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Związek Harcerstwa Polskiego                                                           Żary, dn. 29.X.2004. 
Komendant Hufca  
im. II Armii Wojska Polskiego  
w Żarach 
   
 

 
 
 
 
 
7..1.1.Mianuję druhnę  hm Krystynę Zengiel na funkcje Komendantki   
           Harcerskiego Ośrodka  w Świbnej   od   2.XI.2004 r 
           Zakres obowiązków ustalono z Komendantką Chorągwi   
           i z zainteresowaną 
 
9.1.1  Od dnia 2.XI.2004 r  zatwierdzam  nazwę  Ośrodka w Świbnej  
           w brzmieniu 
           
  „ Harcerski Ośrodek „LEŚNY DWÓR”  w Świbnej 
 
             oraz  pieczątkę Ośrodka w brzmieniu : 
 
               Związek Harcerstwa Polskiego 
               Harcerski Ośrodek 
               „LEŚNY DWÓR” 
               Świbna 7                68-320 Jasień 
               NIP 526-025-14-40  tel.0-608-716-629 
 
   

 
 
 

                                                                                               hm. MIROSŁAW ZENGIEL 
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… z posiedzeń „CIAŁ 

STATUTOWYCH” 
 
 
Komisja Stopni Instruktorskich. 
 
 W dniu 16.12.2004r odbyło się kolejne posiedzenie Komisji Stopni Instruktorskich 
naszego hufca. Tematyką  posiedzenia był przebieg i realizacja prób instruktorskich. 
 Komisja postanowiła zamknąć próbę na stopień przewodnika dh. Katarzynie Ślązak 
oraz przedłużyć czas trwania próby na stopień przewodnika do miesiąca marca 2005r         
dh. Ewelinie Żywek, do miesiąca maja 2005r  dh: Krystianowi Czerwińskiemu,   
Michałowi Walaszczykowi, Aleksandrowi Kacprowi Hercikowi, Emilowi  Skobelskiemu.  
 Otworzyła też próbę na stopień podharcmistrza dh. Pwd. Arturowi Jankowiakowi. 
Komisja  Stopni  ustaliła terminy swoich spotkań , które odbywać się będą w każdy drugi 
czwartek miesiąca o godz.15.00  w siedzibie Stowarzyszenia Civitas-Christiana. 
 

(gc) 
 

 

 

 

 

 

 Jak co roku wigilia dla wszystkich druhen i druhów naszego hufca odbędzie się       
22 Grudnia 2004r. w gimnazjum nr 2 o godzinie 17:00. Każdy uczestnik proszony jest      
o uiszczenie opłaty 2 zł., która to zostanie przeznaczona na zapełnienie wigilijnego stołu 
potrawami.  
 Wszyscy chętni proszeni są o zgłoszenie swojej obecności w komendzie hufca         
do dnia 20.12.2004r. Oczywiście organizatorzy jak i redakcja Gońca liczą na wysoką 
frekwencję, bo jest to niestety ostania okazja w tym roku, aby spotkać się w naszym 
harcerskim jakże szacownym gronie i przełamać tradycyjnym opłatkiem.   
 

(gc) 
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 W dniach 6-7.11.2004r kilku harcerzy z naszej drużyny roznosiło ulotki z pizzerii 
„Pizza World”. Po rozdaniu ulotek i przyporządkowaniu ulic, każdy z nas następnego dnia 
od rana zaczął ciężko pracować. Biegaliśmy od domu do domu wrzucając informatory    
do skrzynek pocztowych. Po rozniesieniu wszystkiego, byliśmy z siebie dumni. Za naszą 
ciężką pracę dostaliśmy po dwie duże pizze na głowę. Uważam, że było warto. 

