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Związek Harcerstwa Polskiego                 Żary, dn. 03.12.2009r.  
Komendant Hufca 
Im. II Armii Wojska Polskiego
HUFIEC ŻARY
 

ROZKAZ L4/2009ROZKAZ L4/2009
 Wyjątki z rozkazu Komendanta Chorągwi Ziemi Lubuskiej L11/09 z dnia 26 
października 2009 roku Związku Harcerstwa Polskiego. 
1.2.1.Informuję o decyzji Administratora Bezpieczeństwa Informacji w Chorągwi 
Ziemi Lubuskiej dotyczącej zwiększenia uprawnień w systemie Ewidencja ZHP 
administratorom lokalnym na poziomie hufca.
1.2.2. Od dnia 27 września 2009 roku nadaję dostęp do panelu administracyjnego 
systemu ewidencja ZHP oraz zezwalam na nadanie uprawnień drużynowym w 
poszczególnych hufcach następującym druhom: Hufi ec Żary pwd. Sławomir 
Bogdanowicz.

2.1. Zwolnienia w Komendzie Hufca.
      Wolą Zbiorki Sprawozdawczej zwalniam z funkcji członków Komendy
      Hufca n/w instruktorów:
  pwd. Sylwię Lendę – członka Komendy Hufca,
  hm. Wojciecha Hercika – instruktora ds. logistycznych i  
                                                       kwatermistrzowskich.
Wolą delegatów Zbiorki Sprawozdawczej Komenda Hufca liczyć będzie
5 osób. 
2.2.1. Powołuję Zespół Kadry Kształcącej w następującym składzie:
  phm. Katarzyna Jarosz -szef zespołu KK
   hm. Helena Mużyłowska -członek zespołu KK
   hm. Angela Ramirez -członek zespołu KK
   pwd. Emilia Drgas -członek zespołu KK
2.2.1. Powołuje Namiestnictwo w składzie.
  dh Rafał Krzywokulski
  dh Lidia Kowalska
  dh Przemysław Kołton
  hm. Sławomir Pawłowicz
  dh Magda Rowińska
  dh Joanna Sałandziak
2.2.2. Powołuję pwd. Kamila Zengiela na funkcję pełnomocnika Komendanta
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          Hufca ds. zagranicznych.
2.2.3. Powołuję phm. Katarzynę Jarosz na koordynatora Hufca Żary ds. Zlotu
          Harcerstwa Polskiego KRAKÓW 2010.
2.3.1. Rozwiązuję Namiestnictwa Zuchowe i Harcerskie. 
2.3.2. Rozwiązuję Kapitułę Stopni Starszoharcerskich: 
  phm. Marcin Tur – Przewodniczący
  hm. Janusz Lewicki – Instruktor Programowy
  pwd. Adam Biegański – Sekretarz Kapituły.
3.3.1. Zwalniam z funkcji drużynowej/-go:
   1 DH ŻDH „Wilki” pwd. Michała Walla
  18 DH „POTOK” dh Małgorzatę Cudyk - Żaba
   27 DH „Krąg” dh Marka Mickiewicza
   DH próbna dh Sylwię Ksiuk
 Dziękuję Druhnom i Druhom za dotychczasową służbę instruktorską. 
Życzę dalszych sukcesów osobistych i podjęcia służby instruktorskiej na 
nowych odcinkach pracy możliwych do realizacji w nowej sytuacji życiowej 
i organizacyjnej. 

3.3.2. Mianuję dh Piotra Brudnego drużynowym 2 DSH „NIRWANA” w 
Bieniowie. Mianuję dh Rafała Krzywokulskiego drużynowym 27 DH „KRĄG” 
w Lubsku.
4.3. Zwolnienia i mianowania w Kręgach.
4.3.1. Zwalniam z funkcji Przewodniczącego Kręgu Instruktorskiego„SENEX”  
hm. Jerzego Wiśniewskiego.
4.3.2. Mianuję Przewodniczącą Kręgu Instruktorskiego „SENEX” hm. Helenę 
Mużyłowską, oraz jej zastępców: hm. Wandę Galicką i hm. Michała Senyka. 
9. Zaliczanie służby instruktorskiej w Hufcu ZHP Żary za 2009 rok.
9.1. Na podstawie Statutu ZHP rozdział 4 §22 pkt. 1 i „Uchwały Rady 
Naczelnej nr 22/XXXIII z dnia 18 czerwca 2006 roku w sprawie zaliczania 
służby instruktorskiej” zaliczam służbę instruktorską za rok 2009 następującym 
Druhnom i Druhom:
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Lp Nazwisko i imię Stopień Pełniona funkcja w roku 2009
1. Babuśka Anna dh Drużynowa 26 DH „Sokole Oko” 

Nowe Czaple
2. Biegański Adam ophm. Drużynowy 13 ŻDH „Tygrysy”, 

czł. HKRewizyjnej 
3. Bogdanowicz 

Sławomir
ophm.  Z-ca Kom Hufca, Redaktor 

Naczelny „Gońca” 
4. Brudny Piotr opwd. Drużynowy 2 DSH „Nirwana”
5. Bryś Bożena phm. Członek Namiestnictwa 

Harcerskiego
6. Cieślak Halina ophm. Drużynowa 41 GZ „Leśne 

Skrzaty” SP- Bieniów
7. Czerwiński 

Krystian
pwd. Członek Namiestnictwa 

Harcerskiego
8. Daszkiewicz 

Tadeusz
hm. Skarbnik Hufca

9. Delak Aneta phm. Z-ca Przew. HKStopni
10. Ganczar Justyna dh Drużynowa 1 GZ ”Leśne Sowy” - 

Żarki Wielkie
11. Galicka Wanda hm. Członek KSInstruktorskich
12. Górzyński Tomasz dh Członek „Czerwone Bractwo” 

red. ”Gońca” 
13. Gonia Maria hm. Drużynowa 54 DH 

„Korczakowcy” SP- Lubanice
14. Grabowska 

Katarzyna
pwd. Drużynowa 9 DH „Buki” SP- 

Górzyn
15. Gruber Katarzyna dh Drużynowa NS 29 DH „Diabliki”
16. Grzeszczuk Iwona dh Drużynowa 20 DH „Przyrodnicy” 

SP-Trzebiel 
17. Grzebyk Dorota dh Drużynowa 2 DH -Lubsko
18. Haściło Elżbieta phm. Przew. Kręgu Instr. Nr 4 

„Szaniec” SP-1 Lubsko



7       GONIEC GRUDZIEŃ 2009

19. Hercik Wojciech hm. Członek Komendy Hufca
20. Jankowiak Artur pwd. Członek „Czerwone Bractwo” 

red. „Gońca”
21. Januszewicz 

Tomasz
pwd. Członek „Czerwone Bractwo” 

red. „Gońca”
22. Jarosz Katarzyna phm. Drużynowa 40 DH „Korczaki” 

SP- Złotnik 
23. Kałuża Katarzyna opwd. Drużynowa 6 ŻDH „Eska IV” im. 

A. Kamińskiego
24. Karalus Piotr hm. Drużynowy 1 JDSH im. 

T. Kościuszki
25. Klisowska 

Mirosława
phm. Z-ca Przewodniczącego Hufcowej 

Kom. Rewizyjnej
26. Kowalska Lidia opwd. Drużynowa 16 DH „Dragoni” 

SP-3 Lubsko
27. Kurkiewicz 

Elżbieta
hm. Drużynowa NS 37 DH „Leśna 

Gromada”
28. Ksiuk Sylwia opwd. Instruktor
29. Lenda Sylwia pwd. Członek Komendy Hufca
30. Lewicka 

Małgorzata
dh Drużynowa 2 GZ -Lubsko

31. Łabuda Marzena pwd. Drużynowa NS 14 DH 
„Turystyczna”

32. Markowska 
Małgorzata

hm. Przew. Kręgu Instr. Nr 2 „Watra”

33. Mickiewicz Marek dh Drużynowy 27 DH „Krąg”
34. Mielniczuk Ewa pwd. Drużynowa 21 DH „Mądre 

Sowy” -Mirostowice
35. Modrzejewska 

Danuta
 pwd. Drużynowa 5 GZ „Gumisie” SP-3 

Lubsko
36. Mużyłowska 

Helena
hm. Członek Komisji Stopni 

Instruktorskich
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37. Nowakowski 
Dawid

pwd. Członek Hufcowej Komisji 
Rewizyjnej

38. Pawłowicz 
Sławomir

hm. Z-ca Przew. Sądu Harcerskiego

39. Pieńko Emilia opwd. Drużynowa 24 DH „Lampart” 
Przewóz 

40. Pilarski Grzegorz pwd. Przewodniczący Hufcowej 
Komisji Rewizyjnej

41. Ramirez Angelika hm. Członek Sądu Harcerskiego
42. Rzetecki Arkadiusz dh Kapelan Hufca ZHP Żary
43. Skiba Mirosława phm. Drużynowa 38 DH „Czarni” SP- 

Bieniów
44. Tur Marcin phm. Z-ca Kom. Hufca, Przew. Kręgu 

Inst.Nr 3„ŁEMKEM”
45. Wall Michał pwd. Instruktor
46. Wieczyńska Halina phm. Drużynowa NS 36 DH „Cicha 

Stopa” 
47. Wojtaszewska 

Regina
hm. Członek KSInstruktorskich, 

Członek red. „Gońca”
48. Wywijas Mirosław ophm. Członek „Czerwone Bractwo” 

red. „Gońca”
49. Zabawa Ewa pwd. Drużynowa 3 DH „Leśne 

Mrówy” SP- Olszyniec
50. Zengiel Krystyna hm. Komendantka Ośrodka w Świbnej 

„Leśny Dwór”
51. Zengiel Kamil pwd. Pełnomocnik Komendanta ds. 

