesjonalista. 

Miejsce I – Izdebski Mateusz SP nr 8  fot. pt. Motyl w ogrodzie.
(ujęcie trzech bogactw natury: zieleni, barwnych kwiatów 
i motyla. Świetnie chwycony moment, wykadrowany 
obraz, widać cierpliwość fotografującego) 

Miejsce II – Bułak Aleksandra SP nr 5 (ujęcie dwóch 
owadów, niezwykle ciężkie zadanie złapania ich w chwili 
gdy siedzą na liściu, widać fakturę liścia, super)

Miejsce III - Zienkiewicz Marta SP nr 8 – fot. pt. Żonkil – świetne 
ujęcie żółtego żonkila z kroplami rosy na zielonym tle. Ewidentnie 
widać włożone starania do zrobienia tak ciekawej fotografii)

Wyróżnienie
Klisz Wojciech – SP nr 8 – fotografia ślimaka (świetnie 

wykadrowany pierwszoplanowy pełzajacy 
ślimak, uzyskanie drugoplanowego tła)

Aleksandra Gieracz – SP nr 8 – zdjęcie pt. Na skraju 
Lasu (wyeksponowana kwitnąca gałązka) 

Walczak Mateusz – SP nr 8 zdjęcie byłej piaskownicy w okolicach 
Mirostowic górnych i Drozdowa
(świetnie ujęty krajobraz ; woda, las, niebo)

Ochman Małgorzata – SP nr 5 – zdjęcie leśnej drogi w cieniu drzew 
(świetny pomysł na fotografie, cienie dodają dużo uroku)

Ciekawe prace w formie plakatów oraz albumu
pt. spacer po Żarach przygotowały: plakat Diana Pleban 
Gim. nr 2, album Blicharz Klaudia Gim. nr 2

Zwiad Ekologiczny:

Miejsce I: 9 DH „Buki” z Górzyna
Miejsce II: (praca zbiorowa-SP nr 10) Natalia Markulak, Natalia Kusz
Miejsce III: (praca zbiorowa-SP nr 10) Michał Dworecki, Ewa Dworacka, 
Marek Dworecki
 To na tyle! Wszystkim wyróżnionym gratulujemy i życzymy Wszystkim 
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wielu sukcesów w kolejnych edycjach konkursowych Tygodnia 
Ekologicznego.

Organizatorzy

Ku pamięci...
 19 kwietnia społeczność wsi Złotnik zgromadziła się o godz. 8.00 
w kościele p.w. Św. Jana Chrzciciela, aby upamiętnić  osoby, które zginęły 
w katastrofie pod Smoleńskiem, w tym Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego. 
Oprawę Mszy przygotowali harcerze i zuchy z 40 DH „Korczaki”, uczniowie 
SP oraz schola. Phm. Katarzyna Jarosz czytała komentarze oraz nazwiska 
osób, które zginęły a nauczyciele zapalili wszystkim świece ułożone w krzyż 
przed ołtarzem. Po mszy wszyscy udali się pod krzyż, aby zapalić znicze ku 
pamięci ofiar katastrofy i pomodlić się w ich intencji. Następnie uczniowie 
wrócili do szkoły, gdzie zuchy miały wartę przed gazetką upamiętniającą to 
wydarzenie. 

 phm. Katarzyna Jarosz

Tym, co odeszli...
 Piątek, 16.04.2010r. godzina 17.00 - początek mszy św. za tragicznie 
zmarłych w katastrofie lotniczej pod Smoleńskiej w kościele p.w. 
Najświętszego Serca Jezusowego w Żarach. Na Mszy pojawili się 
przedstawiciele władz, harcerze, kombatanci, przedstawiciele innych 
organizacji w tym OSP, uczniowie żarskich szkół oraz wielu mieszkańców 
miasta. Mszę rozpoczęło wejście sztandarów m.in. OSP, szkół żarskich, 
naszego Hufca i innych organizacji. Ta msza była wyjątkowa, każdy 
wsłuchiwał się w słowa w pełnym skupieniu. Mimo różnicy wieku wszyscy 
zjednoczyli się pogrążeni w żałobie, gdyż tragedia pod Smoleńskiem 
zabrała nam niezwykłych, ważnych ludzi. Po zakończeniu mszy uczniowie 
Publicznego Gimnazjum nr 2 im. A. Kamińskiego w Żarach w inscenizacji 
słowno-muzycznej  przypomnieli nam przebieg wydarzeń „Zbrodni 
Katyńskiej”, na rocznicę której niestety nie doleciał kwiat naszej Polskości. 
Po przedstawieniu, w ciszy i skupieniu przypomnieliśmy sobie ofiary 
katastrofy m.in. Prezydenta RP - Lecha Kaczyńskiego i jego małżonkę Marie 
Kaczyńską,  Ryszarda Kaczorowskiego - prezydenta RP na uchodźstwie, 
Annę Walentynowicz - działaczkę Solidarności i wiele, wiele innych ważnych 
dla nas postaci. Następnie za sztandarami wyszliśmy z kościoła, aby złożyć 
kwiaty i zapalić znicze pod Obeliskiem Kardynała Wyszyńskiego. 
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      W taki sposób złożyliśmy hołd tym co wyruszyli w podróż, aby uczcić 
pamięć ofiar tej samej ziemi, która zabrała im niespodziewanie życie, tak 
cenne życie.... Chciałabym aby te tragiczne wydarzenie uświadomiło nam, 
że każdy z nas jest tylko bezsilną cząstką tego bezwzględnego świata, 
w którym potrzebne jest zrozumienie, tolerancja i solidarność, szacunek 
do drugiego człowieka… 
 Paulina Siemińska
 40 DH „Korczaki”

