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Rozkazem L/9 z 15 maja 1946 Komendanta Chorągwi Dolnośląskiej we Wrocławiu 
został powołany Hufiec Żary, a Hufcowym zostaje  - Harcerz Orli Józef Pichler 
● pierwszy skład Komendy: Hufcowy HO Józef Pichler 1946 – 1948 rok,                         
z-ca - ćwik  Mieczysław Michler, sekretarz – ćwik Tadeusz Daszkiewicz 
 Również z dniem 15 maja 1946 roku powołano w Żórawiu referat drużyn żeńskich 
przekształcony w Komendę Harcerek z siedzibą na ulicy Pomorska 17 w budynku 
prywatnym Rozkazem L/1 z dnia 2 stycznia 1947 roku– skład Komendy Harcerek Hufca 
Żeńskiego:     Komendantka  - samarytanka Krystyna Warmuzińska, Z-ca   - tropicielka 
Maria Pichler, Członek Komendy Hufca – tropicielka Barbara Sobis. W 1948 roku 
obowiązki Hufcowego przejmuje ćwik Mieczysław Michler i po trzech miesiącach składa 
rezygnację (wypadek motorowy) ze względu na stan zdrowia. Zastępcą Komendanta             
od 7 czerwca 1948 roku zostaje Tadeusz Daszkiewicz. Rozkazem z dnia 1 marca 1949 
roku L4/49 zostały obie komendy połączone w jedną Komendę – Związek Harcerstwa 
Polskiego Komenda Hufca Harcerskiego w Żarach. W wyniku zmian politycznych jakie 
miały miejsce w Polsce w tamtym okresie z dniem 2 stycznia 1950 roku Komenda Hufca 
ZHP Żary została rozwiązana i podporządkowana Związkowi Młodzieży Polskiej, a pracą 
harcerską kierować zaczął wydział szkolno-harcerski Zarządu Powiatowego ZMP.            
Od marca 1950 roku funkcję Hufcowego dh Tadeusz Daszkiewicz przekazuje                     
do września 1950 roku koledze Janowi Maciejewskiemu – pracownikowi etatowemu              
ZP ZMP w Żarach. Od września 1950 roku i ponownie od 5 lutego 1957 roku 
Komendantem Organizacji Harcerskiej zostaje Kazimierz Kosiński. W  wyniku odwilży  
po październiku 1956 roku  Zjazd Łódzki dokonał  odnowy harcerstwa, w Polsce 
również te zmiany dotarły do Żar. Rozkazem Komendanta Chorągwi Dolnośląskiej z dnia                 
30 kwietnia 1958 roku Komendantem zostaje phm Ryszard Kochanowski do 15 marca 
1961 roku, kiedy to na własną prośbę rozkazem z dnia 15 marca 1961 L4/61 zostaje 
zwolniony w związku z przejściem do pracy na funkcję Powiatowego Inspektora Oświaty 
i Wychowania w Żarach. Obowiązki Komendanta przejmuje phm Kazimierz Kędziora             
do 15 marca 1963, a rozkazem L/63 Komendantem ponownie zostaje Mieczysław 
Michler. W wyniku wyborów z dnia 26 lutego 1965 roku Komendantem zostaje                  
pwd Stanisław Czerw do 3 lutego 1969 roku, kiedy to w wyniku kolejnych wyborów 
Komendantem Hufca zostaje hm Bolesław Jeśmian i pełni tą funkcję do 1972 roku.               
Po nim funkcję Komendanta przejmuje hm Marian Macias do 12 marca 1978 roku.             
Od 12 marca 1978 do 16 grudnia 1982 roku funkcję Komendantki pełni hm Krystyna 
Sontowska (obecnie Zengiel ). Od 16 grudnia 1982 roku do 31 sierpnia 1985 roku 
funkcję Komendanta pełni  hm Mirosław Zengiel. Od 1 września 1985 roku                        
do 25 listopada 1988 roku funkcję Komendantki Obejmuje phm Lidia Wołek. Od 25 
listopada 1988 roku do 7 listopada 1992 roku funkcję Komendanta pełnił  hm Wojciech 
Hercik Od 7 listopada 1992 roku i nadal funkcję Komendanta pełni hm Mirosław 
Zengiel  
                      (dane z archiwum Hufca) 

 (g.c.) 
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Będąc w ostatnich klasach Szkoły Podstawowej w 
Cybince, powiat Słubice pociągnięciem administracyjno-
organizacyjnym kierownika szkoły zostałem członkiem 
działającej w latach 1950-1956 Organizacji Harcerskiej 
Polski Ludowej (OHPL), która działała w ramach Związku 
Młodzieży Polskiej. Największym powodzeniem wśród 
harcerzy cieszyły się wówczas biegi patrolowe.  

Po przemianach politycznych – w październiku 1956 
roku, powstał Związek Harcerstwa Polskiego, do którego 
wstąpiłem będąc w I klasie Państwowego Liceum 
Pedagogicznego w Ośnie Lubuskim, powiat Sulęcin. 

Przyrzeczenie Harcerskie złożyłem 20 stycznia 1957 
roku. Należałem wówczas do 6 Drużyny im. Janusza 
Korczaka. Stopień  “Młodzika” zdobyłem 19.VI.1957. Od 
1września 1958 do 30.sierpnia 1959 pełniłem funkcję 

zastępowego, a w okresie od 1września 1959 do 27lutego 1961 byłem drużynowym w 
stopniu “wywiadowca” (stopień zatwierdzony 2.06.1960, rozkazem Komendanta Hufca w 
Sulęcinie, L.4/60). 

Bardzo popularne i lubiane przez członków mojej drużyny było zdobywanie 
sprawności harcerskich, między innymi: Niewidzialna Ręka, Sanitariusz, Lekka Stopa, 
Śpiewak, Aktor, Zwiadowca, Kuchcik, Przyjaciel Ptaków, Plastyk, Przyjaciel Dzieci i 
wiele innych. Po spełnieniu regulaminowych wymagań harcerze mieli prawo noszenia 
przyszytej do rękawa mundurka plakietki danej sprawności.  

Posiadanie jak największej ilości zdobytych sprawności, a tym samym plakietek na 
rękawie było dumą każdego harcerza, a tym samym mobilizowało innych do ich 
zdobywania. Dużą atrakcją były zawsze wyjazdy na biwaki, zloty i obozy harcerskie. 
Przez okres nauki w Studium Nauczycielskim w Zielonej Górze miałem przerwę w 
działalności harcerskiej. 

Po ukończeniu SN-u (1964) otrzymałem z Wydziału Oświaty w Żarach propozycję 
zatrudnienia. Wizytator Metodyczny, pan Henryk Domaradzki przedstawił mi do wyboru 
dwie szkoły, Liceum Ogólnokształcące i otwieraną wówczas Szkołę Podstawową Nr 8. 
Wybrałam pachnąca świeżością farb “1000-latkę”. 

Jak to było w zwyczaju, początkującym nauczycielom przydzielano między innymi 
prowadzenie harcerstwa. Tak też się stało w moim przypadku. Zostałem drużynowym 65-
tej Drużyny Harcerskiej im. Bolesława Chrobrego (mianowany Rozkazem Komendanta 
Hufca  L.7/64 z dnia 10.grudnia). Wkrótce zostałem szczepowym Szczepu Nr 8 przy 
“1000-latce” (Rozkaz Komendanta Hufca L.3/66 z dnia 15.listopada). Stopień 
Przewodnika otrzymałem 15.listopada 1966. 