współpracy z zagranicą
52. Zengiel Mirosław hm. Komendant Hufca Żary
53. Drgas Emilia pwd. Członek Komisji Kształcenia
54. Arkuszewski Jan hm. Instruktor
55. Drąg Arkadiusz dh Instruktor
56. Dąbrowski Andrzej dh Instruktor
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57. Krzywokulski 
Rafał

dh Instruktor

58. Kliński Andrzej dh Instruktor
59. Pietrzak Barbara hm. Członek Kręgu Instr. 2 „Watra”
60. Stupkiewicz 

Helena
dh Instruktor

61. Ślązak Katarzyna pwd. Członek Kręgu Instr. 3 
„Łemkem”

62. Wleklińska Renata phm. Instruktor
63. Zabawa Iwona pwd. Instruktor

13.2.1. Udzielam pochwały i podaję do wiadomości wyniki rankingu 2008/2009 
i nadanie tytułów:
W kategorii GROMAD ZUCHOWYCH miejsca zajęły następujące 
środowiska:
1 miejsce - 41 GZ „LEŚNE SKRZATY” z Bieniowa – tytuł Złotej Gromady
2 miejsce - 5 GZ „GUMISIE” z Lubska – tytuł Srebrnej Gromady
3 miejsce - 2 GZ „GOSIACZKI” – tytuł Brązowej Gromady
W kategorii DRUŻYNY HARCERSKIE miejsca zajęły następujące 
środowiska:
1 miejsce - 40 DH „KORCZAKI” ze Złotnika – tytuł Złotej Drużyny
2 miejsce - 6 ŻDH „ESKA IV” im. A. Kamińskiego z Żar – tytuł Srebrnej Drużyny
3 miejsce - 3 DH „LEŚNE MRÓWY” z Olszyńca – tytuł Brązowej Drużyny
W kategorii DRUŻYN NS miejsca zajęły następujące środowiska:
1 miejsce - 14 DH „TURYSTYCZNA” z Żar – tytuł Złotej Drużyny
2 miejsce - 36 DH „CICHA STOPA” z Miłowic – tytuł Srebrnej Drużyny
2 miejsce - 37 DH „LEŚNA GROMADA „ z Miłowic – tytuł Srebrnej Drużyny
3 miejsce - 27 DH „DIABLIKI” z Żar – tytuł Brązowej Drużyny
13.2.2. Udzielam pochwały 6 ŻDH „ESKA IV” im. Aleksandra Kamińskiego 
za aktywną służbę podczas Święta Zmarłych w Żarach.

Czuwaj  hm. Mirosław Zengiel
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TEMATYKI POSIEDZEŃ KHTEMATYKI POSIEDZEŃ KH
Posiedzenie Komendy Hufca 13.10.2009

Ustalenie Dyżurów w siedzibie hufca
Nowy nr Gońca wydany
Zlot Drużyn NS w Świbnej 08-10.10.2009
Zbiórka sprawozdawcza 04.11.2009 (kto za co ma odpowiadać)
Podsumowanie rankingu 2008/2009

Posiedzenie Komendy Hufca 19.11.2009

I. Od ostatniego spotkania miały miejsce następujące wydarzenia
Zbiórka Sprawozdawcza 04.11.2009
Dzień Niepodległości 11.11.2009
Odprawa koordynatorów na Zlot 2010 do Krakowa
Posiedzenie zespołu ds. biwaku szkoleniowego drużynowych
Propozycje biwaku Andrzejkowego 27-29.11.2009
II Przegląd Piosenki Harcerskiej i Turystycznej w Lubsku
Aktualizacja ESHD na dzień 19.11.2009
Sylwester w Świbnej 2009
Spotkanie Kręgu Instruktorskiego SENEX 19.11.2009

II.   Zadania na okres listopad - grudzień wg kalendarza imprez
Biwak w Świbnej 27-29.11.2009
Chorągwiana Zbiórka Drużynowych w Zielonej Górze 27-29.11.2009
Warsztaty Szkoleniowe w Świbnej  11-12.12.2009 
Światełko Betlejemskie w Zielonej Górze 19.10.2009
Wigilia harcerska
Sylwester 2009 w Świbnej
HAZ w Hufcu: Świbna i Kraków

III. Przedstawienie przez członków KH planu działania na następne miesiące

IV. Wnioski do Senatu, Marszałka, MEN-u, Burmistrza na 2010r. 

V. Składki harcerskie  i instruktorskie za 2009r.

VI. Goniec 4 (72), Rozkaz L4/2009, Regulamin KH, Ranking 2009/2010
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VII. Sprawy różne:
-100 lecie harcerstwa polskiego
-propozycje zimowisk
-dyżury

Odprawa drużynowych, Odprawa drużynowych, 
opiekunów, funkcyjnychopiekunów, funkcyjnych

Żary,  04.11.2009 - godz. 15.30

I. Wydarzenia od ostatniego spotkania.
1. Zlot Drużyn NS w Świbnej 08-10.10.2009
2. Wycieczka do Warszawy 15-18.10.2009

(zainteresowanych proszę o kontakt 200 zł chętnie widziany opiekun).
3. Biwak dla chętnych drużyn w Świbnej 23-25.10.2009
4. Wszystkich Świętych i Zaduszki 31.10. –02.11.2009

(Proszę o uczczenie w swoich środowiskach np. świeczka).
5. Proszę przygotować materiały z ostatnich dwóch lat od Konferencji 

Sprawozdawczo-Wyborczej, na Zbiórkę Sprawozdawczą za okres 
połowy kadencji (2 lata po wyborach) ze swojej drużyny – środowiska 
mailem do 26.10.2009

6. W miarę możliwości proszę zebrać i wpłacić do Hufca składki za 
zuchów i harcerzy, za 2009

7. W następnym Rozkazie L/4 2009 będzie zaliczana służba 
instruktorska za 2009 

8.  Proszę podać elektronicznie wykaz drużyny z danymi:
Lp. Nazwisko i imię, data urodzenia, funkcja w drużynie, pesel

II. Zadania na okres listopad – grudzień – styczeń 2009/2010 wg kalendarza 
imprez.

1. Święto Niepodległości w Żarach – 11.11.2008 
2. Biwak dla chętnych drużyn 13-15.11.2009
3. Mikołajki w drużynach 04-06.12.2009 - Biwak mikołajkowy w 

Świbnej dla chętnych drużyn
4. 17.12.2009- Betlejemskie Światełko Pokoju – Zielona Góra – wyjazd 

autokarem.
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 Żary, 02.12.2009 rok - godz. 15.30

I. Wydarzenia od ostatniego spotkania.
1. Święto Niepodległości w Żarach – 11.11.2009 
2. Biwak drużyn 27-29.11.2009 
3. W miarę możliwości proszę zebrać i wpłacić do Hufca składki za 

zuchów i harcerzy za 2009
II. W następnym Rozkazie L/4 2009 będzie zaliczana służba instruktorska
za 2009
III. Zadania na okres grudzień – styczeń 2009/2010 wg kalendarza imprez

1. Mikołajki w drużynach 04-06.12.2009 - Biwak Mikołajkowy w 
Świbnej dla chętnych drużyn

2.  Biwak szkoleniowy (obowiązkowy) dla drużynowych w Świbnej 11-
12.12.2009

3. 17.12.2009 rok - Betlejemskie Światełko Pokoju – Zielona Góra 
– wyjazd autokarem. (proszę o propozycję wyjazdu ilości osób do 
Zielonej Góry – wpisowe 5 zł.)

IV. 18.12.2009 - Wigilia Hufcowa ( proszę o propozycje ilości osób będących 
na wigilii – wpisowe 2 zł.)
V. Sylwester 2009/2010 w Świbnej. Fabuła „BAJKOWA KRAINA” Informacje 
na www.goniec.pl 

VI. Propozycje zimowisk:
 1. Świbna – dwa turnusy w czasie ferii zimowych 
  a) 16.01. – 22.01. 2010 I turnus (7 dni) koszt 350 zł.
  b) 22.01. – 28.01.2010 II turnus (7 dni) koszt 350 zł.
 2. Kraków – 9 dni w czasie ferii 21-29.01.2010 650 zł. (można na raty)

5. 18.12.2009 - Wigilia Hufcowa
6 Sylwester 2009/2010 w Świbnej- Fabuła „Bajkowa Kraina”, chętni 

mogą zobaczyć zdjęcia z innych lat na stronie www.zhpzary.org 
następnie zakładka galeria zdjęć rok 2008.

7. Propozycje zimowisk:
 - Świbna – dwa turnusy w czasie ferii zimowych 16.01. – 30.01.2010
 - Kraków – 8 dni w czasie ferii 21-28.01.2010 rok  
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Tematy poruszone na posiedzeniu 
Hufcowej Komisji Rewizyjnej

w dniu 02.11.2009.

Omówienie i dyskusja nad sprawozdaniem Komendy Hufca1. 
Podjęcie uchwały ws. udzielenia absolutorium Komendzie 2. 
Hufca
Przyjęcie założeń do planu pracy na rok 2010r.3. 
Ustalenie daty kolejnego posiedzenia4. 
Wolne wnioski i dyskusja.5. 

