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Szanowni Państwo 
Pogrążona w smutku rodzino, 
Druhny i Druhowie! 
 
 Zebraliśmy się dzisiaj na ostatnią zbiórkę , spotkanie z druhną Krystyną Radziejczuk 
przez nas zwaną „Druhną babcią”. Ona była z nami od zawsze, Zasze była naszą babcią 
obozowo-biwakową. Osobą zawsze gotową do służby na naszej harcerskiej drodze życia. 
Jej żywiołem była gastronomia, praca w kuchni, którą jak nikt inny nader kochała. Praca 
ta dawała jej wiele satysfakcji. Stukot garnków, szum gotującej się strawy był dla niej 
najistotniejszy, najbardziej odpowiadał jej wewnętrznemu zapotrzebowaniu                            
i zainteresowaniom. W jej ustach słowo gastronomia nabierało innego znaczenia, tych 
słów nikt dzisiaj już nie używa. Często powtarzała w gastronomi pracuję ponad 40 lat. 
Czy im tam na górze smakuje? Tak, to dobrze.  
 Była z nami od 25 lat. Najpierw w Kucyku, nieopodal Przewoźnik – Łęknicy. 
Następnie przez wiele lat w Sosnówce Górnej często na dwóch turnusach, ale i zdarzało 
się, że uczestniczyła w ciągu roku na biwakach, jakie organizowaliśmy w bazie                  
w Sosnówce. 
 Przez ostatnie 10 lata systematycznie pełniła służbę w naszej ukochanej bazie             
w Świbnej, która również dla niej była drugim, a może często pierwszym domem.                    
Tutaj, pośród nas, była niezwykła, zawsze uśmiechnięta, wesoła dowcipna,                              
o specyficznym charakterystycznym dla niej tylko humorze. Szczególnie wieczorem, 
kiedy było mniej pracy czy między posiłkami lubiła opowiadać o swoim nader ciekawym 
życiu i przejściach życiowych, których w jej życiu nie brakowało. Wiele faktów na jej 
drodze życiowej było związanych z harcerstwem. Była przez wszystkich lubiana, kochana 
po prostu nasza „kochana babcia”, każdy kto jej był bliski, zaczynał swoje spotkanie             
w Świbnej – Sosnówce od wejścia do kuchni i przywitania się z Nią. Również należało się 
pożegnać. Przy tym była osobą skromną, taktowna, kulturalną, błyskotliwą, inteligentną, 
umiejącą się znaleźć w towarzystwie nader często zabawiającą swoją osobą.  
 W swojej pracy była ze wszech miar profesjonalistką w każdym calu. Ład i porządek 
był dla niej rzeczą oczywistą tak jak przygotowanie posiłku, nie było to czymś 
normalnym. Ona to nazywała procesem produkcyjnym, w który wkładała wiele serca. 
Wyroby jakie serwowała, były często nader wyszukane, pikantne, przy tym bardzo 
smaczne.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
(g.c.) 
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 Gdy przyjechaliśmy 28.06. br. nie spodziewaliśmy się, że tym razem wyjazd                 
do Świbnej będzie tak niezwykły i czarujący. Na terenie ośrodka zastaliśmy mały 
nieporządek zrobiony przez naturę, a więc, by miło nam się tam mieszkało przez 
najbliższe kilka dni, wzięliśmy się za miotły, grabie i wysprzątaliśmy cały teren ośrodka z 
igliwia, szyszek, piasku itp. Oczywiście to, że była nas niemała grupa pozwoliło na 
szybkie wykonanie naszego zadania i rozkoszowanie się przyrodą. Gdy zjechali się już 
wszyscy uczestnicy z Polski, zjedliśmy obiad i oczekiwaliśmy gości z Tarnopola...             
I już jest pierwsza wiadomość, już wiemy, że są w Żarach i jeszcze tylko chwila dzieliła 
nas by spotkać niektórych po raz kolejny, a niektórych ujrzeć pierwszy raz i zapoznać się 
z nimi. Później jedni z gości poszli odpoczywać i oswajać się z miejscem, gdzie mieli 
przez najbliższy czas mieszkać. Inni zaś, a w tej grupie były w większości osoby, które są 
u nas kolejny raz, rozmawiały z nami, opowiadały co u nich się działo i jak spędzali okres 
od naszego ostatniego spotkania. Wieczorem odbyło się ognisko rozpoczynające cały 
turnus w „Leśnym Dworze”. 
 Kolejne dni mijały bardzo ciekawie i choć każdy dzień był bardzo do siebie podobny 
(pobudka, gimnastyka, apel, śniadanie, zajęcia programowe, obiad, zajęcia programowe, 
kolacja, zajęcia programowe cisza nocna) to i tak różniły się bardzo od siebie.                  
Cóż to były zajęcia programowe? Były to różne, bardzo ciekawe pomysły na wypełnienie 
czasu, którego tam było bardzo dużo, wymyślone przez naszych drużynowych. A teraz 
troszeczkę o tych drużynach. Zostaliśmy podzieleni na dwie grupy, nazwane Francja i 
Rumunia, a naszymi drużynowymi był pwd. Marcin Tur oraz hm. Sławek Pawłowicz.  I 
właśnie w tych drużynach realizowaliśmy zajęcia programowe.  
 W czasie naszego pobytu miały miejsce bardzo ciekawe wycieczki. Między innymi 
zwiedzaliśmy Łęknice, Żary, Lubsko, Jeziora Wysokie, mogliśmy spotkać się                       
z Burmistrzem Miasta Żary oraz Starostą Powiatu Żarskiego. Dowiedzieliśmy się wielu 
ciekawych rzeczy o naszym mieście i jego okolicach. Ponadto bardzo miło spędzaliśmy 
czas w ośrodku. Bawiliśmy się, integrowaliśmy z przyjaciółmi z Tarnopola, 
poznawaliśmy naturę na licznych zwiadach terenowych mieliśmy wiele ognisk, na 
których omawialiśmy ważne tematy oraz po to, by po prostu posiedzieć przy ogniu, 
przemyśleć swoje harcerskie życie i pośpiewać w blasku gwiazd. 
 Niestety nagle nadszedł czas pożegnania, ostatnia wieczornica, która moim zdaniem 
została przygotowana w sposób niesamowity. Atmosfera, która tam panowała, owładnęła 
każdego w mgnieniu oka. Po podsumowaniu, licznych grach, zabawach i śpiewach, 
poszliśmy spędzić już ostatnią noc tego pięknego turnusu.  
 