Mam prawo przypuszczać, że zauważono moje zaangażowanie w sprawy ZHP skoro 
przybył do szkoły ówczesny Komendant Hufca w Żarach,  jednocześnie Podinspektor 
Szkolny, hm Stanisław Czerw i zaproponował mi przejście do pracy etatowej w 
Komendzie Hufca, na stanowisko instruktora hufca. 
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Przyjąłem propozycję i za zgodą Kierownika Szkoły i Wydziału Oświaty z dniem 

1września 1967 rozpoczęła się moja kilkuletnia praca etatowa w ZHP. Zostałem wysłany 
na kurs kadry etatowej Komend Hufców (Warszawa-3-19.11.1967). 

W Komendzie Hufca zostałem przywitany przez etatowego jej pracownika phm Jana 
Bąka. Bardzo dobrze się nam współpracowało. Jasiu był bardzo lubiany przez 
instruktorów (i nie tylko…), próbowaliśmy go ‘wyswatać’, ale nikomu się to nie udało (na 
tyle na ile wiem). 26lutego 1968 roku otrzymałem stopień podharcmistrza. Do zakresu 
moich obowiązków należało m.in. prowadzenie spraw programowo-organizacyjnych 
zlecanych przez Komendanta.  

Po odejściu Jasia  Bąka do innej pracy, zostałem mianowany na stanowisko Z-cy 
Komendanta Hufca w Żarach (czerwiec 1968), a dodatkowo zatrudniono na stanowisku 
instruktora phm Mariana Maciasa. Marian wówczas związany był ze szczepem  
“Nieprzetarty Szlak” przy Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Głuchych i 
Niedosłyszących im Kornela Makuszyńskiego w Żarach. 

Uzupełnialiśmy się we wszystkich sprawach organizacyjno-programowych. Marian 
był świetnym kolegą i doskonałym organizatorem obozów letnich. Pamiętam szczególnie 
jeden z obozów prowadzonych przez Mariana, kiedy to po ulewnych deszczach musiał 
ewakuować cały obóz i jak całą akcję bardzo sprawnie przeprowadził.  

Komendantami obozów harcerskich byli również hm Michał Senyk i hm Karol 
Mazepa. 

Siedziba Komendy Hufca mieściła się na ul. Podchorążych 24 w tak zwanym Domu 
Harcerza. Dom Kultury Dzieci i Młodzieży (zwyczajowo zwanym Domem Harcerza), w 
którym rezydowaliśmy, został przeniesiony z Placu Podchorążych 24 do budynku przy ul 
Wrocławskiej 5 (2 piętro). Zimą palono tam węglem w pięknych kaflowych piecach. Ot, 
trochę nostalgii… Obok na strychu był magazyn sprzętu obozowego, którym zarządzał 
hm Tadeusz Daszkiewicz - “Wąs”. Tadziu także prowadził bardzo skrupulatnie i po 
mistrzowsku sprawy finansowo-kwatermistrzowskie hufca, w których był nie do 
zastąpienia! Niewielu mu dorównywało, między innymi w szybkości chodzenia. I tak mu 
pozostało do dzisiaj. Kiedyśmy się spotkali, we wrześniu 2005 na Placu Ratuszowym w 
Żarach, idąc do Hufca nie mogłem za nim nadążyć.  

W roku 1969 otrzymałem stopień harcmistrza. 
Zaskakujący dla mnie przebieg miała III Konferencja Sprawozdawczo-Wyborcza  

Hufca ZHP w Żarach, która odbyła się 3marca 1969 roku. Podczas Konferencji wybrano 
nową Radę Hufca, a mnie zaproponowano objęcie funkcji  Komendanta.  Dotychczasowe 
doświadczenie w pracy etatowej w Hufcu uważałem za niewystarczające do podjęcia tak 
odpowiedzialnej decyzji. Po zapewnieniach pomocy i wsparcia wielu doświadczonych 
instruktorów – społeczników zdecydowałem się przyjąć propozycję. Szczególnie wspierał 
mnie w podjęciu tej  decyzji, nieżyjący już dzisiaj, hm Marian Lewandowski. 

Nastąpił okres intensywnej pracy, konferencji i szkoleń, obozów letnich i zimowisk, 
wielu ciekawych akcji harcerskich. 

W roku 1970-71 odbyłem kurso-konferencje: organizatorów Nieobozowej Akcji 
Letniej (Chorzów), Komendantów Hufców (Warszawa) i Komendantów zimowisk 
(Cieplice). Prowadziłem kolejne hufcowe zimowiska; w Karpaczu, Bierutowicach, 
Polanicy Zdrój i Zakopanem. 

Uczestnikiem i współorganizatorem zimowisk był hm Jerzy Wiśniewski, nasz 
kompan wielu wspaniałych zimowiskowych wypraw i wierny przyjaciel do dnia 
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dzisiejszego, który wówczas prowadził Szczep Harcerski “Harc-Łaziki” przy Zespole 
Szkół Budowlanych w Żarach. Jurek służył młodzieży swoim wielkim doświadczeniem 
pedagogicznym i niezrównanymi umiejętnościami w organizacji turystyki. Młodzież go 
kochała i tak jest do dzisiaj. Rozśpiewał wędrującą, ”budowlaną”(i nie tylko) brać, a i my, 
na Antypodach, podśpiewujemy sobie czasem “Od Turbacza wieje wiatr…”. Oj, łezka 
kręci się w oku…, ze śpiewnika, który Jurek i Irenka ofiarowali nam podczas mojego 
pobytu w ich gościnnym domu.  

Do dzisiaj, w upalnej Australii, miło wspominamy z Alą , uczestniczką niektórych z 
tych zimowisk, a od 31 lat moją żoną, te miłe czasy. 

Dużą uwagę przywiązywaliśmy w Hufcu do rozwoju zaplecza instruktorskiego. 
Ogłosiliśmy współzawodnictwo między Młodzieżowymi Kręgami Instruktorskimi.            
Była to bardzo trafna akcja. We współzawodnictwie hufcowym pierwsze miejsce zajął 
MKI przy Zespole Szkół Budowlanych w Żarach, MKI w Lipinkach Łużyckich zajął              
II miejsce, a na trzecim miejscu uplasował się MKI przy Liceum Ogólnokształcącym            
w Żarach. Jednymi z najaktywniejszych opiekunów Kręgów byli dwaj Jurkowie: hm Jerzy 
Wiśniewski oraz hm Jerzy Czapski. Przewodniczącymi zwycięskich MKI byli:                    
phm Czesław Pawlak (ZSB), przedwcześnie zmarły phm Andrzej Lewandowski (Lipinki 
Łużyckie) oraz phm Alicja Pekel (LO). Również bardzo aktywnie działał wówczas szczep 
harcerski przy Zespole Szkół Samochodowych w Żarach, prowadzony przez                        
hm Wojciecha  Łukaszewskiego. 

Roczne spisy harcerskie wykazywały stały, postępujący wzrost ilościowy członków 
organizacji w hufcu. W ogłoszonym przez Komendę Chorągwii w Zielonej Górze 
współzawodnictwie między hufcami, nasz hufiec zajął III miejsce (na 16 hufców). 
Byliśmy dumni z zdobytej wówczas pozycji. 