Bądźmy dzielni na co dzień.
Dzielność jest fundamentem

charakteru. 
Myśli Aleksandra Kamińskiego
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 Wolą ostatniego Zjazdu Związku Harcerstwa Polskiego (2005r.), który 
ma miejsce co cztery lata, jest zbiórka sprawozdawcza w połowie kadencji. 
 Obecny zjazd obradować będzie w Warszawie w dniach 03-06.12.2009 roku, 
a delegatką z Hufca ZHP Żary reprezentującą rejon Hufców: Szprotawa, Żagań i 
Żary jest phm. Katarzyna Jarosz Hufi ec Żary. W naszym wypadku Komenda Hufca 
zaproponowała termin 04 listopada, ponieważ w okresie od 01.09 do 30.11.2009 
roku winny odbyć się zbiorki sprawozdawcze w poszczególnych Hufcach w skali 
kraju, taka była decyzja Rady Naczelnej. Komenda Hufca zaproponowała dzień 04 
listopada jako dzień spotkania instruktorów celem dokonania analizy i wyrażenia 
opinii na temat realizacji działań, jakie nakreślił ostatni Zjazd Hufca ZHP Żary.
 Udzielono  absolutorium Komendantowi i poszczególnym członkom 
Komendy na wniosek Komisji Rewizyjnej Hufca ZHP Żary. Nagrodami 
książkowymi zostali nagrodzeni wyróżniający się instruktorzy w okresie 
ostatniego roku swojej działalności. Szczegółowy materiał ze swojej służby w 
sprawozdaniu uwzględnili poszczególni członkowie komendy. W sprawozdaniu 
został nakreślony dorobek minionego roku, ponieważ za poprzedni rok 
było oddzielne sprawozdanie, spowodowane wyborem komendanta. 
Szkoda tylko, że nie wszyscy drużynowi nadesłali sprawozdanie ze swojej 
działalności, co czyni je niepełnym, podobnie jest z niektórymi Kręgami. 
Czytając sprawozdanie, uczestnicząc w zbiórce sprawozdawczej widać wielki 
wkład środowiska żarskiego hufca w wielorakiej i różnorodnej działalności 
instruktorskiej w poszczególnych latach przypadającej na półmetek kadencji. 
Jest to zasługą wielu instruktorów bardzo aktywnych w swojej działalności, 
czego dajemy wyraz, wydając systematycznie naszą gazetkę „Goniec”.
 Również na łamach strony internetowej www.goniec.org
systematycznie o ich działalności informujemy.         
 Regularnie organizowane są stałe i cykliczne imprezy w ciągu roku 
harcerskiego wynikające z kalendarza imprez na dany rok. Harcerska akcja letnia 
i zimowa to nasze wspólne dzieło w poszczególnych latach. Naszą dumą jest 
utrzymanie i działalność jednego z nielicznych ośrodków harcerskich w Polsce, 
jakim jest „Leśny Dwór” w Świbnej, potocznie zwany naszym drugim domem. 
Jest to możliwe dzięki bardzo licznemu gronu przyjaciół, ścisłej wspólpracy 
z samorządami i władzami administracyjnymi powiatu poszczególnych 
gmin i miast w naszym powiecie – szczególnie dzięki władzom miasta Żary.                             

 hm. Mirosław Zengiel

Zbiórka SprawozdawczaZbiórka Sprawozdawcza
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SONDAŻ SSSOONNNDDDAAŻŻŻ 
2 Gromady Zuchowej22 GGrrroommmaaadddyy ZZZuuuccchhhooowweejj

„GOSIACZKI”„„GGOOSSIIAACCZZKKII””
1. Jakie są cele waszej działalności?
Cele działalności naszej drużyny oparte są na Prawie Zucha i Obietnicy 
Zuchowej. A to zwyczajne działania małych ludzi i ich opiekunów na rzecz 
kolegów, szkoły, środowiska, tworzenie warunków do zabawy, odpoczynku, 
właściwego spędzania wolnego czasu, kształtowania potrzeby pogłębiania 
wiedzy i właściwego stosunku do obowiązków szkolnych, uczenie dostrzegania 
potrzeb społecznych w środowisku i kształtowanie postawy gotowości 
do działania, kształtowanie uczucia tolerancji, przyjaźni i solidarności, 
rozwijanie umiejętności współdziałania w zespole, kształtowanie umiejętności 
organizatorskich, dyscypliny i zaradności, uwrażliwianie na piękno przyrody 
i potrzebę jej szanowania, kształtowanie charakterów, pobudzanie twórczej 
aktywności, wdrażanie do uczuciowości i posłuszeństwa wobec przełożonych, 
budzenie optymizmu i pogody ducha.

2. Czy bierzecie czynny udział w imprezach organizowanych przez KH?
Nasza drużyna działa dopiero od roku i jeszcze nie mieliśmy możliwości 
wzięcia udziału w takich imprezach. Uczestniczyliśmy jednak dwukrotnie w 
I i II Przeglądzie Piosenki Harcerskiej i Turystycznej w Lubsku, gdzie w 2008 
roku zdobyliśmy wyróżnienie.

3. Jakiej pomocy oczekujecie od KH?
Większego zainteresowania tym, co dzieje się w życiu drużyny, wspomagania 
naszych działań.

4. W jaki sposób zdobywacie środki fi nansowe na swoją działalność?
Środki fi nansowe w naszej drużynie pochodzą głównie ze składek zuchowych. 
Ale także staramy się pozyskiwać środki od SPONSORÓW i ludzi dobrej 
woli, którym nieobce są ideały ZHP. Piszemy tez projekty do Urzędu Miasta w 
Lubsku i w ten sposób pozyskujemy środki na nasze przedsięwzięcia.

5. Jak wygląda wychowanie patriotyczne w Waszej drużynie?
Przybiera ono różne formy – począwszy od nauki pieśni patriotycznych, 
poprzez gawędy, ogniska, kominki, na których poruszana jest właśnie taka 
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tematyka aż po czynny udział w uroczystościach państwowych czy kościelnych 
organizowanych w naszym mieście.

6. Czym jest dla waszej drużyny ideologia ZHP?
Jest wskazówką do naszych działań.

7. Nasze propozycje.
Jak coś wymyślimy to na pewno damy znać… 
          
 Tworzymy w drużynie tradycję i obrzędowość, organizując co roku:

- uroczystą wigilię harcerską, na która zapraszamy wszystkich 
instruktorów harcerstwa

- Harcerski Start
- wycieczki rowerowe, biegi patrolowe, gry terenowe i ogniska
- akcje zarobkowe dla drużyny (sprzedaż kartek i ozdób świątecznych)
- spotkania z drużynami z okazji Światowego Dnia Myśli Braterskiej

1. Historia powstania drużyny.
Jesteśmy Gromadą Zuchową działającą od września 2008 roku

2. Opis drużyny.
Siedzibą naszej drużyny jest Szkoła Podstawowa nr 1 w Lubsku. To tam 
spotykamy się raz w tygodniu na zbiórkach. „Gosiaczki” to gromada licząca 
12 zuchów skupionych w dwóch zastępach. Wspólnie uczymy się, bawimy, 
przeżywamy różne przygody. 

3. Osiągnięcia drużyny.
Naszym największym osiągnięciem było zdobycie miana Brązowej Gromady 
Zuchowej Hufca Żary w 2009 roku. A miłym zaskoczeniem i wyróżnieniem było 
zdobycie - po dwóch miesiącach naszej działalności w 2008 roku wyróżnienia 
na I Przeglądzie Piosenki Harcerskiej i Turystycznej w Lubsku.

4. Kadra drużyny.
dh Małgorzata Lewicka – drużynowa
dh Justyna Marusiak – przyboczna

storia powstania drużyny.
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 To już XIX Zlot Drużyn Nieprzetartego Szlaku w Świbnej. Na przekór 
losowi, wspaniałej zabawie i przebywaniu przez trzy dni bawimy się, realizując 
wspólne zajęcia, poznając się lepiej, byliśmy kolejny raz razem. Jest to jedyna 
okazja w ciągu roku, kiedy drużyny z Domów Pomocy Społecznej, Ośrodków 
mają możliwość się spotkać w trakcie realizacji zadań zlotowych. Tym razem 
do Świbnej z zaproszenia skorzystały następujące drużyny: 