 
 
 

Odkr. WOJCIECH LALEK 
6 ŻDH „ESKA IV” im. A. Kamińskiego 
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 Gdy 8 lipca 2005 roku spotkaliśmy się na żarskim dworcu, na twarzach wszystkich 
widoczny był uśmiech. Mimo wczesnej pory uczestnicy byli gotowi na czekającą nową 
przygodę. Długa podróż (bagatela 22 godzin jazdy). Na granicy polsko – ukraińskiej 
mieliśmy przesiadkę (Czy uwierzycie mi, jak powiem Wam, że powodem naszej 
przesiadki były tory? To prawda – ukraińskie tory są szersze  od naszych!). Wsiedliśmy 
do ukraińskiego pociągu, który o dziwo nie posiadał przedziałów, a zamiast foteli były 
piętrowe łóżka Mimo wymogu zachowywania ciszy (był to pociąg sypialny) zwiększył się 
komfort podróży. Dojechaliśmy w nocy. Ku naszemu zaskoczeniu spotkaliśmy się                   
z bardzo gorącym powitaniem, co ochłodziło trochę zimne nocne powietrze.  
 Sprawnie podzieleni, udaliśmy się do domów młodzieży, którą wcześniej gościliśmy 
w "Leśnym Dworze". Zmęczeni aczkolwiek szczęśliwi udaliśmy się na odpoczynek. 
Każdego dnia naszą przygodę zaczynaliśmy pod Towarzystwem. Znajduje się ono                  
w centrum Tarnopola, gdzie dawniej przed wojną mieściła się Poczta Polska. Prezesem 
Towarzystwa jest profesor dr hab. Henryk Stroński. Busem lub na piechotę udawaliśmy 
się na podbój Ukrainy. Jednakże ulubionym miejscem spotkań okazał się supermarket 
"Rodzina", w którym na drugim piętrze serwowane były pyszne lody (za jedyną Hrywne          
i 20 kopiejek )  Zwiedziliśmy obiekty historyczne i sakralne (widzieliśmy kościoły nie 
tylko rzymsko-katolickie, ale także greko-katolickie i prawosławne) wraz z historycznym 
cmentarzem Orląt Lwowskich, a także miasta o polskiej przeszłości min. Czortów, 
Kołomyja, Czerniowce, Kretowce, Kamieniec Podolski, Krzemieniec, Zbaraż, Lwów. 
Miasta te pamiętamy z trylogii Sienkiewiczowskiej i lekcji historii.  
 Nasza przygoda to nie tylko zwiedzanie, to także wiele innych atrakcji od wycieczki 
statkiem po tarnopolskim jeziorze, spacery po ogromnych parkach, na wesołym 
miasteczku kończąc. 19 lipca stał się najdłuższym dniem moich wakacji, był to dzień 
powrotu do domu. Podróż ściśniętych uczestników z dużymi bagażami w małym busie, 
nie okazała się jednak takim złym przeżyciem, jak przepychanie się z niemiłymi 
Ukraińcami na granicy. Na nasze nieszczęście zaczęło okropnie padać. Tylko dzięki 
doświadczeniu i trzeźwości umysłu hm. Mirosława Zengiela nie staliśmy                          
w nieskończoność w kolejce na deszczu. Było także całowanie ziemi polskiej. Wszędzie 
dobrze ale w domu (Polsce) najlepiej. 
 W czasie naszej wycieczki spotkaliśmy wielu ciekawych ludzi, zobaczyliśmy wiele 
wspaniałych miejsc, przeżyliśmy mnóstwo zabawnych i zapierających dech w piersiach 
sytuacji. To były niezapomniane wakacje!!! 
 
Z harcerskim pozdrowieniem 
 
 

 
 