Bardzo silnymi ośrodkami pracy harcerskiej “Nieprzetarty Szlak” były organizacje 
przy zakładach specjalnych: Sanatorium Neuro-Psychiatrii Dziecięcej i przy Ośrodku 
Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Głuchych i Niedosłyszących im Kornela 
Makuszyńskiego. Przywiązywano tam bardzo dużą uwagę do aktywności dzieci i 
młodzieży w formach pracy harcerskiej co dawało też bardzo pozytywne wyniki w 
leczeniu schorzeń.  W ośrodkach tych ściśle  współpracowały ze sobą zespoły medyczne z 
dydaktyczno-wychowawczymi. 

Niezależnie od całorocznej, szkolnej działalności harcerskiej, Sanatorium Neuro-
Psychiatrii Dziecięcej organizował również letnie obozy harcerskie. Osobiście 
uczestniczyłem w czterech obozach Szczepu Nieprzetarty Szlak Żary były wówczas 
bardzo prężnym ośrodkiem harcerskim z aktywną, pełną inicjatyw kadrą i stanowiły wzór 
do naśladowania dla innych regionów. Spośród wielu wspaniałych instruktorów 
chciałbym wspomnieć hm Ryszarda Zalewskiego, hm Krystynę Sontowską-Zengiel, hm 
Jadwigę Rupietę, hm Tadeusza Pernaka, hm Mariana Nastalskiego, hm Jana 
Wawrzyniaka oraz hm  Jana Hanyża.  

Byli to ludzie działający w kręgu instruktorskim przy Sanatorium, Neuro-Psychiatrii 
Dziecięcej w Żarach. Prowadzili drużyny Nieprzetartego Szlaku. Duży szczep o bogatej 
tradycji i jeszcze bogatej działalności( organizowali samodzielne obozy i zimowiska). 

W osiągnięciu bardzo wysokiej lokaty żarskiego hufca we współzawodnictwie 
chorągwi zielonogórskiej duży udział miały wszystkie drużyny i szczepy harcerskie 
powiatu i miasta  Żary. Wielu instruktorów awansowało na wyższe stopnie instruktorskie, 
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7 
a część z nich otrzymała Krzyż za  Zasługi dla ZHP. 16lutego 1971  Krzyż za Zasługi 
dla ZHP. 

Bardzo serdecznie i ciepło wspominam całą armię instruktorów i harcerzy, których z 
nazwisk nie sposób tutaj wymienić. Za ich wielkie zaangażowanie, nie rzadko 
poświęcenie swojego prywatnego czasu, za naszą współpracę ale także za wspaniały czas 
spędzony na obozach letnich i zimowiskach, czas zabaw, ognisk i gawęd, 
współzawodnictwa i akcji specjalnych należą się wielkie słowa uznania. 

Korzystając z tej sposobności, raz jeszcze chcę bardzo, bardzo, bardzo 
podziękować Wam wszystkim, Kochani za wspólny i jednocześnie mój osobisty 
życiowy sukces, za jaki uważam tamten okres w moim życiu, napomknę tylko, że był 
to także okres spotkania mojej obecnej żony Ali. 

Niestety nie wszyscy są już dzisiaj wśród nas aby razem celebrować 60 lat 
działalności harcerstwa na Ziemi Żarskiej, ale należy się im cześć i wspomnienie przy 
takiej okazji, bo sercem, oddaniem sprawie i swoim działaniem przyczynili się do naszego 
wspólnego sukcesu. Myśli moje są z: Janką Orłowską, Marianem Lewandowskim, 

Henrykiem Jachem, Andrzejem Lewandowskim, Marianem 
Nastalskim… Cześć ich pamięci! 

Wysoko ceniliśmy sobie wsparcie i pomoc  Ruchu Przyjaciół 
Harcerstwa. 

Bardzo owocna była współpraca z Inspektorem Szkolnym 
panem Ryszardem Kochanowskim, a także z Przewodniczącym 
Powiatowej Rady Narodowej, który jednocześnie był 
Przewodniczącym Powiatowej Rady Ruchu Przyjaciół Harcerstwa 
panem Pawłem Pohrybnikiem. Pana Pawła Pohrybnika podczas 

otwarcia Chorągwianego Zlotu Harcerskiego w  Żarach poleciłem ‘zabrać’, a było to tak. 
Prowadziłem, jako gospodarz, apel otwierający zlot, na który przybyli przedstawiciele 
władz administracyjnych Żar. Prosząc o zabranie głosu przez pana P. Pohrybnika, 
opuściłem słowo “głosu” i powiedziałem tylko “proszę o zabranie Przewodniczącego…”. 
Na szczęście nie obraził się i wszystko odbyło się jak należy i wg ustalonego porządku. 

Tu drobna rada dla prowadzącego najbliższy zlot hufcowy, aby zwrot “zabrać głos” 
zastąpić np. „proszę o wystąpienie”. 

Następnym etapem mojej etatowej działalności harcerskiej była Komenda Chorągwi 
ZHP w Zielonej Górze, w której podjąłem pracę (1.02.1972) jako Kierownik Wydziału 
Starszoharcerskiego, a od 16.05.1973 zostałem  Z-cą Komendanta Chorągwi. W roku 
1975 przeszedłem do pracy w Wydziale Kultury Urzędu Miejskiego w Zielonej Górze na 
stanowisko Kierownika tegoż wydziału.  

W wyniku represji ‘posolidarnościowych’ zarówno Ala (moja żona) jak i ja 
straciliśmy pracę. Mimo usilnych starań, przez parę lat, nie mogliśmy znaleźć 
zatrudnienia. W takiej sytuacji zostaliśmy zmuszeni przez Służbę Bezpieczeństwa do 
opuszczenia Ojczyzny z paszportami ostemplowanymi pieczątką:  

“Z prawem jednokrotnego przekroczenia granicy polskiej”. 
Od roku 1985 mieszkamy w Australii, która życzliwie udzieliła nam azylu 

politycznego.  
 
Z harcerskim pozdrowieniem  

hm. BOLESŁAW JEŚMAN 
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Postawiłem sobie to pytanie po 40 latach mojej pracy 
zawodowej, jako instruktora harcerskiego i nauczyciela – 
wychowawcy. 

Odpowiedź mieści się w jednym zdaniu. Był to doskonały 
sprawdzian moich umiejętności organizatorskich oraz służenia 
innym. Tym, którzy dopiero wchodzili w życie – zuchom i 
harcerzom, jak i swoim wspaniałym kolegom, przyjaciołom z 
którymi miałem przyjemność razem ponosić trudy 
instruktorskiej pracy. Nie wymieniam tu nikogo z nazwiska bo 
byłaby to ogromna lista, gdyż na sukcesy Hufca pracowaliśmy 
wszyscy. 

Myślę, że w materiałach jakie znajdą się w Izbie Tradycji 
każdy instruktor znajdzie swój ślad. 

Wydawać się może, że skoro dziś wiem czym było dla mnie harcerstwo, to również          
z pełną świadomością i przyjemnością podjąłem pracę instruktora ZHP. 

Moje pierwsze kroki pracy instruktorskiej odbyły się podczas praktyk zawodowych 
na Studium Nauczycielskim w Gorzowie Wielkopolskim (1962-1964). Po ukończeniu 
Studium Nauczycielskiego dostałem skierowanie do Państwowego Zakładu dla Dzieci 
Głuchych i Niedosłyszących w Żarach ( obecnie Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla 
Dzieci Głuchych i Niedosłyszących). Ja jako najmłodszy członek kadry dydaktyczno 
wychowawczej miałem do czynienia z harcerstwem więc dyrektor Zakładu mgr Tadeusz 
Kuźniarski postanowił, że muszę pojechać na kurs instruktorów ZHP „Nieprzetarty 
Szlak” zorganizowany przez Hm Marię Łyczko-szefa „Nieprzetartego Szlaku z siedzibą w 
Krakowie. Choć miałem inne plany wakacyjne to takiego polecenia nie wykonać i nie 
mogłem odmówić dyr. Zakładu – również instruktorowi ZHP. Zakład wyposażył mnie w 
pełen ekwipunek ( mundur, plecak, niezbędnik… ) tak jak wyposaża się żołnierza 
wcielonego do armii. Dostałem również służbową delegację na przejazd z Żar do 
miejscowości Ujsoły – Danielce, gdzie pod namiotami na pięknej górskiej polanie 
rozbiliśmy obóz szkoleniowy trwający ponad miesiąc. 

