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3 
Związek Harcerstwa Polskiego      Żary, dn. 31.10.2007r 
Komendant Hufca 
im II Armii Wojska Polskiego  
w Żarach 
 

ROZKAZ  L 3/2007 
 
 
1.1. Zarządzenia. 
1.1.1. Zwołuję Zajazd Sprawozdawczo-Wyborczy Hufca w dniu 5 grudnia 2007 roku 

w Gimnazjum nr 2 o godzinie 1600 ulica Broni Pancernej 8. 
1.2.     Informacje. 
1.2.1. Podaję do wiadomości, że decyzją XXXV Nadzwyczajnego Zjazdu ZHP w 

Bydgoszczy  
             dnia 10 września 2007 roku wybrano nowe władze ZHP 
              a) hm. Adam Massalski został wybrany na Przewodniczącego Związku, 
  b) hm. Małgorzata Sinica została wybrana na Naczelnika Związku. 
 Została wybrana nowa pięcioosobowa Główna Kwatera ZHP, Rada Naczelna, Sąd 
Harcerski oraz Komisja Rewizyjna (www.zhp.pl).  
 
Hufiec żarski reprezentowali delegaci na Zjazd ZHP 
  a) phm. Bożena Bryś 
  b) phm. Marcin Tur 
 
1.2.2.  Zgodnie z ordynacją wyborczą podaję do wiadomości listę uprawnionych 
instruktorów i harcerzy starszych na Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Hufca ZHP Żary im 
II Armii WP. 
1. phm. Andruszkiewicz Irena - Baryła– członek Kręgu”Watra” 
2. pwd. Biegański Adam – drużynowy 13żDH”Tygrysy” 
3. pwd. Bogdanowicz Joanna – drużynowa DSH Gim. Nr 3 Żary 
4. pwd. Bogdanowicz Sławomir – Redaktor Naczelny „Gońca” 
5. phm. Bryś Bożena – członek Komendy Hufca 
6. pwd. Cieślak Halina – drużynowa 41GZ”Leśne Skrzaty” – SP Bieniów 
7.    dh Cudyk-Żaba Magdalena – drużynowa 18DH”Potok” SP-Niwica 
8. pwd. Czerwiński Krystian – członek Namiestnictwa Harcerskiego 
9.   hm. Daszkiewicz Tadeusz – skarbnik Hufca 
10. phm. Delak Aneta – sekretarz Hufcowej Komisji Rewizyjnej 
12. phm. Dobrewski Grzegorz – członek Hufcowej Komisji Stopni 
13.   hm. Domaradzka Zofia – członek Kręgu”SENEX” 
14.   dh Durys Teresa – drużynowa 10GZ”Ogniki” – SP-3 Żary 
15. pwd. Drąg Arkadiusz – instruktor Hufca 
16.   hm. Drewniak Stanisława – członek Kręgu”SENEX” 
17.    dh Ficek Liliana – drużynowa 1GZ”Przyjaciele Lasu” – SP Przewóz 
18.   hm. Galicka Wanda – członek Hufcowej Komisji Stopni 
19. pwd. Grabowska Katarzyna – drużynowa 9DH”Buki” SP-Górzyn 
20.   hm. Gowdziak Helena – członek Hufcowego Sądu Harcerskiego 
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21.dhGruber Katarzyna – drużynowa DH /próbna/ - Ośrodek Dla Dzieci z Wadami Słuchu 
i Mowy 
22.    dh Grubizna Marcin – drużynowy DSH /próbna/ - Gim. Tuplice. 
23.    dh Grzeszczuk Iwona – drużynowa 20DH”Przyrodnicy” /próbna/ - SP-Trzebiel 
24.    dh Górzyński Tomasz – członek zespołu redakcyjnego „Goniec” 
25.   hm. Wojciech Hercik – z-ca Komendanta Hufca 
26.  pwd. Jankowiak Artur – instruktor Hufca 
27.  pwd. Januszewicz Tomasz - członek zespołu redakcyjnego „Goniec” 
28.  phm. Jarosz Katarzyna – drużynowa 40DH”Korczaki – SP Złotnik 
29.    hm. Kalarus Piotr – członek Komendy Hufca, drużynowy 1JDH im T.Kościuszki 
30.    hm. Gonia Maria – drużynowa 54DH”Korczakowscy” – SP Lubanice 
31.    hm. Karpińska Helena -  członek Kręgu”SENEX”   
32.  phm. Klisowska Mirosław – członek Hufcowej Komisji Rewizyjnej 
33.     dh Klisowska Magdalena – drużynowa 23DH”Widmo” środowiskowa Przewóz 
34.  phm. Kłodnicka Jadwiga – instruktor Hufca 
35.    hm. Kochanowski Ryszard - członek Kręgu”SENEX”   
36.     dh Koszalik Ewa – drużynowa 3DW”Dreptaki” ZSOiE Lubsko 
 37.     dh Kowalska Lidia – drużynowa DH”Dragoni” – SP-3 Lubsko   
38.     dh Krzesińska Ilona - drużynowa 14DH”Turystyczna” Zespół Szkół Specjalnych 
Żary 
 39.     dh Krzywokulski Rafał – członek Kręgu 
40. hm. Kurkiewicz Elżbieta – drużynowa 36DH”Cicha Stopa” – Dom Pomocy Społecznej 
w Miłowicach  
41.  pwd. Łabuda Marzena – drużynowa 14DH”Turystyczna” – Zespół Szkół Specjalnych 
w Żarach 
42.  pwd. Lenczyk Emilia – 13GZ”Wielcy Badacze Świata” /próbna/ SP-1 Żary 
43.  pwd. Lenda Sylwia – członek Namiestnictwa Harcerskiego 
44.  pwd. Lewicki Janusz – drużynowy 10DH”Puszcza”  
45.     dh Lewicka Małgorzata – drużynowa DH /próbna/ - SP-1 Lubsko 
46.    hm. Markowska Małgorzata – Przewodnicząca Kręgu”Watra” 
47.     dh Matysik Małgorzata       - DH /próbna/ SP Nowe Czaple 
48.     dh Mazur Janina            - DH /próbna/ SP-2 Lubsko  
49.     dh Moracz Małgorzata – drużynowa DH /próbna/ SP Żarki Wielkie 
50.  phm. Haściło Elżbieta – członek Kręgu 
51.     dh Mickiewicz Marek – członek Kręgu 
52.     dh Mielczarek Małgorzata – członek Kręgu 

53. dh Michalak Paulina – drużynowa 5DH”Bajka” – SP Grabik 
54. dh Mielniczuk Ewa – drużynowa 20 DH SP Mirostowice Dolne 

55.     dh Modrzejewska Danuta – 5GZ”Gumisie” – SP-3 Lubsko 
56.    hm. Mużyłowska Helena – członek Namiestnictwa Zuchowego 
57.  pwd. Nowakowski Dawid – instruktor Hufca 
58.    hm. Orłowski Rudolf – Przewodniczący Hufcowego Sądu Harcerskiego 
59.     dh Parcianko Anna – drużynowa GZ „Leśne Skrzaty” SP Piotrów 
60.    hm. Pawłowicz Sławomir – instruktor Hufca 
61.    phm. Pietrzak  Barbara – członek Kręgu ”Watra” 
62.  pwd. Pilarski Grzegorz - członek Hufcowej Komisji Rewizyjnej 
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63.    hm. Ramirez Angela - członek Hufcowej Komisji Stopni 
64.     dh Rutkowska Agnieszka – Kierownik Namiestnictwa Zuchowego 
65.    hm. Rupieta Jadwiga – zastępca Przewodniczącego Hufcowego Sądu Harcerskiego 
66.     dh Ryś Jarosław – drużynowy 19DSH – Gim. Mirostowice Dolne 
67.     dh Rzepecki Arkadiusz – Kapelan Hufca ZHP Żary 
68.  phm. Skiba Mirosława – drużynowa 38DH”Czarni” SP-Bieniów 
69.     dh Skiba Piotr – drużynowy DH /próbna/ - SP Mielno 
70.    hm. Senyk Michał – Przewodniczący Hufcowej Komisji Rewizyjnej 
71.    hm. Senyk Emilia – członek Kręgu”SENEX” 
72  .  hm. Stupkiewicz Helena – Przewodnicząca Hufcowej Komisji Stopni 
73.    hm. Strojek Stefania – członek Kręgu „SENEX” 
74.  pwd. Ślązak Katarzyna – drużynowa 6żDH”ESKA-IV” im Aleksandra Kamińskiego 
75.    hm. Ślemp Kazimierz – członek Hufcowej Komisji Stopni 
76.    hm. Świerzko Anna - członek Hufcowego Sądu Harcerskiego  
77.  pwd. Szałęga Alicja – drużynowa 22 DH”Kruki” – SP Przewóz 
78.     dh Ujdak Aleksandra – GZ /próbna/ SP Nowe Czaple 
79.  phm. Tur Marcin – Przewodniczący Kręgu Kręgu „ŁEMKEM” 
80.     dh Wall Michał - drużynowy 1żDH”Wilki” – SP-2 Żary 
81.    hm. Warlińska Halina - członek Kręgu „SENEX” 
82.    hm. Wieczyńska Halina – drużynowa 37DH”Cicha Stopa”- Dom Pomocy Społecznej 
w Miłowicach 
83.    hm. Wiśniewski Jerzy – Przewodniczący Kręgu „SENEX”  
84.    hm. Wojtuszewska Regina – Sekretarz Hufcowego Sądu Harcerskiego 
85.    hm. Wocal Marcin – członek Komendy Hufca Żary 
86.  pwd. Wywijas Mirosław – członek Hufcowej Komisji Rewizyjnej 
87.     dh Zabawa Ewa – drużynowa 3DH”Leśne Mrówy” SP Olszyniec 
88.     dh Zabawa Iwona – drużynowa 11DH”Młode Dęby” 
89.    hm. Zengiel Krystyna – Komendant Ośrodka „Leśny Dwór” 
90.    hm. Zengiel Mirosław – Komendant Hufca ZHP Żary 
 