dh. KONRAD KWIATKOWSKI 
6 ŻDH „ESKA IV” im. A. Kamińskiego 
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 W dniach 1–3 lipca 2005 w Harcerskim Ośrodku "Leśny Dwór" w Świbnej odbył się 
harcersko – zuchowy biwak lubskich drużyn: wędrowniczej "Dreptaki", starszoharcerskiej 
"CIOS" oraz gromady zuchowej "Gumisie". 
 Na miejsce dotarliśmy około godziny 10 i od razu po zakwaterowaniu w domkach 
campingowych podreptaliśmy do lasu, gdzie przypominaliśmy sobie znane piosenki           
i pląsy. Po obiedzie pomagaliśmy zuchom przy budowie totemu Robinsona. Następnie, 
wykorzystując ładną pogodę, rozegraliśmy turniej koszykówki, który zakończył się 
remisem 1:1.  
 Po kolacji zorganizowaliśmy Świecowisko, na którym harcerze i zuchy razem dobrze 
się bawili i śpiewali. Do śpiewu przygrywał nam druh Arek (co na zbiórkach w Lubsku 
jest zwyczajem). Starszym uczestnikom biwaku mało było śpiewu, więc po wieczornej 
toalecie spotkaliśmy się w jednym z domków i śpiewaliśmy aż do rana.  
 Drugi dzień w większej części przeznaczyliśmy na zdobywanie sprawności. 
Zbudowaliśmy dwa masywne szałasy niedaleko od ogrodzenia, uczyliśmy się śpiewać 
piosenki pt. "Robinson", zorganizowaliśmy bieg, na którym zuchy pod przewodnictwem 
druha Arka (Robinsona) odpowiadały na pytania. Miały szanse wykazać się znajomością 
poznanej wcześniej piosenki, podstawowych znaków topograficznych oraz pląsów. Bieg 
zakończył się ratowaniem przywiązanego do drzewa Piętaszka (Nie ma to jak węgiel na 
twarzy i spódniczka z liści :-) )  
 Tego dnia nie zabrakło również takich atrakcji jak: przechodzenie przez Lubszę, 
wspólne ognisko z uczestnikami obozu (I turnusu). Największe wrażenie na zuchach 
wywarła opowiedziana przy grobie legenda o Helmucie i późniejszy nocy spacer po lesie.  
 Ostatniego dnia, po śniadaniu, druhna Lidka przyznała zuchom sprawność 
"Robinsona" (już czwartą na ich koncie). Po tej uroczystości zabraliśmy się do sprzątania 
w domkach i po długich pożegnaniach rozjechaliśmy się do domów                                      
z myślą zorganizowania kolejnego wspólnego biwaku. 
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Dh. Marta Jabłońska 
3 DSH "Dreptaki" Lubsko 
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 Każdy obóz harcerski powinien być oryginalny i przyciągać swoją pomysłowością. 
Fabuła drugiego turnusu w Łukęcinie brzmiała „Świat Fantazji, Nauki i Sportu”. 
Wszystkie drużyny przyjęły nazwy związane z fantazją, nauką i sportem. Mieszkańcami 
świata zostali „ Chemicy ”, „ Elitarni Magowie”, „Sportowcy ” i „ Miłośnicy Baśni ”. 
 Pogoda nieraz popsuła nam programowe szyki, a tak oczekiwane przez obozowiczów 
słoneczko pojawiło się dopiero w drugim tygodniu trwania obozu. Tradycyjne obozowe 
imprezy zostały wplecione w fabułę.  
 Wśród 86 uczestników było wielu harcerzy i to dzięki druhom z 2 ŻDH 
„DŻUNGLA” i 21 ŻDSH „RABADAB” udało się stworzyć niepowtarzalną harcerską 
atmosferę. To właśnie Ci druhowie po niesamowitej ulewie urządzili pląsy i harce wodne. 
Nikomu już wtedy nie wydawała się straszna kałuża w namiocie, a na twarzach 
młodszych przerażonych  obozowiczów pojawił się uśmiech. W bardzo ciekawy sposób 
druhowie Ci przygotowali też bieg patrolowy. Wykazali się przy tym również 
odpowiedzialnością, gdyż bieg zakończył w całkowitych ciemnościach. 
 W obozowych działaniach włączyliśmy się również w ogólnopolską akcję „ CAŁA 
POLSKA CZYTA DZIECIOM” i w obozowym dniu baśni cały obóz czytał zuchom          
i starszym druhom. 
 Na terenie obozu powstała też leśna rozgłośnia radiowa . Radio „WOLNY OBÓZ ” 
nadawało swoje audycje podczas ciszy poobiedniej. 
 Podczas chłodnych i pochmurnych dni nie zabrakło  rozgrywek sportowych. Mecz 
kadry ( FC HELENA) z uczestnikami (FC DRUH) rozgrywany był przy tak ogromnych 
emocjach jakie towarzyszą tylko kibicom na światowych stadionach, a konkurencja 
olimpijska „DRYFUJĄCY KAPOK” na długo pozostanie w pamięci zawodników. Przy 
tak intensywnym wysiłku apetyty dopisywały wszystkim. A jedzonko – jak wiadomo       
w Łukęcinie – pyszne. 
 Wydarzeniem, które zapewne będzie długo w pamięci dh Eweliny i dh Krystiana było 
złożenie przez nich Zobowiązania Instruktorskiego podczas wieczornicy upamiętniającej 
rocznicę Powstania Warszawskiego. 
 Aby utrwalić obozowe wydarzenia Rada Obozu utworzyła „ABECADLNIK”, który 
stał się ciekawą formą  kroniki. Do „ABECADLNIKA ” załączyliśmy krótką prezentację 
na płycie CD dzięki dh Marcinowi, który uwieczniał życie obozowe w obiektywie. 
 Myślę, że piękne położenie, zapach sosnowego lasu, nieodparty urok Bałtyku 
sprawia, że letnie obozy w Łukęcinie mają swój specyficzny klimat, w którym młodzież 
potrafi się odnaleźć tworząc w pełni zintegrowaną i zdyscyplinowaną grupę. To właśnie 
młodzieży udało się tam stworzyć zespół pełen ciepłych relacji, wzajemnej 
odpowiedzialności i bez wątpienia  potrafiący się cieszyć wspólnie spędzonym czasem. 

 
(g.c.) 
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 W ostatnią sobotę lipca grupa żarskich harcerzy spotkała się ze skautami z Anglii. Na 
początku przedstawiliśmy się wszyscy (oczywiście po angielsku ;) ). Potem nasi koledzy 
skauci zaproponowali nam wspaniałą zabawę. Dobraliśmy się w pary polsko-angielskie    
i biegaliśmy, skakaliśmy i tańczyliśmy ze związanymi nogami. Śpiewaliśmy po angielsku 
i po polsku harcerskie piosenki i jedliśmy kiełbaski. Na zakończenie był mecz 
koszykówki co prawda bez żadnych reguł, ale Polacy okazali się lepsi w kosza. Anglicy 
też mieli dobrych zawodników. Na zakończenie było parę zdjęć i niestety skauci pojechali 
dalej w Świat. Te chwile  pozostaną w naszej pamięci jeszcze przez długi czas. 
 

och. KATARZYNA KAŁUŻA 
6 ŻDH „ESKA IV” im. A. Kamińskiego 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 13 sierpnia 2005 r. grupka harcerzy z naszej drużyny wybrała się na biwak do 
Sosnówki Górnej. Spędziliśmy tam pięć wspaniałych dni. 
 Pierwszego dnia po podróży i wyczerpującym spacerze z Karpacza Dolnego do 
miejsca pobytu z ciężkimi plecakami zakwaterowaliśmy się w chacie. Ponieważ było 
dosyć chłodno druhowie musieli nazbierać drewna i porąbać je, żebyśmy mogli palić             
w piecach. Druhny w tym czasie zrobiły zakupy i ugotowały pyszny obiadek.  
 Drugiego dnia pogoda nam dopisała i wybraliśmy się na Śnieżkę. Szybko 
pokonaliśmy trasę i dotarliśmy na sam szczyt. Niestety nie zawsze świeciło nam słońce, 
mimo to udało się nam przejść na Przesiekę oraz do Borowic. Resztę czasu poświęciliśmy 
gotowaniu, innym pracom w chacie i odpoczywaniu.   
 Oczywiście, jak to na biwaku nie zabrakło stałych części, takich jak nocne warty, 
przez które się nie wysypialiśmy, poranna gimnastyka rozbudzająca po pobudce, wspólne 
posiłki, śpiewanie i rozmowy oraz wieczornicy kończącej biwak. Na niej 
podsumowaliśmy razem spędzone dni, śpiewaliśmy harcerskie piosenki, a nawet 
tańczyliśmy.  
 Z wielkim żalem pożegnaliśmy góry i powróciliśmy autobusem do Żar. Mimo nie 
zawsze dopisującej pogody i innym przeszkodom biwak zaliczamy udany. Poznaliśmy się 
bardziej i zgraliśmy. Każdy z nas sprawdził się w jakiś sposób, doświadczył nowych 
rzeczy oraz nauczył się czegoś.  
 Miejmy nadzieję, że w przyszłości będzie jeszcze dużo takich wypadów, które jak 
ten, zostaną w naszej pamięci na długo.  

