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Związek Harcerstwa Polskiego      Żary, dn. 19.05.2008r. 
Komendant Hufca 
im II Armii Wojska Polskiego  
w Żarach 
  
 
 
 

Okolicznościową Lilijką wydaną z okazji przyjęcia przez Prezydenta RP Lecha 
Kaczyńskiego Protektoratu nad harcerstwem wyróżnieni zostali n/w Druhny i Druhowie: 

Instruktorzy z czynnym prawem wyborczym: 
1. pwd. Biegański Adam – drużynowy 13 ŻDH ”Tygrysy”w Żarach 
2. pwd. Bogdanowicz Sławomir – Redaktor Naczelny „Gońca” 
3. phm. Bryś Bożena – członek Namiestnictwa Harcerskiego 
4. pwd. Cieślak Halina – drużynowa 41GZ ”Leśne Skrzaty” - SP Bieniów 
5. dh Cudyk-Żaba Magdalena – drużynowa 18DH ”Potok”-  SP Niwica  
6. pwd. Czerwiński Krystian – członek Namiestnictwa Harcerskiego 
7. hm. Daszkiewicz Tadeusz – skarbnik Hufca 
8. phm. Delak Aneta – z-ca przew. Hufcowej Komisji Stopni  
9. hm. Galicka Wanda – członek Hufcowej Komisji Stopni Instruktorskich 
10. hm. Gonia Maria – drużynowa 54 DH ”Korczakowscy” – SP Lubanice 
11. pwd. Grabowska Katarzyna – drużynowa 9 DH ”Buki” – SP Górzyn 
12. dh Gruber Katarzyna – drużynowa 29 DH ”Diabliki”- Ośrodek Dla Dzieci z Wadami 
Słuchu i Mowy 
13. dh Górzyński Tomasz – członek zespołu redakcyjnego „Goniec” 
14. phm. Haściło Elżbieta – Przewodnicząca Kręgu Instruktorskiego „SZANIEC” przy 
SP-1 Lubsko 
15. hm. Wojciech Hercik – członek Komendy Hufca ZHP Żary 
16. pwd. Januszewicz Tomasz - członek zespołu redakcyjnego „Goniec” 
17. phm. Jarosz Katarzyna – drużynowa 40 DH ”Korczaki – SP Złotnik 
18. hm. Karalus Piotr – drużynowy 1 JDSH im T. Kościuszki – Gim. Jasień 
19. phm. Klisowska Mirosława – członek Hufcowej Komisji Rewizyjnej 
20. dh Koszalik Ewa – drużynowa 3 DW ”Dreptaki” ZSOiE Lubsko  
21. dh Kowalska Lidia – drużynowa 16 DH ”Dragoni” – SP-3 Lubsko   
22. hm. Kurkiewicz Elżbieta – drużynowa 36 DH ”Cicha Stopa” – Dom Pomocy 
Społecznej w Miłowicach  
23. pwd. Łabuda Marzena – drużynowa 14 DH ”Turystyczna” – Zespół Szkół Specjalnych 
w Żarach 
24. pwd. Lenda Sylwia – Namiestniczka Namiestnictwa Harcerskiego 
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 25. hm. Lewicki Janusz – drużynowy 10 DH ”Puszcza” Lipinki Łużyckie 
26. dh Lewicka Małgorzata – drużynowa  27 DH ”Krąg”- SP-1 Lubsko 
27. hm. Markowska Małgorzata – Przewodnicząca Kręgu Instruktorskiego ”Watra” przy 
SP Bieniów 
28. pwd. Mielniczuk Ewa – drużynowa 20 DH SP Mirostowice Dolne 
29. pwd. Modrzejewska Danuta – drużynowa 5 GZ ”Gumisie” – SP-3 Lubsko 
30. hm. Mużyłowska Helena – członek Namiestnictwa Zuchowego 
31. pwd. Nowakowski Dawid – członek HKR 
32. hm. Orłowski Rudolf – Przewodniczący Hufcowego Sądu Harcerskieg 
33. hm. Pawłowicz Sławomir – Z-ca przewodniczącego HSH 
34. pwd. Pilarski Grzegorz - Przewodniczący Hufcowej Komisji Rewizyjnej 
35. hm. Ramirez Angela – członek Sądu Harcerskiego 
36. dh Rutkowska Agnieszka – Namiestniczka Namiestnictwa Zuchowego 
37. dh Ryś Jarosław – drużynowy 19 DSH – Gim. Mirostowice Dolne 
38. dh Rzetecki Arkadiusz – Kapelan Hufca ZHP Żary 
39. phm. Skiba Mirosława – drużynowa 38 DH ”Czarni” SP-Bieniów 
40. pwd. Ślązak Katarzyna – drużynowa 6 ŻDH ”ESKA-IV” im Aleksandra Kamińskiego 
41. phm. Tur Marcin – Z-ca Komendanta Hufca ZHP Żary 
42. pwd. Wall Michał - drużynowy 1 ŻDH ”Wilki” – SP-2 Żary 
 43. phm. Wieczyńska Halina – drużynowa 37 DH ”Cicha Stopa”- Dom Pomocy 
Społecznej w Miłowicach 
44. hm. Wiśniewski Jerzy – Przewodniczący Kręgu Instruktorskiego „SENEX”  
45. hm. Wojtaszewska Regina – Sekretarz Hufcowego Sądu Harcerskiego 
46. pwd. Zabawa Ewa – drużynowa 3 DH ”Leśne Mrówy” SP Olszyniec 
47. pwd. Zabawa Iwona – drużynowa 11 DH ”Młode Dęby” SP-5 Żary 
48. hm. Zengiel Krystyna – Komendant Ośrodka „Leśny Dwór” w Świbnej 
 49. hm. Zengiel Mirosław – Z-ca Komendanta Komendant Hufca ZHP Żary 
 50. pwd. Mirosław Wywijas – Komendant Hufca ZHP Żary 
 
1.1.3. Instruktorzy i Harcerze Starsi Zaproszeni na Nadzwyczajny Zjazd Hufca z biernym 
prawem wyborczym: 
              1. pwd. Drąg Arkadiusz        – instruktor Hufca 
             2. dh Krzywokulski Rafał      – członek Kręg 
             3. pwd. Lenczyk Emilia         – instruktor Hufca 
             4. hm. Senyk Michał              - członek Kręgu ”SENEX”  
             5. hm. Stupkiewicz Helena    – instruktor Hufca. 
 
7.2.2. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 6 maja 2008 roku zamykam próbę 
i przyznaje stopień przewodniczki/przewodnika n/w Druhnom i Druhowi oraz dopuszczam 
do Zobowiązania  Instruktorskiego: 
  Dh  Ewę Zabawę     - drużynową  3 DH ”Leśne Mrówy” w Olszyńcu, 
  Dh  Iwonę Zabawę  - drużynową 11 DH ”Młode Dęby” w SP-5 Żary, 
   Dh  Michała Walla  - drużynowego 1 ŻDH ”Wilki” w SP-2 Żary. 
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pwd. MIROSŁAW WYWIJAS 
 

 
 
 

1. Jakie są cele Waszej działalności? 
Cele naszej działalności są różne każdego roku. W tym roku postanowiliśmy być otwarci 
bardziej na potrzeby społeczności i na wędrówkę do miejsc, których jeszcze nie znamy. 
Celem przyświecającym nam przez cały okres działalności drużyny jest integracja jej 
członków i dążenie do samodzielności.  
 
2. Czy bierzecie czynny udział w imprezach organizowanych przez KH? 
Bierzemy czynny udział w imprezach organizowanych przez KH oraz przez inne organy 
np. KCH i KH w Żaganiu. Jesteśmy radzi, że takie imprezy są i że na nich możemy poczuć 
smak zdrowej rywalizacji oraz możemy zacieśnić więzy przyjaźni z innymi drużynami. 
Imprezami w których rokrocznie bierzemy udział są Festiwale Piosenki, Harcbit, Wigilia 
Hufcowa, BŚP oraz liczne kursy i warsztaty. 
  
3. Jakiej pomocy oczekujecie od KH? 
Od KH oczekujemy pomocy przy organizowaniu akcji zarobkowych oraz przy 
ewentualnym dofinansowaniu wyjazdów na szkolenia i zimowiska. Oczekujemy też, że 
będziemy mogli uczestniczyć niedługo w szkoleniu skarbników, kwatermistrzowskim               
i  HSI.  
 