2.2.1. Mianuję dh Agnieszkę Rutkowską Namiestniczą Namiestnictwa Zuchowego, 
 w skład Namiestnictwa wchodzą: hm. Helena Mużyłowska, pwd. Halina Cieślak  
 Mianuję phm. Lendę Sylwię Kierownikiem Referatu Harcerskiego 
 Harcerskiego skład Referatu wchodzą: hm. Pawłowicz Sławomir 
       phm. Bryś Bożena , pwd. Czerwieński Krystian 
3.2.2.  Otwieram okres próbny drużynie: 
      GZ     - SP Nowe Czaple i GZ”Leśne Skrzaty”- SP Piotrów 
      DH    - SP-2 Lubsko 
      DH    - SP Nowe Czaple 
      DH    - SP Żarki Wielkie 
3.2.3. Rozwiązuję z dniem 10 września 2007 roku : 

● 2żDH”Dżungla” 
●   4DH”Ogniste Smoki” 
● 20DH / próbna / 

               ●     DW / próbna / przy LO Żary 
              ●     DH środowiskową w Bieniowie 



6                                                       GONIEC      PAŹDZIERNIK                                                   GONIEC      PAŹDZIERNIK                                                   GONIEC      PAŹDZIERNIK                                                   GONIEC      PAŹDZIERNIK----LISTOPAD 2007LISTOPAD 2007LISTOPAD 2007LISTOPAD 2007   

 

                    Dh próbna z Przewozu 
 
3.3.2. Zwalniam z funkcji drużynowego z dniem 10 września 2007 roku: 
● 2żDH”Dżungla” o.pwd. Kamila Zengiela /studia/ 
● 4DH”Ogniste Smoki” pwd. Krystiana Czerwińskiego /praca zawodowa/ 
●     DH / próbna / phm. Elżbietę Haściło /powierzenie obowiązków dyrektora szkoły.  
●    DW / próbna / dh Wojciecha Lalka 
●    DH / środowiskowej/ dh Magdę Rowińską 

      DH /próbna „  dh Maria Dobek 
 
3.3.2. Mianuję drużynowym: 
 GZ /próbna/ dh Aleksandra Ujdak           - SP Nowe Czaple 
 GZ „Leśne Skrzaty” dh Annę Parcianko - SP Piotrów 
 DH /próbna/ dh Janina Mazur                 - SP-2 Lubsko 
 DH /próbna/ dh Małgorzata Matysiak     - SP Nowe Czaple 
 DH /próbna/ dh Małgorzata Maracz        - SP Żarki Wielkie 
        
12.Pochwały. 
 Udzielam pochwały przedstawicielom n/w drużyn z hufca żarskiego za wzorowe 
reprezentowanie Hufca Żary w Obchodach 50 lecia Chorągwi Lubuskiej w dniu 29 
września 2007 roku w Zielonej Górze. 

a) uczestnictwo we Mszy Świętej 
b) uczestnictwo w Apelu 50 – lecia Chorągwi Lubuskiej 
c) „Pięćdziesiątka” – gra po mieście, 
d) koncert zespołu harcerskiego „Wartaki” w lubuskim amfiteatrze. 
● 3DH”Leśne Mrówy” z Olszyńca, 
● 1JDSH im Tadeusza Kościuszki z Gimnazjum w Jasieniu 
● 1żDH”Wilki” z SP-2 Żary 
● 10DH”Puszcza” z Lipinek Łużyckich 
● 40 DH”Korczaki” z SP Złotnik 

 
Gratuluję 1żDH”Wilki” – SP-2 Żary za zdobycie Chorągwianej Odznaki na 50 lecie 
Chorągwi.    
Gratuluję phm. Elżbiecie Haściło z okazji objęcie stanowiska dyrektora Szkoły 
Podstawowej nr 1 w Lubsku im Janusza Korczaka. Życzę sukcesów w pracy zawodowej i 
życiu osobistym. 
 Liczę na owocną współpracę w wychowaniu młodego pokolenia. 
                                       
 
 
                
 
 
 
 
               hm. Mirosław Zengiel 
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 11 listopada 1918 roku w miejscowości Compiĕgne, na północny-wschód od Paryża, 
przedstawiciele Niemiec podpisali rozejm, który oznaczał zakończenie I wojny światowej. 
Wcześniej rozpadło się państwo Habsburgów – Austro-Węgry. Symptomy te stały się 
sygnałem do działań niepodległościowych dla Polaków; w Krakowie powstała Polska 
Komisja Likwidacyjna, w Lublinie rząd Ignacego Daszyńskiego. Rozbrajano garnizony 
niemieckie stacjonujące na terenach tzw. „Kongresówki”. 10 listopada do Warszawy 
powrócił z internowania Komendant I Brygady Legionów Polskich Józef Piłsudski. 
Powrócił jako mąż opatrznościowy a Rada Regencyjna przekazała mu pełnię władzy 
państwowej i zdecydowała o przekazaniu naczelnego dowództwa nad wojskiem.  
 Do roku 1921 trwały walki o granice 
Rzeczypospolitej i dopiero w następnych latach 
pojawiły się pierwsze formy świętowania 
odzyskania niepodległości, przy czym 
koncentrowano się bardziej na przypominaniu 
sukcesów militarnych niż politycznych. 
Odsłaniano pomniki bohaterom walk o 
niepodległość Ojczyzny, wręczano sztandary 
jednostkom wojskowym, odbywały się defilady i 
rewie wojskowe. W listopadzie 1925 roku 
nastąpiło złożenie prochów Nieznanego 
Żołnierza pod arkadami Pałacu Saskiego. 
Uroczystości odbywały się na terenie całego 
kraju, szczególnie uroczyście obchodzono je we 
Lwowie, połączone ze świętowaniem takiej 
samej rocznicy obrony miasta. W 1934 roku po 
raz ostatni defiladę na Polu Mokotowskim w 
Święto Niepodległości odebrał Marszałek 
Piłsudski.  
 Do 1936 r. 11 listopada był głównie świętem 
wojska. Dopiero 11 listopada w 1937 roku 
obchodzony był jako święto państwowe - Dzień 
Niepodległości. 
W latach wojny i okupacji Polacy na wojennym 
wychodźstwie zachowali obyczaj i tradycję 
narodowego świętowania 11 listopada. Na ziemiach obu okupacji Polskie Państwo 
Podziemne starało się upamiętnić ten dzień na miarę możliwości. Po zakończeniu II wojny 
światowej święto 11 listopada było jeszcze świętowane, ale już od 1946 r. zastąpiło je 
święto 22 lipca. Mimo to w wielu środowiskach dzień ten był obchodzony w dalszym ciągu 
jako rocznica odzyskania niepodległości. W 1989 roku Sejm odrodzonej Rzeczypospolitej 
Polskiej restytuował dzień 11 listopada jako Narodowe Święto Niepodległości. 
Materiał pochodzi ze strony: www.wojsko-polskie.pl  

(g.c.) 