14 DH ”Turystyczna” z Zespołu Szkół Specjalnych z Żar - drużynowa pwd. 
Marzena Łabuda, 
   28 DH ”Diabliki” z Zakładu Dla Dzieci i Młodzieży z Wadami Mowy i 
Słuchu z Żar - drużynowa dh Katarzyna Gruber, 
 5 DH ”Leśni”z Gubina - drużynowa phm. Elżbieta Konopacka,
 21 DH ”Trampy”z Toporowa - drużynowa phm. Krystyna Sadło,
 37 DH ”Leśna Gromada” z Miłiwic – drużynowa hm. Elżbieta Kurkiewicz,
 36 DH ”Cicha Stopa” z Miłowic – drużynowa phm. Halina Wieczyńska. 
Każdy zlot ma swoją fabułę. Obecny – „Mój Dom, Mój Ośrodek – Moja Mała 
Ojczyzna”. Należało przygotować krótkie, zabawne historyjki o swoim ośrodku, 
miejscu obecnego przebywania. Forma była dowolna, zależała od inwencji 
pomysłodawców i wykonawców. Drużyny wykonały wiele rekwizytów, które 
pozwalały odbiorcom jeszcze lepiej zapoznać się z danym miejscm zamieszkania, 
pobytu i nauki. Jak zawsze tradycyjnie drużyny przygotowały bogaty program 
artystyczny na ognisko, proponując wiele piosenek, pląsów, gier i zabaw. 
Nie omieszkały powiedzieć coś o sobie, co się u nich działo od poprzedniego 
spotkania, gdzie spędziły wakacje, lub jakie inne formy wyjazdowe miały 
miejsce w drużynie w ciągu ostatniego półrocza. 
 Na drugi dzień jest zawsze wyjazd do ciekawego miejsca, na terenie 
powiatu żarskiego. Tym razem organizatorzy zaprosili do Ośrodka Szkolno-
Wychowawczego w Lubsku. Po terenie Ośrodka, jego historii, obecnej sytuacji, 
opowiadała i oprowadzała Pani dyrektor mgr Elżbieta Maćko. Za kilka dni 
Ośrodek będzie obchodził 40 lecie swojej działalności. Byliśmy świadkami 
wielkich przygotowań do tej wspanialej uroczystości wielce zasłużonej placówki 
w naszym województwie w pracy i wychowaniu młodzieży. 
 Szkoła jest placówką wielofunkcyjną: Szkoła Podstawowa Specjalna, 
Gimnazjum Specjalne, Klasa dla dzieci z zaburzeniami autystycznymi, 
Ponadgimnazjalna Szkoła Przyspasabiająca do pracy oraz internat. Mieści 
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się w zabytkowym pałacyku byłego właściciela fabryki, którego podobiznę 
można oglądać na... zakończeniach balustrad przy schodach. Przy tego typu 
specjalistycznych formach rehabilitacji mieliśmy sposobność zobaczyć i 
widzieć w działaniu wiele urządzeń i eksponatów służących do bieżącej pracy 
rehabilitacyjnej. Zajęcia wraz z uczniami prowadzili wspaniali, bardzo oddani 
i zaangażowani w pracy wychowawczej i rehabilitacyjnej pedagodzy. Nasz 
pobyt został zakończony... koncertem w wykonaniu instruktora muzyki mgr 
Januarego Palcata, któremu swojego głosu użyczyła wychowanka z Miłowic 
gwiazda wszystkim zlotowiczom bardzo znana – „Ewka”. Wspaniały podkład 
muzyczny, głos Ewki, dźwięki i słowa słynnego utworu Edit Piaf...”Mi lord...” 
brzmiały przepięknie. Potem był moment na wykonanie kolejnych utworów tej 
wielce wybitnej wokalistki francuskiej. Uwrażliwieni wspaniałym koncertem, 

w dalszej kolejności mieliśmy sposobność 
poznać miasto Lubsko.

 Odrestaurowany ratusz, wokół 
odrestaurowany plac, kolorowe 
kamieniczki, wspaniały kościół z 

wielowiekową swoją bryłą nadają w 
słonecznym dniu wspaniały widok. Po 
kolacji w rytmach wieczornej muzyki 
(na który osobiście dh Andrzej 

przywiózł swój sprzęt i prowadził 
dyskotekę stając się „chłopakiem” wieczoru, na którego 
wszystkie dziewczęta ciągle zerkały) dopełnił wielu przeżyć i wrażeń z 
mijającego dnia. Dźwięki muzyki, poszczególne piosenki były umiejętnie 
dobrane do gustów i zapotrzebowania odbiorcy wieczornego szaleństwa. 
Młodzież tradycyjnie była wspaniałe ubrana, podkreślając tym szacunek dla 
koleżanek i kolegów i siebie samego. Kończący trzydniowy pobyt apel był 
momentem rozdania upominków i dyplomów. Tym razem drużyny otrzymały 
wspaniały album o naszym województwie prezentujący jego najciekawsze 
miejsca pod względem historycznym, turystycznym, takim co można i trzeba 
zobaczyć. Czas rozstania nastał i jak zawsze łez, pożegnań i zapewnień do 
następnego spotkania było co nie miara. Do zobaczenia w maju 2010 roku na 
XX Jubileuszowym już Zlocie. 

 
Pozdrawiają i oczekują Organizatorzy XX Zlotu - Hufi ec ZHP Żary
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 Po przyjeździe do Ośrodka „Leśny Dwór” nasza drużynka Nieprzetartego 
Szlaku zakwaterowała się w pokojach, oczekując rozpoczęcia Zlotu. Odbyło się 
to tradycyjnie Apelem Inauguracyjnym, podczas którego zameldowaliśmy swój 
pobyt. 
 Tuż po Apelu zasiedliśmy do kolacji. To już tu zawiązywały i odnawiały się 
pierwsze przyjaźnie uczestników. Kiedy się ściemniło za oknami, rozpoczęliśmy 
ognisko na które przygotowaliśmy program drużynowy „Przedstawmy się 
– poznajmy się”. Wszystkie drużyny prezentowały wiele zabaw- pląsów i 
piosenek, podczas których super się integrowaliśmy z innymi harcerzami 
obecnymi na Zlocie Drużyn Nieprzetartego Szlaku. 
 O poranku czekało nas śniadanko, po którym sprzątnęliśmy pokoje i 
wyjechaliśmy do Lubska odwiedzić Specjalny  Ośrodek Szkolno – Wychowawczy, 
który jest bardzo ładną Placówką pracującą z dziećmi niepełnosprawnymi 
umysłowo. Przed powrotem do Leśnego Dworu zdążyliśmy zwiedzić Lubsko   
i obejrzeć zabytki tego miasta. Wróciliśmy na obiad. Po dobrym jedzeniu czekał 
nas zorganizowany wesoły poligon, podczas którego bawiliśmy się sportowo 
wypełniając zadania zlotowe. 
Przed kolacją spotkaliśmy się w świetlicy Ośrodka na przedstawieniu 
artystycznym drużyn, podczas którego prezentowaliśmy swoje Ośrodki - 
Placówki, w których na co dzień się uczymy lub mieszkamy. 
 Nasza drużyna przedstawiła plakat drzewa szczęśliwych rąk oraz piosenkę 
o naszej szkole - patronce Zespołu Szkół Specjalnych, którą jest oczywiście 
Maria Grzegorzewska. 
Po kolacji czekała nas tradycyjna i oczekiwana dyskoteka, na której szaleństwo 
trwało do 22.00. 
 Kolejny ranek rozpoczął się zaprawą poranną, toaletą i śniadaniem. Po 
ostatnich wspólnych chwilach, posprzątaliśmy pokoje, w których mieszkaliśmy 
i stanęliśmy na Apelu Pożegnalnym, podczas którego otrzymaliśmy dyplomy 
za udział w Zlocie oraz porobiliśmy sobie pamiątkowe zdjęcia. Jak co roku 
uczestnicy Zlotu płakali rzewnymi łzami, że już wyjeżdżamy. 

 pwd. Marzena Łabuda
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ZIMOWISKA
SWIBNA  i  KRaków 2010

ZIZI
SSSSSSSSWWIBNA SSSSSSSSSWWWWWWIBNA 
,,

Swibna 6,Swibna 6,
Gmina Jasień, 68-320 JasieńGmina Jasień, 68-320 Jasień

Termin:Termin:
I  TURNUS 16-22.01.2010I  TURNUS 16-22.01.2010
II  TURNUS 22-28.01.2010II  TURNUS 22-28.01.2010
KOSZT: 350 ZŁ. KOSZT: 350 ZŁ. (możliwe raty)(możliwe raty)

KrakówKraków
Szkoła Podstawowa nr 22Szkoła Podstawowa nr 22

ul. Bogdana Chmielowskiego ul. Bogdana Chmielowskiego 
Termin:Termin:

21 styczeń – 29 styczeń 2010.21 styczeń – 29 styczeń 2010.
KOSZT: 650 Zł. (możliwe raty)KOSZT: 650 Zł. (możliwe raty)

,,
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Wyjazd po Betlejemskie Światełko Pokoju,
zbiórka 19.12.2009 godzina 12.00
przed Katedrą w Żarach. Msza Ekumeniczna
o godzinie 13.30 w Zielonej Górze.
Wpisowe 5 zł. od uczestnika (autobus).
Planowany powrót około godziny 16.00.
Wigilia Harcerska odbędzie się 21.12.2009
o godzinie 16.30 w Gimnazjium nr 2 Żary.
Wpisowe 2 zł. Swój udział prosimy potwierdzić
do dnia 18.12.2009
(e-mail: zary@zhp.pl lub tel. 608 716 629)

Zegar w święta się uśmiecha
nie pogania, nie pospiesza
zegar w święta czas czaruje
zagaduje, pomrukuje
swoim cichym tik i tak
czas radości, czas bliskości
czas spokoju wszystkich nas.
 
Samych magicznych,
szczęśliwych godzin,
minut i sekund
w Święta i w Nowym Roku życzy
Komenda Hufca ZHP Żary
i Redakcja Gońca.



22  GONIEC  GRUDZIEŃ 2009

Wspomnienia z Biwaku
Świbna, 23-25.10.2009r

Dzień I

Podróż autobusem PKS do Świbnej trwała zaledwie 15 minut. Nie zdążyliśmy 
wygodnie się rozsiąść a już trzeba było wysiadać.
 Po półgodzinnej wędrówce przez las dotarliśmy do celu czyli do „Leśnego 
Dworu”.
Zakwaterowanie przebiegło bez większych kłótni, chociaż dla wszystkich 
chętnych nie starczyło miejsc na górnych piętrach łóżek.
 Po smacznej kolacji wybraliśmy się na nocny marsz nad staw w poszukiwaniu 
łabędzi. Ptaki sprawiły nam zawód. Przestraszyły się harmideru i nie pokazały się. 
Podczas wędrówki w prawie kompletnych ciemnościach wszyscy wpadaliśmy 
w duże kałuże. 
 Po powrocie zasiedliśmy w świetlicy, gdzie w czasie świecowiska 
opowiadaliśmy o sobie, śpiewaliśmy harcerskie piosenki i poznawaliśmy nowe 
pląsy.
 Po świecowisku połowa z nas wyruszyła na nocną wartę, a pozostali zebrali 
się w pokoju dziewczyn i zaczęli grać w butelkę. Nie rozumiemy, dlaczego 
nasza zabawa nie spodobała się druhowi z Bieniowa, który zagonił nas do 
spania. Chyba był zazdrosny!