4. W jaki sposób zdobywacie środki finansowe na swoją działalność? 
Środki na działalność zdobywamy poprzez składki harcerskie oraz przez organizowanie 
akcji zarobkowych.  
 
5. Jak wygląda wychowanie patriotyczne w Waszej drużynie? 
Wychowanie patriotyczne u nas odzwierciedla się uczestnictwem w uroczystościach 
narodowych oraz w świętach społeczności lokalnej. Dodatkowo organizujemy zbiórki 
poświęcone patriotyzmowi i ważnym wydarzeniom historycznym oraz świętom 
narodowym, a także nasi harcerze uczestniczą w apelach szkolnych poświęconych tej 
tematyce. Nie zapominamy również o uczczeniu bohaterów jakimi dla nas były Szare 
Szeregi i wielu innych ważnych dla Polski ludzi.  
 
6. Czym jest dla Waszej drużyny ideologia ZHP? 
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Ideologia ZHP jest dla nas myślą przewodnią, dzięki której kształtujemy swoje osobowości 
i kroczymy wytyczonym szlakiem. Ona wskazuje nam drogę do ideału, którą każdy z nas 
przebywa w swoim tylko ustalonym rytmie. Przebywanie tej drogi wspiera działalność na 
zbiórkach oraz pomoc środowisku lokalnemu.  
 
7. Nasze propozycje to.................................................................. 
Propozycji na razie nie jesteśmy w stanie dać, ale jak tylko zaświta nam coś ciekawego do 
główek i będziemy w  stanie to zrealizować to pierwsi się o tym dowiecie. Pozdrawiamy 
serdecznie. 

40 DH KORCZAKI 
 
 
 

 
Jesteśmy Drużyną Harcerską „Korczaki”, która została reaktywowana 29 października 
2001 r. Działamy przy Szkole Podstawowej w Złotniku. Wcześniej przy tej szkole 
istniał szczep, który liczył 5 drużyn. Z tych drużyn zrodziła się jedna, która zawiesiła 
swą działalność w 1999 roku i po dwóch latach się reaktywowała. W międzyczasie 
istniała gromada zuchowa „Przyjaciele Zielonego Lasu”. Po reaktywacji drużynową 
została Katarzyna Jarosz i jest nią do dziś. Zmieniał się też skład osobowy drużyny ale 
od 3 lat trzon drużyny jest stały i praktycznie niezmienny.  
Nasza drużyna ma czerwone barwy, ponieważ promieniujemy miłością i ogniem do 
zdobywania nowych doświadczeń. Nasze motto brzmi: "Istniejesz o tyle, o ile 
realizujesz się w działaniu". Nasz okrzyk brzmi: „Czuwaj duszo piekła nie ma a w  
Korczakach wykazać się trzeba”. Jesteśmy podzieleni na 2 zastępy. Zastęp dziewcząt: 
„Czarne Stopy”, zastęp chłopców: „Kleksy”. Na zbiórkach często śpiewamy, pląsamy i 
nieźle w piłkę gramy. Sprawności i stopnie zdobywamy, a przy tym zawsze dobry 
Humor mamy! Zresztą sprawdź sam... ZAPRASZAMY !!! 
Od początku naszego istnienia mamy sporo osiągnięć. Oto niektóre z nich: 
Rok 2004/2005: 
� Uczestniczyliśmy w Rajdzie Szlakiem Osadników Wojskowych, na którym 

zdobyliśmy pierwsze miejsce. 
� Uczestniczyliśmy w Harcbicie, na którym zdobyliśmy trzecie miejsce  
Rok 2005/2006: 
� Uczestniczyliśmy w Rajdzie Szlakiem Osadników Wojskowych na który udało 

nam się zająć pierwsze i drugie miejsce. 
� W Zlocie 60 – lecia Harcerstwa na Ziemiach Żarskich, gdzie zajęliśmy I miejsce 
Rok 2006/2007: 
� Uczestniczyliśmy w Harcbicie na którym zajęliśmy trzecie miejsce 
� Uczestniczyliśmy w Dniu Zucha organizowanym przez KI ŁEMKEM 
� Braliśmy udział w I Chorągwianym Festiwalu Piosenki Harcerskiej w Żaganiu 
 
Rok 2007/2008: 
� Uczestniczyliśmy w obchodach 50-lecia Chorągwi Ziemi Lubuskiej w Zielonej 

Górze 
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� Uczestniczyliśmy w konkursie organizowanym przez namiestnictwo harcerskie 
„Harcerskie Anielskie Boże Narodzenie” 

� Uczestniczyliśmy w Harcbicie, na którym zajęliśmy pierwsze i trzecie miejsce 
� Reprezentowaliśmy Hufiec na II Chorągwianym Festiwalu Piosenki  Harcerskiej 

w Żaganiu i zdobyliśmy tam wyróżnienie 
� Braliśmy udział w I Hufcowym Festiwalu Piosenki Harcerskiej 

 
Oprócz wyżej wymienionych imprez uczestniczyliśmy w: Wigiliach Harcerskich, 
Przywożeniu Betlejemskiego Światełka Pokoju, Obchodach 11 listopada, byliśmy 
organizatorami biwaków dla zaproszonych drużyn i sami uczestniczyliśmy w 
biwakach innych drużyn, Święcie Pieczonego Ziemniaka w Ośrodku dla Dzieci z 
Wadami Słuchu i Mowy. 
Wychodzimy też co roku naprzeciw potrzebom środowiska szkolnego i lokalnego. Dla 
tych środowisk organizowaliśmy: 
� Andrzejki dla uczniów SP w Złotniku  
� Pomoc przy sprzątaniu cmentarzy przez Świętem Zmarłych 
� Uczestniczyliśmy w obchodach 60 – lecia osadnictwa na ziemiach złotnickich 
� Warty przy Bożym Grobie 
� Misterium Męki Pańskiej w Złotniku i Lubomyślu w ramach podziękować dla 

społeczność lokalnej za pomoc rodzinie poszkodowanej w wyniku pożaru 
 

Dodatkowo nasi harcerze uczestniczyli w kursach organizowanych przez Zespół 
Kształcenia i KI ŁEMKEM: 

� Kursy zastępowych 
� Kursy funkcyjnych 
� Warsztaty „Rola gier i zabaw w pracy z drużyną” 
� Kurs drużynowych i przybocznych 

 
Przez ostatnie dwa lata udało nam się organizować akcje zarobkowe w marketach 
Tesco i Kaufland.  

 
Dzięki temu, że jesteśmy tak aktywni udało nam się nawiązać współpracę z drużynami 
z Żar –  
6 ŻDH „ESKA IV”, 13 DH „TYGRYSY”, 1 ŻDH ‘WILKI”.  
Drużynowa: phm. Katarzyna Jarosz 
Przyboczna: trop. Paulina Siemińska 
Zastępowa: och. Paulina Jędrzejewska 
Zastępowy: mł. Patryk Rezlerski 
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40 DH KORCZAKI 

 

 

 

 

 

         
Ewa Lewandowska 

 
 Pan Kazimierz Chrobrowski urodził się 03.07.1950 r. w Białkowie. Całe życie zawodowe – 35 
lat – związał z oświatą. Pracę w zawodzie nauczyciela, głównie historii, rozpoczął w 1973 roku. W 
latach 1977 – 1985 pracował na stanowisku kierownika internatu ZSZ w Lubsku, a od 1987 do 2007 
roku pełnił funkcję dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1   w Lubsku. 
 Za osiągnięcia w pracy nagradzany był wielokrotnie nagrodą Kuratora Oświaty i Burmistrza 
Lubska. Za zaangażowanie w życie środowiska lokalnego i działalność zawodową wyróżniony 
licznymi odznaczeniami, są wśród nich: Brązowy i Srebrny Krzyż Zasługi; Odznaka Honorowa „Za 
zasługi w rozwoju województwa zielonogórskiego”; Złota Odznaka ZNP; Brązowy Medal „Za sługi 
dla pożarnictwa”; Brązowy Medal „Za zasługi dla LOK”; Odznaka Honorowa PCK III stopnia. 
 Przez 20 lat pełnienia funkcji dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 w Lubsku utożsamiał się 
silnie z życiem tej placówki. Jako przełożony bywał nieugięty, chmurny i wymagający, oczekiwał 
możliwie najlepszych wyników pracy, ale taka postawa tym bardziej motywowała nas do 
wzmożonego wysiłku. Zauważał najdrobniejsze przejawy sukcesu. Interesował się życiem 
podwładnych, ich problemami, gratulował, służył dobrą radą bardziej doświadczonego kolegi. 
Od wszystkich pracowników wymagał doskonalenia swoich umiejętności, szczególnie zaś 
motywował do działania młodych nauczycieli. Podkreślał konieczność zdobywania nowych 
kwalifikacji, stwarzających szanse zatrudnienia w reformującym się systemie edukacji. Dumny z 
grupy ludzi, którymi kierował, powtarzał, że zawsze może na nich polegać. 