8                                                       GONIEC      PAŹDZIERNIK                                                   GONIEC      PAŹDZIERNIK                                                   GONIEC      PAŹDZIERNIK                                                   GONIEC      PAŹDZIERNIK----LISTOPAD 2007LISTOPAD 2007LISTOPAD 2007LISTOPAD 2007   

 

Zmarł kapelan Rodzin Katyńskich 
 
8 października w Warszawie zmarł harcmistrz Zdzisław Peszkowski, kapelan Rodzin  
Katyńskich i Związku Harcerstwa Polskiego poza granicami Kraju. 
Ksiądz Profesor Zdzisław Jastrzębiec Peszkowski urodzony w roku 1918 w Sanoku.  
Syn Zygmunta i Marii z Kudelskich. Gimnazjum i liceum ukończył w mieście rodzinnym. 
Tam, jako Sodalis Marianus, związał się na zawsze z Matką Bożą. Tam też wstąpił do 
harcerstwa. Po maturze podjął studia i służbę w Szkole Podchorążych Kawalerii w 
Grudziądzu. Brał udział w Kampanii Wrześniowej II wojny światowej jako podchorąży 
kawalerii. Więzień Kozielska, mocą Opatrzności Bożej ocalony od śmierci w Katyniu. 
Oficer I Pułku Ułanów Krechowieckich w Korpusie Armii Polskiej. Przeszedł szlak 
wojenny przez Rosję, Iran, Palestynę, Irak, Egipt, Indie, Syrię, Liban, Italię i Anglię.  
Po drugiej wojnie światowej studiował w Oxfordzie, później w Polskim Seminarium w 
Orchard Lake, na Uniwersytecie Wisconsin, University of Detroit i Polskim Uniwersytecie 
na Obczyźnie. Uzyskał stopień doktora filozofii i magistra teologii.  
W 1954 r. wyświęcony na kapłana. Był to Rok Maryjny. Ten fakt zdecydował o kształcie 
całej jego drogi kapłańskiej. Od tego roku profesor teologii pastoralnej i literatury języka 
polskiego w Seminarium Świętego Cyryla i Metodego oraz St. Mary’s College. Odbył 
wiele podróży zagranicznych, uczestniczył aktywnie w wielu międzynarodowych zjazdach 
teologicznych i naukowych. Członek wielu organizacji naukowych i społecznych. W roku 
1966 został prezesem Polish American Historical Association. Duszpasterz młodzieży i 
licznych grup polonijnych. Podczas pierwszej podróży do Polski w 1957 roku, spotkał się 
ze sługą Bożym kardynałem Stefanem Wyszyńskim. Spotkanie to stało się początkiem 
wielkiej przyjaźni.  
          Opublikował ponad 100 pozycji z zakresu teologii, historii Polski, literatury, 
filozofii. Autor podręczników do nauki języka polskiego i kultury, podręczników 
wychowawczych, dydaktycznych, a także modlitewników i antologii. Jemu zawdzięczamy 
wiele książek o Ojcu Świętym Janie Pawle II oraz publikacji papieskich, przemówień, a 
także wydanie drukiem w Ameryce pierwszej biografii kardynała Stefana Wyszyńskiego - 
książki zakazanej przez reżim i ściganej przez celników na granicy kraju. Staraniem 
księdza Peszkowskiego wyszło wiele książek Prymasa Tysiąclecia. 
          Jemu zawdzięczamy także umieszczane w większości kościołów w Polsce w 1973 r. 
kopie Milenijnego Aktu Oddania Polski w niewolę Maryi za wolność Kościoła w 
Ojczyźnie i w świecie, wydaną drukiem w Kanadzie i złożoną w darze kardynałowi 
Stefanowi Wyszyńskiemu, który pragnął, aby to wielkie zawierzenie Maryi przeniknęło do 
świadomości Polaków.  
          Naczelny kapelan Związku Harcerstwa Polskiego poza granicami Kraju, harcmistrz, 
wychowawca, wizytator wychowania młodzieży w Indiach, autor licznych materiałów 
dotyczących wychowania harcerskiego, kapelan Federacji Rodzin Katyńskich.  
          Od 1970 r. prałat domowy Jego Świątobliwości. Kapłan miłujący Boga, Kościół i 
Polskę. Nigdy nie zapomniał o swoich obozowych Braciach zamordowanych w Katyniu. 
Niestrudzony obrońca ich czci i pamięci, orędownik sprawy Katyńskiej w Polsce i na 
świecie. 
 Cześć Jego Pamięci ! 

(g.c.) 
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 Eh, minęły wakacje, czas lenistwa i swawoli. Czas zacząć wdrażać się w obowiązki 
szkolne oraz harcerskie. Czas zrobić kolejny harcerski start.  
 My swoje harcowanie zaczęliśmy bardzo uroczyście. W Złotniku 2 września odbyła 
się uroczystość z okazji 60 rocznicy przybycia osadników na ziemię złotnicką oraz 
coroczne dożynki. Dlatego też nasza drużyna została poproszona o zapalenie zniczy pod 
krzyżem na cmentarzu w Złotniku, aby upamiętnić pierwszych osadników, których nie ma 
już wśród nas. Uroczystości rozpoczęły się o godzinie 12 odsłonięciem tablicy 
upamiętniającej to wydarzenie. Następnie odprawiona została uroczysta Msza Św. 
koncelebrowana przez 3 księży. Po Mszy udaliśmy się na cmentarz, gdzie odbyło się 
zapalenie zniczy oraz modlitwy w intencji zmarłych. Po tej uroczystości zaproszeni goście 
(w tym rodziny osadników) udali się na obiad a pozostali uczestnicy szykowali się do 
hucznego festynu, który trwał do późnych godzin wieczornych.  
 Szkoda tylko, że następnego dnia trzeba było iść do szkoły, ale i tak świetnie się 
bawiliśmy.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Paulina Jędrzejewska 
40 DH „KORCZAKI” 
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 1 sierpnia - to w tym roku szczególna data dla każdej harcerki i każdego harcerza. W 
tym dniu o godzinie 8 rano na całym świecie wszyscy harcerze i skauci odnawiali swoje 
przyrzeczenie harcerskie i skautowe. W naszym hufcu ta uroczystość odbyła się przy 
obelisku kardynała Stefana Wyszyńskiego, nad którym objęliśmy pieczę. Pod obeliskiem 
spotkała się nasza hufcowa sztafeta pokoleń. Nie zabrakło seniorów, ani tych średnich, ani 
tych najmłodszych. Równo o godzinie 8 dh Wojciech Hercik odczytał rozkaz komendanta 
hufca i przystąpiliśmy do odnowienia przyrzeczenia. Uroczystość skończyła się o godzinie 
8.15 zawiązaniem kręgu, puszczeniem iskierki i wesołym czuwaj na dalszą harcerską 
drogę. Fajnie było przeżyć jeszcze raz tę podniosłą chwilę, związaną ze składaniem 
przyrzeczenia. Co niektórym jeszcze udało się załapać do Gazety Lubuskiej i to na 3 stronę 
☺ 
 