Dzień II

 Śniadanie było super smaczne! Nabrawszy siły, zabraliśmy się do 
wykonywania naszego pierwszego zadania. Zapoznaliśmy się z „Ptasim 
zegarem”. Dowiedzieliśmy się także, w jakich piętrach lasu mieszkają nasi 
skrzydlaci przyjaciele. A potem pomagaliśmy nosić ciężkie kloce drzewa do 
harcerskiej kotłowni. Niektóre bale były takie duże, że musiały je dźwigać dwie 
osoby.
 Obiad – bomba! Smakował i nam, i kotkom. Naszego ulubieńca, kociaka z 
obciętym ogonkiem, ochrzciliśmy imieniem Marian i zabieraliśmy go wszędzie 
ze sobą.
 Po obiedzie odbyliśmy krótki rekonesans do pustego grobu dawnego 
właściciela „Leśnego Dworu”. Niestety, grób Niemca został po II wojnie 
światowej zbeszczeszczony przez młodych  Polaków.
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 Kolejnym punktem programu były leśne podchody. Udało się nam odszukać 
trzy z czterech ukrytych listów. Jednym z zadań było odśpiewanie piosenki. 
Zaśpiewaliśmy swoją ulubioną – „Taniec trupa”.
 Kolacja – wyśmienita! Sałatka jarzynowa – marzenie! Brawo Panie 
Kucharki!
A wieczorem, podczas drugiego już świecowiska opowiadaliśmy o swoich 
miastach. Opisywaliśmy nasze Lubsko – jego zabytki i przyrodę. Występ 
zakończyliśmy piosenką o naszej szkole i naszych nauczycielach.
 Po świecowisku tradycyjnie już ruszyliśmy na wartę i, tradycyjnie, zagoniono 
nas do spania. Tym razem zrobił to sam komendant.

Dzień III

 Śniadanie – niebo w gębie!  Najlepszy ze wszystkich dotychczasowych 
posiłków. (Prosimy o kakao i nutellę podczas następnego biwaku)
 Po krótkiej odprawie i pożegnaniu wyruszyliśmy piechotą do Lubska. Po 
drodze moc atrakcji:

-  zajrzeliśmy do kościoła w Jabłońcu, gdzie widzieliśmy tablicę 
epitafi jną ufundowaną przez właściciela wsi po śmierci siedmiorga 
swoich dzieci,

-  odszukaliśmy leśny cmentarzyk w Lisiej Górze,
-  strząsaliśmy i jedliśmy węgierki i jabłka,
-  fotografowaliśmy się z krowami,
-  wdrapywaliśmy się na ambony,
-  kilka razy szukaliśmy zgubionego szlaku,
-  znaleźliśmy rudego kociaka.

 W końcu o godzinie 13 dotarliśmy do domu.

Wrażenia

Bardzo nam się podobało wszyscy chcemy przyjechać na kolejny biwak za dwa 
tygodnie. (Marzą się nam naleśniki!).

                                                          Harcerki i harcerze z SP 2 w Lubsku
                                                       z 2 DH z drużynową Dorotą Grzebyk



24  GONIEC  GRUDZIEŃ 2009

Biwak „Halloween”

 Niedawno – w dniach 30-31.10.2009r. Na terenie naszej szkoły (Szkoła 
Podstawowa im. M. Konopnickiej w Olszyńcu) odbył się biwak pod hasłem: 
Halloween”. Zorganizowała go nasza drużynowa – pwd. Ewa Zabawa. Na tym 
biwaku mieliśmy okazję gościć drużynę harcerską 16 DH „Dragoni” z Lubska 
wraz z ich drużynową – opwd. Lidią Kowalską.
 Podczas tego biwaku wykonywaliśmy prace plastyczno- techniczne 
dotyczące tematyki święta Halloween, a następnie dekorowaliśmy nimi szkolne 
korytarze.
 Największą atrakcją tych zajęć było wykonywanie „dyniogłowych”, które 
towarzyszyły nam podczas zabaw i pląsów harcerskich na świecowisku. Czas 
wspólnej zabawy szybko upłynął w miłej atmosferze, którą wzmacniali swoimi 
pomysłami druhowie: pwd. Iwona Zabawa, pwd. Michał Wall oraz drużynowe, 
którym dziękujemy za wspólną zabawę. 
     Z harcerskim pozdrowieniem
      „Czuwaj!”
     - harcerze z 3 DH „Leśne Mrówy”
      wraz z drużynową

 Jak co roku, tak i w tym pamiętamy naszych zmarłych.  Na zbiórce 
26 października 2009 odwiedziliśmy z zuchami, z 2 GZ „GOSIACZKI” i 
harcerzami z 27 DH „KRĄG” opuszczone groby na Cmentarzu Komunalnym 
w Lubsku, uporządkowaliśmy mogiły tych, o których nikt już nie pamięta, 
zapaliliśmy świeczki.  Zapłonęły również znicze na symbolicznych grobach, 
które znajdują się na naszym cmentarzu: Grobie Nieznanego Żołnierza i Mogile 
Pomordowanych na Wschodzie. 
 Szczególne miejsce w naszej harcerskiej pamięci zajmuje druh dyrektor 
Kazimierz Chrobrowski, zmarły przed kilkoma laty. Jego mogiła zawsze 
otaczana naszą opieką i tym razem była głównym celem harcerskiego zadania.  
Z wielkim wzruszeniem kolejne pokolenie zuchów i harcerzy zaciągnęło wartę 
honorową, złożyło kwiaty, zapaliło znicze.
 Dla młodego pokolenia takie zajęcia, to wielka lekcja. Lekcja poszanowania 
człowieka, życia, patriotyzmu.    

Akcja Znicz w Lubsku
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Spotkanie koordynatorów

07 listopada w Zielonej Górze odbyło się spotkanie koordynatorów ds. Zlotu 
Kraków 2010. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele prawie wszystkich 
Hufców z naszej Chorągwi. Na spotkaniu poznaliśmy komendę zlotu, program 
oraz zadania przedzlotowe. Dostaliśmy też wytyczne co do naszej dalszej 
pracy oraz działań, które mamy podjąć, aby było nas jak najwięcej na zlocie. 
Nie zabrakło też omówienia propozycji programowych na obchody 100-lecia 
Harcerstwa w naszej Chorągwi. My również musimy podjąć działania, aby 
uświetnić obchody 100-lecia, które zaczynają się już w styczniu a ich punktem 
kulminacyjnym będzie udział w Zlocie Harcerstwa Polskiego Kraków 2010. 
Chętnych na zlot zapraszam do zgłaszania się. 

phm. Katarzyna Jarosz

W dniach 13–14.11.2009 już po raz drugi w Lubsku odbył się Przegląd Piosenki 
Harcerskiej i Turystycznej „NA HARCERSKĄ NUTĘ”. To impreza kierowana 
do środowisk harcerskich i wszystkich sympatyków tego rodzaju piosenek z 
terenu miasta i gminy Lubsko. 
Głównym celem przeglądu podobnie jak w roku ubiegłym jest upowszechnienie 
harcerstwa na terenie naszego miasta i gminy, rozpowszechnienie ideałów 
harcerskich, wpajanie idei patriotycznych i obywatelskich, rozbudzenie 
zainteresowań wśród dzieci i młodzieży przedszkoli, szkół podstawowych, 
gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, integracja społeczności harcerskiej. 
Głównymi inicjatorami i organizatorami przedsięwzięcia byli instruktorzy ZHP 
z Kręgu Instruktorskiego nr 4 „SZANIEC” ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Lubsku 
phm. Elżbieta Haściło, dh Małgorzata Lewicka, dh Justyna Marusiak, dh Rafał 
Krzywokulski i dh Marek Mickiewicz. Przegląd współfi nansowany był przez 
Burmistrza Miasta Lubsko. Odbył się w Lubskim Domu Kultury. Scenografi ę 
przygotowała p. Beata Wojnarowska – plastyk ze Szkoły Podstawowej w 
Lubsku. W przeglądzie wzięło udział 9 patroli, czyli ok. 130 uczestników – z 
lubskich szkół podstawowych, gimnazjów i organizacji. A wśród nich: 2 GZ 
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„Gosiaczki” ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Lubsku, Zastęp „Stokrotki” ze 
Szkoły Podstawowej nr 1 w Lubsku, 16 DH „Dragoni” ze Szkoły Podstawowej 
nr 3 w Lubsku, 5 GZ „Gumisie” ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Lubsku, 27 DH 
„Krąg” ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Lubsku, patrol „Dzieci wojny i granatu” 
Gimnazjum przy ZSOiE w Lubsku, patrol „Dziewczyna Chita” z Powiatowego 
Domu Dziecka w Lubsku i Sekcja Emerytów i Rencistów ZNP z Lubska. 
Każdy patrol wystąpił w trzech kategoriach: stara piosenka harcerska, piosenka 
dziecięca i piosenka z nurtu: turystyczna, poezja śpiewana, szanta. Występy 
oceniało niezależne jury w składzie: dh Izabela Sidelnik, pwd. Lidia Kowalska, 
pwd. Maria Giedrowicz, dh Maria Rogos, dh Mirosław Żandarski. Zaszczytną 
funkcję przewodniczącego jury pełniła dh Maria Rogos. 