Och.  ADA BOROWIEC 
6 ŻDH „ESKA IV’ im. A. Kamińskiego 
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 W niedzielę 23 sierpnia 2005 roku na poligonie wojskowym Pasternik w Krakowie 
zakończył się II Ogólnopolski Zlot Drużynowych. Przez cztery dni drużynowi z całej 
Polski (funkcyjni z granatowymi sznurami) uczestniczyli w cyklu warsztatów 
wspomagających pracę wychowawczą w drużynach.  
 Drużynowi zostali zapoznani z nową propozycją programową JEDEN ŚWIAT, 
JEDNO PRZYRZECZENIE. W trakcie czterodniowego zlotu odbyły się trzy konferencje 
instruktorskie: 

a) skauting wobec współczesnych wyzwań, 
b) ku przyszłości - moja odpowiedzialność za ZHP - moja rola w realizacji strategii 

ZHP, 
c) wychowanie duchowe i religijne wśród skautów Europy i świata. 

 Każdy wieczór zlotowy uświetnił koncert. Wystąpiły m.in. Kasprzycki z Perłami             
i Łotrami oraz Zgórmysynami. Wystąpili laureaci Harcerskiego Festiwalu Kultury 
Młodzieży Szkolnej w Kielcach. W ciągu dnia odbywały się warsztaty metodyczne oraz 
podsumowywano dotychczasowe programy m.in. „Paszport do Europy”, „Barwy 
przyszłości”. W zlocie uczestniczyło ponad 900 osób. Zlot odwiedziły naczelne władze 
Związku: Naczelnik hm Wiesław Maślanka, Przewodniczący hm Wojciech Katner.  
Uczestnikiem zlotu był marszałek sejmu Włodzimierz Cimoszewicz. 
 Środowisko żarskiego hufca było reprezentowane przez sześciu instruktorów 
młodzieżowych: pwd Krystian Czerwiński 4 DH ”Ogniste Smoki” z Piotrowa, o.pwd. 
Magda Klisowska 23 DH„Widmo” z Przewozu, pwd Katarzyna Jarosz - 40DH  
”Korczaki” ze Złotnika, o.pwd. Michał Walaszczyk 43DH ”FATAMORGANA”, o.pwd. 
Kamila Zengiel – 2 żDH ”Dżungla i pwd Ewelina Żywek – 1 żDH ”Wilki” z Żar.                                                   
 

hm. MIROSŁAW ZENGIEL 
 
 
 
 

 W dniu 25.08.2005 odbyło się posiedzenie Komendy Hufca, na którym poruszono 
następującą tematykę: 
1. Podsumowanie Harcerskiej Akcji Letniej 2005 r. 
2. Biwaki w Świbnej, koncepcje i plany. 
3. Odpłatność składek harcerskich i instruktorskich. 
4. Zadania na VII – XII 2005 r. 
5. Konferencja Sprawozdawcza Hufca. 
6. Podsumowanie akcji „ Cegiełka dla Ewy”. 
7. Strona internetowa „Gońca”. 

(g.c.) 
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  Początek ruchowi skautowemu na świecie dał jego twórca naczelny skaut świata, 
założyciel tego ruchu, brytyjski generał Robert Baden-Powell. To On zorganizował grupę 
młodzieży starszej i na podstawie doświadczenia w pracy z tą młodzieżą w Afryce napisał 
podręcznik w 1906 roku „Scouting for boys” (Skauting dla chłopców). 1 sierpnia 1907 
roku zorganizował pierwszy obóz skautowy na świecie. I to dało początek skautingu 
światowego. Dla uczczenia tego wydarzenia poszczególne organizacje skautowe               
w swoich krajach w różny sposób będą organizować tą rocznicę.  
 W Polsce początek obchodów rocznicy skautowej rozpoczęto na II Ogólnopolskim 
Zlocie Drużynowych w Krakowie, który się odbył w dniach 18-21 sierpnia 2005 roku. 
Uczestników Zlotu zapoznano z propozycją programową na najbliższe dwa lata tj.  od 20 
sierpnia 2005 roku do 1 sierpnia 2007 roku, kiedy to będzie miał miejsce Światowy Zlot 
Harcerstwa Polskiego w Polsce (z uwzględnieniem Harcerstwa poza granicami kraju, 
m.in. bardzo aktywnego w Kanadzie, Stanach Zjednoczonych i Australii).  
 Wspomniana propozycja programowa to „Jeden świat – jedno przyrzeczenie”. 
Jedność przejawia się w braterstwie skautów na świecie. Jeden ruch, a w nim wielu ludzi. 
Łączy ich jedna myśl, wolność, bezpieczeństwo, pokój na świecie, by nikt nie był głodny. 
Wszyscy mają marzenia, wszyscy mają swoje problemy. Śmiech wszędzie oznacza 
radość, łza smutek. Razem możemy cenić te same wartości, dążyć do wspólnych celów, 
mieć wspólne idee.   Skauting   Wielu ludzi – jeden ruch 
                 Wiele zachowań – jedne wartości 
                 Wiele krajów – jeden świat 
                 Wiele słów - jedno przyrzeczenie. 
 W tym obszarze możemy zająć się tworzeniem wspólnoty wśród społeczności 
lokalnej, pokazywać rzeczy, przedstawiać problemy, prezentować sprawy, które nas łączą. 
Budować postawę akceptacji i tolerancji, a jednocześnie kształtować umiejętność 
wyrażania własnego zdania. Budujmy mosty, burzmy bariery i mury. To ten obszar             
da nam motywację do odnajdywania wspólnych cech różnych organizacji skautowych. 
Każdy znajdzie coś dla siebie, ale trzeba też dużo wysiłku dać od siebie. Uwzględnić 
trzeba potrzeby, zainteresowania i cele wytyczone na dany rok, ale będzie też duża 
autonomia programowa dla drużyn realizujących ten program. Komendy Hufców, 
namiestnictwa mają wesprzeć drużynowych w konstruowaniu zadań, zachęcać                        
i motywować ich do realizacji.  
 Zadanie będzie się składało z dwóch etapów. Ukończenie drugiego zadania 
mistrzowskiego będzie równoznaczne ze zdobyciem tytułu „Drużyna Stulecia”. 
Realizacja propozycji programowych będzie wspierana za pomocą strony internetowej 
www.jsjp.zhp.pl, na której drużyny znajdą wszelkie materiały programowe wspierające 
realizacje zadania. Proponowane będą ciekawostki, gry, piosenki, artykuły, opracowania, 
pomysły ze środowisk proponowane dla innych, gawędy itp. Ukazywały się będą 
informacje w prasie harcerskiej „Czuwaj”. Życzę zuchom, harcerzom i instruktorom 
powodzenia i wytrwałości w realizacji programu.                                                                                                   