Obchody 65 rocznicy 
Forsowania Nysy Łużyckiej
w Przewozie
 20 kwietnia 2010 rok. Uroczysty dzień nie tylko dla uczniów szkoły 
w Przewozie, którzy obchodzili Dzień Patrona Szkoły, kpt. Stanisława 
Betleja, ale również dla całej społeczności. Tego dnia do naszej małej 
miejscowości, aby uczcić w tym roku 65 rocznicę Forsowania Nysy Łużyckiej 
przyjechało wiele osobistości – z władz powiatu, wojska, jak i najważniejsi 
tej uroczystości – kombatanci i wszyscy ci, którzy świadczą o historii swoim 
życiem. 
 Pięknie wyglądał orszak złożony z różnorodnych pocztów
sztandarowych, na czele których przewodził komendant hufca ZHP Żary – 
Mirosław Zengiel.
 Uroczystości powiatowe rozpoczęły się minutą ciszy upamiętniającą 
pamięć poległych w katastrofie z 10 kwietnia, Pary Prezydenckiej 
i pozostałych ofiar. Następnie uczniowie Zespołu Szkół Publicznych 
w Przewozie oraz uczniowie z I Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława 
Prusa w Żarach zaprezentowali program artystyczny, po którym nastąpiło 
odznaczenie kombatantów. Po uroczystościach w Gminnym Ośrodku Kultury 
przeszliśmy  paradą do pomnika pamięci poległym żołnierzom podczas 
Forsowania Nysy Łużyckiej, gdzie honory oddało wojsko oraz kwiaty złożyły 
władze gminy i powiatu. Po tej części uroczystości przeszliśmy dalej paradą 
na Nysę Łużycką, cały czas w akompaniamencie orkiestry, przygrywającej 
wojskowe i patriotyczne pieśni. Przy rzece zostały uroczyście wrzucone 
czerwone goździki do wody. Po oficjalnej części uroczystości wójt Gminy 
Przewóz, Ryszard Klisowski zaprosił wszystkich gości i uczestników 
uroczystości na „Piknik nad Nysą”. Każdy z nas miał możliwość zjedzenia 
ciepłego posiłku, zapoznania się z bliska z bronią i możliwość przejechania 
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się tzw. „Honkerem” po wertepach. Młodzież szkolna wzięła udział 
w biegach lekkoatletycznych. Całość wypadła wspaniale, pogoda dopisała, 
a najwytrwalsi (głównie harcerze) bawili się aż do godziny 19, mimo, że już 
wiele osób się rozeszło.   

opwd. Emilia Pieńko

Dzień Ziemi
Biwak ekologiczny w „Leśnym Dworze”