Pierwszy dzień przeglądu upłynął bardzo szybko. Pa wielu wrażeniach 
artystycznych i estetycznych, późnym wieczorem, jury odkryło nam tajemnice 
swoich obrad, phm. Elżbieta Haściło ogłaszając werdykt, podkreśliła, że na 
festiwalu najważniejsza jest dobra zabawa, zarówno uczestników jak i widowni. 
Nagrody otrzymali:1 - miejsce (niepokonana) – 27 DH ”KRĄG” z drużynowym 
dh Rafałem Krzywokulskim, 2 - miejsce patrol „Dzieci wojny i granatu” z 
opiekunem pwd. Maria Giedrowicz,
 3 miejsce – 16 DH „Dragoni”z drużynowa pwd. Lidią Kowalską i 5 GZ 
„Gumisie” z drużynową pwd. Danutą Modrzejewską , Obu drużynom dzielnie 
akompaniował dh Arkadiusz Drąg. Pozostałe patrole otrzymały od organizatorów 
dyplomy uczestnictwa i skromne upominki od organizatorów. Po zakończonym 
przeglądzie tradycji harcerskiej stało się zadość. Na noclegu w gościnnych 
progach Szkoły Podstawowej nr 1 w Lubsku czekała nas pyszna grochówka, 
nocne śpiewogranie i wspólny nocleg na sali gimnastycznej. 
Późną nocą miało miejsce ważne wydarzenie w życiu Gromady Zuchowej 
„Gosiaczki” i Drużyny Harcerskiej „Krąg” – zuchy złożyły swoją obietnicę 
- przyrzekając być dobrym zuchem i zawsze przestrzegać Prawa Zucha a 
harcerze obiecali, że mają szczerą wolę, całym życiem pełnić służbę Bogu i 
Polsce, nieść chętną pomoc bliźnim i być posłusznym Prawu Harcerskiemu. 
Wzruszeniom nie było końca, bo oto nowi, pełnoprawni członkowie ZHP są 
w odradzającej się organizacji na terenie Szkoły Podstawowej nr 1 w Lubsku 
a co za tym idzie na terenie naszej gminy. „Rozwijający się i coraz bardziej 
widoczny na terenie miasta i gminy Lubsko Związek Harcerstwa Polskiego to 
zasługa prężnie działających instruktorów, którzy poświęcają swój wolny czas, 
przekazują pasje i zamiłowanie do tego ruchu, ale nie byłoby to możliwe bez 
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przychylności dyrektorów szkół, w których działają drużyny. 
 Wielkim oparciem w naszej pracy jest Komenda Hufca Żary i hm. Mirosław 
Zengiel, który nie tylko nadzoruje nasze działania, ale doradza i wspiera 
nasze przedsięwzięcia.” – mówi organizator i prowadzący przegląd dh Rafał 
Krzywokulski. 
II Przegląd Piosenki Harcerskiej i Turystycznej to udana impreza. Organizatorzy 
już teraz mają wiele pomysłów na to, jak zorganizować następny przegląd, 
jak sprawić, by włączyło się do wspólnej zabawy więcej środowisk, aby 
zainteresowanie było jeszcze większe. 

dh Małgorzata Lewicka
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 Bycie nie tylko drużynowym, ale i również innym 
funkcyjnym to nie tylko zaszczyt, obowiązki i ciężka praca 
z niepokornymi harcerzami, to również przywileje. Takim 
przywilejem był dla mnie andrzejkowy weekend spędzony w 
gronie drużynowych, przybocznych, a nawet zastępowych i 
druhny z szarym sznurem, którzy zjechali się z różnych stron 

naszej chorągwi (m.in. z Gorzowa, Żagania, Zbąszynka 
czy Skwierzyny) aby móc wspólnie spędzić czas, 

wymienić się ze sobą doświadczeniami czy 
wspólnie pośpiewać. Była nas ok. 15 osób 

– dużo, nie dużo, ale humory i tak nam 
dopisywały.
 Pierwszy dzień, tj. piątek, zaczął się od kolacji 

i integracji przy  stole. Już wtedy wytworzyła się 
miła atmosfera, która towarzyszyła nam do 

samego końca. Po kolacji obejrzeliśmy 
prezentację (w trójwymiarze – kartki 
przyczepiane na sznurku;-) na temat 

zbliżającego się z okazji 100lecia 
ZHP Zlotu w Krakowie, zabawiliśmy 

się w quiz ze 100 pytaniami z różnych 
kategorii ( najchętniej brane pytania to z 
pierwszej pomocy, piosenek i szyfrów),  
odcisnęliśmy nasze dłonie pomalowane 

farbami i zostawiliśmy jakąś naszą 
myśl dla przyszłych pokoleń. 
 Również mieliśmy okazję 
być świadkami przekazania 

funkcji kierownika Referatu 
Wędrowniczego przez 

phm. Mateusza Nowaka. 
Nowym kierownikiem 

została phm. Marta 
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Czerepowicka z hufca Gorzów Wlkp. Uroczystość przekazania sznura a z nim 
funkcji odbyła się w lasku za Bursą (w której mieszkaliśmy), w obecności 
komendanta chorągwi hm. Leszka Korkosza oraz świeczek ułożonych w 
kształcie znaku Watry Wędrowniczej. Blask tych świec podkreślał podniosłą 
atmosferę i istotę wydarzenia. Po tym wydarzeniu spotkaliśmy się w świetlicy, 
gdzie bawiliśmy się i śpiewaliśmy do godziny drugiej. 
 Kolejny dzień był również fascynujący jak poprzedni. Od samego rana 
czekały na nas różnorodne i rozmaite zajęcia. Wspólnie uczestniczyliśmy w 
konferencji, która dotykała wielu tematów – narkotyków, zakupoholizmu ale 
również i krytycznego osiągania sukcesu jak i o sposobach bycia wychowawcą, 
nauczycielem, pedagogiem. Następnie odbyły się zajęcia dla jednej grupy 
z komiksu, a dla drugiej (w której się znajdowałam) tworzenie biżuterii. 
Następnymi zajęciami były zajęcia plastyczne oraz kręcenie pojkami (piłki na 
łańcuchach, takie fi reshow, ale bez ognia;-).  Po obiadku, dla chętnych, odbywały 
się zajęcia z dramy, podczas których próbowaliśmy wcielić się w różne postacie, 
rzeczy, tworzyliśmy scenki i je przedstawialiśmy. Zabawa teatrem wywołała 
wiele śmiechu, a najbardziej scenka pod tytułem „W poczekalni u psychiatry”.
 Po kolacji czekał nas magiczny andrzejkowy wieczór, na który zleciało 
się mnóstwo różnych istot – czarodziei, wiedźm, nawet ludzie z Matrixa 
się pojawili! Był to wieczór pełen wróżb i ziołowych naparów (tak, zielona 
herbata:), również tańczyliśmy magiczny taniec. Ponieważ było to nasze ostatnie 
spotkanie w pełnym gronie (część druhów w nocy wyjeżdżała) zawiązaliśmy 
krąg i piosenką pożegnaliśmy się. Ale to wcale nam nie przeszkodziło, aby w 
nocy znów pobawić się i pośpiewać – w końcu każdy harcerz to lubi. 
 I tak minął nam szybko cały weekend, podczas którego każdy znalazł coś dla 
siebie, coś co rozwinęło swoje zainteresowania bądź przyczyniły się do nowych 
odkryć. Mieliśmy czas na integrację, dobrą zabawę i uśmiech. Takie wyjazdy to 
cenny dar – motywują do dalszej pracy i podrzucają wiele pomysłów. Wracam 
ze zbiórki, mimo że niewyspana to gotowa podjąć kolejne zmagania z drużyną, 
pełna pomysłów i chęci działania. Dziękuję ogromnie Komendzie Chorągwi i 
polecam każdemu drużynowemu – warto! Do zobaczenia na następnej Zbiórce 
Drużynowych, miejmy nadzieję w większym gronie. :)

P.S. Podrzucam adres na stronę Referatu Wędrowniczego naszej Chorągwi:
www.wedrownicy.lubuska.zhp.pl 

Czuwaj!
opwd. Emilia Pieńko

Drużynowa 24 Drużyny Harcerskiej „Lampart”
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 W sobotę 28 listopada już po raz trzeci mogliśmy uczestniczyć w Festiwalu 
Piosenki w Żaganiu o zasięgu chorągwianym. W tym jednak roku postanowiliśmy 
wystawić dwie ekipy śpiewające: harcerzy starszych i zuchów. Przyjechaliśmy 
do Żagania troszkę spóźnieni i jak się okazało Festiwal już trwał. Ale nie 
przeszkodziło to nam dobrze się bawić i zaprezentować swoje umiejętności. 
Żagańscy harcerze jak zwykle mile nas przyjęli. Troszkę stremowane jako 
pierwsze z naszych wystąpiły zuchy. Jak na pierwszy raz i ogromną tremę „Zuch 
podróżnik” i „Przygotował zuch dwie nogi” wyszły im całkiem nieźle i zdobyły 
wyróżnienie. Popis jednak dały nasze harcerki starsze, które rewelacyjnie 
zaśpiewały i zajęły drugie miejsce, przegrywając minimalnie miejsce pierwsze. 
Zabawa była przednia i nie zabrakło nawet corocznej grochówki, jak zwykle 
pysznej. Będziemy miło wspominać ten dzień i mam nadzieje, ze będziemy 
mieli możliwość przyjechania tam za rok. 