Szkoda tylko, że tak nieliczni harcerze przybyli na tę uroczystość. �  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dh. Katarzyna Jarosz 
40 DH „KORCZAKI” 
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 6 sierpnia-poniedziałek, godzina 6.00. O tej właśnie porze dla niektórych z nas zaczęła 
się przygoda ze Zlotem Związku Harcerstwa Polskiego w Kielcach. To pora, w której 7 
harcerzy z hufca Żary (Adam, Bartek, Arek, Marta, Paulina, Emilia i ja) i 3 harcerzy z 
hufca Słubice (Igor, Bartek i Gangrena) wyruszyło na zlotową kwaterkę. Przyjechaliśmy do 
Kielc o godzinie 21.30. Zanim dotarliśmy na teren zlotu była już godzina 22.30 i co nas 
spotkało??? – nikt nie był w stanie powiedzieć nam, gdzie mamy mieć swoje gniazdo, więc 
rozbiliśmy się gdzieś (rano okazało się, że śpimy na środku miejsca programowego 
„sprawności na całe życie”).  Po śniadanku zaczęło się poszukiwanie naszego miejsca. Gdy 
dotarliśmy już do celu, zobaczyliśmy gęsty las. W pierwszej chwili pomyśleliśmy, że to 
jakiś żart, ale okazało się, że nie śpimy a to co widać jest prawdziwe. No cóż, nie było 
wyboru trzeba było zakasać rękawy i brać się do roboty. Dzięki pomocy dh Tadeusza 
Strażewicza i dh Zbyszka Michalaka praca szła pełną parą. Przez cztery dni udało nam się 
dużo zrobić, ale i tak na zlotowiczów czekało rozbijanie namiotów i ustawienie bramy.  
 W końcu nastał 10 sierpnia i na teren zlotu przybyli ostatni uczestnicy. Tym, którzy 
przyjechali wieczorem udało się w ostatniej chwili uciec przed deszczem. Rano jeszcze 
ostatnia kosmetyka i wielki prawie ośmiotysięczny zlot się oficjalnie rozpoczął. Apel 
inauguracyjny trwał 1,5 w strugach deszczu ale i tak na niego przybyli prawie wszyscy 
harcerze i zaproszeni goście. Drugi dzień wcale nie był lepszy, bo obfitował w jeszcze 
większa burzę i jeszcze więcej litrów wody. Drugiego dnia już na dobre przemokliśmy i 
wielu z harcerzy nie dotarło na miejsce mszy w Kielcach. Cześć od razu wróciła do 
namiotów a część pochowała się po miejscowych barach. Tego dnia, po mszy, miał się 
odbyć Dzień Kielecki, ale pogoda nie dopisała i wszystko zostało odwołane. Trzeci dzień 
obfitował w zajęcia programowe. Dla wędrowników w tym dniu przewidziano wyjście na 3 
dniową wędrówkę. Niestety, większość z nich miała wszystko przemoczone do niteczki, 
dlatego wycofała się z tego przedsięwzięcia. Na 600 wędrowników na trasy wyruszyło 150 
(i tak dobrze jak na takie warunki pogodowe). Pozostała część uczestniczyła w zajęciach na 
terenie zlotu. Jak się później okazało, pogoda w górach dopisała i wędrowcom przez 3 dni 
dopisywało słońce, ale my również świetnie się bawiliśmy. Uczestniczyliśmy w zajęciach 
takich jak: wspinaczka na ścianki, ino, kurs asekuracji na ściance (tylko Robal), oraz w 
licznych świętach chorągwi, gdzie można było nie tylko poznać tradycje regionu, ale 
również świetnie się bawić.  
 14 sierpnia nasza chorągiew miała służbę na rzecz regionu. W tym dniu ekipa z 
naszego gniazda wyruszyła do Domu Pomocy Społecznej, aby spędzić czas z jego 
mieszkańcami. Jak się okazało większość z nich to byli harcerze więc mieliśmy o czym 
rozmawiać. Atmosfera była tak wspaniała, że nie chciało nam się stamtąd wychodzić. W 
ramach podziękowań dostaliśmy kalendarze z rysunkami jednego z mieszkańców domu a 
część grupy załapała się nawet na obiad. Kolejnego dnia z poznanymi wcześniej 
harcerzami z Kielc wyruszyliśmy na wędrówkę po Łysogórach. Trasa była piękna i warta 
obejrzenia. 16 sierpnia mieliśmy Święto Chorągwi.  
 Na naszym miejscu zlotowym zaroiło się od czarownic i czarnoksiężników. Nie 
zabrakło również Harrego Potera, z którym można było sobie „cyknąć” fotkę. Można było 
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oprócz tego zrobić sobie makijaż, powalczyć na koniu, przejść magiczny tor przeszkód 
oraz pobawić się przy chuście integracyjnej. Dodatkowo można było pooglądać zdjęcia w 
galerii „zlotowego krokieta” ☺ oraz zakupić książki naszego chorągwianego 
wydawnictwa. Bawiliśmy się do wieczora. Oprócz tego, w tym dniu, dwie nasze dzielne 
Kaśki i Paulina pojechały oddać krew. Myślę, że panie pobierające krew na długo 
zapamiętają nas i nasze żyły (a praktycznie ich brak☺). Kolejny piękny dzień minął nam na 
zabawie w wesołym miasteczku i zwiedzaniu kolejnych chorągwianych gniazd.  
 Oprócz zajęć programowych mieliśmy możliwość uczestniczenia w wieczornych 
atrakcjach proponowanych przez organizatorów, a mianowicie: Koncert na 100 – lecie 
skautingu „Jeden świat jedno Przyrzeczenie”, Koncert Wołosatek, koncert na Kadzielni 
(Amfiteatr w Kielcach), koncert EKT Gdynia, koncert zespołu „Perły i Łotry”, pokazy 
fireshow zorganizowane przez harcerzy z chorągwi Wielkopolskiej i Stołecznej, 
sprawności rycerskie na wesoło oraz wielu innych atrakcjach.   
 I nastał czas rozstania. Musiałam opuścić miejsce zlotu dzień wcześniej, gdyż 
następnego dnia wyruszałam na szkolenie w inne partie gór. Rano pobudka, szybkie 
pakowanie i taksówka odwiozła nas na dworzec PKS skąd o 10.20 odjeżdżał nasz (mój i 
Kasi Kałuży) autobus do Zielonej Góry. Tak skończyła się moja przygoda ze zlotem.  
 
I tak najmilej będę wspominać czas kwaterki i naszą zgraną kwaterową ekipę, którą 
serdecznie pozdrawiam i dziękuję za spędzony miło czas. Wielkie uściski i podziękowania 
również dla dh Wacka, dh Piguły i dh „Szpinakowego” ☺.  
 

 Katarzyna Jarosz 
3 KI „ŁEMKEM” 

 
 
 
W dniach 12.10.07r.-13.10.07r.odbył się biwak w Olszyńcu, w którym brały udział 
poszczególne drużyny harcerskie :40 DH KORCZAKI, MŁODE DĘBY, 1 żDH WILKI, 
LEŚNE MRÓWY  I PRÓBNA DRUŻYNA Z PRZEWOZU...Biwak był na temat 
Hallowen .Po przyjeździe i zakwaterowaniu rozpoczęła się świetna zabawa na warsztatach 
plastyczno technicznych. Dzięki naszym zdolnościom szkoła była pięknie udekorowana 
dyniowymi potworami i latawcami. W nocy mieliśmy grę terenowa, byliśmy podzieleni na 
patrole . Za zadanie mieliśmy odszukać przepis i składniki na eliksir snów. Przy każdym 
punkcie mieliśmy nawet łatwe zadania. Była tam widmo, jednoręki pirat, senna wiedźma, 
matka ziemia, szaman, śmierć i na krzaczkach wisiały duszki - oczywiście z papieru. Gdy 
wszystkie patrole odnalazły wszystkie składniki i przepis na eliksir, udały się do sennej 
wiedźmy a ta dała nam napić się jego abyśmy mogli iść spokojnie spać.  Tak zakończył się 
pierwszy dzień biwaku. Drugiego dnia zjedliśmy śniadanie i zaczęliśmy się pakować i 
sprzątać. Po porządkach znów graliśmy w grę terenowa, mającą na celu zapoznanie nas z 
tradycją halloween. Po przebytej trasie wróciliśmy do szkoły, gdzie mieli nas już odbierać 
opiekunowie. Każdemu podobał się ten biwak, choć szkoła w Olszyńcu była mała, 
skromna i tak miało być!                            

                Dh. Paulina Siemińska 
Dh. Aleksandra Owad 

dh Paulina Jędrzejewska 
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 Harcerze z naszej szkoły ( 40 DH ''Korczaki'' ) dnia  28 września pojechali na trzy-
dniowy biwak, który odbywał się w Świbnej z okazji 50 - lecia Chorągwi Ziemi Lubuskiej. 
Pierwszy dzień biwaku był pełen wrażeń. Oczywiście, nie mogło zabraknąć świecowiska 
integracyjnego i rozmów przy zgaszonym świetle. Poznaliśmy również bardzo fajną grę w 
dentystę ☺ (myślimy, że po takiej zabawie chłopcy z Jasienia na pewno nie pójdą na 
stomatologię). W drugim dniu  wszystkie drużyny znajdujące się w ośrodku wyjechały 
rano do Zielonej Góry na uroczystą msze oraz ''bieg'' po mieście. Nasza ekipa udała się na 
trasę starszoharcerską. Podczas drogi mieliśmy do zaliczenia punkty na których rzucaliśmy 
jajkiem, graliśmy w ślimaka, malowaliśmy obraz przedstawiający naszą Chorągiew, 
rozwiązywaliśmy test z historii chorągwi, przechodziliśmy tor linowy, przedstawialiśmy 
bajki oraz graliśmy w karty. Dzień minął nam bardzo szybko i miło. Poznaliśmy wiele 
nowych osób i zwiedziliśmy Zieloną Górę. Kiedy dojechaliśmy do ośrodka, czekała już na 
nas pyszna kolacja i ciepła herbata. Po wszystkim odbyło się pożegnanie i niezastąpiona 
zabawa do północy. Aż dziw, że starczyło nam na nią sił. Następnego dnia po rozgrzewce i 
smacznym śniadaniu wszyscy poszli do swoich pokoi i szykowali się do powrotu do 
domów. Zaraz po spakowaniu swoich bagaży i posprzątaniu pokojów wszyscy zebrali się 
na placu przed budynkiem i odjechali. Niektórzy ze smutkiem w oczach patrzyli na 
ośrodek, który znikał w  oddali za poranna mgłą, Promienie wschodzącego słońca 
delikatnie oświetliły okna pokoi , z którymi wiąże się tak wiele wspomnień. Choć wszyscy 
byliśmy smutni, to wiem, że niedługo znowu tam wrócimy i przeżyjemy nowe przygody. 