 W tym roku długo nękała nas zima, na szczęście w końcu zaczyna się 
rozpogadzać, a ziemia budzi się do życia. W tym czasie, aby podkreślić, jak 
ważną rolę w życiu człowieka pełni przyroda, jest obchodzony corocznie 
Tydzień Ekologiczny i Dzień Ziemi. Z okazji tego ważnego dnia harcerze 
z naszego Hufca ZHP Żary mieli możliwość bawić się i zdobywać nowe 
umiejętności oraz wiedzę ekologiczną na biwaku harcerskim.
 Biwak ten odbył się w dniach 23-25.04.2010 r. w harcerskim ośrodku 
„Leśny Dwór” w Świbnej. Uczestnicy biwaku byli z różnych drużyn 
i środowisk, dzięki czemu harcerze mogli poznać nowych kolegów 
i koleżanki, a także spotkać się ze znanymi im już osobami. Na tym 
wyjeździe była m.in. 21 DH „Mądre sowy”, 54 DH „Korczakowcy”, 3 DH 
„Leśne Mrówy”.  
 Podczas biwaku dopisywała nam piękna pogoda, dlatego też niektórzy 
uczestnicy biwaku w ramach dojazdu do ośrodka, zrobili sobie rajd 
rowerowy, np. 3 DH „Leśne Mrówy”, aby dojechać do Świbnej,  pokonała 
trasę 25 kilometrów. 
 Pierwszego dnia po zakwaterowaniu uczestników biwaku, wszyscy 
wyruszyli na długi spacer po lesie, w celu lepszego poznania okolic 
ośrodka, a także obserwowania pięknej przyrody i życia leśnych zwierząt. 
Podczas spaceru dzieci mogły zapoznać się z podstawowymi komendami 
w musztrze oraz nauczyć się dobrego ich wykonywania, nie tracąc uśmiechu 
z twarzy. Później harcerze mogli pobawić się, pośpiewać i lepiej się między 
sobą poznać na świecowisku pod hasłem „Bawmy się wesoło”. Podczas 
tego świecowiska osoby, które po raz pierwszy przebywały na terenie tego 
harcerskiego ośrodka, mieli okazję złożyć ślubowanie mieszkańca  „Leśnego 
dworu”.
 Sobotni dzień odbył się pod kątem ekologicznych zabaw. Najpierw odbył 
się ekologiczny bieg patrolowy, następnie harcerze wykonywali drewniane 
cudaki (różne stwory z naturalnych materiałów), a także rakietę na 
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napęd ekologiczny. Pomogli także posprzątać pobliski teren harcerskiego 
ośrodka. Sprzątali także przemierzane przez nich ścieżki leśne. Wieczorem 
był czas na ekologiczną modę i ognisko, na którym wszyscy bawili się 
w przygotowanych wcześniej przez siebie strojach. 
 Następnego dnia  na apelu pożegnalnym każdy harcerz otrzymał dyplom 
„Przyjaciela Przyrody”. Zostały także nagrodzone patrole, które zdobyły 
największą liczbę punktów podczas sobotniego biegu. Harcerze, którzy 
przyjechali rowerami, znów stanęli przed wyzwaniem zmierzenia się z tak 
długim dystansem.
 Warto wspomnieć, że biwak ten odbył się dzięki pomocy hm. Mirosława 
Zengiela i hm. Krystyny Zengiel. Nad dziećmi czuwała pwd. Ewa Zabawa 
oraz oboźny Piotr Skiba. W realizacji programu pomagali także inni 
instruktorzy: pwd. Iwona Zabawa, pwd. Lidia Kowalska a także pwd. Arek 
Drąg. O nasze żołądki dbała dh Danusia Wąchała. Dzięki tym osobom 
wszystko odbyło się w najlepszym porządku i doskonałej atmosferze, za co 
serdecznie dziękujemy.
 Na biwaku tym harcerze mieli okazję poznać nowych przyjaciół, zdobyć 
wiedzę ekologiczną, doskonale się przy tym bawiąc. Znakiem pokazującym 
zadowolenie harcerzy był fakt, że nikt nie chciał wracać do domu, niestety 
wszystko, co dobre szybko się kończy. Na szczęście niedługo na pewno 
będzie inna okazja, by znów mogli się spotkać w harcerskim gronie. 

pwd. Iwona Zabawa

Spotkanie skautów VCP 
z Niemiec i instruktorów 
Hufca ZHP Żary
 
 Już po raz 19 doszło do spotkania grupy instruktorów hufca żarskiego 
ze skautami z VCP z Niemiec. Tym razem żarska grupa w dniach 30.04. – 
05. 05. 2010 roku gościła w Niemczech w okolicach malowniczych 
terenów na północ od Stutgarttu. Miejscem naszych wspólnych spotkań, 
noclegowym i wypadowym do okolicznych miejscowości był zabytkowy 
dom modlitewny w Beistein. W czasie pobytu nasi przyjaciele zadbali 
o bogaty i urozmaicony program turystyczno – wypoczynkowy. Podczas 
wieczornych spotkań miały miejsce wspólne wspomnienia, wymiana 
zdań, poglądów, tańców oraz informacja na temat wydarzeń jakie miały 
miejsce od spotkania w Gdańsku w 2009 roku. Niezapomniana wizyta 
miała miejsce w Heidelbergu. Zabytkowe miasto położone wzdłuż rzeki, 
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z pietyzmem zagospodarowane dla wybrednego turysty chcącego się 
delektować przyrodą i widokiem jakie dała natura. Wieloletnia praca 
człowieka pokazała tego miejsca tak chętnie odwiedzanego przez wybitnych 
uczonych, studentów którzy pracowali i pracują na słynnym uniwersytecie. 
Słynna trasa turystyczna jest nazwana „drogą filozofów” i miasto, gdzie 
rzuca się w oczy duża liczba turystów, ludzi bardzo młodych, ponieważ 
jest pieczołowicie konserwowane i ma bardzo dużą liczbę wspaniałych 
zabytków, które świadczą o świetności i bogatej historii tego miasta. To 
w tym mieście często przebywali królowie i cesarze niemieccy. Zabytkowy 
kompleks pałacowy z tarasowymi ogrodami pieczołowicie zadbanymi, 
z bujną roślinnością, która na tę porę roku zaczyna się pokazywać z jak 
najpiękniejszej strony robi wrażenia na wszystkich zwiedzających.
 W miejscu gdzie, mamy możliwość przebywania, w odległości
3 kilometrów znajduje się zamek, z dużym dziedzińcem, gdzie właściciel 
zajmuje się hodowlą sokołów i podczas jednego popołudnia miało miejsce 
pokazanie możliwości wyszkolonych sokółów przez sokolnika. Pokaz (2 
godzinny) grupy sokołów często był przerywany brawami świadczącymi 
o umiejętności tych ptaków oraz o wiedzy i zażyłości, z opiekunami, budząc 
powszechne uznanie i zachwyt. Na terenie posiadłości znajduje się tzw. 
„park ptasi”, gdzie w różnych rodzajach klatek mieszkają ptaki z różnych 
gatunków o przewadze z rodzin sokolich i orłów. W innym dniu mogliśmy 
uczestniczyć w festynie historycznym, w którym bawiło się kilka tysięcy 
osób przebranych w średniowieczne stroje. Gospodarze miasteczka 
przygotowali wiele ciekawych atrakcji, proponując wiele zabaw, gier 
i rozrywek dla turystów i okolicznych mieszkańców. Pokazali nam miejsce, 
gdzie przebywał i tworzył Fryderyk Schiller, jeden z najwybitniejszych 
niemieckich poetów. Muzeum z najnowocześniejszym, współczesnym 
rozmachem z pomysłowo zagospodarowanym terenem wokół muzeum,  
dającym turyście możliwość przeżywania i delektowania się sztuką 
i przyrodą.
 Szczególne wrażenie zrobiła wizyta w niemieckim „wersalu”. Wspaniały 
zamek, w którym jest 274 komnat, z tego 71 przewodnik nam udostępnił, 
dając przy tym wspaniałą dawkę informacji oraz wiedzy na temat 
mieszkańców i czasów minionych. Wspaniale zachowany obiekt, sale, 
pięknie wypełnione obrazami, rzeźbami, dziełami sztuki oraz meblami 
i malowidłami daje widok wspaniały, świadczący o przepychu i bogactwie 
gospodarzy tamtych czasów oraz o wielkim smaku i kulturze oraz 
wrażliwości na piękno dnia codziennego i otoczenia.
 Pełni niesamowitych wrażeń, doznań i przeżyć pożegnaliśmy się 
z przyjaciółmi i za rok to my będziemy gospodarzami również ciekawego 
co i pięknego miejsca naszego kraju. Pozdrowienia dla uczestników 
spotkania.     