Spotkałem tu wielu wspaniałych instruktorów „Nieprzetartego Szlaku” z Zakładów 
Opiekuńczo – Wychowawczych z całej Polski – to niezapomniane przyjaźnie 
wspominane przeze mnie do dnia dzisiejszego.  
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Wyposażony na obozie szkoleniowym w nową wiedzę z metodyki pracy harcerskiej 

jak również zapoznany z wieloma doświadczeniami instruktorów z innych placówek 
zastanawiałem się, jak to wszystko zrealizować w pracy z dziećmi głuchymi, czy to 
możliwe. 

Wpadłem na pomysł aby na Radzie Pedagogicznej (wrzesień 1965r.) zaproponować 
prowadzenie zajęć świetlicowych w grupach wychowawczych z zastosowaniem form 
pracy na bazie metodyki harcerskiej. 

Pierwsza reakcja wychowawców była negatywna.  
Hmm  „Kto to ma robić ?  - My tak nie potrafimy bo nie mamy takiej wiedzy” 
 „Mamy zrezygnować ze starych, sprawdzonych form pracy wychowawczej ?”. 
Ponieważ poparł mnie dyrektor Kuźniarki, więc moja szansa na upowszechnienie 

wzorców pracy harcerskiej wśród dzieci głuchych w Zakładzie wzrosła. Ale też spadł na 
mnie duży problem szkolenia wychowawców -  w jaki sposób posługiwać się formami 
pracy harcerskiej w grupach wychowawczych. Powoli z pewnymi oporami, ale 
systematycznie zaczęło rosną zaufanie nauczycieli i wychowawców do tej formy pracy. 

Najpierw utworzyliśmy dwie drużyny harcerskie – męską, prowadzona przeze mnie i 
żeńską prowadzona przez Dh. Raźniak, która z pracą harcerską wśród dzieci specjalnej 
troski spotkała się podczas studiów na Instytucie Pedagogiki Specjalnej w Warszawie. 

Dh. Ziuta wiele w tej pracy mi  pomogła .  Po roku  pracy szeregi harcerzy w 
PZWDG tak się rozrosły, że Komenda Hufca powołała szczep harcerski, a mnie 
mianowano Komendantem tego szczepu. Lata 1965-1968 to czas, w którym do pracy w 
harcerstwie zaangażowało się wielu nauczycieli, wychowawców: Alojzy Kościelny, 
Bronia Sańko, Jola Sańko, Czesław Pieloch, Krystyna Macias, Stanisław Prochera, Ewa 
Zduniak, Helena Bzowa. 

Komenda Hufca widocznie naszą pracę harcerską w PZWDG dostrzegła, gdyż 
nieoczekiwanie ówczesny Komendant Hufca Dh Czerw zaproponował mi pracę na etacie 
instruktora w Hufcu 

Ja z tej propozycji ucieszyłem się, gdyż dostrzegłem olbrzymią możliwość szerszej 
działalności harcerskiej. W Hufcu zostałem bardzo mile przyjęty przez Dh. Bolka 
Jeśmana , zastępcę Komendanta Hufca i kwatermistrza-Tadzia Daszkiewicza. 

Lata pracy w Hufcu to: 
1.09.1968 – 1.05.1969 – instruktor Komendy Hufca 
1.05.1969 – 1.06.1972 – z – ca Komendy Hufca 
1.06.1972 –  1.09.1978 – Komendant Hufca 
1.09.1978 – 1.09.1979 – Pełnomocnik K.Ch.d/s Operacja „Baza” z siedzibą                  

w Komendzie Hufca Żary. 
Te 10 lat pracy etatowej w harcerstwie to czas wspaniałej rodzinnej atmosfery w 

gronie instruktorskim. Czas poznawania wielu wspaniałych ludzi, nauczycieli, 
wychowawców, którzy darzyli się wzajemną sympatią i z ambicją podchodzili do każdej 
pracy, do każdego zadania. 

Każdemu drużynowemu, komendantowi  szczepu zależało aby czymś ciekawym się 
w Hufcu wyróżnić. Dzięki ich działalności Hufiec Żary był jednym z najlepszych w 
Chorągwi. 

Dh Krystyno i Dh Tadziu   czy pamiętacie tą atmosferę  ??? 
Zajmowaliśmy zawsze czołowe miejsce w akcjach letnich i zimowych, różnego 

rodzaju współzawodnictwie między Hufcami. 
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Hufiec Żary jako jeden z pierwszych zaczął organizować stałą bazę obozową – 
Łukęcin. Tej atmosfery nie da się zapomnieć po dziś wspominam te działania z łezką             
w oku – „…ach co to byli za ludzie…” 

Reprezentowany również wiele razy na zlotach ogólnopolskich Chorągwi Lubuskiej. 
Doskonale robił to szczep przy Zespole Szkół Budowlanych Dh. Jurka 

Wiśniewskiego – popularne „Łaziki”. 
Pewnym wyróżnieniem dla Hufca Żary było powierzenie przez Komendę Chorągwi 

prowadzenia „Operacji Bieszczady 40”, które prowadziliśmy w imieniu Komendy 
Chorągwi samodzielnie przy pełnym zabezpieczeniu żarskiej kadry instruktorskiej                   
i udziale młodzieży z drużyn starszoharcerskich.  

 
Plakietki z operacji „Bieszczady” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hufiec Żary zawsze dbał o to by zabezpieczyć sobie własną bazę obozową, jak 

również pozyskać „sponsorów” którzy wspierali nas w działaniach, szczególnie w akcji 
letniej. Do nich należały ówczesne Żarskie Zakłady Pracy, przy dużym wsparciu 
Wydziału Oświaty na czele z inspektorem Hm Ryszardem Kochanowskim. 

Przy tym Komenda Hufca zawsze mogła liczyć na pomoc dużego grona instruktorów 
skupionych w kręgu instruktorskim przy Hufcu. 

Do nich należały Dh i Dh Stanisława Palus (z-ca KH 1972r.) Krystyna Sontowska     
(z-ca KH od 1973r.) Jadwiga Rupieta , Krystyna Łocik-Michalska, Krystyna Świątek, 
Helena Murzyłowska, Janina i Rudolf Orłowscy, Irena i Jerzy Wiśniewscy, Edward 
Kmetyk, Marian Lewandowski, Jurek Czapski, Karol Mazepa ,Heniu Jach, Michał Senyk, 
Wojtek Łukaszewski, Wiesiek Niczewski, Marian Nastalski, Ryszard Zalewski, Ania 
Puszczyk, Rysiu Koper (oficer WP, łącznik, zabezpieczający współpracę z wojskiem)             
i wielu innych. 

Na szczególne podkreślenie zasługuje Dh. Tadeusz Daszkiewicz, który od ponad            
40 lat po dzień dzisiejszy pełni funkcje kwatermistrza  

Hufca. Jest to żywy przykład, że harcerzem się nie bywa ale jest się nim zawsze –            
do końca życia. Nie sposób wymienić wszystkich z którymi się współpracowało gdyż              
w tych latach było to około 170 osobowa grupa instruktorów. 