II PRZEGLĄD REGIONALNY ZESPOŁÓW 
 SCENICZNYCH OSP RP W GIŻYNIE 

 Podczas tych wakacji, 25 sierpnia, odbył się kolejny Przegląd zespołów 
umundurowanych. Głównie są to zespoły działające przy Ochotniczych Strażach 
Pożarnych. Jednak w tym roku pojawił się nowy zespół – jedyny dziecięcy zespół 
harcerski… Do występu przygotowali się harcerze z 3 DH „Leśne Mrówy” z Olszyńca 
wraz z  „Iskierkami” z OSP Marszów.  
 Dzieci zaprezentowały swoją scenkę wraz z kilkoma piosenkami o tematyce 
harcerskiej. Przed przeglądem odbyło się nagranie do Radia Zachód – już drugie na koncie 
dzieci olszyniecko – marszowieckich. Do występu harcerzy przygotowywały opwd. Ewa 
Zabawa – drużynowa „Leśnych Mrów” oraz opwd. Iwona Zabawa – drużynowa 
zaprzyjaźnionej drużyny: 11 ŻDH „Młode Dęby”, która również brała udział w 
przedstawieniu.  
 Wyjazd ten był bardzo ciekawy, a przede wszystkim było to kolejne doświadczenie, 
gdyż przegląd odbył się w Giżynie (powiat Nowogródek Pomorski), a więc w 
województwie zachodniopomorskim. Harcerze byli bardzo zmęczeni, ale zadowoleni i 
pełni pozytywnych wrażeń, gdyż mieli okazję  zobaczyć ciekawe stroje innych zespołów, 
jak również i usłyszeć występy grup z różnych stron Polski.      
Z harcerskim pozdrowieniem : „Czuwaj!” 

 
- opwd. Iwona i Ewa Zabawa 
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Wizyta delegacji rodaków z Litwy, Ukrainy, Rosji Kazachstanu 
 24 sierpnia 2007 r. wizytę w Senacie RP złożyła dwustuosobowa delegacja rodaków            
z Litwy, Ukrainy, Białorusi, Rosji i Kazachstanu. Gości przyjął wicemarszałek Senatu RP 
Krzysztof Putra. W spotkaniu uczestniczyła senator Ewa Tomaszewska, poseł Piotr 
Krzywicki reprezentujący sejmową Komisję Łączności z Polakami za Granicą, zastępca 
szefa Kancelarii Senatu RP Romuald Łanczkowski. Celem wizyty delegacji było 
omówienie losów projektu ustawy "Karta Polaka" i przedstawienie stanowiska Polaków 
żyjących poza granicami kraju w tej kwestii. Wicemarszałek Krzysztof Putra przywitał 
gości informacją o poszerzeniu porządku trwającego posiedzenia Sejmu o punkt 
poświecony ustawie "Karta Polaka". Na tę wiadomość, rodacy ze Wschodu czekali od 
dawna. Uprawnienia wynikające z "Karty Polaka" przedstawił poseł Piotr Krzywicki. 
Zastępca szefa Kancelarii Senatu RP Romuald Łanczkowski przekazał zapewnienie 
marszałka Bogdana Borusewicza, że gdy ustawa "Karta Polaka" przejdzie proces 
legislacyjny w Sejmie i przekazana zostanie Senatowi, prace nad tą ustawą podjęte zostaną 
niezwłocznie, tak by zawarte w niej zapisy, jak najszybciej stały się obowiązującym 
prawem. 
 Rodacy ze Wschodu przyjęli informacje o "Karcie" z zadowoleniem. Andżelika Borys 
- prezes Związku Polaków na Białorusi - nazwała "Kartę Polaka" dokumentem 
przynależności do polskiego narodu. Prezes Federacji Organizacji Polskich na Ukrainie 
Emilia Chm.ielowska uznała, iż ustawa ta, to sukces polskiego rządu i parlamentu. O 
słuszności nadania Polakom ze Wschodu praw gwarantowanych "Kartą Polaka" mówił 
także prezes Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych Tadeusz Adam Pilat, który specjalnie 
przyjechał ze Szwecji, by wesprzeć rodaków z Litwy, Ukrainy i Białorusi w ich staraniach 
o ustanowienie praw zapisanych w "Karcie". Zadowolenie z "Karty Polaka" wyrażali też 
rodacy z Kazachstanu, choć oni oczekują na akt prawny, który umożliwi im repatriację. 
Aleksandra Ślusarek ze Związku Repatriantów RP złożyła na ręce wicemarszałka Senatu 
RP Krzysztofa Putry petycję w sprawie repatriacji polskich zesłańców do Kazachstanu. 
 Projekt ustawy przewiduje, że "Karta Polaka" może być przyznana osobie, która m.in. 
wykaże co najmniej bierną znajomość języka polskiego, w obecności konsula złoży 
pisemną deklarację przynależności do narodu polskiego. Osoba ta ma też wskazać, że co 
najmniej jedno z jej rodziców lub dziadków albo dwoje pradziadków było narodowości 
polskiej lub posiadało polskie obywatelstwo, bądź wykazać swoją działalność na rzecz 
kultury polskiej lub polskiej mniejszości. Osoba posiadająca "Kartę", będzie mogła 
korzystać m.in. z bezpłatnej lub refundowanej przez państwo polskie wizy, z polskiego 
systemu oświaty, w nagłych wypadkach z opieki zdrowotnej, jak również  z 37 proc. zniżki 
na kolej państwową. 
                                                                                          
 
 

hm. Mirosław ZENGIEL 
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 Drużyna Zuchowa „Leśne Skrzaty” ze Szkoły Podstawowej w Bieniowie w dniach  
26-28 października 2007 roku uczestniczyła w trzydniowym biwaku w harcerskim ośrodku 
Hufca ZHP Żary „Leśny Dwór” w Świbnej. Pobyt był  możliwy ze względu na program pt 
„Szkoła Równych Szans”, dzięki któremu szkoła pozyskała środki finansowe na pobyt 
dzieci i młodzieży w Ośrodku. Jest to już czwarta grupa młodzieży uczestnicząca w ramach 
tego programu w ośrodku harcerskim „Leśny Dwór”. Wcześniej przygotowany program na 
bazie, którego w ramach zbiórek druhna pwd. Halina Cieślak przygotowała 12 osobową 
grupę (dwie szóstki zuchowe) do złożenia Obietnicy Zuchowej. Cykl programu został w 
trakcie biwaku zakończony i podsumowany. Działalność druhny Halinki dzielnie wspierały 
phm. Mirosława Skiba i pwd. Sylwia Lenda, które wspólnie razem zadbały o atrakcyjność 
trzydniowego pobytu na terenie Ośrodka. Druhnom ze środowiska harcerskiego w 
Bieniowie dzielnie pomagał pwd. Krystian Czerwiński oraz pwd. Iwona Zabawa.  
 Trzydniowy pobyt zawierał propozycje zajęć realizowanych w terenie m.in. podchody 
i gry na powietrzu. Jednak spotkania wieczorne przy kominku były najbardziej atrakcyjne i 
cieszyły się dużym zainteresowaniem i zaangażowaniem ze strony uczestników biwaku. 
Zuchy poznały wiele nowych piosenek i pląsów, które wspólnie w trakcie dwóch 
wieczorów realizowały. Wyjątkowy był drugi wieczór, gdzie dzielne zuchy miały złożyć 
Obietnicę Zuchową o czym oczywiście nie wiedziały. Przybyli na uroczystość komendant 
żarskiego hufca hm. Mirosław Zengiel, komendantka „Leśnego Dworu” hm. Krystyna 
Zengiel oraz druhny kucharki, które tradycyjne w Świbniej dbają o nasze żołądki poza 
naszymi druhenkami byli świadkami niecodziennego wydarzenia jakimż przecież było 
złożenie Obietnicy Zuchowej dla każdego zucha. Przygotowana, udekorowana na tą 
uroczystość sala kominkowa, umundurowane wszystkie zuchy, które miały złożyć 
obietnicę, odpowiedni nastrój, to działało na wszystkich zebranych, a szczególnie naszych 
małych bohaterów wieczoru co było widać po ich minach i po ich zachowaniu. Bardzo 
ciekawy i atrakcyjny program jaki przygotowała drużynowa przy dzielnej pomocy 
bieniowskich harcerzy wespół z zuchami pozwolił poznać tajniki pracy drużyny, cały okres 
przygotowawczy, m.in. zaznajomienie się z Prawem Zucha, Znaczkiem Zucha i mundurem 
zuchowym oraz tym wszystkim co jest związane z funkcjonowaniem drużyny zuchowej 
stanowiło główną fabułę wieczoru. Dh Halinka często w trakcie wieczoru odwoływała się 
do poszczególnych punktów Prawa Zucha, które to punkty zuchy umiały zebranym 
przybliżyć poprzez wiersz, piosenkę czy fragmenty przedstawienia przygotowanego przez 
wspomnianych harcerzy, starszych kolegów i koleżanki ze szkoły.  
 Zuchy wcześniej na zbiórce napisały swoje życzenia, które mają się spełnić w 
przyszłości. Były też napisane ich złe cechy jakie według nich mają, a winni się ich 
pozbyć, dlatego przy świadkach karteczki ze swoimi wadami wrzucili do kominka, a ogień 
zrobił swoje. Teraz druhna drużynowa zapowiedziała szczególną chwilę wieczoru tj 
moment pasowania na Zucha. Wypowiadając tradycyjną formułę „Obiecuję być dobrym 
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Zuchem i zawsze przestrzegać Prawo Zucha”, Komendant dokonał aktu przyjęcia 
Obietnicy. Następnie komendant hufca uderzając harcerskim mieczem hufca żarskiego z … 
1946  roku po prawym ramieniu przyjął każdego Zucha do ZHP. Druhna Iwonka 
wspomagała komendanta przy wręczaniu Znaczków Zucha. Spotkanie zakończono 
tradycyjnym kręgiem i piosenką „ Słoneczka już dogasa …”.                                    
 