hm. MIROSŁAW ZENGIEL   
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 Druhny i druhowie!!! 
  
 Na terenie naszego hufca już od kilku miesięcy istnieje Kapituła Stopni 
Wędrowniczych. Została utworzona z myślą o tych, którzy pragną 
realizować zadania na stopnie wędrownicze, włącznie z próbą 
wędrowniczą, lecz nie mają takich możliwości w swoich macierzystych 
drużynach. My dajemy taką możliwość. Zapraszamy do współpracy 
wszystkie zainteresowane osoby. Myślimy, że warto, tym bardziej,           
że każdy z nas ma wielką ochotę poszerzać swoje umiejętności                       
i wiadomości a Kapituła może w tym procesie doskonalenia wyśmienicie 
pomóc.  
 Służymy pomocą we wszystkich dziedzinach harcerskiego życia i nie 
tylko. Posiadamy wspaniałych instruktorów, którzy z wielką 
przyjemnością Wam pomogą. 
 Pamiętajcie nasze spotkania odbywają się w każdy pierwszy 
czwartek miesiąca w siedzibie Komendy Hufca przy ul. Rynek 17          
w Żarach, bądź w harcówce nad hufcem o godzinie 16:00.                    
Ponadto pełnimy dyżury w każdy następny czwartek o tej samej porze             
w tym samym miejscu co zwykle. Nie zapomnijcie jesteśmy tam tylko 
godzinę, chyba że jest wiele interesantów lub się z nami umówisz – to my 
na Ciebie zaczekamy. 

 
  Z harcerskim pozdrowieniem 
 
 
                                                   
 
 
 

 
 

*) W kolejnym numerze GOŃCA opublikujemy regulamin Kapituły. 

            
 
 

Instruktorzy Kapituły Stopni Wędrowniczych 
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Organizator: 

Komenda Hufca ZHP Żary im. II Armii WP oraz Krąg Instruktorski „ŁEMKEM”. 
Miejsce i termin rajdu: 
 Rajd odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne w dniach 14. – 16.10.2005 roku na 
terenie Harcerskiego Ośrodka Szkoleniowo-Wypoczynkowego KH ZHP Żary „Leśny dwór” w 
Świbnej.  
Cele rajdu: 

-przybliżenie zbiorowego bohatera Hufca Żary II Armię Wojska Polskiego, 
-współzawodnictwo patroli, 

 -dobra harcerska zabawa, 
 -odnowienie starych znajomości oraz nawiązanie nowych. 
Uczestnicy rajdu: 
 -Gromady zuchowe, 
 -Drużyny młodszoharcerskie, starszoharcerskie, wędrownicze, 
 -Patrole szkolne 
Warunki uczestnictwa:  
  W rajdzie mogą brać udział patrole 5-7 osobowe.  Każda jednostka organizacyjna wyrażająca 
gotowość uczestnictwa w rajdzie jest zobowiązana dostarczyć kartę zgłoszenia w 
nieprzekraczalnym terminie do dnia 10.10.2005`r. na adres Komendy Hufca. Wpisowe w 
wysokości 30 zł. (patrole piesze), 27zł (patrole rowerowe) od osoby należy uiścić do dnia 
wyjazdu. 
 Każdy patrol ma do wykonania zadanie przed rajdowe w postaci: patrole HARCERSKIE: 
ułożyć piosenkę o II Armii Wojska Polskiego; patrole SZKOLNE: plakaty dotyczące rajdu 
osadników – „Rajd Twoimi oczami”. 
Ekwipunek patrolu: 
-kronika i proporzec drużyny, zastępów, koszyk lub wiaderko, kompas, latarka, przybory 
kreślarskie, 
-sprzęt grający – kto posiada, śpiewniczek, uzupełniona apteczka pierwszej pomocy. 
Ekwipunek harcerza: 
-pełne regulaminowe umundurowanie harcerskie (dopuszcza się chusty i podkoszulki jednolite dla 
całej drużyny), 
-obuwie sportowe i koniecznie zmienne „bambosze”, przybory toaletowe, śpiwór, dobry humor. 
Świadczenia organizatora: 
-nocleg w budynku, wyżywienie od kolacji w piątek do śniadania w niedzielę, 
-pamiątkowe dyplomy dla wszystkich patroli, przejazd autokarem (patrole piesze) w niedzielę. 
START PATROLI W PIĄTEK 14.10.2005 R. GODZ. 1500 Z PARKU PRZY  UL. CZERWONEGO 
KRZYŻA 
Postanowienia końcowe: 
 I l o ś ć   m i e j s c   o g r a n i c z o n a   ! ! !  Za brak harcerskiej postawy organizator 
zastrzega sobie możliwość usunięcia całej drużyny z rajdu. Ostateczna interpretacja regulaminu 
należy do Organizatora i Komendy Rajdu. 

PODCZAS RAJDU BĘDZIE FUNKCJONOWAŁ SKLEPIK HARCERSKI. 