Wszystkim serdecznie dziękuję za wspólnie wykonaną pracę i mile spędzony czas. 
Z pracą etatową w Hufcu Żary pożegnałem się we wrześniu 1977 roku odchodząc          

do pracy W K.CH jako pełnomocnik d/ s Operacja „Baza”. 
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Po dzień dzisiejszy kiedy pisze te wspomnienia cieszę się, że udało mi się skłonić 

moją ówczesną zastępczynię Dh. Krystynę Sontowską aby zgodziła się przejąć po mnie 
funkcję komendanta Hufca Żary. Gdyż dzięki jej wspaniałemu zaangażowaniu                         
i umiejętnościom organizacyjnym Hufiec Żary przetrwał pomimo tylu zmianom 
politycznym i gospodarczym w Polsce, co nie udało się wielu innym Hufcom.  

Szczególne słowa uznania należą się również obecnemu K H. DH. Mirkowi 
Zengielowi, który od początku wspierał Dh. Krystynę jako komendanta Hufca. 

Czego efektem jest obecne zaangażowanie całej rodziny Zengielów w pracę 
instruktorską Hufca Żary. 

Dzięki Wam Dh. Krystyno i Dh. Mirku  i wokół Was skupionym Instruktorom 
Hufiec Żary przetrwał wszelkie dziejowe burze i dziś możemy świętować 60 – lecie jego 
narodzin. 

W dniu obchodów tej pięknej rocznicy życzę wszystkim zuchom, harcerzom              
i instruktorom Hufca Żary dalszych sukcesów i spotkania się na kolejnych rocznicowych 
zlotach. 

Harcerzem nie bywa się, ale jest się nim zawsze – do końca życia 
 

hm. MARIAN MACIAS  
 
 

 
 

  
 
 
 
 

 Piętnasty rok, a czternasty raz miało miejsce kolejne spotkanie dziesięcioosobowej 
osobowej grupy instruktorów Hufca ZHP Żary i dziewięciu skautów z Niemiec - Kręgu 
„Dzieło Rodzin” z VCP. W majowe weekendy organizowane są spotkania raz ze strony 
instruktorów z hufca żarskiego, a w kolejnym roku przez stronę niemiecką. W tym roku 
my byliśmy gośćmi naszych druhów w Niemczech w rejonie Neuburga. Sześciodniowy 
pobyt dla obu stron był kolejną okazją do bliższego poznania się, wspólnej wymiany 
poglądów, a przede wszystkim zwiedzania kolejnego Landu w Niemczech tym razem 
Saksonii – Anhald i po części Turyngii. Gospodarze bardzo szczegółowo przygotowali 
program naszego pobytu starając się tradycyjnie pokazać nam jak najwięcej oraz 
zorganizować spotkania z ciekawymi ludźmi i zadbać o nasze samopoczucie oraz 
aktywny wypoczynek. Mieszkaliśmy w jednym z 34 obiektów turystycznych Forderverein 
Evangelische Tagungs und Freizeithauser w urokliwej miejscowości Thalwinkel.                  
Po przyjeździe, zakwaterowaniu i krótkim odpoczynku zostaliśmy zapoznani                    
z programem naszego pobytu na najbliższe dni. Po kolacji przedstawiliśmy wydarzenia 
jakie miały miejsce w naszych środowiskach od poprzedniego spotkania rok temu                  
w Kudowie. Na drugi dzień po porannej  modlitwie pojechaliśmy zwiedzać zamek                   
w Neuburgu, który w ostatnich latach został pieczołowicie odbudowany i odrestaurowany. 
Zamek zbudowany w 1170 roku przez Ludwika Żelaznego spełniał funkcje obronnej 
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twierdzy. Poszczególne pomieszczenia pieczołowicie odrestaurowano nadając                       
im pierwotny wygląd. Wiele legend i opowieści jakie są związane z zamkiem, jego 
ciekawa historia, a szczególnie kolejnych panujących na zamku stanowi ciekawy obiekt 
godny zwiedzenia. W drodze powrotnej zwiedziliśmy „Kamienny Album”, to jest 
kilkanaście wyrytych malowideł na skale przedstawiających wydarzenia z życia 
pierwszych Chrześcijan po czasy działalności i nauki Chrystusa. Zachowane są w bardzo 
dobrym stanie, do tych wydarzeń każdego kolejnego poranka w czasie modlitwy 
nawiązywali nasi gospodarze. Po obiedzie zostaliśmy zawiezieni do obserwatorium 
astronomicznego – słonecznego Goseck. Zostało ono odkryte kilka lat temu ze zdjęć 
satelitarnych i w wyniku prac archeologicznych odkopano miejsce w kształcie dwóch  
średnic kół wyłożonych wysokimi ponad dwumetrowymi słupami gdzie z trzech 
miejscach widoczna jest przestrzeń i tak 4800 lat przed narodzinami Chrystusa ówcześni 
uczeni mogli powiedzieć, obliczyć kiedy będzie najlepszy czas na zasiewy i na zbiory. 
Jaka będzie kolejna pora roku. Świadczy to o dużej wiedzy astronomicznej na tamte 
odległe czasy w prahistorii. Miejsce to cieszy się dużym zainteresowaniem turystów 
niemieckich jaki spotkaliśmy podczas zwiedzania wielu. 
Wieczorem miało miejsce spotkanie z wikarym – kobieta, która przedstawiła nam                       
i naszym gospodarzom ogólną sytuacje kościoła protestanckiego niemieckiego w swoim 
landzie, a szczególnie swoim powiecie. W niedzielę uczestniczyliśmy we Mszy Świętej 
prowadzonej przez wymienioną wikary w kościele kilkanaście metrów oddalonego                    
od naszego miejsca zamieszkania. Wielkim zaskoczeniem dla nas była obecność na mszy 