Cieszył się z wysokich ocen organów sprawujących nadzór pedagogiczny i z osiągnięć uczniów. 
Pilnie śledził losy absolwentów. 
 Miał bezpośredni kontakt z dziećmi. Do Jego gabinetu kierowali pierwsze kroki wszyscy 
uczniowie, którzy wygrali mecz w turnieju sportowym, zdobyli medal lub reprezentowali „Jedynkę” 
w konkursach wiedzowych czy artystycznych. 
 Dzięki inicjatywie Pana Chrobrowskiego w szkole podejmowano mnóstwo różnorodnych, 
nowatorskich działań edukacyjnych oraz promujących placówkę. 
Najważniejsze było bezpieczeństwo uczniów i zapewnienie im możliwie najbardziej sprzyjających 
warunków wszechstronnego rozwoju. Należały do nich różnorodne zajęcia sportowe, koła 



10                                                    
GONIEC                                  CZERWIEC 

2008   

 

zainteresowań, świetlice, stołówka, remontowane gabinety, bogaty księgozbiór biblioteczny, sale 
informatyczne, ale i reaktywowanie działalności drużyny harcerskiej. 
 Jako miłośnik przyrody dbał o to, aby uczniowie znali i mieli częsty kontakt  z bogactwem fauny 
i flory terenów należących do szkoły. Chwalił się okazami owoców i roślin, które udało mu się 
wyhodować na działce. 
 Przysłowie chińskie mówi, że robienie planów zależy od człowieka, ale ich powodzenie od 
nieba. 
Dyrektor Chrobrowski robił wszystko, aby na terenie Jedynki założyły swe gniazdo bociany, bo 
żartował, że to rozwiąże wszystkie problemy demograficzne nie tylko szkoły, ale i Lubska. 
Niespodziewanie ta wiosna zapisała się jako Jego ostatnie oczekiwanie na radosny klekot... 
 Będziemy pamiętali o tych mniej poważnych, a starali się, aby najistotniejsze działania 
podejmowane przez Pana Dyrektora Kazimierza Chrobrowskiego były jak najowocniej 
kontynuowane. 
 
  Cześć Jego pamięci! 

Harcerze przy SP-1 w Lubsku 
 

 
 
 
 
 

30 mają 2008 roku odbyło się pierwsze spotkanie kursu drużynowych i przybocznych 
w Świbnej. Pojawili się uczestnicy z wielu środowisk, między innymi, z Lubska, Jasienia, 
Złotnika czy z Żar. Na owym kursie można było dowiedzieć się o historii Związku 
Harcerstwa Polskiego, o historii naszego hufca, a także posłuchać cennych rad na temat 
motywacji, rozwoju psychofizycznego oraz naprawdę wielu ciekawych informacji. 
Poznaliśmy także legendę o grobie Helmuta a także mogliśmy lepiej poznać las otaczający 
Leśny Dwór, przy okazji ucząc się organizować bieg chiński. Uczestnicy mieli możliwość 
założenia drużyny, podzielenia się na zastępy oraz obranie tradycji i obrzędów w swoich 
zastępach, a także w drużynie. Motywem przewodnim byli Indianie, a nazwa drużyny to 
Apacze. Kolejny kurs odbędzie się dopiero we wrześniu ale już teraz wszyscy oczekują go 
z niecierpliwością. Z tego miejsca chciałbym także podziękować serdecznie organizatorom 
i instruktorom za pracę i wysiłek włożony w cały kurs. 

 
Mateusz Gacek 

13 ŻDH „TYGRYSY” 
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Książka, o której chcę Wam powiedzieć nosi nazwę „Wilk, który nigdy nie śpi” i jest 
ona biografią twórcy skautingu, czyli Roberta Stephensona Smytha  
Baden-Powella Lorda of Gilwell. Na pewno znana postać każdemu harcerzowi, nie mniej 
jednak warto przeczytać tą książkę, ponieważ jest ona niezwykle barwną biografią, tego 
wielkiego człowieka. Od najmłodszych lat raziły go różnice majątkowe między ludźmi, 
więc już jako ośmioletni chłopiec powiedział, ze postara się, "aby biedni stali się równie  
bogaci jak my..." (wychowywał się w bogatej rodzinie). Również jako mały  
chłopiec robił "wycieczki" do slumsów i obserwował tamtejsze nędzne życie. Stephenson 
miał naprawdę wielki talent do rysunków, potrafił rysować obiema rękoma naraz. Jako 13 
latek poszedł do Charterhouse College, tam przeżył wiele niesamowitych przygód podczas 
zabaw w buszu. To jest tylko maluteńki fragment jego wspaniałego życia. Żeby się 
dowiedzieć więcej, koniecznie musicie przeczytać tą książkę. Biografia Sir Baden-Powell'a 
trzyma w napięciu do ostatniej strony. Swoją postawą, osiągnięciami oraz zapałem 
zadziwia wszystkich, nieważne czy książkę czyta człowiek młody czy starszy. Naprawdę 
polecam tą książkę nawet do snu. 

 
 

Mateusz Gacek 
13 ŻDH „TYGRYSY” 

Przemówienie Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego  22 lutego 2008 roku z okazji 
objęcia patronatu na organizacjami harcerskimi w Polsce. 