 
           „WOLI” 

6 ŻDH „ESKA IV” im. A. Kamińskiego 

 
                                                        

         
 

 
 

 W niedzielę 14.11.2004r nasi harcerze wzięli udział w I Rocznicy Odsłonięcia 
Pomnika poświęconego zabitym Kresowiakom. Na początku odbyła się msza po czym 
nastąpiło odsłonięcie pomnika. Po zakończonych uroczystościach wraz z gośćmi udaliśmy 
się do Gimnazjum nr2, gdzie odbył się poczęstunek. Uważam, że jako harcerze spisaliśmy 
się bardzo dobrze. Powinno być więcej takich imprez u nas w mieście. 

„WOLI” 
6 ŻDH „ESKA IV” im. A. Kamińskiego 
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 Dnia 11 listopada odbył się bieg po mieście. Rozpoczął się o godzinie 8.00 i trwał     
do godziny 10.00. Na biegu były cztery punkty, na których każdy patrol musiał 
odpowiedzieć na zadane, na każdym punkcie pytanie. Po biegu odbyła się msza święta     
w kościele garnizonowym, w której uczestniczyli wszyscy uczestnicy biegu. Zaraz po 
mszy zebrani oraz harcerze złożyli hołd poległym. Kwiaty i znicze składaliśmy przy 
obelisku. Po całej uroczystości w salce przy Kościele odbyło się podsumowanie biegu 
oraz był mały poczęstunek w formie ciasta i herbaty. O to zwycięzcy biegu: 

1. 2 ŻDSH „Rabadab” 
6 ŻDH „Eska IV” im. Aleksandra Kamieńskiego zastęp „Modlin” 

2. 1 ŻDH „Wilki” 
3. 2 ŻDH „Dżungla” zastęp „Amazonia” 

 
 
   CZUWAJ!!! 

43 ŻDW „FATAMORGANA” 
 

 
 
 
 
 
 
 
 W dniu 11 listopada 2004 o godzinie 800 spotkaliśmy się w harcówce, w Rynku 17,   
by uczcić Dzień Niepodległości biegiem na ten temat. Organizatorem była 43 ŻDH 
„Fatamorgana” na czele z dh. Michałem Walaszczykiem, który borykał się z niewielkimi 
problemami. Jednym z nich była niesforna młodzież, wiadomo wiek dorastania, hormony 
i przez to wszystko stworzył się mały harmider w harcówce. Jednak po krótkiej chwili 
wszystko było pod kontrolą organizatorów. Na trasę wyruszyliśmy około godziny 830. 
Mieliśmy znaleźć cztery punkty, które kolejno były na: Placu Pionierów Ziemi Żarskiej, 
niedaleko gimnazjum nr 2, hipermarketu Intermarche i ostatni przy kościele św. Józefa. 
Po dotarciu na metę mogliśmy napić się ciepłej herbaty. Po krótkim odpoczynku czekała 
nas msza św. z okazji obchodów święta 11-go Listopada.  
 Sądzimy, że impreza od strony organizacyjnej była przygotowana bardzo dobrze. 
Chyba nikt nie żałował, że przyszedł na bieg. 
 