hm. Mirosław Zengiel
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Harcerstwo i patriotyzm
 Harcerstwo i patriotyzm to dwa nierozerwalne pojęcia. Świadczy o tym 
historia Polski. Można przytoczyć liczne przykłady i fakty (walka harcerzy 
w czasie II wojny światowej, liczne inicjatywy związane z odbudową kraju, 
akcje, uroczystości…).
 W obecnych czasach harcerze aktywnie w życiu kraju. W związku ze 
stuleciem harcerstwa podejmowane są liczne inicjatywy. 
05.05.2010 harcerze i zuchy ze Szkoły Podstawowej nr 3  Lubsku 
wspólnie z członkami koła recytatorskiego przygotowali apel szkolny pt. 
HARCERSTWO I PATRIOTYZM.
 Zaprezentowane zostały wiersze, piosenki patriotyczne i harcerskie 
oraz historia harcerstwa polskiego i szkolnego. Wspomniano dawnych 
działaczy ZHP.
 Jednocześnie na holu szkolnym zaprezentowane zostały wystawy pt. 
,,100- lecie harcerstwa” i ,,Dawnych wspomnień czar”.
 Z dużym zainteresowaniem spotkali się harcerze w mundurach. 
Wszystko to świadczy, że wartości harcerskie są ponadczasowe.

phm. Danuta Modrzejewska

XX Zlot Drużyn
Nieprzetartego Szlaku 
Świbna 13-15 maja 2010.
 