 
"Eminencjo, Księże Prymasie, Dostojny Panie Prezydencie, Ekscelencjo, Księże 

Biskupie, Przewielebni Księża, Panie i Panowie Ministrowie, ale przede wszystkim dzisiaj 
– Druhny i Druhowie reprezentujący wszystkie organizacje harcerskie polskie w Polsce 
oraz poza jej granicami. Spotykamy się w roku stulecia powstania polskiego harcerstwa. 
Sto lat temu państwo Olga i Andrzej Małkowscy odegrali kluczową rolę w powstaniu 
ruchu skautowego w Polsce, który nieco wcześniej zapoczątkowany został na świecie. 
Polskie harcerstwo odegrało jednak w naszej historii rolę szczególną. Mówię "jednak", bo 
była to rola odmienna od tej, którą odgrywali skauci w wielu innych krajach na świecie. 
Czas, w którym powstało, to czas na krótko przed I wojną światową, przed wojną, w której 
zginęły miliony, wiele milionów żołnierzy, ale też wojną, która naszemu krajowi 
przyniosła niepodległość. Lata, w których powstało harcerstwo to także ostatni okres 
przygotowań polskich niepodległościowców do tego, by móc podjąć walkę. W tych 
samych latach, dwa lata wcześniej powstaje Związek Walki Czynnej, tworzy się "Strzelec", 
drużyny strzeleckie, Drużyny Bartoszowe. Inaczej mówiąc, to jest czas, kiedy aktywna 
część naszego społeczeństwa szykuje się do walki, choć nie było jeszcze wiadomo, kiedy i 
w jakich okolicznościach ta walka się rozpocznie. Zaczęła się od wymarszu Pierwszej 
Kompanii Kadrowej w sierpniu 1914, skończyła się dla nas, Polaków, zawieszeniem broni 
w roku 1920, we wrześniu, po zwycięskiej wojnie z bolszewikami, ale dopiero w roku 
następnym na Śląsku, po zawieszeniu broni w trzecim powstaniu śląskim. Inaczej mówiąc, 
trwała siedem lat w różnych postaciach.  
          W tym okresie harcerstwo odegrało już rolę niezmiernie istotną, szczególnie w 
okresie walki o niepodległość Polski i walki o jej granice w latach 1918 - 1921. Ja wczoraj, 
przy okazji nadania doktoratu honoris causa Panu Prezydentowi Kaczorowskiemu 
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powiedziałem, że przedwojenne harcerstwo było wielkim zakładem wychowania 
patriotycznego, i to niejako zakładem międzyszkolnym, obejmującym wielką część naszej 
młodzieży. Tak było i trzeba powiedzieć, niezależnie od tego, co działo się w latach 1918-
1920, że nigdy i, jak myślę, nigdzie harcerstwo nie sprawdziło się tak, jak w latach 1939-
1945. Przed chwilą śpiewaliśmy razem hymn harcerski zaczynający się od słów " 
Wszystko, co nasze, Polsce oddamy". Znam ten hymn od wczesnego dzieciństwa, z 
rodzinnej tradycji, ale ten hymn, a szczególnie pierwsze jego słowa, stały się niejako 
ciałem – poprzez Szare Szeregi, poprzez Mały Sabotaż, poprzez słynne bataliony "Parasol" 
i "Zośka", ale także przez walkę wielu żołnierzy Armii Krajowej, którzy, można 
powiedzieć, przekroczyli już przeciętny wiek harcerza, ale harcerstwo ich wychowało do 
tej walki, którą musieli podjąć. To samo dotyczy żołnierzy polskich, walczących i we 
Wrześniu, i później, szczególnie w polskich dywizjach na Zachodzie.  
          Po roku 1945 ruch harcerski odrodził się w miarę niezmienionej postaci. Wielu 
członków Szarych Szeregów i członkiń – wiem, że formalnie to była jedynie męska 
organizacja, mówię w potocznym znaczeniu – działało w harcerstwie także w pierwszym 
okresie powojennym. Później przyszedł czas represji, a harcerstwo zaczęto zmieniać w 
ruch, choć nigdy na szczęście nie przyjęto tej nazwy, w ruch pionierski – to się nie udało. 
Po 1956 roku ruch staroharcerski wrócił, był aktywny. Oczywiście, wkrótce i ten ruch, 
choć nieporównanie łagodniejszymi metodami, spacyfikowano. Harcerstwo jednak nie 
wróciło do swojej pionierskiej postaci z pierwszej połowy lat 50 już nigdy. I harcerstwo 
było organizacją, która w trudnych warunkach ludowej Polski wychowała patriotycznie tak 
wielu przedstawicieli także mojego, już nie tak młodego pokolenia. Wystarczy 
przypomnieć słynną "Czarną Jedynkę". "Czarną Jedynkę", która była drużyną harcerską, w 
której w dużym stopniu wyrosła przed sierpniowa warszawska opozycja. Tak więc także i 
w tym okresie ten ruch zdziałał wiele, jeżeli chodzi o patriotyczne wychowanie Polaków. 
Wiem, że harcerstwo to nie tylko wychowanie patriotyczne, to samodyscyplina, to pomoc 
bliźnim, to przełamywanie swoich słabości. Te uczucia są związane, są warunkiem czucia i 
postawy patriotyzmu, ale przecież w patriotyzmie się nie wyczerpują. Są potrzebne po 
prostu w życiu, są potrzebne w życiu także i Wam, młodzi harcerze, młode druhny i 
druhowie, ale to nie znaczy, że nie jest potrzebny patriotyzm – może inny niż w pokoleniu 
Kolumbów, tych, którzy walczyli w II wojnie światowej. Trochę inny, niż w moim 
pokoleniu, które musiało podjąć walkę, choć była to już walka inna pokojowa, w opozycji 
przed sierpniowej czy później w ruchu "Solidarność", bo mam nadzieję, że nie będziecie 
musieli konspirować.  
          Jestem przekonany, że żyć będziecie w wolnym kraju, nie tylko dziś, ale za 10, za 20 
i za 50 lat, ale to nie oznacza, że przywiązanie do Ojczyzny nie pozostaje wielką wartością. 
Europa jednoczy się, to prawda, my nie jesteśmy przeciwko temu jednoczeniu, ale Europa 
składa się i w dającym się przewidzieć czasie będzie się składała z wielu, bardzo wielu 
narodów, mówiących odrębnymi językami, mających przy cechach wspólnych także 
odrębną tradycję historyczną i między narodami, które w sposób pokojowy z przewagą 
zasady solidarności, współpracy, a nie konkurencji, jednak w pewnym zakresie ze sobą 
konkurują. To zwyczajne, nic złego w tym nie ma, a to jest związane z potrzebą 
patriotyzmu, związku z Ojczyzną, jak najsilniejszego związku.  
Szanowne Druhny i Druhowie, 
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Przypadł mi w udziale pewien zaszczyt. Nie jestem pierwszym prezydentem 
Rzeczypospolitej, który patronuje harcerstwu. Pierwszym prezydentem, choć urząd ten 
inaczej się wtedy nazywał, był naczelnik Piłsudski, później kolejni prezydenci 
Rzeczypospolitej, prezydent Wojciechowski i prezydent Mościcki. Patronat nad 
harcerstwem przyjmowali także prezydenci III Rzeczypospolitej – Lech Wałęsa, 
Aleksander Kwaśniewski, ale był to wtedy patronat nad jedną, bardzo dużą organizacją, 
Związkiem Harcerstwa Polskiego. Niezwykle się cieszę, że mogłem dzisiaj przyjąć 
patronat nad całą grupą organizacji harcerskich, łącznie ze Związkiem Harcerstwa 
Polskiego poza granicami kraju, który w sensie formalnym jest jedynym następcą 
przedwojennego ZHP. Chciałem szczególnie serdecznie powitać dzisiaj przedstawicieli 
polskich harcerzy na Litwie, na Białorusi, na Ukrainie. Chciałbym przekazać moje 
pozdrowienia także nieobecnym, z Łotwy, Estonii, Czech, Kazachstanu. Wasza działalność 
jest niezmiernie istotna. Mówiąc o tej działalności, nie sposób nie przypomnieć nazwiska 
Pana Prezydenta Kaczorowskiego – naczelnika, później przewodniczącego Rady Polskiego 
Harcerstwa za granicą. Ta działalność, trwająca przez dziesiątki lat i trwająca nadal, była 
niezwykle potrzebna dla podtrzymania ducha narodowego, dla podtrzymania depozytu 
niepodległości. Tak więc mogę powiedzieć, że wszystkie organizacje liczące się w naszym 
kraju są pod patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Nie mam żadnej mocy 
magicznej, ale byłbym szczęśliwy, żeby ten patronat przyczynił się do jak najbliższej 
współpracy wszystkich związków harcerskich, do solidarnej współpracy, bo idea harcerska, 
wciąż aktualna, jest jedna i tego w tym roku, w stulecie harcerstwa chciałbym wam 
najserdeczniej życzyć".          Prezydent RP Lech Kaczyński 

 
 
  

Maj i czerwiec to miesiące wzmożonych podróży i wycieczek szkolnych. Wybór 
rodziców i nauczycieli najczęściej pada na ciekawe miasta, najbliższe nas góry, parki 
rozrywki. Coraz częściej są to również wyprawy do nieco dalej położonych miast, jak 
Toruń, Malbork, Wrocław, Poznań, Kraków. Dzieci poznają piękne miasta, ale nie potrafią 
docenić najbliższej okolicy, cennych zakątków naszego województwa. Zostały nauczone – 
wzorem lat poprzednich bądź przez rodziców – „komercyjnego podróżowania”, czyli 
robienia zakupów jednorazowego użytku – tzw. pamiątek, odwiedzin w McDonald’s jako 
głównej atrakcji turystycznej czy noclegów w hotelach. Trudno więc dzieciom przestawić 
się na brak dostępu do sklepu, do skrzypiących łóżek i wspólnej łazienki. Na szczęście 
dzieci to taki wspaniały mechanizm, który szybko dostosowuje się do zastanych 
warunków. 

Takim przykładem jest biwak w Świbnej, którego uczestnikami byli uczniowie klas IV 
Szkoły Podstawowej nr 10 w Żarach. Perspektywa nie wydania pieniędzy, braku sklepu 
czy baru z początku przysłoniła całość wyprawy. Bo co może być ciekawego w lesie? 
Ośrodek w Świbnej leży w bardzo malowniczym miejscu, otoczony lasem, a jedyny hałas, 
jaki dociera do uczestników biwaku, to odgłosy ptaków. Można tam  z pewnością 
wypocząć i oderwać się od szkolnego zgiełku. Warunki sanitarne są świetne: czyste pokoje, 
wygodne łóżka, do dyspozycji grupy świetlica i stołówka. Ja nawet czułam się jak w domu, 
bo spałam w pokoju otoczona zdjęciami swojego brata – harcerza i jego kumpli. Z punktu 
widzenia wychowawcy, dodatkowym atutem jest obecność harcerzy, gdyż większość zajęć 
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przeprowadzają sami. I to właśnie pobyt harcerzy przeważył o wyborze miejsca biwaku. Z 
opowiadań poprzednich roczników poznaliśmy możliwości twórcze i organizacyjne 
członków ZHP i chcieliśmy sprawdzić to na własnej skórze. 