6 ŻDH „Eska IV” 
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 11 listopada 2004 roku odbył się Kresowy Sejmik Krajoznawczy, rozpoczął się 
Uroczystą Mszą Świętą w Kościele pw. św. Józefa w Żarach w intencji Ojczyzny pod 
przewodnictwem J.E. Księdza Biskupa Edwarda Dajaczka. Podczas mszy śpiewał Chór 
Parafii p.w. WNMP. 
 Po mszy wszyscy zgromadzeni przeszli pod Pomnik Polaków Kresowych – ofiar 
ludobójstwa OUN-UPA, gdzie po krótkiej modlitwie za Polaków, którzy oddali swoje 
życie za Ojczyznę, złożono kwiaty i zapalono znicze.  
 Z placu przy Kościele św. Józefa udaliśmy się do Klubu Civitas, gdzie nastąpiło 
otwarcie Kresowych Wystaw „Tylko we Lwowie”. Mogliśmy tam podziwiać między 
innymi zbiory Lwowskie, które udostępniło Muzeum Etnograficzne z Ochli, zbiory 
centralnej Biblioteki PTTK w Warszawie, widokówki Lwów i Ziemia Lwowska             
ze zbiorów Mariana i Irminy Świątków z Żagania oraz Wernisaż Sztuki Lwowskiej Ałły 
Trofimienko.  
 Podczas wystawy ogłoszono wyniki oraz wręczono nagrody za konkurs Literacki 
Klubu Tarnopola w Żarach na Kresowe Wspomnienia Podolan. W miłą atmosferę oraz 
nutkę melancholii wprowadził nas zespół z Węglińca „Węglinieckie Bajbusy”.                  
I tak w rozśpiewanych nastrojach ruszyliśmy na dalszy ciąg Sejmiku, który miał miejsce 
w Harcerskim Ośrodku Szkoleniowo-Wypoczynkowym w Świbnej. Na miejscu czekał już 
na nas ciepły i pyszny obiadek. Po obiedzie w Sali Kominkowej odbyło się Forum 
Organizacji Kresowych, występ dziecięcego zespołu „Węglinieckie Bajbusy”, który           
po raz drugi rozpalił nasze serca oraz wieczór poezji Kresowej Janusza Werstlera z Żar. 
 Następnie przy rozpalonym kominku wysłuchaliśmy nagrodzonych prac 
konkursowych „Wspomnień Kresowych”, a za sprawą filmów z Kresów Południowo-
Wschodnich większość zgromadzonych mogła przenieść się w czasy dzieciństwa. Po 
młodzieńczych wspomnieniach przeszliśmy do stołówki, gdzie odbyła się prawdziwa 
Lwowska Biesiada Kresowa, do której na akordeonie przygrywał pan Zbigniew Sereda. 
Na Biesiadzie nie zabrakło również pieczonego dzika jako tradycyjnego dania.  
 Nazajutrz 12 listopada, z dozą energii i rozśpiewaną duszą, przenieśliśmy                  
się do Gimnazjum nr 2 w Żarach, gdzie odbyła się sesja popularnonaukowa o Lwowie            
i Ziemi Lwowskiej.  
 Niestety tak w życiu bywa, ze wszystko co dobre szybko się kończy. Jednak za rok 
znowu wszyscy się spotkamy, aby zasmakować we  wspomnieniach z lat młodości                 
i wspólnie odśpiewamy „Bo gdzie jeszcze lepiej nam będzie jak tu…”.  
  
 Korzystając z okazji chciałbym wszystkim złożyć najserdeczniejsze życzenia z okazji 
zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia. A w nowym 2005 roku życzę dużo zdrowia, 
szczęścia i ciepła rodzinnego.  
 
Z harcerskim pozdrowieniem  
                pwd. DAWID NOWAKOWSKI 
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 XXVIII Rajd Szlakiem Osadników Wojskowych odbył się w dniach 26-28 listopada. 
W rajdzie wzięło udział 50 harcerzy z drużyn: 6żDH "Eska IV", 2 żDH "Dżungla",          
20 DH "Przyrodnicy", 40 DH "Korczaki", 1 DSH "Agamemnon". Tegoroczny Rajd odbył 
się wokół miejscowości Świbna w HOSW "Leśny Dwór". Do zadań rajdu należało 
przygotowanie scenki o II Armii Wojska Polskiego (zadanie przedrajdowe), testy             
z historii II wojny Światowej, wywiady z osadnikami, przeprowadzono zajęcia                 
o bezpieczeństwie w ruchu drogowym. Najlepszym patrolem okazała się drużyna 40 DH 
"Korczaki" ze Złotnika. Rajd przygotował i przeprowadził Harcerski Klub Ruchu 
Drogowego. 
 