W sprzedaży m.in.: akcesoria harcerskie, napoje, ciastka, pocztówki, słodycze itp. 

 ZAPRASZAMY ! 
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Wchodzi kaczka do baru i mówi  
-Poproszę szkocką!  
Barman zdziwiony daje kaczce szkocką  
Kaczka mówi:  
-Ja tu pracuje na budowie obok, będę wpadał zawsze o 17 na szkocką.  
Barman idzie na zaplecze do telefonu i dzwoni do kolegi – dyrektora cyrku  
- Wiesz u mnie jest taka kaczka, która mówi ludzkim głosem i pije wódkę. Przyjdź jutro            
o 17 to z nią porozmawiasz.  
Następnego dnia przychodzi kumpel barmana, potem kaczka. Kumpel do kaczki  
- Dzień dobry panu jestem dyrektorem cyrku i chciałbym pana zatrudnić  
- Cyrk to taki duży namiot?  
- Tak  
- Z publicznością?  
- Racja  
- I z areną?  
- Oczywiście  
- To po co wam tam murarz? 
 
 
W dżungli wiszą dwa leniwce na gałęzi.  
Pierwszy dzień ani jeden nie drgnął. Drugi dzień tak samo. Trzeci dzień nic.  
Aż tu w czwartym dniu jeden leniwiec lekko poruszył głową w lewo a na to drugi:  
-Ty, coś ty taki nerwowy 
 
 
Idzie żółw po schodach i śpiewa ,,dwudziestolatki, dwudziestolatki to ja i ty...” potem 
wraca i znów śpiewa ,,czterdzieści lat minęło jak jeden dzień...” 
 
 
Co to jest: zielone, ogolone i skacze???  
Żołnierz na dyskotece!!! 
 
 
W celi więziennej spotykają się dwaj starzy znajomi:  
- Znowu wpadłeś? Jak to się stało?  
- Przez odciski.  
- Znaleźli odciski palców?  
- Nie, przez odciski na nogach. Nie mogłem uciekać 

 
(g.c.) 
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1 5      

2     

3 4     1   

4             

5        

6      2  

7         

8       

9     3   

10    

 
 

1. Przepływa przez Londyn 
2. Dzieli Azję i Europę 
3. Góry na pograniczu Francji i Hiszpanii 
4. Najwyższy szczyt Afryki 
5. Kraj kwitnącej wiśni 
6. Kanał łączący Anglię i Francję 
7. Miasto z zagłębia Niemiec 
8. Stolica Hiszpanii 
9. Nasz wschodni sąsiad 
10. ……….  Mariański 

 
 
Litery z pól od 1 do 5 utworzą rozwiązanie naszej krzyżówki, hasło należy 
przesłać na adres redakcji, albo wrzucić do skrzynki kontaktowej przy 
komendzie hufca Na szczęśliwców czekają atrakcyjne nagrody 

 
 

(g.c.) 
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 W dniach 25 do 30 lipca br. Odbył się biwak integracyjny organizowany przez 
Stowarzyszenie Klub Abstynenta w Żarach. Uczestnikami były dzieci z Żar i Związku 
Wolnych Kościołów niemieckiej gminy Cottbus. 
 Działalność polsko-niemiecka została zapoczątkowana w ubiegłym roku, wówczas 
grupa polskich dzieci wyjechała do Dobber w Niemczech na 9-dniową kolonię.  
W tym roku dzieci z Cottbus przyjechały do Polski i spędziły sześć dni z polskimi 
dziećmi w Świbnej. W czasie biwaku wyjeżdżały na basen „Wodnik” zwiedzały Pałac 
Żagański, Jeziory Wysokie i Żary. Głównym opiekunem biwaku był Waldemar 
Seredyński – koordynator stowarzyszenia i hm. Wojciech Hercik – z-ca kom. Hufca. 
Rozrywki dostarczali harcerze Łukasz Ferens, Arkadiusz Adamek i Przemysław Bizukojć 
a także opiekunka polsko – niemiecka Agnieszka Mika i tłumaczka Helena Zoschke. 
 Podsumowując biwak dochodzimy do wniosku, że taki typ imprezy pozwala na 
poznanie kultury, tradycji a także języków poszczególnych krajów i nawiązanie zupełnie 
nowych znajomość. 

dh ŁUKASZ FERENS 
 
 

 
 
 
  
 
 
 21 sierpnia br. mieliśmy zaszczyt po raz kolejny wspierać imprezę rowerową 
organizowaną przez Żarską Grupę Amatorów Kolarstwa Górskiego. W wyścigu nie 
braliśmy udziału, ale za to dbaliśmy o bezpieczeństwo samych uczestników. 
Zabezpieczaliśmy część trasy dojazdowej do samego pasma wyścigu, który wiódł przez 
dość często uczęszczany odcinek drogi lokalnej. Na trasie wspieraliśmy zawodników 
swoją obecnością, wskazywaliśmy odpowiednią trasę, ale przede wszystkim 
dopingowaliśmy.  
 Wyścig zakończył się bez żadnych większych ekscesów, biorąc pod uwagę, że tym 
razem było o 2/3 uczestników więcej niż w latach ubiegłych – nawet spoza naszego 
województwa. W imprezie pomagała nam grupa ratowników z Krajowej Grupy 
Ratowników.  
 

           
 
 
 
 

HKSRD 
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PROPOZYCJE PROGRAMOWE KRĘGU INSTRUKTORSKIEGO „ŁEMKEM” 
Nr 1 wrzesień 2005 

Druhno drużynowa!  Druhu drużynowy! 
  
 Trzymasz w ręku aktualny numer „Gońca”, a z nim rubrykę redagowaną przez Krąg 
Instruktorski „ŁEMKEM”. Znajdują się w nim najświeższe propozycje programowe, 
które przygotowaliśmy specjalnie dla Ciebie. Stworzyliśmy ją po to by móc wesprzeć 
Twoją wspaniałą pracę, a przede wszystkim zwiększyć Twoją biblioteczkę. Będziesz 
mógł w niej zobaczyć różne ciekawostki z metodyki, konspekty zbiórek, ciekawe imprezy 
w których mógłbyś wraz z drużyną wziąć udział  oraz wiele innych równie ciekawych 
artykułów. W obecnym numerze możesz znaleźć sposób na udany nabór do drużyny oraz 
plan pierwszej zbiórki rozpoczynającej nowy rok harcerski. Życzymy udanej lektury. 
 Pamiętaj stworzyliśmy ją specjalnie dla Ciebie. Jesteśmy razem z Tobą! 
 