Nam towarzyszyła para harcerzy – Gacek (Mateusz) i Dziku (Karolina) (używam 
pseudonimów, bo tak się do nich zwracaliśmy☺). Od momentu przyjazdu zaskarbili sobie 
serca dzieciaków. Od razu zaproponowali pierwszą zabawę, czyli podchody. Wieczorem 
Gacek i Dziku przygotowali ognisko. Nie udało się jednak, poza kilkoma piosenkami, 
zachęcić uczniów do wspólnych zabaw przy ognisku, bo koniecznie chcieli bawić się w 
świetliki, co sprawiło im zresztą wielką frajdę. Zaś w nocy, o północy drużynowi zabrali 
nas na grób Helmuta, na co od początku czekały czwartaki i co chyba najbardziej 
zaakceptowały i zapamiętały. Kolejny dzień obfitował również w atrakcje – wyjście nad 
staw, karmienie łabędzi, wykonywanie maskotki lata, zabawy integracyjne, dyskoteka. 
Prawie każda propozycja początkowo spotykała się z odmową i niechęcią ze strony dzieci, 
ale po krótkiej chwili chętnie uczestniczyły w zabawach. Można było odnieść wrażenie, że 
naszym podopiecznym wcale biwak się nie podobał. Wrażenie to jednak było mylne, jak 
okazało się w szkole, gdyż większość dzieci była zachwycona i miło spędziła czas. Każdy 
przeżywał nocną wyprawę, obecność harcerzy, a przede wszystkim atrakcje militarne, czyli 
wartownię, która służyła chłopcom do obrony przez wrogami i szyszki, czyli pociski. 
Brakowało jednak naszym piłkarzom boiska. 

Refleksja, jaka mi się nasuwa po tegorocznej wycieczce to nadzieja, że nie 
przyzwyczaimy dzieci do wycieczek, do których fakt faktem nie dorośli, a damy przykład 
twórczego i aktywnego spędzania wolnego czasu. 

dh EDYTA STĘŻYCKA 
 
 
 
 
 
 
 

Tegoroczna edycja tygodnia przedstawiała się następująco. 
W konkursie plastycznym uczestniczyło 328 uczestników. Prace plastyczne 

były wykonane kilkoma technikami plastycznymi w różnych formatach. 
Indywidualnie i przez kilka osób. W kilku przypadkach były zrobione na lekcjach 
wychowania plastycznego, stąd ta ilość. Cieszy to, że uczestnikami jest młodzież z 
kilku szkół miasta i powiatu, ze szkół podstawowych, gimnazjów.  
 W marszu na orientacje po Zielonym Lesie wg zaproponowanej mapy należało 
wykonać określone zadania. W tym zadaniu uczestniczyło 97 osób w 22 patrolach. 
Pierwsze miejsce uzyskał patrol z 6 ŻDH ”Eska-IV”, drugie miejsce patrol ze SK 
LOP z SP-1 Żary „Skowronki”, a trzecie miejsce patrol „Kicające Zające” z SK 
LOP z SP Przewóz. 
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 Zwiad ekologiczny poparty opisem i zdjęciami wykonany został przez 7 
patroli. 

W foto-konkursie uczestniczyło 18 prac, w których uczestnicy wykazali się 
znajomością najciekawszych, najbardziej atrakcyjnych miejsc wg nich w okolicy, 
mieście, powiecie – swojej miejscowości.  
 W rajdzie, w trzydniowym biwaku do Świbnej uczestniczyło 46 osób. 
Uczestnicy zapoznali się z najbliższą okolicą podczas marszobiegu wykonując 
zadania na trasie. Mieli sposobność zobaczyć mieszkańców świbnińskiego lasu    
m. in. zająca, ptaki oraz dwie pary łabędzi zamieszkujących świbnińskie 
„jeziorko”. Wieczorem przy kominku przedstawiane zostały ptaki, którymi są 
nazwane poszczególne pokoje w których mieszkali uczestnicy. Oczywiście były 
piosenki, pląsy, gry i zabawy. 
 Dzień Ziemi – Sesja Ekologiczna, tegoroczna była poświecona sowie. Sesję 
przygotowało SK LOP ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Żarach. Młodzież 
przygotowała program artystyczny na tą okoliczność oraz przedstawiła informacje 
na temat tego niezwykłego ptaka. W ośrodku jest rzeźba sowy z którą wszyscy 
chcieli mieć zdjęcie. Rozdane zostały nagrody dla uczestników sesji za wykonane 
zadania podczas sesji.  

Na koniec gospodarze zaprosili wszystkich uczestników oraz gości na 
poczęstunek.  
                  
 
 

„Sowie Oko” 
 
 
 

 Od kilku lat Komenda Hufca ZHP Żary w ramach „Dni Żar” organizuje cykliczny 
Turniej „Człowiek – Historia – Przyroda”. Celem turnieju jest przybliżenie młodzieży ze 
szkół podstawowych, gimnazjów i ponadpodstawowych ludzi dla naszego miasta 
zasłużonych, ludzi których rola i działalność odegrała istotny wpływ na rozwój naszego 
miasta i powiatu.  

W drugim punkcie proponujemy uczestnikom turnieju zadania związane z historią 
naszego miasta. Historią, która jest bardzo ciekawa i bogata w swojej tysiącletniej 
przeszłości. Często osoby odwiedzające Żary z innych miejscowości mówią bardzo 
interesująco o naszym mieście, a sami mieszkańcy niewiele wiedzą o nim. W życiu 
codziennym nie doceniamy tego wszystkiego co nas otacza, nie zauważamy zmian jakie 
mają miejsce wokół nas. Przybysze podkreślają zmiany w wyglądzie, estetyce i 
inwestycjach jakie są realizowane w ostatnich latach na terenie miasta, a my mieszkańcy na 
co dzień nie zawsze to zauważamy. O walorach historycznych, materialnych miasta należy 
młodzieży ciągle przypominać i utrwalać ich wartości dziejowe. A szczególnie edukować. 
Rola i znaczenie edukacji na temat „Małej Ojczyzny” w ostatnim okresie w Zjednoczonej 
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Europie nabiera coraz to większego znaczenia (Europa Ojczyzn). Mądre i rozsądne 
poszczególne środowiska już dawno zauważyły, że na historii regionalnej można zarabiać, 
a szczególnie edukować młode pokolenie, budować szacunek i uznanie dla przeszłości, 
która stanowi dorobek wielu pokoleń i nacji.  
Punkt trzeci dotyczy zawsze problematyki związanej z ekologią i przyrodą w szerokim  
tego słowa znaczeniu. 
 Tegoroczne zadania związane z obecną edycją turnieju dotyczyły następujących 
zagadnień:     
I. Należało przeprowadzić sondę uliczną na temat zasłużonych mieszkańców naszego 
miasta, którzy są honorowymi obywatelami, losowo wybranych przez poszczególne 
patrole. Należało spytać przechodniów na temat ich działalności, życia i tego co wnieśli w 
rozwój naszego miasta. Na czym polegają ich zasługi dla miasta i powiatu. Z 
przeprowadzonych rozmów z mieszkańcami miasta wynika, że ogólna wiedza 
mieszkańców o losowo wybranych osobach – zasłużonych dla naszego miasta jest 
szczątkowa, niewielka, lakoniczna. Szczególne bardzo mała w przypadku młodszych 
mieszkańców. Dlatego należy ją popularyzować w szkołach, środkach masowego przekazu 
m.in. prasie, radiu, TV. Czy stosownych rocznicach, wydarzeniach oraz okolicznościowych 
uroczystościach obchodzonych w naszym mieście. 
II. W punkcie drugim uczestnicy turnieju mieli za zadanie wykazać się znajomością historii 
naszego miasta, jego tysiącletniej tradycji. Należy podkreślić, że to zadanie wypadło 
dobrze. Duża ilość materiałów historycznych, łatwa dostępność do nich, obecna technika 
internetowa pozwala się w każdej chwili zainteresowanej osobie zapoznać z dziejami 
danego miasta czy regionu. Tylko chęci, zainteresowanie danej osoby historią regionalną 
może w większym stopniu spowodować rozbudzenie zainteresowania o swojej najbliższej 
okolicy mieście – regionie. 
III. Zadanie trzecie było niezwykle interesujące, jak się okazało z przebiegu turnieju, 
spotkało się z dużym zainteresowaniem ze strony uczestników. Polegało na tym, że 
uczestnicy mieli obserwować park francuski jaki został w ostatnim okresie oddany do 
użytku naszym mieszkańcom. Mieli zaproponować kolejne rozwiązania w celu 
uatrakcyjnienia parku, zwiększenia jego walorów turystyczno-rekreacyjnych. A oto 
propozycje uczestników turnieju: 

● pojemniki na łopatki i woreczki na odchody dla psów, 
● kilka oczek wodnych, kaskad z atrakcyjnie spływającą wodą, 
● labirynty z wysokimi żywopłotami, 
● pomniki sławnych zasłużonych osób m.in. dla regionu, 
● więcej „placów” kwiatowych, żywopłotów, krzewów, 
● więcej ławek i wymyślnych miejsc do siedzenia, spożywania posiłków, 
● więcej miejsc gastronomicznych miedzy innymi sezonowych, 
● organizowania koncertów sobotnio-niedzielnych, 
● „mały amfiteatr’ dla młodych form prezentowanych przez młodzież szkolną. 