PS. Dziękujemy za zorganizowanie i przeprowadzenie Festiwalu. Dzięki niemu 
zdobyliśmy nowe doświadczenia i mamy już zaliczone zadanie przedzlotowe, 
co przybliża nas do Krakowa. 

phm. Katarzyna Jarosz

botę 28 listopada już po raz trzeci mogliśmy uczestniczyć w Festiwalu

W dniu 25.11.2009r.w biblotece w Mirostowicach Dolnych odbyły się andrzejki 
harcerskie  21 DH „Mądre Sowy” ze szkoły podstawowej  w Mirostowicach  
Dolnych. Drużynwa pwd Ewa Mielniczuk i Wiesława Zegiel jak co roku 
przygotowały na ten wieczór wiele wróżb i konkursów. Starsi harcerze z kl. 
V prowadzili ciekawe pląsy. Wszyscy śpiewali przy „Płonie ognisko w lesie”. 
Zaprzyjażnione mamy upiekły ciasta, sponsor zapewnił  słodycze, napoje i 
owoce.

dh Wiesława Zegiel
pwd. Ewa Mielniczuk

09r.w biblotece w Mirostowicach Dolnych odbyły się andrzejki
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 W dniach 27-29 listopada 2009 r w Świbnej odbył się biwak andrzejkowy. W 
biwaku uczestniczyły cztery drużyny z Żarskiego Hufca, 21 Drużyna Harcerska 
„Mądre Sowy” pwd. Ewa Mielniczuk 2 Drużyna Harcerska – dh Dorota 
Grzebyk, 6 Żarska Drużyna Harcerska „ESKA IV” dh Katarzyna Kałużą, 38 
Drużyna Harcerska „Czarni” – phm. Mirosława Skiba oraz grupa sportowców 
z Gimnazjum nr 2 w Żarach z trenerem J. Tomczakiem.
 W czasie biwaku mieliśmy okazję lepiej się poznać, wymienić doświadczenia 
i wspólnie przeżyć harcerska przygodę, towarzyszyły nam harcerskie pląsy, 
zabawy i piosenki. Zajęcia terenowe, niektórzy nawet zrobili sobie wartę na 
wieży przy bramie.
 Oczywiście nie obyło się też bez tradycyjnych andrzejkowych wróżb-lanie 
wosku i przepowiadanie ciekawej przyszłości, niektórzy poznali imiona swoich 
wybranek itp.
 Wieczory przy kominku i nasze harcerskie zajęcia integracyjne przyczyniły 
się do tego, że bliżej się poznaliśmy. Młodzież gimnazjalna, choć nie harcerska, 
bardzo po harcersku się bawiła. Za program w ramach próby na przewodniczkę 
odpowiedzialna była  dh Katarzyna Kałuża.
 Czas płynął w przyjaznej atmosferze i nawet nie zauważyliśmy, jak szybko 
przyszedł czas, aby się rozstać. Ale na szczęście jeszcze nie raz będziemy mieli 
okazję spotkać się na harcerskim szlaku.

 opwd. Katarzyna Kałuża

W dniach 27-29 listopada 2009 r w Świbnej odbył się biwak andrzejkowy W
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„GONIEC” – 10 LAT GAZETKI KOMENDY HUFCA 
ZHP W ŻARACH
 Wspaniały Jubileusz i wspaniałe 10 lat slużby na rzecz 
zuchów, harcerzy i instruktorów żarskiego hufca !!! „Goniec” 
jest dla mnie fenomenem, bowiem ukazywał się przez tyle lat 
wysiłkiem grupy społeczników, zapaleńców i entuzjastów z 
„CZERWONEGO BRACTWA”. Każdy kolejny egzemplarz 
„GOŃCA” nabierał coraz bardziej profesjonalnego 
charakteru i dzisiaj jest to wspaniale wydawana gazetka, 
na którą się wyczekuje i czyta z przyjemnością nawet na 

Antypodach! 
Wznoszę toast na cześć „CZERWONEGO BRACTWA”

STO LAT NIECH ŻYJE, ŻYJE NAM!!!

 AUSTRALIA PRZEPROSIŁA
 Rząd Australii w Canberze przeprosił 16 listopada br. brytyjskich imigrantów, 
którzy jako dzieci zostali przymusuwo wysłani do Australii. W latach 1920 
do 1967 roku ponad 150 tysięcy brytyjskich dzieci wywieziono do Australii, 
Kanady, Nowej Zelandii i RPA. Chodziło glównie o zasiedlenie swoich kolonii, 
”dobrym materiałem genetycznym”. Zapewniano wyjeżdżających, że na nich 
czeka lepsze życie. Niestety dzieci trafi ały z powrotem do sierocińców lub trafi ały 
jako tania sila robocza na farmy. Znaczna ilość nie otrzymala podstawowego 
wykształcenia. Często padały ofi arą przemocy i były wykorzystywane 
seksualnie. Posługiwano sie fałszywymi informacjami. Wręcz okłamywano, że 
ich prawdziwi rodzice nie żyją.
 Do Australii, która cierpiała na braki siły roboczej, trafi ło w latach 1947 – 
1967 ponad 10 tysięcy brytyjskich dzieci. Rząd w Canberze reklamował swoją 
politykę imigracyjną używając hasła: „Dziecko – najlepszy imigrant.”
 Około 7 tysiecy przesiedlonych wciąż żyje w Australii. Czekano latami, że 
ktoś się zorientuje, że to pomyłka i ich zabierze. Nie znali prawdy o rodzinie. 
Przyszedł czas na przeprosiny przez rząd brytyjski. Ma to nastąpić w przyszłym 
roku.

Listy z Australii (15)
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 MISIE KOALA W NIEBEZPIECZEŃSTWIE 
 Naukowcy australijscy twierdzą, że misie koala mogą wyginąć w ciągu 
najbliższych 30 lat. Naukowcy domagają się, aby rząd uznał misie koala za 
gatunek zagrożony. W Australii w ciągu ostatnich sześciu lat liczba tego gatunku 
torbaczy zmniejszyła się, w opinii ekologów, o połowę. Do największych 
zagrożeń wymieniane są m.in.: pożary buszu, rozwój ośrodków miejskich, 
zmiany klimatyczne oraz choroby.
 Zmniejszającą się liczebność tych zwierząt widać gołym okiem. Tak 
twierdzi szefowa Australijskiej Fundacji Ochrony Koala. Ekolodzy chcą, by 
umieścić je na liście gatunków zagrożonych. Rząd jest bardziej sceptyczny. 
Podobne stanowisko reprezentuje Międzynarodowa Unia Ochrony Przyrody 
uważając, że koala nie są w żadnym zagrożeniu. Zwierzęta te wzbudzają duże 
zainteresowanie i wyzwalają pozytywne emocje.

POLSKI FESTIWAL NA FEDERATION SQUARE
 Tegoroczny Polski Festiwal na Federation Square w Melbourne, odbył się 15 
listopada. Był to już piąty z rzędu festiwal. Słowa gratulacyjne przekazywane 
były inicjatorom i organizatorom tego największego wydarzenia w kalendarzu 
imprez polonijnych, które z czasem młodnieje. Dlatego młodnieje, bo przeciętna 
wieku jego uczestników wyraźnie się obniża. Wczesnym popołudniem napłynęły 
tłumy ludzi w różnym wieku. Obserwacja wchodzących na square potwiedziła, 
że nasz festiwal nie tylko przyciąga Polaków, ale i inne narodowości.
 Jak w poprzednich latach, tak i w tym roku, najwięcej osób gromadziło 
przy stoiskach z jedzeniem i piciem. W językach całego świata słychać 
było zamówienia bogosu, placków ziemniaczanych, szaszłyków, kiełbasek, 
hamburgerów i innych smakowitości. 
 Obchód stoisk polskich wystawców należał do bardzo interesujących.

Z OSTATNIEGO POBYTU AUTORA „LISTÓW Z AUSTRALII”
W POLSCE - 2009
 Niestety, coraz częściej podczas naszych pobytów w Polsce żegnamy bliskie 
nam i kochane osoby. Tym razem o śmierci, przyjaciela od wielu lat, Rudka 
Orłowskiego dowiedziałem się w dniu przylotu do Warszawy. Niestety nie 
zdążyłem na ostatnią z nim wędrówkę. 
 Nagła śmierć, kochanego przez całą naszą rodzinę, Jurka Wiśniewskiego 
wstrząsnęła i przygnębiła. Los odbiera nam bliskich w najmniej oczekiwanych 
momentach. Z Jurkiem i Irenką miałem jeszcze przyjemność spotkać się parę 
dni przed śmiercią Jurka w ich tak serdecznym, miłym i gościnnym mieszkaniu. 
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Umówieni byliśmy na następne spotkanie i spacer po Jego ukochanym lasku. 
Za parę dni Jurka nie było wśród nas. 
 W ostatnich dniach mojego pobytu odszedł z naszego grona kolejny, ofi arny 
i oddany całym sercem harcerstwu, dh hm. Kazimierz Ślemp. Już bylem w 
drodze powrotnej do Australii, kiedy dotarła do mnie ta smutna wiadomość. 
Cześć ich pamięci!

Na zdjęciu autor „Listów” podczas spotkania w Komendzie Hufca ZHP 
w Żarach z hm. Mirosławem Zengiel i redaktorem naczelnym gazetki 

„Goniec” pwd. Sławomirem Bogdanowiczem - wrzesień 2009.

Z harcerskim pozdrowieniem. Czuwaj! 
        hm. Bolesław Jeśman 

„Goniec  p pwdwd. Sławomirem Bogdan

Z ha
      

Z ha
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Druh pwd. Slawomir Bogdanowicz !!!