 
 
 
             P.S. Życzymy nowym dzielnym zuchom przeżycia wielu wrażeń w trakcie pracy 
drużyny, a druhnie drużynowej Halince Cieślak wiele satysfakcji w pracy wychowawczej z 
zuchami w ciągu roku. Pozdrawiamy Bieniów, Druhnę dyrektor hm. Małgorzatę 
Markowską oraz Grono Pedagogiczne. Życzymy wiele satysfakcji w pracy wychowawczej. 
Zapraszamy do „Leśnego Dworu”.  

 
Leśny Łącznik HSI   

 
 
 

 
 
 
W dniach 27-28 października w Warszawie odbyło się spotkanie władz naczelnych ZHP – 
Rady Naczelnej, Głównej Kwatery, Centralnej Komisji Rewizyjnej i Naczelnego Sądu 
Harcerskiego. Podczas spotkania miała miejsce m.in. prezentacja systemu pracy oraz 
najbliższych celów i zadań GK, członkowie władz zapoznali się również ze 
sprawozdaniami dotyczącymi polskich przedsięwzięć realizowanych w ramach obchodów 
100-lecia skautingu. W sobotę wieczorem instruktorzy spotkali się na kominku, którego 
tematem były wyzwania stojące przed naszą organizacją.                 

                         HSI - ŻAREK 
 
 
 
 
 

Drużyna „Wesoła Wiara” z Gimnazjum nr 2 Żary im Aleksandra Kamińskiego oraz grupa 
harcerzy uczestniczyła w Ogólnopolskim Patriotycznym Zlocie Palmiry *2007, w sumie 33 
osoby. Byliśmy jedyną ekipą z województwa lubuskiego. Tegoroczna fabuła Zlotu była 
podporządkowana 200 rocznicy powstania Księstwa Warszawskiego (7.07.1807rok). Od 
kilku lat pierwsze dni naszego wyjazdu do stolicy realizujemy sami wg własnego programu 
ponieważ wielu uczestników jest pierwszy w Warszawie. Mamy zaprzyjaźnionego 
wspaniałego przewodnika warszawskiego Pana Jurka, wyjątkowego gawędziarza, znawcę 
historii i tradycji stolicy, a szczególnie problematyki okresu powstania warszawskiego, 
który nam wypełnia dwa dni 5 dniowego wypadu do stolicy. Miejscem zakwaterowania 
jest Harcerski Ośrodek Wodny Chorągwi Mazowieckiej w samym sercu miasta, tuż przy 
słynnych Łazienkach. Możliwość zwiedzania stolicy za 6 złotych przez trzy dni korzystając 
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z różnych środków lokomocji takich jak oczywiście cudowne metro warszawskie, 
tramwaje warszawskie, autobusy linii zwykłej i pośpiesznej dają przyjezdnemu turyście 
niezwykły komfort przemieszczania się po mieście. W stolicy można spotkać wiele 
pomników z okresu II wojny światowej i powstania warszawskiego. Zaczynamy od 
starówki, której plac obecnie jest w remoncie przy kolumnie Zygmunta III Wazy. Zamek 
Królewski, trasa W-Z, Kolumna Króla Zygmunta III Wazy, pomnik katyński, cudowne 
kościoły warszawskie ze swoją wspaniałą przebogatą historią dają wyjątkowy ładunek 
patriotyzmu. Bogactwo zbiorów w tych świątyniach, świadczące o przeszłości jak nigdzie 
indziej, świadczą o naszej burzliwej i heroicznej przeszłości.  
 Wielość pomników i tablic upamiętniających szczególnie najokrutniejszy, 
najtrudniejszy, a zarazem najbardziej heroiczny okres w dziejach Warszawy to II wojna 
światowa. Szczególnie czas walk w ciągu 63 dni podczas powstania warszawskiego. Co 
udaje się nam obejrzeć i zaznajomić w niezwykłym i słynnym już na cały świat muzeum 
powstania warszawskiego. Proponowane są coraz to nowe rozwiązania ekspresyjne i 
unikatowe eksponaty dotyczące problematyki wojny i okupacji stolicy, ażeby na 
zwiedzającym zrobić jak największe wrażenie co ciągle wszystkich zaskakuje i zastanawia 
co jeszcze można nowego pokazać w tak sugestywny sposób. No i cudowne, Łazienki, ze 
swoim światem fauny i flory oraz kulturą materialną to kolejny niezwykły ładunek historii, 
tradycji i życia codziennego Warszawy, wczoraj i dziś. Niezliczona ilość biegających, 
skaczących cudownych rudych wiewiórek wokół przechodnia, spacerującego w tym 
niezwykłym otoczeniu przyrody, a nieopodal stado kolorowych pawi, którym w obecnej 
chwili nie chce się pokazać swojego bogactwa kolorystyki, jaki posiadają w swoim 
ubarwieniu sylwetki i ciała. Zwiedzanie muzeum dotyczącego problematyki powstania 
listopadowego, dyplomacji polskiej, malarstwa polskiego oraz obejrzenie na telebimie 30 
minutowego filmu dotyczącego życia, twórczości i działalności politycznej Jana 
Paderewskiego w niezwykłej sali w otoczeniu wyjątkowych wielkich postaci z dziejów 
państwa polskiego robią na widzu i słuchaczu wrażenie niezwykłe. Jest też czas dla 
prywatności zwiedzających, oczywiście kompleksowy zespół domów towarowych, tam na 
parę godzin można się zanurzyć i zobaczyć co nowego w modzie. Tylko portfel jakoś się 
nie chce przysposobić do tej chwili. Ostatni akcent Zlotu to uczestniczenie w głównej 
ceremonii Zlotu na Palmirach. Najpierw należy przejść 11 kilometrową  trasą  nr 11 w 
naszym wypadku, ale były drużyny, które z całym wyposażeniem noclegowo-
żywnościowo-turystycznym jaki należy wziąć ze sobą przemaszerowały i to ... dziewczęta 
60 kilometrową trasę w ciągu czterech dni. 
 Docieramy o godzinie 1525 w sobotę (20 października 2007 roku) na tradycyjny plac 
zbiórki, miejsca wspólnego posilenia się z tradycyjnej turystycznej kuchni polowej jedząc 
przepyszny bigos, który wszystkim po takim wysiłku smakuje znakomicie. Propozycja 
różnych gier, zabaw i  uciech pozwala wypełnić czas do momentu apelu przy Krzyżu na 
Jerzykach, gdzie organizatorzy Żoliborski Oddział PTTK, dokonują podsumowania Zlotu. 
Po tych uroczystościach kolumna 1950 uczestników udaje się do głównego miejsca 
uroczystości, gdzie odbędzie się apel poległych z udziałem gości zaproszonych przybyłych 
na tą uroczystość. Następnie grupa ok. 50 autokarów zamówionych przez organizatora oraz 
wcześniej wynajętych przez Organizacje, szkoły i uczestników z całej Polski rozwiezie do 
Dworca Zachodniego, Centralnego, Śródmieścia, metra celem udania się w drogę powrotną 
do domu. Wszak wrażeń wiele i  … do zobaczenia za rok. W naszym przypadku tylko 
ponad 70 minutowe spóźnienie się międzynarodowego pociągu do Poznania relacji 
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Terespol – Szczecin na chwilę wywołuje grymas na naszych twarzach. Planowany powrót 
na godzinę ok. 6 rano w niedzielę do Żar, przy zamówionym autokarze do Zielonej Góry 
na godzinę 507 jest już nie możliwy. Po różnych perturbacjach jesteśmy w Żarach o 
godzinie 1121. Jeżeli chcesz poznać stolicę to tylko z nami. Zapraszamy za rok. 