 W turniej wzięło udział 15 patroli z następujących szkół: 
Szkoła Podstawowa nr 1, 5, 10 Żary, Szkoła Katolicka, Szkoła Podstawowa z Przewozu, 
Łęknicy, Gimnazjum nr 1, 2, 3 i Gimnazjum Katolickie z Żar, Gimnazjum z Przewozu i 
Łęknicy. 
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Drużyny harcerskie były reprezentowane przez: 1 ŻDH ”Wilki”, 19 ŻDH ”Tygrysy” i 
6 ŻDH ”ESKA-IV” im Aleksandra Kamińskiego. Nagrody dla uczestników zostały 
wręczone 11 czerwca 2008 roku o godzinie 1600 w Gimnazjum nr 2 w Żarach. Uczestnicy 
otrzymali nagrody rzeczowe oraz ufundowany wstęp na basen „Wodnik”. W sumie 
uczestniczyło 78 osób.                                                                        

hm. MIROSŁAW ZENGIEL 
 
 

 
 
 
Harcerski Ośrodek „Leśny Dwór „ to nasz wspólny dom, który wymaga remontów, 

napraw sprzątania, porządkowania. Nie ma tu na etacie, konserwatora, sprzątaczki, 
pracownika placowego, a chcemy, żeby był porządek, żeby wszystko było na swoim 
miejscu, żeby wiosną kwitły kwiaty, jesienią były zgrabione liście, a zimą odgarnięty śnieg. 

Chcemy w czasie zlotów stawiać namioty, konserwować je, chcemy wykonać 
pionierkę obozową przy domkach drewnianych, chcemy naprawić ławki, pomalować płot. 
Te  i inne prace można wykonać harcerskimi  rękoma i dlatego wspólnie z druhem         
phm. Andrzejem Klińskim (pomagał przy ustawianiu miasteczka na Festiwalu w Nowych 
Czaplach) organizujemy grupę kwatermistrzowską przy Harcerskim Ośrodku „Leśny 
Dwór”  (Mateusz i Łukasz z Piotrowa to pierwsi członkowie  HGK). 

Jeżeli masz 15 lat  i więcej … nie należysz  do żadnej drużyny, a coś Ci w duszy gra i 
Harcerski Ośrodek jest dla Ciebie drugim domem i chcesz przyczynić się do  jego 
świetności to zgłoś się i rozpocznij działalność w Harcerskiej Grupie Kwatermistrzowskiej, 
pracy jest  bardzo dużo, a po pracy możesz odpocząć przy ognisku, zorganizować grę 
terenową, grę nocna... Czekam na Wasze zgłoszenia- wyślij sms lub zadzwoń  tel. 608 716 
629 Jeszcze w czasie wakacji zorganizujemy pierwsze spotkanie HGK w Świbnej 
                                                                                                 hm. KRYSTYNA ZENGIEL 

 

 
www.goniec.org 

 
Strona internetowa gazetki hufcowej hufca Żary „Goniec” stała się wspaniałym forum 

informacyjno - dyskusyjnym o życiu codziennym środowiska harcerskiego. Błyskawiczna 
możliwość poinformowania wszystkich zainteresowanych, możliwość natychmiastowej 
odpowiedzi to wielka frajda i przyjemność. Fakt wielkiego zainteresowania to odwiedziny 
135450 (27.05.08 godz. 1958). Dla zainteresowanych aktualny numer „Gońca” do 
przeczytania i „ściągnięcia”, archiwum, kontakt z redakcją, linkownia, księga gości, hufiec 
i inne. No i dużym zainteresowaniem cieszą się zdjęcia z imprez hufcowych, to zasługa 
aparatu cyfrowego. Dla każdego coś miłego przydatnego i praktycznego np. informacja o 
Ośrodku hufca „Leśny Dwór” w Świbnej, Lato z harcerzami. Ta informacja szczególnie 
teraz cieszy się dużym zainteresowaniem ze strony rodziców i chętnych do skorzystania z 
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naszej oferty obozowej. Wejdź zobacz. Wielka robota „młodych wilków”, „paczki”       
pwd. Sławka Bogdanowicza. 
                               hm. Mirosław Zengiel - Hufcowy 
 
 

 
 
 
 

 

 

Pisać nie jest prosto, łatwiej jest nam coś opowiedzieć, skrócić, pokazać, przedstawić 
jako dowcip a nawet namalować jakąś ciekawą scenkę z życia codziennego. Jednak kiedy 
jesteśmy na wypoczynku obozie, biwaku czy krótkim wyjeździe często nachodzą nas 
chwile, w których chcemy coś zapamiętać utrwalić kiedy to np. spotkała nas jakaś 
niezapomniana przygoda gdy odwiedziliśmy ciekawe miejsce a nawet zaobserwowaliśmy 
codzienne życie obozowe. Wówczas nachodzi nas moment, kiedy to właśnie podczas 
odpoczynku i opadnięciu emocji zaczynamy wspominać po wspaniałym dniu jak to było, 
czego nas nauczyło, pokazało czy coś się zdarzyło. To właśnie w takim czasie zachęcamy 
do napisania artykułu, który przedstawi Wasze wspomnienia w ciekawym liście czy 
artykule, którym chcieli byście się podzielić ze wszystkimi.  

Redakcja Gońca zaprasza do pisania artykułów z wakacji, które należy przesłane 

na adres e-mail: pyko@go2.pl lub dostarczone do Komendy Hufca ZHP Żary ul. Rynek 17 

a jeden najlepszy zostanie wyróżniony i nagrodzony nagrodą w postaci:                         

nowego kompletnego zestawu akwarystycznego o pojemności 60 litrów. 

Zapraszamy Wszystkich uczestników Harcerskiej Akcji Letniej do pisania. 

(gc) 

 

 
W dniach 06-08.06.2008 r. w Nowych Czaplach odbył się I Hufcowy Festiwal Piosenki 

Harcerskiej i Zuchowej. Impreza odbyła się pod patronatem Wójta Gminy Trzebiel, Komendanta 
Hufca Żary oraz Dyrektora Szkoły Podstawowej w Nowych Czaplach. 
Wzięło w nim udział 9 drużyn: 41 GZ „Leśne Skrzaty” z Bieniowa, 26 DH „Sokole Oko” z Nowych 
Czapli, PGZ „Leśne Sowy” z Żarek Wielkich, PDH „Leśne Diabełki” z Trzebiela, 40 DH „Korczaki” 
ze Złotnika, 9 DH „Buki” z Górzyna, 3 DH „Leśne Mrówy” z Olszyńca, 54 DH „Korczakowcy” z 
Lubanic oraz 18 DH „Potok” z Niwicy. 
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 Organizatorzy przygotowali bardzo ciekawy program. Pierwszego dnia po zakwaterowaniu 
gromad i drużyn oraz po odprawie drużynowych, wszyscy wzięli udział w ognisku integracyjnym. 
Każda drużyna przedstawiła się i wykonała wspólnie z resztą pląs. Było dużo śpiewania i rozmów do 
późna. Na koniec ogniska wszyscy otrzymali plakietki okolicznościowe i zostali mianowani przez 
Komendanta na pełnoprawnych członków Festiwalu. Od tego momentu rozpoczęły się także warty. 
Najważniejsze nadeszło w sobotę. Wszyscy byli podekscytowani. O godzinie 10.00 rozpoczęła się 
Masza Św. Polowa, którą koncelebrowało pięciu księży. Zakończyła się ona błogosławieństwem 
wiernych. 