 Myślę, że kolejny nr 3 (71) Gazetki KH ZHP w Żarach, wrzesień 2009, 
jest potwierdzeniem ostatnio wypracowanego modelu „GOŃCA”. Dyskretnie 
wprowadzanego koloru już od strony tytułowej. Ma to olbrzymi wpływ na 
reakcje czytelników. Chce sie sięgnać po niego. Druga i przedostatnia strona 
zamieszczają kolorowe fotki uczestników Festiwalu Piosenki Harcerskiej 
Nowe Czaple 2009 i uczestników obozów w Łukęcinie i w Świbnej. Na pewno 
rodzice czy znajomi inaczej odbiorą uczestnictwo na kolorowym zdjeciu niż na 
zdjeciu czarno - bialym.
 Strona 3 subtelnie nanosi kolor, ale jakże w istotnym miejscu, a mianowicie 
w miejscu apelujacym do napisania do „Gońca”. Redakcja oczekuje bardzo na 
wszelką korespondencję.
Zamieszczane są m.in. Rozkazy Komendant Hufca. 
Wspaniale sie znalazł „Goniec” w obliczu śmierci wielce zaslużonych dla 
Hufca w Żarach instruktorów: hm. Jerzego Wisniewskiego i hm. Rudolfa 
Orłowskiego. Wielkie to osobowości. Z Jurkiem zdążylem sie spotkać w Jego i 
Jego wspaniałej Małżonki mieszkaniu. Umówiliśmy się na nastepne spotkanie. 
Mieliśmy zrobić kilka ujęć zdjeciowych. Zawsze tak robiliśmy, kiedy bywałem 
na odwiedzinach przy ulicu Katowickiej 2. Niestety do drugiego spotykania z 
Jurkiem przy Katowickiej 2 juz nie doszło. Spotkaliśmy sie na cmentarzach w 
Żarach i w Żaganiu. Los tak chciał. Pozostała pogrążona w smutku Rodzina.
Na pogrzeb Rudka nie zdążylem . Druhowie: Czść Ich Pamieci !!!
Kolejne strony „Gońca” zawierają informacje o tematyce posiedzeń KH i 
informacje o wydarzeniach z terenu Hufca Żarskiego.
Szeroko odnotowana została wymiana grup w czasie wakacji letnich z terenu 
wojewodztwa tarnopolskiego. Już po raz VII młodzież z Tarnopola przebywala 
w Żarach. W podziękowaniu nie zabrakło poezji i oprawy plastycznej.
Nie zabrakło wspomnień z Akcji Letniej ze Świbnej i z Łukęcina. Wszystko 
pięknie przyozdobione grafi ką. Nie zabrakło dzialu „Humor”, jak i 
„Krzyżowki.
Nie trudno zauważyć, że „GONIEC” zmienia swoja szatę grafi czną i to wyraźnie 
na lepszą .Gratuluje serdecznie całemu Zespołowi Redakcyjnemu. Życzę wielu 
nowych pomysłów tworczych.

Meil z Australii:
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P.s. Druhu Naczelny: 1- Przepraszam, ale nie sposób było wystartować 
zaraz po powrocie z Polski. Wszystko przeżywałem ponownie. Ból to czas 
nowych przemyśleń. Trwało to tak około miesiąca. Pytał Druh, czy będę nadal 
pisać do „Gońca”. Oczywiscie, tak, jeżeli jest na to zapotrzebowanie. Na kiedy 
jest porzygotowywany nastepny numer? Pewnie niedługo.
2-Była korespondencja od Druha, a dotycząca „Gońca”. Czy można ją 
odzyskać?
3-Kiedy należy sie spodziewać zmiany na wyższy stopień instruktorski u Druha 
i u kolejnych członkow Zespołu Redakcyjnego?
Ja wiem, że to należy do Komisji Stopni Instruktorskich. Ale może potrzebna 
jest opinia o pracy na rzecz Hufca?

Łacze pozdrowienia. Czuwaj!  hm. Bolesław Jeśmian Melbern 
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  Wrzesień u Korczaków był bardzo pracowity. Postanowiliśmy zaangażować 
się w przygotowania lokalnych uroczystości, jakimi były Dożynki oraz 
Hubertus. 
  Podczas Dożynek nasze harcerki czytały modlitwę wiernych oraz niosły 
Dary na uroczystej Mszy Św. Dodatkowo kilku naszych starych i teraźniejszych 
harcerzy zaprezentowało swoje umiejętności walki Ju – Jitsu. Choć ćwiczą 
od niedawna, dali wspaniały popis rozgrzewki, ćwiczeń, rzutów, na koniec 
zaprezentowali napad z nożami w ręku i skuteczną obronę. Oklaskom nie było 
końca co zmobilizowało ich do dalszej pracy i zdobywania kolejnych stopni 
wtajemniczenia. 
  Podczas Hubertusa mieliśmy więcej pracy. Oprócz czytania podczas Mszy 
Św. mieliśmy pełne ręce roboty na boisku, na którym odbywała się większa 
cześć uroczystości. Jeszcze przed imprezą trzeba było tam posprzątać i pomóc 
w rozłożeniu ławek i stołów. Gdy impreza się zaczęła nasi harcerze kierowali 
ruchem, aby umożliwić przejazd hodowcom koni. 
 Dodatkowo zbieraliśmy fundusze na sprzęt zabezpieczający dzieci podczas 
nauki konnej jazdy. Ale największą chyba frajdę sprawiła nam pomoc przy 
skokach przez przeszkody. Naszym zadaniem było rozstawić przeszkody a 
później podczas przejazdów pilnować i poprawiać jeśli były jakieś zrzutki. 
Jedna z naszych harcerek również wzięła udział w skokach przez przeszkody. 
Mogła zaprezentować umiejętności jeździeckie, jakie nabyła podczas zajęć z 
jazdy konnej organizowanych przez proboszcza parafi i ks. Ireneusza Semkło. 
  Obydwie imprezy były udane i tylko niewielki deszcz i nadciągający 
chłód sprawiły, ze po całodniowym imprezowaniu chciało już się wracać do 
ciepłego domu. Dzięki takim imprezom przypomnieliśmy o swoim istnieniu w 
środowisku lokalnym i mogliśmy promować naszą drużynę. Następnym razem 
też z chęcią pomożemy i zintegrujemy się z mieszkańcami naszych wsi. 

 phm. Katarzyna Jarosz

eń u Korczaków był bardzo pracowity Postanowiliśmy zaangażowaćeń u Korczaków był bardzo pracowity Postanowiliśmy zaangażować
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Wakacji nadszedł kres. Po wrześniowych zbiórkach było widać, że nasze 
szeregi się pomniejszyły – jak to w kryzysie. Postanowiliśmy temu zaradzić 
i zorganizować zbiórkę naborową. A że działamy przy Szkole Podstawowej 
na celowniku mieliśmy uczniów klas 1-3 tutejszej szkoły. Zaczęliśmy 
przygotowania pełną parą, rozprowadziliśmy zaproszenia wśród uczniów i 
informacje wśród rodziców i już 23 października zbiórka mogła się odbyć.
Zbiórka zaczęła się o godzinie 13.00. Ku naszemu zdziwieniu na zbiórkę 
przyszło sporo chętnych osób. Tematem przewodnim zbiórki były poszukiwania 
detektywistyczne. Uczestnicy z miłą chęcią wykonywali zadania m.in. 
odgadywali zagadki, układali puzzle, robili ludziki z kasztanów, malowali 
postać detektywa. Za każde dobrze wykonane zadanie dostawali elementy 
układanki, którą po zrealizowaniu zadań ułożyli. Z układanki wyszedł napis - 
ZUCH. Druhna Kasia przytoczyła zuchom kim właściwie jest 'Zuch'. Natomiast 
uczestnicy wypowiadali się jakie cechy powinien mieć dobry zuch. Potem 
poznali piosenką zuchową, którą bardzo szybko się nauczyli . Na koniec zbiórki 
zuchy poznały także pożegnanie zuchowe. I tak zakończyła się zbiórka zuchowa, 
która była na prawdę udana. Świadczyć może o tym fakt, że na kolejną przyszło 
jeszcze więcej osób. 
I to nauka jak skutecznie walczyć z kryzysem
 40 DH „KORCZAKI” dh Paulina Siemińska

ł
i j ł j k k i P iliś d ić
ł kres. Po wrześniowych zbiórkach było widać, że nasze 

j ł j k k i ili d i

 W jeden z październikowych wieczorów na zbiórce zastępu harcerzy starszych 
z naszej drużyny podjęliśmy bardzo bliski nam temat. Zastanawialiśmy się nad 
dorosłością. W końcu i my niedługo staniemy u progu dorosłości. Wypisywaliśmy 
cechy osoby dorosłej, zastanawialiśmy się, które z nich już posiadamy a które 
jeszcze musimy nabyć. Odpowiedzieliśmy sobie na pytanie kto to jest osoba 
dojrzała i czy każda osoba dorosła jest dojrzała. Każdy z nas wykonał łańcuch 
swojej osobowości, na którym napisał swoje wady zalety, zainteresowania, 
umiejętności. Przeszliśmy też do sztuki rozwiązywania problemów. Dzięki 
tej zbiórce uświadomiliśmy sobie w czym jesteśmy dobrzy, nad czym jeszcze 
musimy popracować, aby stać się człowiekiem nie tylko dorosłym, ale przede 
wszystkim dojrzałym.

40 DH „KORCZAKI” dh Paulina Jędrzejewska
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Zbiórka Sprawozdawcza 04.11.2009

II Festiwal piosenki w Lubsku 13-14.11.2009

2 GZ „GOSIACZKI”
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