                                                                       
Mirosław Zengiel Komendant  

grupy żarskiej „Wesoła Wiara” 
 
 
 
 
 

 
 
XXXV Zjazd Nadzwyczajny ZHP w Bydgoszczy w dniu 10 września 2007 roku wybrał 
nowe władze Związku. Dokonali tego delegacji z poszczególnych chorągwi. Z chorągwi 
lubuskiej było 5 delegatów w tym z Hufca Żary im II Armii Wojska Polskiego dwóch w 
osobach phm. Bożena Bryś i phm. Marcin Tur. 
Harcmistrz Adam Massalski – został Przewodniczącym ZHP, hm. Małgorzata Sinica – 
Naczelnikiem ZHP. Wybrana została nowa pięcioosobowa Główna Kwatera ZHP, Rada 
Naczelna, Sąd Harcerski oraz Komisja Rewizyjna. 
 
Hm. Małgorzata Sinica – 
Naczelnik ZHP, z 
wykształcenia magister 
farmacji, absolwentka 
Akademii Medycznej w 
Gdańsku, studiów 
podyplomowych "Trening 
Kadr Menedżersko - 
Kierowniczych" na 
Politechnice Gdańskiej 
oraz studiów 
podyplomowych 
„Kierownik Projektów 
Unijnych” w Agencji 
Rozwoju Pomorza. Zawodowo pracuje na stanowisku Regionalnego Kierownika Sprzedaży 
dużej firmy farmaceutycznej.  
 
Od 1987 r. instruktorka Związku Harcerstwa Polskiego. Wieloletnia komendantka Hufca 
ZHP Gdańsk - Śródmieście, zastępczyni komendanta Chorągwi Gdańskiej, współtwórczyni 
Chorągwianej Szkoły Instruktorskiej. W latach 1997-2005 członkini Rady Naczelnej ZHP. 
Jako członkini komisji programowo – metodycznej Rady Naczelnej ZHP współtworzyła 
między innymi nowy system metodyczny ZHP oraz system stopni instruktorskich. 
Uczestniczyła w pracach zespołu opracowującego Strategię ZHP do roku 2009. 
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Przewodniczący ZHP hm. Adam 
Massalski urodził się 7 czerwca 
1942 r. w Kielcach. W latach 1960-
1965 odbył studia na Wydziale 
Filozoficzno - Historycznym 
Uniwersytetu Jagiellońskiego. Tam 
też w grudniu 1972 r. obronił 
doktorat i w 1984 r. odbył 
kolokwium habilitacyjne. Tytuł 
profesora uzyskał w 2001 r. W latach 
1965-1972 pracował w Archiwum 
Państwowym w Kielcach, a następnie 

w Wyższej Szkole Pedagogicznej (od 2001 r. Akademii Świętokrzyskiej) w Kielcach, 
obecnie na etacie profesora zwyczajnego. 
 Na uczelni w latach 1988–1996 pełnił funkcję dyrektora Instytutu Historii, w latach 
1990–1993 sprawował obowiązki prorektora, a w latach 1999–2005 - rektora. Obecnie 
kieruje Zakładem Historii Kultury, Nauki i Oświaty. Od 1989 r. Prezes Kieleckiego 
Towarzystwa Naukowego.  
 W latach 1990–92, 1999–2002 i 2003–2006 wchodził w skład Rady Towarzystw 
Naukowych przy Prezydium PAN w Warszawie. W swym dorobku naukowym posiada 
ponad 240 publikacji, w tym kilkanaście książek. 
 W wyniku wyborów do parlamentu od 2005 r. senator RP. W Senacie sprawuje 
funkcję wiceprzewodniczącego Komisji Nauki, Edukacji i Sportu. Wchodzi w skład Rady 
Fundacji „Pomocy Polakom na Wschodzie” i Rady „Polskiej Organizacji Turystycznej”.  
Nigdy nie należał do partii politycznych, obecnie też jest bezpartyjny.  
Od lutego 1957 r. w ZHP. Początkowo zastępowy 2 Kieleckiej Drużyny Harcerzy im. J.H. 
Dąbrowskiego przy I LO im. S. Żeromskiego w Kielcach, Przyrzeczenie Harcerskie złożył 
w kwietniu 1957 r. Harcerz Orli od 1959 r. Po chorągwianym kursie drużynowych w Sielpi 
mianowany przewodnikiem w lipcu 1957 r., podharcmistrzem w 1960 r., harcmistrzem w 
1963 r. W latach 1957–1960 drużynowy 7 i 9 KDH, współzałożyciel i szczepowy 
Błękitnego Szczepu Dzieci Gór (1968–1977 i 1980–1986), członek Komendy Hufca Kielce 
Miasto (1959–1976), zastępca Komendanta Hufca Kielce Miasto (1970–1976), członek 
Rady Naczelnej ZHP (1971–1974), wiceprzewodniczący Komisji Historycznej ZHP (1981-
1988).  
W roku 1976 na polecenie władz służby bezpieczeństwa odsunięty od pracy 
wychowawczej w ZHP. Komendant przeszło 40 obozów stałych i wędrownych, oraz 
kilkunastu zimowisk. Kilkakrotnie przewodniczący jury konkursów na prace magisterskie i 
doktorskie o tematyce harcerskiej organizowanych przez GK ZHP (1975–1982). 
Przewodniczący Wojewódzkiej Rady Przyjaciół Harcerstwa w Kielcach (1998 do dziś).  
Członek Rady Muzeum Harcerstwa. Przewodniczący Rady Redakcyjnej Harcerskiego 
Słownika Biograficznego. Od 1977 r. corocznie Komendant Trasy I (o puchar Naczelnika 
Związku) na Harcerskich Rajdach Świętokrzyskich Hufca Starachowice.  
Odznaczony Krzyżem Kawalerskim OOP, Złotym Krzyżem Zasługi i in. Posiada Złoty 
Krzyż za Zasługi dla ZHP.                                                                                
 

hm. Mirosław Zengiel 
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Skaut jest przyjacielem wszystkich  
i bratem każdego innego skauta  

(czwarty punkt Prawa Skautowego)  
 
 
Związek Harcerstwa Polskiego należy obecnie do kilku międzynarodowych organizacji 
skautowych. Podstawowymi celami ich działania jest wspieranie organizacji 
członkowskich i umożliwianie im wzajemnej współpracy oraz promocja i poprawa jakości 
skautingu na świecie.  
Obecnie skauting i guiding jest ruchem obejmującym praktycznie cały świat, 
umożliwiającym miliomom młodym ludziom indywidualny rozwój. ZHP w momencie 
wstępowania do tego ruchu potwierdziło przywiązanie do wartości skautowych oraz wolę 
wsparcia realizacji celów organizacji skautowych, a zarazem zobowiązało się do 
wypełniania obowiązków konstytucyjnych.  
Jednym z obowiązków organizacji członkowskich jest opłacanie składek. Składka jest 
jednak nie tylko elementem wspierania organizacji, ale przede wszystkim wkładem ZHP w 
rozwój skautingu i guidingu na świecie - w imię braterstwa i solidarności. Pieniądze 
wpłacane przez organizacje członkowskie trafiają do budżetów światowych organizacji, 
które następnie przeznaczają je na różnorodną działalność, w tym: realizację przedsięwzięć 
programowych, kształcenie, publikacje, utrzymanie biur, promocję oraz pomoc dla 
organizacji skautowych z krajów najbiedniejszych.  
ZHP należy obecnie do następujących organizacji skautów i przewodniczek:  
- WOSM – Światowa Organizacja Ruchu Skautowego 
- WAGGGS – Światowe Stowarzyszenie Przewodniczek i Skautek  
- ICCS – Międzynarodowa Katolicka Konferencja Skautingu  
- ICCG - Międzynarodowa Katolicka Konferencja Przewodniczek i Skautek  
- ISGF - Międzynarodowe Bractwo Skautów i Przewodniczek (dorosłych)  
- DESMOS – Międzynarodowe Porozumienie Skautów Prawosławnych  
 
Organizacje te skupiają skautów i skautki ze wszystkich zakątków świata, gdzie poziom 
życia jest skrajnie różny. By równo rozłożyć obciążenia finansowe, każda z tych 
organizacji posługuje się własnym systemem składek, uwzględniającym potrzeby i 
możliwości wszystkich członków. System ten jest ustalany przez konferencję światową 
każdej z organizacji.  
Poniższy materiał zwiera opis systemu składek członkowskich w każdej z organizacji, do 
których należy ZHP (z wyjątkiem DESMOS, który nie zbiera składek) oraz wyliczenie 
wielkości składki na jednego członka ZHP. Mamy nadzieje, ze lektura tego tekstu pomoże 
w zrozumieniu, jaką rolę odgrywają składki w funkcjonowaniu światowych organizacji 
skautowych, ale także uświadomi członkom ZHP, w jaki sposób powstaje „zobowiązanie 
składkowe” naszego stowarzyszenia.  