Kolejnym punktem dnia był uroczysty apel, w którym wzięli również udział zaproszeni goście. 
Apel prowadzony był przez dh phm. Marcina Tura oraz dh phm. Katarzynę Jarosz. Do złożenia 
obietnicy zuchowej przystąpiło 6 zuchów z Żarek Wielkich, natomiast Przyrzeczenie Harcerskie 
złożyło 34 harcerzy z Nowych Czapli, Żarek Wielkich, Trzebiela i Niwicy. Harcerze otrzymali z rąk 
Komendanta Krzyże Harcerskie i stali się tym samym pełnoprawnymi członkami ZHP. Na koniec 
zabrali głos: Komendant Hufca Żary, Wójt Gminy Trzebiel, Dyrektor SP Nowe Czaple oraz 
przedstawiciel Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wlkp. 

Gdy emocje związane ze składaniem Obietnicy Zuchowej i Przyrzeczenia Harcerskiego opadły, 
ze swoim programem artystycznym wystąpił zespół z Gimnazjum nr 2 w Żarach. Po jego występie 
drużyny miały czas wolny na ostatnie poprawki przed częścią konkursową Festiwalu. 
O godzinie 17.00 na scenie pojawił się prowadzący Robert Onichimowski. Każda z drużyn 
zaprezentowała się w dwóch utworach o tematyce harcerskiej. Usłyszeliśmy m.in. Stokrotkę, Lato z 
komarami, Obozowe Czarownice i wiele innych wspaniałych wykonań. 
Członkami jury byli drużynowi z poszczególnych zespołów, a także przewodniczący Rady Gminy, 
Prezes Koła Gospodyń Wiejskich w Nowych Czaplach, a przewodniczącym był Komendant Hufca. 
Po wysłuchaniu i obejrzeniu wszystkich artystów jury udało się na naradę, a wieczorem ogłoszono 
wyniki. I miejsce zdobyła 26 DH „Sokole Oko” z Nowych Czapli, II miejsce przypadło 41 GZ 
„Leśne Skrzaty” z Bieniowa, a III PGZ „Leśne Sowy” z Żarek Wielkich. 
Dzień był pełen wrażeń i nie zabrakło ich aż do niedzielnego ranka. „Zielona noc”  pozostanie w 
pamięci wszystkich uczestników… 
Ostatni dzień naszego Festiwalu rozpoczął się apelem, podczas którego wręczone zostały nagrody. Za 
I miejsce drużyna otrzymała 6- osobowy namiot ufundowany przez Wójta oraz przechodni Puchar, II 
miejsce- śpiwory i karimaty ufundowane przez Komendanta, a III miejsce turystyczne latarki 
ufundowane przez Dyrektora SP Nowe Czaple. 
Po apelu wszyscy uczestnicy udali się na wycieczkę do Parku Mużakowskiego w Łęknicy, a 
następnie rozjechali się do swoich domów. 
Ten trzydniowy Festiwal był wielkim przeżyciem i niezapomnianą zabawą dla wszystkich. Mamy 
nadzieję, że w przyszłym roku spotkamy się w jeszcze szerszym gronie. I co najważniejsze- drużyny 
znów zawalczą o przechodni puchar Wójta. 
Z harcerskim pozdrowieniem  

dh ANNA BABUŚKA 
 
 

1   4 1 

2  2  5  10   

3  3    
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4   8 9   

5      

6       

7  7    

8      6   

 
1. Obrzędowe zakończenie zbiórki. 

2. Gra  terenowa. 

3. Zaprojektowany w 1912r. 

4. Zbiór regulaminów ZHP. 

5. Np. ułamkowy. 

6. Imię Baden-Powella.  

7. Ogniskowe zabawy. 

8. Plan zbiórki. 

Hasło z poprzedniego numeru brzmi „IDZIE LATO”. Jako jedyny 

rozwiązanie nadesłał Krzysztof Gembala. W tym miesiącu rozwiązaniem 

naszej krzyżówki będą literki z Pol oznaczonych od 1 – 10 utworzą 

rozwiązanie krzyżówki. Na odpowiedzi czekamy do końca wakacji ☺ Na 

zwycięzców czekają  atrakcyjne nagrody. 
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Rozmawia dwóch dresiarzy: 

- Znasz takich: Beethoven, Mozart? 

- A, co? Kroimy ich? 

- Nie. Spoko goście. Melodyjki do komórek piszą.  

 

Był sobie kiedyś człowiek, który już w bardzo wczesnej młodości marzył, by zostać 

"wielkim" pisarzem. 

Gdy spytano go, co dla niego oznacza "wielki" odpowiedział: 

- Chciałbym pisać teksty, które cały świat będzie czytał, teksty, na które ludzie 

będą reagować czysto emocjonalnie, które będą doprowadzać ich do łez, bólu, 

gniewu, krzyku i desperacji! 

Człowiek ten zrealizował swoje dziecięce marzenie. 

Obecnie pracuje w Microsoft i pisze komunikaty o błędach. 
 

Przychodzi gość do biura pośrednictwa pracy i pyta: 

- Czy jest jakaś praca? 

- Oczywiście! Pensja 10 tys., samochód służbowy, komórka. 

- Pani żartuje? 

- Pan pierwszy zaczął... 
 

Dyrektor do sekretarki: 

- Czy dała pani ogłoszenie, że szukamy nocnego stróża? 

- Dałam. 

- I jaki efekt? 

- Natychmiastowy... Ostatniej nocy okradziono nasz magazyn. 
 
Przybiega dzieciak na stację benzynową z kanistrem: 
- Dziesięć litrów benzyny, szybko! 
- Co jest? Pali się? 
- Tak, moja szkoła. Ale trochę jakby przygasa.  
 
Na budowie robotnik taszczy na plecach dwa worki cementu. Spotyka go szef i 
pyta: 

- Nie lepiej byłoby na taczce?  
- Może i lepiej, ale kółko trochę w plecy gniecie.  

(gc) 
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Listy z Australii 
( 11) 

 
Do Zespołu Redakcyjnego. 
Podziwiamy Wasze Druhowie zaangażowanie, troskę o to, aby każdy kolejny egzemplarz 
Gońca był bardziej poczytnym, z ciekawą szatą graficzną i bogatym wnętrzem. Jest  coraz  
bardziej chwytliwym, kolorowym z ogromną ilością zdjęć i materiałów o różnej tematyce. 
Gratulacje i życzenia dalszych pomysłów przesyłają: phm. Alicja             i hm. Bolesław 
Jeśmanowie  
 
 

Porównanie powierzchni Australii z Europą. 
 
 
 
PREMIER AUSTRALII 
PRZEPRASZA 
ABORYGENOW 
 
Zgodnie z zapowiedzią daną w 
poprzednim liście pragnę szerzej 
naświetlić  powód, dla którego rząd 
australijski przeprasza społeczność 
aborygeńską. 