hm. WOJCIECH HERCIK 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 W dniach 26-28.11.2004 odbył się na terenie Harcerskiego Ośrodka Szkoleniowo-
wypoczynkowego „Leśny Dwór” XVIII Rajd Szlakiem Osadników Wojskowych. 
Dotyczył on osadnictwa wojskowego na terenach, w okolicy Świbnej. Organizatorem 
tegorocznego Rajdu był Harcerski Klub Służby Ruchu Drogowego. Z powodu 
nieoczekiwanych zmian składu naszego patrolu,  ja wraz z dh. „Kuflem”, 
zaopiekowaliśmy się 23 DH „Przyrodnicy” z Trzebiela. Było tam 14 druhów, którzy 
zostali podzieleni na dwa patrole, którym przewodziliśmy. Czas upłynął nam miło. I choć 
były ot tylko trzy dni zdążyliśmy zrobić wiele. M.in. wysprzątaliśmy teren ośrodka, 
przeprowadziliśmy wywiad z mieszkańcami pobliskiej miejscowości Bieszków, mieliśmy 
wróżby Andrzejkowe, oraz dyskotekę z tej okazji, świecowiska, było wiele piosenek          
i zabaw oraz miłe wieczory i noce spędzane na rozmowach z innymi druhami                     
i druhenkami. Nasze sprawozdanie z wywiadu zostało wybrane do gońca. Na apelu 
końcowym rajdu zostały rozdane skromne nagrody. Jednak nie dla nagród jedzie się na 
takie rajdy tylko dla dobrej zabawy oraz satysfakcji z gry fair play.  

„LALEK” 
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6 ŻDH „ESKA IV” im. A. Kamińskiego 

 

 

 
 
 
 
 
 Byliśmy w Bieszkowie i szukaliśmy informacji  o osadnictwie tej wsi. Pytaliśmy 
wielu osób, ale tylko dwie osoby potrafiły odpowiedzieć na nasze pytanie. Byli to: 
Edward Słomian i Stanisław Potaszyński. W 1946 r. do Bieszkowa przybyło Wojsko 
Polskie. W tej miejscowości znajdował się ich dobytek, stajnie, budynki itp. Powstał         
z tego pluton gospodarczy. Do budynków pozostawionych przez Niemców wprowadzali 
się osadnicy ze wschodu z Lwowa i najczęściej ze Staropola. Ze Lwowa osadnicy 
wiezieni byli 6 tygodni. Ludzie, którzy zajęli budynki, gospodarstwa pracowali pół dnia   
w fabryce i pół dnia na swoim gospodarstwie. Większość budynków, stajni, tartaków, 
młynów została zniszczona, a na ich miejscu zbudowano domy mieszkalne. Edward 
Słomian przybył na te tereny w 1946 r. z terenów okupacji amerykańskiej i mieszka            
aż do dzisiaj. Stanisław Potaszyński osiedlił się w Bieszkowie w tym samym roku co Pan 
Edward,   gdyż jego dom rodzinny we Lwowie został zburzony. Od tamtego roku mieszka 
i pracuje na swoim gospodarstwie. 
Wycieczka do Bieszkowa wiele nas nauczyła. Poznaliśmy życie osadników i ich zasady 
postępowania, dowiedzieliśmy się skąd pochodzą i co przeżyli. Poznaliśmy historię tych 
ziem i jakie wojska na nich istniały. Wyciągnęliśmy wnioski i nie zapomnimy ich do 
końca życia 
 

20 DH "PRZYRODNICY" 
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Betlejemskie Światło Pokoju, niesione skautową i harcerską sztafetą przez całą 

Europę, przybyło do Polski 12 grudnia br. o godzinie 10.00. Na przejściu granicznym           
na Łysej Polanie nastąpiło uroczyste przekazanie Światła harcerzom ze Związku 
Harcerstwa Polskiego, przez naczelnika skautów słowackich Jana Pokornego. Ze strony 
polskiej odebrał je naczelnik ZHP hm. Wiesław Maślanka. 

W ten sposób Betlejemskie Światło Pokoju rozpoczęło swoją wędrówkę po kraju. 
Przekazywane z rąk do rąk przez harcerki i harcerzy dotrze do wszystkich potrzebujących, 
do rodzin, szkół, szpitali, kościołów, urzędów, instytucji, mediów. Podobnie jak w latach 
poprzednich, zostanie przekazane Prezydentowi RP, premierowi, marszałkom Sejmu             
i Senatu oraz do wielu urzędów, instytucji i przyjaciół harcerstwa. 
 Z polski światełko zostanie przekazane harcerzom z Białorusi, Litwy, Ukrainy             
i Rosji. Betlejemskie światełko pokoju przyjechało do nas po raz czternasty. 
 