SPOSÓB NA UDANY NABÓR 
 

KONSPEKT 1 
Cel: pozyskanie nowych harcerzy 
Materiały: plakaty informacyjne, karteczki z informacją o pierwszej zbiórce  
Przebieg: 
 Po wcześniejszym poinformowaniu, uzgodnieniu terminów i uzyskaniu zgody od 
dyrektora szkoły na przeprowadzenie naboru udajemy się w pełnym umundurowaniu na 
przeprowadzenie tej akcji.  
 Nabór polega na zapraszaniu przez umundurowanego harcerza lub harcerzy swoich 
młodszych kolegów i koleżanek na pierwszą zbiórkę harcerską, która odbędzie się na 
terenie ich szkoły. Fakt ten ma miejsce w trakcie lekcji, więc upewnijcie się, że 
nauczyciele są poinformowani o takiej niespodziance. Podczas wizyty harcerze rozdają 
karteczki z informacją o pierwszej zbiórce drużyny (pamiętaj: miejsce, dzień, godzina). 
 Sam nabór można poprzedzić własnoręcznie wykonanymi plakatami informującymi i 
zachęcającymi do wstąpienia do drużyny harcerskiej. Nabór może również opierać się na 
samych plakatach informujących o pierwszej zbiórce, ale na pewno lepsze wrażenie 
wywiera przybycie niespodziewanego gościa. 
 

KONSPEKT 2 
Cel: pozyskanie nowych harcerzy, promowanie dorobku drużyny, miła zabawa 
Materiały: kroniki drużyny, albumy, proporce 
Przebieg: 
 Przed rozpoczęciem akcji powinniśmy uzyskać zgodę od dyrekcji szkoły. Gdy już ją 
uzyskamy, na terenie szkoły umieszczamy plakaty informujące o naborze do drużyny 
harcerskiej. W wyznaczonym dniu harcerze zapraszają wszystkich chętnych do spędzenia 
długiej przerwy na grach i zabawach harcerskich. Miejscem spotkania wszystkich 
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chętnych z harcerzami może być np. świetlica szkolna. W pomieszczeniu tym również 
powinny znajdować się skarby drużyny; kroniki, albumy, proporce i wiele innych 
elementów, które by zachęcały do wstąpienia do drużyny. Taki dzień świetnie można 
wykorzystać do podsumowania wakacji i przedstawieniu, gdzie i w jaki sposób harcerze z 
drużyny spędzili tegoroczne wakacje. 

 
KONSPEKT 3 

Jarmark rodzinny 
Cel: zapoznanie dzieci i rodziców z działalnością drużyny, kształtowanie umiejętności 
reklamy siebie i współdziałania w grupie. 
Miejsce: plac szkolny. 
Czas: 2 godziny. 
Uczestnicy: przygotowujący – harcerze; biorący udział – rodzice i dzieci. 
Metoda: zabawowa, pogawędka. 
Formy: grupowa, zespołowa. 
Potrzebne materiały: emblematy ZHP i naszej drużyny, kroniki, zdjęcia – galeria, stoły i 
obrusy, gitara, magnetofon i płyty, zestaw zabaw, chusta integracyjna, ulotki i plakaty, 
poczęstunek, małe śpiewniczki z piosenkami, bibuła, serpentyny, siatki maskujące, 
kubeczki i talerzyki plastikowe. 
Przebieg: 
 1. PRZYWITANIE RODZICÓW I DZIECI 
Drużynowy serdecznie wita przybyłych gości, przedstawia plan rozłożenia stanowisk i 
opowiada co można na nich zobaczyć lub zrobić. Następnie zaprasza do wspólnej zabawy. 
 2. STANOWISKA 
A – Przedstawiające dorobek i działalność naszej drużyny. 
 - Na tym stanowisku przybyli będą mogli zajrzeć do naszej kroniki, zobaczyć totem, 
proporce oraz pooglądać zdjęcia z naszych wypraw. To stanowisko może być 
przygotowane w namiotach imitujących obóz. Pokazane są tu również emblematy ZHP. 
B – Zabawowy. 
 - Tu dzieci, wraz z rodzicami będą mogły uczestniczyć w zabawach prowadzonych 
przez harcerzy, np.: wyścigi rzędów, rodzinne potyczki, pląsy. 
C – Promocja drużyny. 
 - na tym stanowisku uczestnicy otrzymują ulotki promocyjne dotyczące naszej 
drużyny, jej działalności oraz naszego hufca i jego propozycji – w tym reklama obozów. 
Tu rodzice dostaną odpowiedzi na nurtujące je pytania (ulotki inne dla rodziców i dzieci). 
D – Poczęstunek. 
 - Po zabawach, gradzie pytań i odpowiedzi rodzice i dzieci będą mogli przekąsić 
ciasteczko i wypić kawę lub sok. 
E – Piosenki. 
 - Czas umilą nam piosenki śpiewane przy gitarze oraz puszczane z magnetofonu. 
Harcerze rozdają śpiewniki z piosenkami. 
 3. ZAKOŃCZENIE 
 Wszyscy ustawiają się w krąg i na znak dobrej zabawy puszczają „iskierkę”. 
Drużynowy wyjaśnia przedtem zasady „iskierki” oraz dziękuje za przybycie. 