miejscowych mieszkańców ... jedna osoba, poza tym jest w tym kościele msza raz                      
w miesiącu. Po południu udaliśmy się do miejscowości Nebra .... 
W poniedziałek do południa udaliśmy się do parku krajobrazowego Tolau-Talern celem 
zwiedzenia z przewodniczką hodowli orchidei. Jest tu największe skupisko orchidei               
w Niemczech poza Bawarią  i w czasie ich rozkwitu na przełomie maja i czerwca jedno            
z trzech najpiękniejszych miejsc w Niemczech, gdzie około 30 tysięcy rośnie tych 
pięknych kwiatów dając niecodzienny widok. Ta pora roku to dopiero początek rozwoju 
tych pięknych kwiatów, ale piękne tereny – krajobraz różnorodny drzewostan uzupełniły 
braki natury wynikające z wczesnej pory (oglądając za miesiąc ten teren będzie                         
w przepięknej krasie). Ale brak pięknych rozwiniętych orchidei do południa wynagrodziła 
nam poobiednia wycieczka do Mamleben do średniowiecznego klasztoru. Klasztor w tej 
miejscowości jeden z pierwszych zbudowany za czasów słynnych Ottonów - cesarzy 
niemieckich w swoim rozkwicie musiał wyglądać znakomicie. Obecnie dzięki dużym 
nakładom finansowym i pracą archeologicznym w dużej części przywrócono                       
we fragmentach stan pierwotny. Sale muzealne, gdzie na zdjęciach, szkicach, mapach, 
szkieletach – bryłach poszczególnych budowli i informacji przewodnika można sobie 
wyobrazić o randze i znaczeniu tego klasztoru w życiu religijnym ówczesnych Niemiec. 
Jeden z wieczorów tradycyjnie jest poświecony wydarzeniom społeczno-politycznym 
jakie miały miejsce w obu krajach. Poszczególni prelegenci z naszych grup referowali ten 
temat. A następnie odbyła się dyskusja na interesujące tematy poszczególnych 
uczestników spotkania. We wtorek pojechaliśmy do miasta Gethego i Schillera czyli               
do Weimaru. Poza zwiedzaniem miasta z przewodnikiem zwiedziliśmy dom Gethego,             
po którym oprowadzał nas przewodnik austriacki. Miasto jest bardzo ładne wpisane na 
listę światowego dziedzictwa, dzięki temu uzyskało dodatkowe środki na renowację wielu 
obiektów co przedstawiają wyjątkowa wartość architektoniczną. Bardzo piękna jest 
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starówka oraz park. W drodze powrotnej zwiedziliśmy park w Tiefurdzie założony                
w połowie XIX wieku. Szczególny urok parku wynika z jego położenia, pięknie 
pofałdowany teren, który przecina kręta rzeczka dodaje tylko uroku. Duża ilość rzeźb,       
różnych budowli mówiących o przeszłości stanowi ciekawą całość godną zwiedzenia. 
Zieleń i alejki pieczołowicie zadbane, piękna słoneczna pogoda i duża ilość spacerujących 
i zwiedzających. 
 Ostatni wieczór to degustacja wina przez wytrawnego przedstawiciela tej branży                      
z Neuburaga. 
 Historia winiarstwa w tym rejonie jest bardzo dawna i ma bogate tradycje.                       
A znajomość i znawstwo świadczy o koneserach znakomitych win, które są w tych 
stronach bardziej niż piwo przez Niemców cenione. Zastosowanie odpowiedniego wina 
do danego posiłku, pory dnia i towarzystwa jest czymś naturalnym. Umiejętność 
degustacji, spożywania jego jest czymś naturalnym, istotnym dla osoby, która                       
ma określoną wiedzę i poznała tajniki znakomitego królewskiego trunku. Ostatni dzień             
to zwiedzanie miasta Naumburga z przewodnikiem z magistratu, a szczególnie katedry            
i wysłuchanie koncertu utworów Jana Serbastiana Bacha na organach słynnego 
Hildebrandta punktualnie o godzinie 12.00 w kościele pw Stanisława Wenzela.                     
W katedrze jest polski akcent w postaci rzeźby białogłowy, śmiejącej się Polki. Ogrom 
katedry, cztery wspaniałe wieże, wystrój wnętrz i wspaniałe w bardzo dobrym 
pierwotnym stanie zachowane rzeźby i płaskorzeźby powodują, że katedra jest jedną                
z najpiękniejszych na terenie Niemiec. Godnym uwagi jest rynek, podobny do rynku              
w Torgau oraz cały szereg zabytkowych stanowiących wspaniałą przeszłość kamieniczek. 
Miasto to miało szczęście, druga wojna światowa prawie go nie dotknęła i dlatego wiele 
zabytków architektury zachowało swój stan pierwotny, aczkolwiek na przestrzeni wieków 
było przebudowywanych i zmieniało swój kształt i znaczenie. Jest to kolejne miasto na 
trasie naszej wycieczki bardzo ciekawe pod względem historycznym i architektonicznym, 
godnym zwiedzenia, jeżeli takowa sposobność się nadarzy. Dni spędzone u naszych 
przyjaciół przebiegły bardzo szybko i tylko pozostał nam rewanż za rok w Polsce, a jaki 
tym razem rejon Polski my pokażemy czas pokaże. Pożegnanie było bardzo mile                     
i serdeczne.                                    