 Znowu razem... po raz kolejny spotkaliśmy się w „Leśnym Dworze”,
tj. 5 DH „Leśni” pwd. Elżbiety Konopackiej, 14 DH „Turystyczna”
pwd. Marzeny Łabudy, 29 DH „Diabliki” dh Katarzyny Gruber, 21 DH 
„Trampy” dh Krystyny Sadło, 36 DH „Cicha Stopa” phm. Haliny Wieczyńskiej 
i 37 DH „ Leśna Gromada” hm. Elżbiety Kurkiewicz.
Pierwszego dnia w godzinach wczesno-wieczornych odbył się uroczysty apel 
z wciągnięciem flagi na maszt, odśpiewaniem Hymnu Związku Harcerstwa 
Polskiego oraz krótka musztra. Później kolacja mniam...mniam... i ognisko 
„Poznajmy się, przedstawmy się”. Pogoda sprzyjała, atmosfera też, więc 
ognisko trwało i trwało! Wszyscy świetnie się bawili – śpiewom i pląsom 
nie było końca. Najbardziej rozśpiewaną dh była Basia Moskal z 36 DH 
„Cicha Stopa”.
 Pełen wrażeń i przygód okazał się dzień drugi. Wtedy odbyła się 
wycieczka do Domu Pomocy Społecznej w Miłowicach. O godzinie 10.00 
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byliśmy już na miejscu, przywitała nas dh Małgosia Skiba – Starszy Instruktor 
ds. K.O. Podzieleni na 10-cio osobowe grupy, pod opieką mgr Teresy Górki 
– Kierownika Działu Medyczno- Opiekuńczo- Terapeutycznego  ruszyliśmy 
na wieżę przepięknego pałacu windą a dalej przez wielki strych schodami. 
Pogoda tego dnia nie należała do najlepszych, było pochmurno i chwilami 
kropił deszczyk. Mimo to widok z wieży zrobił na nas ogromne wrażenie; 
daleko rozciągający się las, pola uprawne, łąki, stawy, po których dumnie 
pływają łabędzie, dzikie kaczki i kurki wodne. W sąsiedztwie zabytkowy 
folwark ze starą gorzelnią i kominem, na którym widać gniazdo bocianów 
a w dali dymiące kominy z fabryki – niezapomniana panorama. Kiedy 
zjechała ostatnia grupa wyruszyliśmy na poszukiwanie ukrytego w lesie 
skarbu. Był bardzo dobrze zamaskowany, więc szukaliśmy go dwoma 
wyznaczonymi trasami, ściśle wg otrzymanych mapek. Nie było łatwo. Po 
drodze napotykaliśmy różne przeszkody i zadania do wykonania. Jednak nie 
poddawaliśmy się i uparcie dążyliśmy do celu. Nagle ktoś krzyknął „ jest!!!”, 
to dh Sandra Gębicka z 28 DH „Diabliki” właśnie wyciągnęła drewnianą 
skrzynię z zarośli. To był ten skarb, którego szukaliśmy!

 

 Dh Sandrze podziękowaliśmy okrzykiem „braawo, braawo...” a skarbem 
podzieliliśmy się po równo. Wracając podziwialiśmy piękno otaczającej 
nas przyrody. Na miejscu płonęło już ognisko. Od razu wzięliśmy się do 
pieczenia kiełbasek, na deser dh kucharki upiekły pyszny drożdżowiec. 
Dalej bawiliśmy się wspólnie z mieszkankami tego Domu. Wspaniałą 
atrakcją było spotkanie z Walterem -„Lalusiem”. Jest to cudowny koń
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dh Jurka Litewki do zajęć z hipoterapii. Na początek dh Jurek udzielił nam 
kilku mądrych rad, np. jaką zachować ostrożność, podchodząc do konia, 
w jaki sposób podziękować, itp.

 

 Później jeździliśmy na Walterze w asyście dh Jurka. Wdzięczni za przygodę 
z Walterem serdecznie podziękowaliśmy. Do „Leśnego Dworu” wróciliśmy 
około godziny 16.30 Po chwili odpoczynku udaliśmy się do świetlicy na 
zajęcia, które prowadziła pwd. Marzena Łabuda. Naszym zadaniem było 
rozszyfrować podany tekst. Mieliśmy mały kłopot, ale udało się metodą 
prób i błędów. Poza tym mieliśmy ułożyć okrzyk Zlotu – naszej drużyny 
brzmiał „My jesteśmy Cicha Stopa i każdemu damy kopa!”. Nasyceni kolacją 
poszliśmy na dalszy ciąg zajęć. Tym razem każda z drużyn przedstawiła 
krótki program artystyczny na temat „Drzewo i jego mieszkańcy” 
lub „Historyjka o moim Ośrodku”. Naszym drzewem był „Stary dąb”. 
Przedstawiliśmy „Bajkę o wiewiórce i dzięciole” J. Brzechwy w formie 
teatrzyku. Wreszcie czas wolny i długo oczekiwana dyskoteka. Bawiliśmy 
się „co nie co” inaczej niż zwykle, ale było bardzo fajnie. 
 Ostatni dzień był smutny, trzeba było się rozstać. Po zaprawie porannej 
i śniadaniu spakowaliśmy plecaki, posprzątaliśmy pokoje i poszliśmy na 
Apel Pożegnalny. Dh Komendant za udział w Zlocie wręczył nam dyplomy 
oraz piłki. Na koniec zrobiliśmy pamiątkowe zdjęcie i rozjechaliśmy się do 
domów z dużym bagażem doświadczeń.