 
K.I. „ŁEMKEM” 
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PLAN PIERWSZEJ ZBIÓRKI 

 
Konspekt zbiórki 1 

Temat: Start harcerski ( forma: ogniobranie) 
Data: 1 września ,godz. 16.30 
Miejsce: harcówka 
Czas trwania: 1h 25 minut 
Prowadzący: drużynowy 
Pomoce metodyczne: 10 podgrzewaczy, 20 świeczek zwykłych (po jednej dla każdego uczestnika 
zbiórki), zdjęcia 10 wybranych postaci historycznych + cytaty ich wypowiedzi odnoszące się do 
prawa harcerskiego, punkty prawa harcerskiego umieszczone na kartkach, zapałki, 10 świeczników 
lub talerz. 
Opis terenu zbiórki: zbiórka odbywa się w harcówce, w której rozmieszczamy kolejno zdjęcia 
wybranych postaci wraz z punktem prawa harcerskiego i cytatem odnoszącym się do niego. 
Na końcu ścieżki ułożonej z tych punktów ustawiony jest krąg, w którym odbywa się pozostała 
część zbiórki. 
Warunki bezpieczeństwa:  

• Należy przestrzegać przepisów przeciwpożarowych 
• Zabezpieczyć świeczki i podgrzewacze przed ewentualnym kontaktem z ,materiałami 

łatwopalnymi 
• Przygotować wiaderko z wodą lub gaśnice  

Cele:  
• Uroczyste rozpoczęcie roku harcerskiego, 
• Wprowadzenie drużyny do zdobywania imienia drużyny, 
• Zapoznanie drużyny z postaciami historycznymi ( nie koniecznie związanymi z 

harcerstwem). 
Plan: 
1. Rozpoczęcie zbiórki- zbiórka rozpoczyna się przed harcówką, 
gdzie wyjaśniamy harcerzom zasady panujące na obecnej zbiórce, 
m.in. po harcówce poruszamy się i zapoznajemy się z cytatami w 
ciszy, przestrzegamy przepisów przeciwpożarowych; każdy harcerz 
otrzymuje świeczkę, którą odpala po zapoznaniu się ze wszystkimi 
cytatami od podgrzewacza przy postaci, która najbardziej go 
poruszyła, a następnie siada w kręgu. Do harcówki przyboczny 
wpuszcza kolejno harcerzy w odstępach 2 minutowych. 

Czas trwania: 10 min 

2. Zapoznanie się z cytatami i postaciami. Czas trwania: 20 min 
3. Siedząc w kręgu każdy harcerz po kolei, zaczynając od 
drużynowego, mówi przy której postaci zapalił świeczkę i dlaczego 
wybrał właśnie tę postać, następnie odstawia świeczkę na świecznik 
lub talerz.   

Czas trwania: 15 min 

4. Piosenka: „Harcerskie ideały” Czas trwania: 5 min 
5. Gawęda o postaci wybranej przez przybocznego. Czas trwania: 5 min 

Prowadzący: przyboczny 
6. Piosenka: „Szara lilijka” Czas trwania: 5 min 
7. Gawęda o postaci wybranej przez zastępowego zastępu  
I-wszego 

Czas trwania: 5 min 
Prowadzący: zastępowy 
zastępu I-wszego 

8. Piosenka: „Kamyk” Czas trwania: 5 min 
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9. Gawęda o postaci wybranej przez zastępowego zastępu II-go Czas trwania: 5 min 

Prowadzący: zastępowy 
zastępu II-go 

10. Piosenka: „Jestem harcerzem” Czas trwania: 5 min 
11. Podsumowanie- każdy harcerz mówi, która postać najbardziej mu 
się spodobała i dlaczego. Następnie zostaje przedstawione zadanie 
międzyzbiórkowe, czyli znalezienie jakiś ciekawostek lub ogólnych 
informacji o wybranej postaci ( nie koniecznie o jednej z 
przedstawionych na zbiórce, ale w jakiś sposób nawiązującej do 
ideałów harcerskich). 

Czas trwania: 5 min 

12. Zakończenie zbiórki- puszczenie iskry w kręgu. Czas trwania: 5 min 
 
 

KONSPEKT ZBIÓRKI 2 
 
Cel: rozpoczęcie roku harcerskiego, podsumowanie wakacji i HAL, obchody rocznicy wybuchu II 
wojny światowej, rywalizacja między zastępami, stworzenie przyjaznej atmosfery i poczucia 
bezpieczeństwa. 
Miejsce: Urozmaicony teren – las i dogodne miejsce na przeprowadzenie ogniska. 
Czas: 3 godziny 
Potrzebne przedmioty: zapałki, bibuła, pytania na bieg, karty startowe, poczęstunek 
 
Przebieg: 
 1. Rozpoczęcie zbiórki 
Zbiórka wszystkich harcerzy z drużyny w wcześniej wybranym miejscu o ustalonej porze. 
Uroczysty apel rozpoczynający zbiórkę. Podczas zbiórki powinno mięć miejsce przeczytanie 
uroczystego rozkazu inaugurującego nowy rok harcerski. 
 2. Bieg harcerski nt.: II wojny światowej 
Informacje zawarte lub wymagające odpowiedzi od harcerzy winne być dostosowane do ich 
posiadanej wiedzy. Punkty są bez osobowe, a harcerze poruszają się po trasie z pomocą kolorowych 
faworków (bibuła rozwieszona na gałęziach przy drodze). Patrole odpowiadają na wcześniej 
przygotowanych kartach patrolowych. 
Każdy z kolei patrol po dotarciu do mety rozpoczyna zbieranie drewna na ognisko. 
 3. Ognisko 
Samo ognisko jest poświęcone wakacyjnym wspomnieniom oraz przedstawieniu zamierzeń na 
nowy rok. Po rozpoczęciu przez drużynowego, rozpaleniu ogniska, odśpiewaniu „Płonie ognisko i 
szumią knieje” harcerze zasiadają we wspólnym kręgu. Jednym z pierwszych elementów jest 
podsumowanie biegu harcerskiego, wspólna odpowiedź na trudne pytania. Następnie wspomnienia 
z wakacji, ze wspólnego obozu oraz alarmowych zbiórek. Całe spotkanie powinno uzupełniać 
piosenkami i zabawami wedle uznania prowadzącego, odpowiednio dla środowiska. Można 
spotkanie wzbogacić o mały poczęstunek. 
 4. Powrót do domów, zakończenie zbiórki 
Na zakończenie zbiórki odbywa się pokazowa musztra i wspólny przemarsz do centrum miasta lub 
najbardziej optymalnego punktu w którym następuje podsumowanie zbiórki i rozejście się do 
swoich miejsc zamieszkania. Zakończenie następuje wg ustalonych tradycji w drużynie.  

 
Powyższe materiały opracowali instruktorzy kręgu: pwd. Katarzyna Jarosz, pwd. 
Ewelina Żywek, pwd. Marcin Tur. 

 
(g.c.)
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