hm. MIROSŁAW ZENGIEL 
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 Pod takim hasłem przebiegał tegoroczny „Tydzień Ekologiczny”, który przez 
drużyny harcerskie, zastępy, patrole i szkolne koła Ligi Ochrony Przyrody był 
realizowany w okresie od 20 do 26 kwietnia 2006 roku. Zadań do realizacji było kilka,            
a mianowicie należało wykonać plakat p.t. „Moja Ziemia” w formacie A-3 lub A-4, 
którego tematem w tym roku były ptaki – „Przyroda wokół nas – ptaki”. Prace zostały 
nadesłane z kilkunastu szkół oraz z przedszkola nr 7 w Żarach. Wystawa prac miała 
miejsce w holu i na świetlicy szkolnej w Szkole Podstawowej nr 1w Żarach, gdzie w tym 
roku odbyła się Sesja Ekologiczna. Drugim zadaniem był „Foto – konkurs – Przyrodnicze 
osobliwości naszego miasta i okolicy”, m.in. zdjęcia ciekawych przykładów drzew                     
i krzewów oraz roślin. Zadanie trzecie polegało na wykonaniu zwiadu ekologicznego w 
najbliższej okolicy, w pobliżu miejsca zamieszkania i wykonanie ewidencji ciekawych, 
interesujących miejsc godnych popularyzacji wśród najbliższych i znajomych, koleżanek 
czy kolegów. A przy tym należało zwrócić uwagę i opisać dzikie wysypiska śmieci o ile 
takowe zostaną przez zwiadowców zauważone i wykryte, a następnie opisane.                       
Z uzyskanej dokumentacji wynika, że najbliższe tereny leśne wokół Żar w znacznym 
stopniu zmieniły swój wygląd estetyczny. Zdecydowanie na terenach podmiejskich jest 
czyściej niż kilka lat temu. Jest to zapewne wynikiem edukacji ekologicznej oraz pracy 
odpowiednich służb. Nie bez znaczenia jest wzrost świadomości mieszkańców naszego 
miasta.  
 Tradycyjnie już od kilku lat trzydniowy biwak do Świbnej w ramach Tygodnia 
„Zielonym Szlakiem”, cieszy się dużym zainteresowaniem. Trasę 17 kilometrową                    
do Ośrodka uczestnicy pokonali w nader bardzo dobrej kondycji i wspaniałym 
samopoczuciu. Zadania jakie były do zrealizowania na trasie to m.in. opisanie ciekawych 
zauważonych w czasie wędrówki miejsc, drzew, krzewów. Szczególnie należało zwrócić 
uwagę na budzącą się przyrodę. Bacznie obserwować i zawracać uwagę oraz nasłuchiwać 
jak zachowują się mieszkańcy lasu. Jak stwierdzili generalnie wszyscy, ptaki                           
są nieodzownymi bardzo miłymi często dającymi znać o sobie mieszkańcami lasu. Można 
było zauważyć pojedynczą biegnącą sarnę. Rośliny, drzewa i krzewy dopiero dawały 
oznaki budzącej się przyrody po okresie zimowym. Zima w tym roku szczególnie 
trzymała długo, a przy tym była mroźna. Trud marszu wszystkim zrekompensował 
wspaniały kominek poświęcony opowieściom o Ośrodku, otaczającej go przyrodzie oraz 
opowiadaniom uczestników na temat przyrody i ciekawostek napotkanych podczas 
marszu.  
 W dniu następnym pod kierunkiem pwd. Krystiana Czerwińskiego uczestnicy zostali 
podzieleni na patrole do realizacji zadań przyrodniczych w świbnińskim lesie. Na drugi 
wieczór kominek był realizowany przez poszczególne zastępy, a drugi dzień wspólnego 
pobytu po jednym dachem i realizacja wspólnych zadań pozwoliła się już wszystkim 
poznać i zaznajomić na tyle dobrze, że i czas dwóch godzin przeznaczonych na wieczorne 
spotkanie przebiegł bardzo szybko. Apel podsumowujący w trzecim dniu zakończył nasz 
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trzydniowy wspólny pobyt  w Ośrodku, krąg pożegnalny i wyjazd do domu zakończył 
naszą przygodę z przyrodą w tym urokliwym zakątku naszego powiatu. Wszyscy 
umówiliśmy się na spotkanie podczas Sesji Ekologicznej.  
 W poniedziałek 24 kwietnia 2006 roku dla chętnych odbył się „Marsz na orientację” 
po „Zielonym Lesie”. Trasa wiodła od placu szkolnego na terenie Szkoły Podstawowej             
nr 2, przez „Zielony Las” do stadionu Syrena. W czasie odprawy każdy patrol został 
zapoznany z zadaniami, jakie należy wykonać na trasie oraz dostał mapkę z naniesionymi 
dziewięcioma punktami, które należało znaleźć na trasie. Dany punkt to dostojne drzewo, 
na którym należało dokonać pomiaru średnicy na odpowiedniej wysokości. Czas                   
na wykonanie zadania wynosił 2 godziny, za minutę spóźnienia dany patrol otrzymywał 
minutę karną. 30 minutowe spóźnienie mogło zdyskwalifikować dany patrol. Wszystkie 
patrole zmieściły się w czasie. Gorzej było z dokładnością pomiarów wykonania ich na 
każdym drzewie oraz znalezieniem wszystkich drzew.  
 W marszu uczestniczyło 76 osób w 11 patrolach. „Tydzień Ekologiczny” został 
podsumowany podczas „Sesji Ekologicznej” w Szkole Podstawowej nr 1 w Żarach. 
Organizatorzy dokonali podsumowania zadań jakie trzeba było wykonać  w ramach 
„Tygodnia Ekologicznego”, a zwycięskim patrolom, zastępom czy poszczególnym 
uczestnikom za zajęcie pierwszych miejsc zostały wręczone nagrody i dyplomy. 
Fundatorem nagród był Burmistrz Miasta Żary.  
 W części pierwszej sesji gospodarze, członkowie Szkolnego Koła Ligi Ochrony 
Przyrody pod kierunkiem mgr Izabeli Żemojtel przedstawili program ekologiczny. Były 
wiersze, piosenki oraz przedstawiono zadania jakie koło realizuje w ciągu roku w ramach 
swoich zajęć ekologicznych. W tym roku dokonano liczenia ptaków jakie znajdują się na 
terenie Osiedla w pobliskim parku, gdzie swoją siedzibę ma Szkoła Podstawowa nr 1. 
Opiekunka SK LOP Szkoły Podstawowej nr 2 w Lubsku mgr Ewa Żemojtel-Soszka 
dokonał prezentacji programu przyrodniczego, pakietu edukacyjnego pt. „Przyroda wokół 
nas - Ptaki” jaki realizują w ramach ogólnopolskiej akcji liczenia bociana w swoim 
środowisku. Na temat ptaków referat wygłosiła mgr inż. Ewa Krauze-Michalska 
dyrektorka SP –1 w Żarach. Pan mgr Tadeusz Kordylewski dokonał prezentacji pisma 
szkolnego „W szkolnym rytmie”, w którym to miesięczniku cyklicznie od sześciu lat 
ukazują się liczne artykuły na temat ekologii i przyrody w dużym stopniu redagowane 
przez młodzież. Gośćmi Sesji byli: Przewodnicząca Rady Powiatu Irena Marciniak, 
Naczelniczka Wydziału Oświaty w Żarach Elżbieta Łobacz-Bącal oraz jej zastępczyni 
Urszula Rzeźnik.  
 Stałymi gośćmi są „ludzie lasu”, nasi sojusznicy: pani Boniec z „Zielonego Lasu”             
i przedstawiciel Nadleśnictwa z Lipinek Łużyckich Damian Sandak. Liczba uczestników 
w poszczególnych propozycjach programowych, a szczególnie dorobek „Tygodnia 
Ekologicznego” świadczą o ciągle bardzo dużej popularności, jakimi się cieszą 
propozycje programowe Komendy Hufca ZHP Żary realizowane już od kilkunastu lat.                     