opwd. Joanna Sałandziak
phm. Halina Wieczyńska
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I Gra Fabularna
„Green Day”
 W słoneczną sobotę, 29 maja 2010 dwie grupy z 24 Drużyny Harcerskiej 
„Lampart”, wsparte o siły z żagańskiej 4 Drużyny Harcerskiej „Feniks” im. 
Aleksandra „Kamyka” Kamińskiego w postaci dh Grzegorza, wyruszyła na 
wyprawę do Zielonej Góry. 
 Tam to została zorganizowana przez drużynę zlotową pochodzącą 
z 121 Drużyny Wędrowniczej „Cerris” z Zielonej Góry gra fabularna, której 
motywem przewodnim była zagadka historyczna i odkrycie jej wraz 
z detektywem Perry’m.
 W ciągu paru godzin obie grupy przemierzyły trasę prowadzącą po 
centrum Zielonej Góry, wykonując zadania i odkrywając zagadkę gry. 
Odszukiwaliśmy bomb, wiadomości, robiliśmy wywiad wśród ludzi 
i udzielaliśmy prowizorycznej pierwszej pomocy poszkodowanemu 
mieszkańcowi. Na koniec zjedliśmy przepyszny obiad i w oczekiwaniu na 
wyniki – co niektórzy skusili się na lody ;-)
 Fabuła miała nas przybliżyć do wydarzeń historycznych tegoż miasta 
z dnia 30 maja 1960 r., gdzie odbyła się walka mieszkańców miasta  
z komunistyczną władzą o Dom Katolicki. 
 I miejsce zajęła drużyna z Międzyrzecza, kolejne miejsca na podium 
zajęły obie grupy z naszej drużyny, czym pragniemy się podzielić! Co 
śmieszniejsze, grupy z Zielonej Góry dały nam takie „fory”, że w końcu sami 
nic nie zdobyli. ;-)
 Zabawa była przednia! Po apelu i ogłoszeniu wyników związaliśmy krąg 
i rozeszliśmy się do domów. A my już nie możemy się doczekać kolejnej 
gry! 

opwd. Emilia Pieńko 

W Y D A R Z E N I A28 czerwiec 2010



Korowód
 
 Ostatnio nasze piękne miasto obchodziło 750 - lecie. Z tej okazji miastro 
Żary zorganizowało historyczny korowód, który odbył się 30 maja 2010r. 
W tym korowodzie wzięła udział 3 DH „Leśne Mrówy”, która reprezentowała 
Hufiec Żary. Harcerze poprzebierani byli w strojach bajkowych postaci. 
Razem z nami w pochodzie wzięli udział przedstawiciele próbnej drużyny 
„Watra”. Ubrani byli w mundury harcerskie. Wszyscy jesteśmy bardzo 
zadowoleni, ze wzięliśmy udział w tej uroczystości i żałujemy tylko, że inne 
drużyny nie uczestniczyły w niej razem z nami.

3 DH „Leśne Mrówy” 
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Zlot w Gorzowie....
 ... czyli spotkanie wszystkich reprezentacji Chorągwi Ziemi Lubuskiej 
w weekend 4-5 czerwca 2010 roku. Z naszego hufca pojechały dwie grupy, 
wybierające się w sierpniu na Zlot w Krakowie – 40 DH „Korczaki”, wsparci 
towarzystwem dh Mateusza Lewickiego z 27 DH „Krąg” oraz z 6 ŻDH „Eska 
IV” dh Krzysztofem Gembarą oraz grupa z Przewozu – 24 DH „Lampart”. 
Połączyliśmy siły i razem jako ekipa z hufca Żary ruszyliśmy na podbój 
Gorzowa.
 Przybyliśmy PKP. Podróż, opóźniła się trochę i niestety, nie zdążyliśmy 
na festiwal piosenki harcerskiej. Ale odbiliśmy to sobie śpiewem i grą na 
gitarze w przedziałach i na stacjach. Gdy już przybyliśmy do drugiej stolicy 
województwa, tj. Gorzowa wieczorem mogliśmy wyjść na miasto, aby móc 
przyjrzeć się obchodom Dni Gorzowa. Wieczorna pizza i miasto staje się 
przychylniejsze ludziom z wiosek (no prawie;-).
 Cała uroczystość odbyła się następnego dnia, tj. w sobotę, 5 czerwca. 
Rozpoczęliśmy ją Mszą św. a następnie uroczystym apelem. Po apelu 
ruszyliśmy z mapą na grę po mieście, podczas której wykazaliśmy się 
sprytem, szybkością, znajomością m.in. sznurów i pierwszej pomocy oraz 
zjedliśmy przepyszną grochówkę. Po grze uczestniczyliśmy w koncercie 
Wolnej Grupy Bukowina. Koncert ten był „prezentem” od harcerzy dla 
mieszkańców miasta. Mieliśmy szczęście i w podróż do domu zabraliśmy 
się z hufcem Żagań ich „wielkoucieczkowym” autobusem. 
 Pogoda dopisała, gdyż po wielu deszczowych dniach wyszło słońce. 
Dziękujemy wszystkim na wspaniały zlot i do zobaczenia na zlocie 
w Krakowie!

opwd. Emilia Pieńko
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Historie Komendantów
Harcmistrz Ryszard Kochanowski - cz. 2

Książeczka instruktorska

Fotografia przedstawiająca wpis do książeczki 
instruktorskiej druha Ryszarda Kochanowskiego.
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Fotografia przedstawiająca wpis do książeczki 
instruktorskiej druha Ryszarda Kochanowskiego.

Ogromną ciekawostkę ma w swoich zbiorach druh Ryszard 
Kochanowski, jest to osobisty dokument weryfikacyjny. Po 

przywróceniu harcerstwa w 1958r. każdy z instruktorów musiał 
uzyskać taki dokument, aby mógł pracować jako instruktor ZHP.

H I S T O R I A32 czerwiec 2010



Osobisty dokument weryfikacyjny strona wewnętrzna.