(gc) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 W dniu 21.12.2004r. o godzinie 15:00 Komenda Hufca organizuje wyjazd autokarem 
do Zielonej Góry w celu odebrania Światełka z Komendy Chorągwi. Odbędzie się tez 
msza św. którą będzie celebrował Biskup Dyczkowski, po mszy planowany jest też 
wigilijny poczęstunek. Powrót około godziny 21:00. 
 W dniu 22.12.2004r. o godzinie 11:45 odbędzie się uroczyste przekazanie 
Betlejemskiego Światełka Pokoju Burmistrzowi naszego miasta Panu Franciszkowi 
Pogorzelcowi. Następnie od godziny 12:00 będzie wystawione w Salonie Wystaw 
Artystycznych gdzie harcerze będą trzymać wartę honorową, a każdy będzie mógł odpalić 
dla siebie Światełko.  
 Wszystkich chętnych do wzięcia udziału w tej akcji prosimy o kontakt z Komendą 
Hufca.  
 

(gc) 
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 W tym roku przejęcie Betlejemskiego Światła Pokoju przez ZHP odbyło się                  
12 grudnia 2004 zwyczajowo na przejściu granicznym na Łysej Polanie. 
 Reprezentacja naszego Hufca weźmie udział w uroczystościach przekazania BŚP         
21 grudnia w kościele Zbawiciela w Zielonej Górze, 22 grudnia „Światełko” zostanie  
rozwiezione do  Domu Samotnej Matki, Domu Pomocy Społecznej i żarskich kościołów, 
a o godz. 12.00 przed  Ratuszem zostanie przekazane Burmistrzowi Miasta i wystawione 
w Salonie Wystaw Artystycznych przy ul. Chrobrego do godz.15.00.                                     
O godz. 17.oo wystawione będzie na harcerskiej Wigilii w Gimnazjum nr 2. 
 
Druhny i Druhowie!  
 
 Betlejemskie Światło Pokoju powinno sprzyjać kształtowaniu odpowiedzialności 
zuchów i harcerzy ze wspólnotą lokalną. Sprzyja również umacnianiu w wierze oraz 
kształtowaniu religijności. Bądźmy świadkami Betlejemskiego Światła Pokoju, które jest 
dane światu, Europie, Polsce. Pamiętajmy, że płomień  Światła może dotrzeć do każdego 
domu, tylko musi być ktoś, kto je tam zaniesie ,ktoś  kto osłoni od wiatru i nie pozwoli 
zgasnąć. Niech nie gaśnie w nas Światło i nie słabnie pragnienie ogrzania się przy jego 
płomieniu. 
 
 Założenia  programowe : 
 
− uczestnictwo w uroczystościach przekazania BŚP – 21grudnia w Zielonej Górze                  

i 22 grudnia godz.11.45 zbiórka przed Hufcem.  
− 22 grudnia godz.17.00 Gimnazjum nr 2 w Żarach –udział w harcerskiej Wigilii 
− zdobywanie sprawności Strażnik Betlejemskiego Światła Pokoju – uroczyste warty 

przy światełku 
− organizację i  uczestnictwo w okolicznościowych zbiórkach 
− przekazywanie światła wspólnotom lokalnym 
 

Z-CA KOMENDANTA HUFCA 
hm. WOJCIECH HERCIK 
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Tym razem na tapetę poszli…  jaskiniowcy 
 

Przechwalają się trzej mali jaskiniowcy:  
- Mój ojciec ma na głowie tyle włosów, że gdy chodzi po 
jaskini, to zamiata nią wszystkie pajęczyny - mówi pierwszy.  
- A mój ojciec - mówi drugi - Ma taką długą brodę, że gdy 
chodzi po jaskini, to zamiata nią wszystek kurz z ziemi.  
- To jeszcze nic - mówi trzeci. - Mój ma takie długie wąsy, 
że jak gdzieś idzie, to mamuty muszą go mijać na odległość 
stu metrów! 