                                                                                                                                      
 
 
 
 
 

MIŁOŚNICY PRZYRODY 
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Pięćdziesiąt numerów „stuknęło”, jak jeden dzień... 
  
 Nasza redakcja obchodziła wydanie pięćdziesiątego numeru gazetki Goniec. Wydanie 
tylu numerów zajęło nam siedem lat. Jedni mogą powiedzieć, że długo inni, że mało, ale 
dla nas to okres wytężonej pracy organizacyjnej. Przy okazji Zbiórki Sprawozdawczo-
Wyborczej Hufca w restauracji Hajduk wraz z Komendą Hufca i przy pomocy 
zaprzyjaźnionej firmy zorganizowaliśmy spotkanie instruktorek i instruktorów naszego 
hufca. Komendant hufca przedstawił sprawozdanie z ostatnich dwóch lat pracy głos 
zabrały wszystkie komisje, władze chorągwi, zaangażowani w prace instruktorzy.  
 Po części oficjalnej przyszła pora na redakcję Gońca. Po raz kolejny przyznaliśmy 
najbardziej zaangażowanym w prace współpracownikom okolicznościowe dyplomy. 
Podziękowania otrzymali hm. Krystyna Zengiel, phm. Marcin Tur. Komenda Hufca 
obdarowała nas pięknymi długopisami, które mają nas wesprzeć w pracy na co dzień, 
przemówieniom i podziękowaniom nie było by końca, gdyby na sale nie wniesiono tortu z 
logo Gońca. Tort był wyśmienity a jego przygotowanie na pewno zajęło dużo czasu. Był 
czas na pamiątkowe fotografie, życzenia, podziękowania. Cieszymy się, że trud redakcji 
jest doceniany wśród członków naszego hufca. Mamy też nadzieję, że mimo życiowych 
przeszkód uda nam się zorganizować takie samo spotkanie na setny numer Gońca. 
Powodzenie tego zadania zależy przede wszystkim od Was bo przecież materiały do 
gazetki dostarczacie Wy, drodzy czytelnicy.  
 Wszystkim, którzy nas odwiedzili bardzo serdecznie dziękujemy za przybycie, 
dziękujemy komendzie hufca za pomoc, sponsorowi oraz restauracji Hajduk za 
wyśmienite menu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(g.c.) 
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 W dniach 4-6 maja 2006 roku w Ośrodku Harcerskim „Leśny Dwór” w Świbnej 
odbył się XV Jubileuszowy Zlot Drużyn Nieprzetartego Szlaku. Głównym organizatorem 
była Komenda Hufca ZHP Żary przy współudziale Komendy Chorągwi w Zielonej Górze, 
sojuszników oraz przyjaciół. 
 Tym razem stawili się uczestnicy z następujących środowisk, m.in.: 10 DH 
”Dreptaki” z Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Górzykowie, Krąg Harcerski „Rosa”                           
z Kożuchowa, 36 DH ”Cicha Stopa” i 37 DH ”Leśna Gromada” z Domu Pomocy 
Społecznej z Miłowic, 5 DH” Leśni’ z SOS-W z Gubina, 10 DH ”Dreptaki” PDPS z 
Rokitna, 12 DH” Draptaki” SOS-W ze Słubic, 14 DH ”Wichry” i 18 DH ”Rajdowcy” z 
SP–8 z Żagania, 14 i 15 DH ”Turystyczna” z Zespołu Szkół Specjalnych z Żar, 6 DH im 
M. Konopnickiej z SOS-W z Sulęcina, 21 DH ”Korniki” z SOS-W ze Strzelec 
Krajeńskich. Instruktorka phm Renata Wleklińska z Ośrodka dla Dzieci z Wadami Mowy 
i Słuchu z Żar. Obecnie  mieszka w Warszawie (szkoda że nie było reprezentacji z tego 
Ośrodka) 
 Za drużynę sztabową pracowała 4 DH „Ogniste Smoki” pwd Krystiana 
Czerwińskiego z Piotrowa. W sumie 121 osób, z 11 środowisk i 13 drużyn. Podstawowym 
celem zlotów jest stwarzanie możliwości prezentacji dorobku poszczególnych drużyn              
z terenów Chorągwi Lubuskiej. Aktywizacja środowisk Nieprzetartego Szlaku, spotkanie 
się drużynowych - wychowawców, wymiana doświadczeń instruktorskich. Zadania, jakie 
należało wykonać przyjeżdżając na zlot, były następujące: wykonać kartę do kroniki Zlotu 
„Moja drużyna na XV Zlot NS  przywieść jeden upominek przez uczestnika zlotu, 
przygotować program na ognisko „Moja drużyna tańczy i śpiewa”. Zebrać swoje kroniki, 
proporce, totemy, puchary i inne materiały do wystawy prezentującej dorobek drużyny, 
który to zostanie urządzony w drugim dniu zlotu przez każdą drużynę. Instruktorzy mieli 
przygotować program na spotkanie z Komendantką Chorągwi Lubuskiej hm Elżbietą 
Maciejewską – „Wspomnienia po latach ...”. Po przyjeździe i zakwaterowaniu w czwartek 
odbył się apel, a po kolacji ognisko tematyczne na, którym drużyny zaprezentowały swój 
dorobek z działalności w swoich środowiskach. 
 W piątek wszyscy uczestnicy z opiekunami pojechali na wycieczkę do Żagania. 
Zwiedziliśmy m.in. Stalag VIII c i Pałac Żagański. W Stalagu szczególnie chłopcom, ale            
i dziewczętom przypadł do gustu tunel Harry, z którego wielu skorzystało przejeżdżając 
się na wózku. Gospodarze opowiedzieli o tragicznych losach więźniów obozu, pokazali 
salę wystawową. Młodzież z dużym zainteresowaniem słuchała informacji na temat życia 
obozowego i „wielkiej ucieczki” jaką dokonali więźniowie. Chłopców interesowała 
sprawa wykonania tunelu przez więźniów. W pałacu na wszystkich wielkie wrażenie 
zrobiła unikalna kolekcja maszkaronów na ścianach pałacu, a szczególnie diabłów. 
 Dziękujemy dyrekcji obu muzeów za ulgowe potraktowanie naszej wizyty w obu 
muzeach.  
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 Po obiedzie odbył się bieg sprawnościowy drużyn, punkty były następujące: 
strzelanie z wiatrówki do balonów, ślimak, rzut szyszkami do wiadra, zabawa z chustą 
integracyjną, wędka szczęścia oraz pokaz dwóch wozów strażackie jeden z Lubska, a 
drugi z Sieniawy Żarskiej. W międzyczasie o godzinie 16.00 odbył się alarmowy apel. 
Apel w którym uczestniczyła Komendantka Chorągwi hm E.Maciejewska, Naczelniczka 
Wydziału Oświaty reprezentująca Burmistrza Miasta Żary, dyrektorzy m.in. Alina Rapacz 
z Żar, Urszula Łysak z Żagania. 
 Wszystkim drużynowym, którzy brali udział w Zlocie zostały wręczone 
okolicznościowe dyplomy. Wielu z nich było już XV raz, czyli są stałymi bywalcami na 
naszym zlocie. Były słowa podziękowania skierowane pod adresem drużynowych w 
obecności członków poszczególnych drużyn, dyrekcji szkół. Po apelu odbyła się 
prezentacja drużyn na poszczególnych stoiskach oraz zakończono tor przeszkód. 
Drużynowi spotkali się przy herbatce w sali kominkowej, gdzie dh Komendantka 
dokonała prezentacji dorobku 48 letniej działalności istnienia ruchu drużyn 
Nieprzetartego Szlaku w Polsce  i Chorągwi Lubuskiej. Wieczorem odbyła się 
oczekiwana dyskoteka, wszyscy bawili się świetnie do późnych godzin, do ciszy nocnej. 
W sobotę po śniadaniu odbył się apel. Drużyny otrzymały zadania do realizacji, należało 
idąc znakami patrolowymi znaleźć „skarb”.  O godzinie 11.00 odbył się apel pożegnalny, 
drużynom i drużynowym wręczone zostały dyplomy. 
 Zrobione zostały zdjęcia. Spotkanie zakończono kręgiem i umówiono się na następne 
spotkanie we wrześniu 2006 roku. Możliwość dwóch spotkań – Zlotów w ciągu roku jest 
możliwa tylko dzięki pomocy finansowej Ośrodków, Urzędu Marszałkowskiego i pomocy 
Finansowej Starostwa i Urzędu Miasta w Żarach oraz pomocy przyjaciół i sojuszników za 
co serdecznie dziękujemy.      
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

KOMENDANT ZLOTU  
hm. MIROSŁAW ZENGIEL 

 
 Informujemy, że w ramach VI ogólnopolskiego Festiwalu Sztuki Małego dziecka pod 
hasłem „RADOŚĆ”, odbywającego się w Łodzi, został ogłoszony konkurs dla nauczycieli 
i animatorów kultury na scenariusz działania odzwierciedlającego temat Festiwalu. 
 Jury Festiwalu przyznało 3 główne nagrody. Wśród nich znalazły się propozycje          
Dh Sylwii Lendy i Haliny Cieślak ze Szkoły Podstawowej w Bieniowie. Propozycje 
nosiły nazwę „Strażnik Radości” i wykorzystywały w swoich założeniach metodykę 
harcerską. 
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8 9   2 3       
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1. Miasto z rzeką San. 
2. Puszcza w Wielkopolsce. 
3. Tam stacjonuje „Błyskawica”. 
4. Potężny pomnik przy naszym Bałtyku. 
5. Górski kurort naszego kraju. 
6. ……..… Krakowsko – Częstochowska. 
7. Miejscowość górska, w której odbył się PZHS. 
8. Miasto, w którym znajduje się Chorągiew Ziemi Lubuskiej. 
9. Coroczny rajd w stolicy.  
10. Kraina w Polsce, gdzie harcerze zdobywają patenty żeglarskie. 
 
 
Witamy w naszej krzyżówce, zapraszamy do łamania sobie głowy, na szczęśliwców, 
których rozlosujemy czekają atrakcyjne nagrody. Litery z pól oznaczonych od 1 – 12 
utworzą rozwiązanie krzyżówki, które należy wpisać na kartkę i wrzucić do skrzynki 
kontaktowej przy naszym hufcu lub wysłać poczta na adres redakcji (adres w stopce 
redakcyjnej), bądź hufca. Życzymy powodzenia ☺ 
 
Rozwiązanie z poprzedniego numeru brzmi „SZYNSZYL”. Wśród osób, które nadesłały 
rozwiązania, zostaną rozlosowane atrakcyjne nagrody niespodzianki☺  
 

(g.c.) 
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