Dyplom mianowania na Harcmistrza Polski Ludowej oraz 
przyznania odznaki Chorągwi Zielonogórskiej.
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iej.

Praca Ryszarda Kochanowskiego w oświacie została nagrodzona przez 
Prezydenta PRL  tytułem Zasłużony Nauczyciel PRL. 27.09.1989r.

Instruktorskie spotkanie po latach Świbna 13-14.07.2007r. 
drugi od lewej druh Ryszard Kochanowski
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G A L E R I A

Wycieczka do Niemiec Wycieczka do Niemiec 
30.04-04.0530.04-04.05

HARCBIT 27.02.2010HARCBIT 27.02.2010

35czerwiec 2010



WYDAWCA:

KH ZHP Żary
ul. Rynek 17 tel. 68 374-32-42

REDAGUJE:
Redakcja „CZERWONE BRACTWO”

W SKŁADZIE:

pwd. Sławomir Bogdanowicz (redaktor naczelny),
pwd. Mirosław Wywijas,

pwd. Tomasz Januszewicz, pwd. Grzegorz Pilarski,
h.o. Tomasz Górzyński, pwd. Artur Jankowiak.

KOREKTA: hm. Regina Wojtaszewska.
SKŁAD I ŁAMANIE: Redakcja „CZERWONE BRACTWO”

WEBMASTER: SIMPLE WEB
DRUK: Redakcja „CZERWONE BRACTWO”

NASZ ADRES: skrzynka kontaktowa przy KH ZHP Żary ul. Rynek 17 
tel. 68 374-32-42 lub ul. Chopina 24/8, 68-200 Żary, tel. 608 656 946

Redakcja zastrzega sobie prawo adiustacji
i skracania materiałów oraz zmiany tytułów.

NAKŁAD: 100 egzemplarzy

e-mail: gonieczhp@goniec.org

”GONIEC”
 www.goniec.org

w następnym numerze:

Wspomnienia z obozów



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Gray Gamma 1.8)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (Coated FOGRA27 \050ISO 12647-2:2004\051)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends false
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings true
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 1
  /Optimize true
  /OPM 0
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage false
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings false
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 150
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 150
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A0648062706410642062900200644064406370628062706390629002006300627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A06290020064506460020062E06440627064400200627064406370627062806390627062A00200627064406450643062A0628064A062900200623064800200623062C06470632062900200625062C06310627062100200627064406280631064806410627062A061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0020064506390020005000440046002F0041060C0020062706440631062C062706210020064506310627062C063906290020062F0644064A0644002006450633062A062E062F06450020004100630072006F006200610074061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043704300020043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043d04300020043d043004410442043e043b043d04380020043f04400438043d04420435044004380020043800200443044104420440043e043904410442043204300020043704300020043f04350447043004420020043d04300020043f0440043e0431043d04380020044004300437043f0435044704300442043a0438002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b0020006e0061002000730074006f006c006e00ed006300680020007400690073006b00e10072006e00e100630068002000610020006e00e1007400690073006b006f007600fd006300680020007a0061015900ed007a0065006e00ed00630068002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002000740069006c0020006b00760061006c00690074006500740073007500640073006b007200690076006e0069006e006700200065006c006c006500720020006b006f007200720065006b007400750072006c00e60073006e0069006e0067002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006b006500200061007500660020004400650073006b0074006f0070002d0044007200750063006b00650072006e00200075006e0064002000500072006f006f0066002d00470065007200e400740065006e002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200063006f006e00730065006700750069007200200069006d0070007200650073006900f3006e002000640065002000630061006c006900640061006400200065006e00200069006d0070007200650073006f0072006100730020006400650020006500730063007200690074006f00720069006f00200079002000680065007200720061006d00690065006e00740061007300200064006500200063006f00720072006500630063006900f3006e002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006c006100750061002d0020006a00610020006b006f006e00740072006f006c006c007400f5006d006d006900730065007000720069006e0074006500720069007400650020006a0061006f006b00730020006b00760061006c006900740065006500740073006500740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007500720020006400650073002000e90070007200650075007600650073002000650074002000640065007300200069006d007000720065007300730069006f006e00730020006400650020006800610075007400650020007100750061006c0069007400e90020007300750072002000640065007300200069006d007000720069006d0061006e0074006500730020006400650020006200750072006500610075002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003b303b903b1002003b503ba03c403cd03c003c903c303b7002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002003c303b5002003b503ba03c403c503c003c903c403ad03c2002003b303c103b103c603b503af03bf03c5002003ba03b103b9002003b403bf03ba03b903bc03b103c303c403ad03c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f006200650020005200650061006400650072002000200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005E205D105D505E8002005D405D305E405E105D4002005D005D905DB05D505EA05D905EA002005D105DE05D305E405E105D505EA002005E905D505DC05D705E005D905D505EA002005D505DB05DC05D9002005D405D205D405D4002E002005DE05E105DE05DB05D9002005D4002D005000440046002005E905E005D505E605E805D905DD002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV <FEFF005a00610020007300740076006100720061006e006a0065002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e0061007400610020007a00610020006b00760061006c00690074006500740061006e0020006900730070006900730020006e006100200070006900730061010d0069006d006100200069006c0069002000700072006f006f006600650072002000750072006501110061006a0069006d0061002e00200020005300740076006f00720065006e0069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400690020006d006f006700750020007300650020006f00740076006f00720069007400690020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006b00610073006e0069006a0069006d0020007600650072007a0069006a0061006d0061002e>
    /HUN <FEFF004d0069006e0151007300e9006700690020006e0079006f006d00610074006f006b0020006b00e90073007a00ed007400e9007300e900680065007a002000610073007a00740061006c00690020006e0079006f006d00740061007400f3006b006f006e002000e9007300200070007200f300620061006e0079006f006d00f3006b006f006e00200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c002c00200068006f007a007a006f006e0020006c00e9007400720065002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00610074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002c00200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000e9007300200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c00200020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f006200650020005000440046002000700065007200200075006e00610020007300740061006d007000610020006400690020007100750061006c0069007400e00020007300750020007300740061006d00700061006e0074006900200065002000700072006f006f0066006500720020006400650073006b0074006f0070002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea51fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e3059300230c730b930af30c830c330d730d730ea30f330bf3067306e53705237307e305f306f30d730eb30fc30d57528306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b007500720069006500200073006b00690072007400690020006b006f006b0079006200690161006b0061006900200073007000610075007300640069006e007400690020007300740061006c0069006e0069006100690073002000690072002000620061006e00640079006d006f00200073007000610075007300640069006e007400750076006100690073002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200069007a0076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e0074007500730020006b00760061006c0069007400610074012b0076006100690020006400720075006b010101610061006e00610069002000610072002000670061006c006400610020007000720069006e00740065007200690065006d00200075006e0020007000610072006100750067006e006f00760069006c006b0075006d0075002000690065007300700069006500640113006a00690065006d002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200066006f00720020007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c00690074006500740020007000e500200062006f007200640073006b0072006900760065007200200065006c006c00650072002000700072006f006f006600650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200069006d0070007200650073007300f5006500730020006400650020007100750061006c0069006400610064006500200065006d00200069006d00700072006500730073006f0072006100730020006400650073006b0074006f00700020006500200064006900730070006f00730069007400690076006f0073002000640065002000700072006f00760061002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000700065006e007400720075002000740069007001030072006900720065002000640065002000630061006c006900740061007400650020006c006100200069006d007000720069006d0061006e007400650020006400650073006b0074006f00700020015f0069002000700065006e0074007200750020007600650072006900660069006300610074006f00720069002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043f044004350434043d04300437043d043004470435043d043d044b044500200434043b044f0020043a0430044704350441044204320435043d043d043e04390020043f043504470430044204380020043d04300020043d043004410442043e043b044c043d044b04450020043f04400438043d044204350440043004450020043800200443044104420440043e04390441044204320430044500200434043b044f0020043f043e043b044304470435043d0438044f0020043f0440043e0431043d044b04450020043e0442044204380441043a043e0432002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e00200020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f00620065002000500044004600200070007200650020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d0020006e0061002000730074006f006c006e00fd0063006800200074006c0061010d00690061007201480061006300680020006100200074006c0061010d006f007600fd006300680020007a006100720069006100640065006e0069006100630068002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e000d000a>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f0062006500200050004400460020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020006e00610020006e0061006d0069007a006e006900680020007400690073006b0061006c006e0069006b0069006800200069006e0020007000720065007600650072006a0061006c006e0069006b00690068002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a00610020006c0061006100640075006b006100730074006100200074007900f6007000f60079007400e400740075006c006f0073007400750073007400610020006a00610020007600650064006f007300740075007300740061002000760061007200740065006e002e00200020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006600f600720020006b00760061006c00690074006500740073007500740073006b0072006900660074006500720020007000e5002000760061006e006c00690067006100200073006b0072006900760061007200650020006f006300680020006600f600720020006b006f007200720065006b007400750072002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF004d00610073006100fc0073007400fc002000790061007a013100630131006c006100720020007600650020006200610073006b01310020006d0061006b0069006e0065006c006500720069006e006400650020006b0061006c006900740065006c00690020006200610073006b013100200061006d0061006301310079006c0061002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043404400443043a04430020043d04300020043d0430044104420456043b044c043d043804450020043f04400438043d044204350440043004450020044204300020043f04400438044104420440043e044f044500200434043b044f0020043e044204400438043c0430043d043d044f0020043f0440043e0431043d0438044500200437043e04310440043004360435043d044c002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f3007700200050004400460020007a002000770079017c0073007a010500200072006f007a0064007a00690065006c0063007a006f015b0063006901050020006f006200720061007a006b00f30077002c0020007a0061007000650077006e00690061006a0105006301050020006c006500700073007a01050020006a0061006b006f015b0107002000770079006400720075006b00f30077002e00200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [1984.252 2834.646]
>> setpagedevice