Obecny  premier Australii w 
imieniu rządu i za zgodą opozycji 
oficjalnie, na posiedzeniu parlamentu przeprosił Aborygenów  i  Wyspiarzy Cieśniny  
Torresa, za zabieranie im dzieci w ramach dawnej polityki przymusowej asymilacji. 
Dotyczy to około 100 000  obywateli,  którzy zostali zabrani ich rodzinom ponieważ miały 
mieszane obywatelstwo. Symbolicznie przeprosiny dotyczą całej rdzennej ludności. Pełne 
dramatów, nieraz podstępnie i z przemocą wyłuskiwane  ze skupisk aborygeńskich, osiedli, 
miasteczek, miast, w majestacie ówczesnego prawa, nieraz nawet z „dobrych pobudek”.  
Były wypadki zabierania aborygeńskich dzieci również ze szkół. Praktyki te  niekiedy były 
fizycznie brutalne. Trwało tak przez kilkadziesiąt lat, aż do siedemdziesiątych ostatniego 
stulecia. Matki zabieranych aborygeńskich dzieci przeważnie były Aborygenkami, zaś 
ojcowie „białymi”, anglosaskiego lub angloceltyckiego pochodzenia. Głównie były to 
nieślubne dzieci, najczęściej opuszczone przez swoich ojców. Dzieci pochodziły                        
z nieusankcjonowanych związków biało-aborygeńskich, przelotnych związków,  
wykorzystania dziewczyn aborygeńskiech, a czasami wręcz gwałtów.  Prawdą jest,                  
że warunki bytowe tych dzieci były bardzo prymitywne. Czasami nieludzkie. Niektórym            
z zabranych dzieci uratowano życie, innym zabezpieczono  „awans społeczny”. 
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Śmiertelność wśród dzieci aborygeńskich była wtedy bardzo wysoka. Do dzisiaj przeciętna 
aborygeńskiego życia jest o 17 lat krótsza od  pozostałej ludności w Australii.  Interwencja 
rządu była bardzo potrzebna, ale nawet wtedy można było pomóc tym dzieciom bardziej po 
ludzku. Dzieci „Skradzionego Pokolenia,” jak je zaczęto nazywać, po zabraniu przez 
policję były kierowane do ochronek. Asymilowano je. Wysyłano m. in. do pracy, jako 
pomoc domową. Część z nich wybiła się. Prawie wszystkie wyobcowano je z rodzinnej 
kultury. Osierocono.         
 Od pewnego czasu następowała zmiana nastrojów społecznych. W 1967 roku 
ogólnokrajowe referendum wyraźną większością głosów nadało pełne prawa obywatelskie 
Aborygenom. Pomimo tego nadal trwało zabieranie aborygeńskich dzieci.  Zbyt powoli, 
choć stale wzrasta ilość dobrze wykształconych biegłych w swoich zawodach, ambitnych 
Aborygenów i ludzi o częściowo aborygeńkim pochodzeniu. 
  Nadal bardzo kontrastuje wygląd aborygeńskich osiedli i skupisk wewnątrz Australii. 
Największymi tam problemami jest wzrastający alkoholizm, powodujący ostre konflikty 
rodzinne, nałogowe wąchanie benzyny, seksualne molestowanie dzieci, wysokie 
bezrobocie, przepijanie zasiłków socjalnych oraz kulturowe nieprzystosowanie polegające 
na  zawieszeniu pomiędzy tradycjami  aborygeńskimi, a australijską współczesnością. 
Poprzedni rząd wysunął koncepcję i hasło wyborcze: „praktyczne pojednanie”, które 
planował realizować przez stopniowe podnoszenie konkretnych warunków bytu rdzennej 
ludności, bez żadnych przeprosin. Nowy premier uwypuklił konieczność symbolicznych, 
oficjalnych przeprosin. Uzyskał duże poparcie Australijczyków, ale nie wszystkich. 
Kolejny program będzie bardzo trudny do zrealizowania. Przede wszystkim wymagać  
będzie dużych nakładów środków budżetowych. Trudniejszym natomiast będzie 
znalezienie fachowców, którzy będą chcieli pracować na odludziu w aborygeńskich 
osiedlach. Poprzedni rząd wyasygnował ponad sześć miliardów dolarów na intrwencyjną 
pomoc w Północnym Terytorium, która skończyła się bez  wyrażnych objawów  poprawy. 
 
C.  D.  MOICH  ULUBIONYCH   POWIEDZONEK. 
 
-Szedł student koło pompy i oblał egzamin. 
-Szedł facet koło dźwigu i się uniósł. 
-Szedł facet koło betoniarki i się zmieszał. 
-Szedł facet po torach i się wykoleił. 
-Szedł facet koło gilotyny i stracił głowę. 
-Złodziej ukradł kalendarz i dostał parę miesięcy. 
-Chuliganie napadli na Malinowskiego i od tego czasu zmienił się nie do poznania. 
-Przyszedł piłkarz do fryzjera i mówi - G O L!   
-Szedł sobie Szopen i BACH. 
-Wstąpił facet do chóru i wszystko wyśpiewał. 
C. D. nastąpi. 
 
Z harcerskim pozdrowieniem Czuwaj!  
                                                            
 



24                                                    
GONIEC                                  CZERWIEC 

2008   

 

 
hm. BOLESŁAW JEŚMAN        

 
 
 Komenda Hufca 

 
W dniu 26.05.2008 odbyło się uroczyste otwarcie odrestaurowanej siedziby Komendy 

Hufca ZHP w Żarach. Na posiedzeniu Komendy Hufca omówione zostały zagadnienia 
związane z nowa Komendą.  
Tematyka: 

1. Nowe zadania członków Komendy. 
2. Harcerska akcja Letnia – stan przygotowań. 
3. Programy i biwaki 26.05. – 15.06.2008. 
4. Festiwal Piosenki Harcerskiej w Nowych Czaplach. 
5. Turniej „Człowiek – Historia – Przyroda”. 
6. Podsumowanie „Tygodnia Ekologicznego”. 

 
 

Hufcowa Komisja Stopni Instruktorskich 
 

Posiedzenie Komisji Stopni Instruktorskich dotyczyło zamknięcia próby n/w instruktorom 
żarskiego hufca. Na posiedzeniu byli instruktorzy wraz z opiekunami prób. Członkowie 
Komisji zadawali pytania poszczególnym instruktorom z realizacji próby. 
a) Dh Michał Wall – opiekun phm Katarzyna Jarosz, która przedstawiła opinię o pracy 

instruktorskiej dh Michała podczas realizacji próby przewodnikowskiej, 
b) Dh Iwona Zabawa – opiekun hm Krystyna Zengiel, która przedstawiła opinię o pracy 

instruktorskiej dh Iwony podczas realizacji próby przewodnikowskiej, 
c) Dh Ewa Zabawa - opiekun hm Krystyna Zengiel, która przedstawiła opinię o pracy 

instruktorskiej dh Iwony podczas realizacji próby przewodnikowskiej. 
Podkreślić należy, że cała trójka należy do najaktywniejszych instruktorów w naszym 
środowisku działania. Uczestniczy w wielu poczynaniach Hufca i Chorągwi Lubuskiej. 
Sami inicjują wiele działań w pracy ze swoimi drużynami. Komisja zawnioskowała do 
Komendanta o zakończeniu realizacji próby na stopień przewodnika przez w/w.  

Posiedzenie Komisji odbyło się 6 maja 2008 roku. 
 
Hufcowa Komisja Rewizyjna 
 W dniu 07.04.2008 odbyło się posiedzenie Komisji Rewizyjnej. Poruszony został 
temat spotkania Chorągwianej Komisji Rewizyjnej, plan pracy na II Kwartał 2008, 
problem ze ściągalnością składek. Przedstawione zostały informacje z uczestnictwa 
Członków Komisji w Naradach Drużynowych oraz Komendy Hufca. 
 W dniu 16.06.2008 odbyło się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Hufca. Omówione 
zostały wyniki nadzwyczajnego zjazdu hufca, przedstawiony został nowy arkusz oceny 
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placówek wypoczynku, planowane są wizytacje HAL w Świbnej, na październik 2008 
zaplanowano pierwsze wizytacje w drużynach na podstawie wyników spisu harcerskiego 
oraz po poznaniu stanu drużyn po „Harcerskim Starcie”. 

 
(gc) 

 
 
 
 
 
 
 
 

W dniu 28.05.08 mieliśmy zaszczyt reprezentować Hufiec Żary w uroczystości 
„Obchodów dni Strażaka”. Jako jedyni zostaliśmy wybrani przez komendanta. 
Odbywały się tam różne podziękowania dla najstarszych strażaków naszego miasta  
Lubuski Komendant Wojewódzki PSP w Gorzowie Wlkp. awansował do stopnia 
ogniomistrza wielu strażaków. Uchwałą Prezydium ZOW ZOSPRP Województwa 
Lubuskiego Złoty Medal Za Zasługi dla Pożarnictwa otrzymało 14 strażaków 
i osób wspierających ochronę przeciwpożarową. Komenda Powiatowa Państwowej 
Straży Pożarnej w Żarach pozyskała nowy samochód z podnośnikiem 
hydraulicznym o wysokości 25 metrów. W związku z pozyskaniem przez JRG PSP 
w Żarach nowego samochodu Komendant Powiatowy PSP w Żarach za zgodą 
Lubuskiego Komendanta Wojewódzkiego przekazał OSP w Sieniawie Żarskiej 
samochód z podnośnikiem, aby dalej służył strażakom, następnie odbyło się 
poświęcenie pojazdów przez ks. Dziekana. Dh Włodzimierz Kucia i dh Henryk 
Sienkiewicz – jako jedyni ze strażaków ochotników złożyli publicznie 
komendantowi powiatowemu życzenia z okazji Dnia Strażaka, wraz z wiązanka 
kwiatów. Uroczystość zakończono zgodnie z tradycją spotkaniem integracyjnym. 
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