                                            
 hm. Mirosław Zengiel 
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XXVVIIIIII  CChhoorrąąggwwiiaannyy    

ZZlloott  DDrruużżyynn  NNiieepprrzzeettaarrtteeggoo  SSzzllaakkuu  

  ww  ŚŚwwiibbnneejj  
 
 W dniach 4-6 października 2007 roku w Harcerskim Ośrodku „Leśny Dwór” Hufca 
ZHP Żary odbył się już kolejny XVIII Zlot Drużyn Nieprzetartego Szlaku w Świbnej. 
Fabułą tegorocznego Zlotu były zajęcia wodne na basenie „Wodnik” w Żarach. 
Tradycyjnie pierwszego dnia Zlotu poza zakwaterowaniem odbył się uroczysty apel 
inaugurujący Zlot. 
 Liczba drużyn tradycyjnie była liczna. Wyniosła 90 osób, z różnych Ośrodków 
województwa lubuskiego. Gospodarzy reprezentowały wszystkie trzy Ośrodki m.in. Dom 
Pomocy Społecznej w Miłowicach 36 DH ”Cicha Stopa” i 37DH”Leśna Gromada”, 14 i 15 
DH” Turystyczna” z Zespołu Szkół Specjalnych z Żar, 29DH”Diabliki” z Ośrodka dla 
Dzieci Głuchych i Niedosłyszących. 12DH”Draptaki” ze Słubic, Gubin reprezentował 
Ośrodek Szkolno-Wychowawczy 5DH”Leśni”, 10DH”Dreptaki” z Domu Pomocy 
Społecznej z Rokitna, Harcerski Krąg „ROSA” z Domu Pomocy Społecznej z Kożuchowa, 
„Pałacowe Skrzaty” były z Ośrodka Szkolno-Wychowawczego z Przytoku, 6DH im Marii 
Konopnickiej z Sulęcina oraz 1GZ”Wesołe Słoneczka” z Ośrodka Szkolno-
Wychowawczego z Górzykowa. Po złożeniu meldunków, przywitaniu się z uczestnikami 
Zlotu i zapoznaniu się z programem w ciągu trzydniowych zmagań zlotowych 
organizatorzy zaprosili wszystkich uczestników i gości zaproszonych na kolację. Po kolacji 
wszystkie drużyny zasiadły w kręgu ogniskowym i dokonały prezentacji przygotowanego 
programu na tą okoliczność. Były wspomnienia z minionych obozów i biwaków w jakich 
uczestniczyli od majowego spotkania. Piosenką i pląsom nie było końca. 
 Na drugi dzień odbył się wyjazd na basen „Wodnik” do Żar, gdzie przez dwie godziny 
wszyscy zlotowicze mogli skorzystać z uroków i możliwości jakie daje wspaniały basen 
„Wodnik” i sama woda. Pod okiem opiekunów i ratowników bawili się wspaniale, 
niektórzy byli po raz pierwszy na tego typu basenie. Dla nich była to szczególna atrakcja. 
Po obiedzie odbył się wesoły tor przeszkód, z pierwszym punktem, najbardziej obleganym, 
jakim było strzelanie i rzut granatem. Dużą popularnością cieszył się punkt nazwany 
„wędką szczęścia”. Dużej zręczności wymagał slalom golfowy oraz przejście tunelem. Ale 
jednak wszyscy czekali na atrakcję wieczoru, jaką była oczywiście dyskoteka do późnych 
godzin wieczornych.  
 Trzeciego dnia odbyło się uroczyste podsumowanie, wręczenie dyplomów, nagród i 
drobnych upominków. Uroczysty kończący Zlot apel zakończył VIII Chorągwiany 
wspólny pobyt Drużyn Nieprzetartego Szlaku w Świbnej. Wszyscy zgodnie umówili się na 
kolejny XIX majowy Zlot.  
Do zobaczenia w przyszłym roku w maju. 
 
  
 

hm. Elżbieta Kurkiewicz  
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Idzie turysta po szlaku i nagle słyszy:  
- Ło Jezuuuu!!! Jezu, Jezu, Jezu, Jezusicku!!!!  
Biegnie, patrzy a tu baca siedzi na pieńku, obok wbita siekiera i:  
- Ło Jezu, Jezu, Jezu!  
Turysta: Baco! Baco co wam się stało?!  
Baca: Mnie? Nic. Ło Jezuuuu!!! Jezu, Jezu, Jezu!!!  
T: A może komuś w waszej rodzinie?  
B: Mojej? Ni. Ło Jezu, Jezu, Jezu, Jezusicku!!!  
T: No to co tak lamentujecie?  
B: Ło Jezu, jak mi się robić nie chce! 
 
Pani zadała dzieciom temat wypracowania - ''Jak wyobrażam sobie pracę dyrektora?''. 
Wszystkie dzieci piszą tylko Jaś siedzi bezczynnie założywszy ręce. 
- Czemu Jasiu nie piszesz? - pyta się nauczycielka. 
- Czekam na sekretarkę... 
 
Wyniki strzeleckie w rosyjskiej jednostce wojskowej: 
Iwanov - Pudło 
Pietrov - Pudło 
Sidorv – Pietroń 
 
Student spóźnił się na wykład historii starożytnej. Po chwili zaczął się w ławce nieznośnie 
wiercić, zaczepiać innych studentów, i ogólnie robił wielkie zamieszanie. Profesor w końcu 
nie wytrzymał. Podszedł do studenta i wściekły wycedził przez zęby: 
- Młody człowieku! Jak ty się zachowujesz?! Uwłaczasz godności studenta. Co z ciebie 
wyrośnie? Co ty zamierzasz robić w życiu? Czy ty wiesz, że w twoim wieku Aleksander 
Wielki był władcą całego znanego ówczesnego świata? 
Na to student z niezmąconym spokojem: 
- Tak panie profesorze, ale jego nauczycielem był Arystoteles. 
 
Jechał „kolo” do klienta, gdzieś na jakiejś strasznie dalekiej wsi i szukał człowieka o 
konkretnym nazwisku, z konkretnym adresem. Jednak, jak to w takich okolicach, próżno 
szukać numeracji posesji, wiec kolega zatrzymał się widząc bawiącego się na ulicy chłopca 
i rzecze do niego: 
- Gdzie tu mieszka Iksiński? 
Chłopczyk nic, stoi i patrzy na samochód. 
Wiec znowu pytanie: 
- Gdzie mieszka Iksiński? 
A chłopiec dalej nic. 
Kolega pomyślał, że będzie lepiej, kiedy odniesie się do chłopca bardziej personalnie, 
zwracając się do niego po imieniu i zagaił: 
- Jak ciebie wołają? 
Na co chłopiec: 
- CHODŹ JEŚĆ...☺☺☺                            (g.c.) 
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1. Potrzebny do rozstawienia namiotu. 
2. Wysyłamy je z obozu. 
3. Harcerskie wyrko. 
4. Jedno z ognisk. 
5. Jedna z roślin, która oplata krzyż harcerski. 
6. Obozowa toaleta. 
7. Pod śpiworem. 
8. Ogniskowy instrument muzyczny. 
9. „Najważniejsza” osoba na obozie. 
10. Jedna z najtrudniejszych sprawności harcerskich. 

 
 
 
Litery z pól oznaczonych cyframi od 1 do 6 utworzą rozwiązanie naszej krzyżówki. 
Przysyłajcie do nas rozwiązania do 01.12.07r adres znajdziecie w stopce na końcu gazetki, 
na szczęśliwców czekają atrakcyjne nagrody. Rozwiązanie krzyżówki z poprzedniego 
numeru brzmi PTAKI. Zapraszamy do łamania sobie głowy. 

 
(g.c.) 
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