* 
Spotykają się dwaj jaskiniowcy.  
- Cześć, australopitek!  
- Nie jestem australopitek, tylko neandertalczyk!  
- Gościu! Aleś ty zważniał przez ten milion lat! 

 
* 

 
                 Jaskiniowiec usłyszał tupanie biegnących mamutów,                                                            
                 a po chwili zauważył znajomego z plemienia leżącego 
                 z uchem przy ziemi, który szepcze:  

                                                     - Pędzące stado mamutów! Z przodu ich przywódca,  
                 za nim kilka samców, na końcu samica...  

                                                     Zdziwiony jaskiniowiec pyta tego leżącego:  
                                                     - Czy to znaczy, że tego wszystkiego dowiedziałeś się   

                 leżąc z uchem przy ziemi..  
                                                     - Nie. Opowiadam o tym, jak przed chwilą stado  

                 mamutów przebiegło po mnie, ty idioto! 
 
* 

O północy jaskiniowiec wszedł do jaskini, zdjął skórę i położył 
się na legowisku koło śpiącej żony. Odwrócił się i na dobranoc 
pocałował ją w policzek.  
Nad ranem jaskiniowca budzi energiczne szturchanie w łokieć. 
Odwraca się i z trwogą stwierdza, że leży obok tygrysa.  
- Słuchaj stary! - mówi tygrys - Jesteś o wiele sympatyczniejszy 
niż twoja żona, którą wczoraj zjadłem. Gdybyś mnie w nocy nie 
pocałował w policzek, z pewnością zjadłbym i ciebie!!! 

(gc) 
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1. Pieśń wigilijna? 
2. Popularna nazwa drzewka świątecznego? 
3. Wkładane pod obrus w czasie wieczerzy? 
4. Jedno z dwunastu dań świątecznych? 
5. Czekamy na nie z utęsknieniem? 
6. ….. świąteczne ? ( przerwa w szkole ) 
7. Wigilijna rybka? 
8. Jedna z ozdób choinkowych? 
9. Składamy sobie przy nim życzenia? 
10. Wypatrujemy tą pierwsza zanim zasiądziemy do kolacji?  

 
 
 Litery z pól oznaczonych od 1 do 14 utworzą rozwiązanie naszej krzyżówki, które 
należy wpisać na kartkę i wysłać na adres redakcji, bądź wrzucić do skrzynki 
kontaktowej zawieszonej obok drzwi Komendy naszego hufca. Na szczęśliwców czekają 
atrakcyjne nagrody. W poprzednim numerze zamiast rozwiązania krzyżówki trzeba było 
podać rozwiązanie zagadki, które brzmi: „PO RÓWNO”☺.  
 Wszystkich szczęśliwców, których wylosowała komisja :o) nagrodziliśmy 
ciekawymi ilustrowanymi albumami harcerskimi…. ŻYCZYMY POWODZENIA☺☺☺ 

(gc) 
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 W dniach 10-11-12  grudnia 2004 r w Świbnej już po raz piętnasty odbyła                       
się Chorągwiana  Zbiórka Drużynowych. Do Świbnej zgłosiły się reprezentacje Hufców: 
Gorzów Wlkp., Kostrzyn, Międzychód, Nowa Sól, Skwierzyna, Sulechów, Strzelce 
Krajeńskie, Zbąszynek, Zielona Góra, Żagań i Żary. 
 Po zakwaterowaniu dh Komendantka Ośrodka hm. Krystyna Zengiel przywitała 
wszystkich  przybyłych na zbiórkę drużynowych i kadrę oraz przedstawiła  zasady oraz 
regulamin  obowiązujący  w Ośrodku „Leśny Dwór„  
 Komendantem zbiórki został dh Grzegorz Bażydło, a dh Andrzej Królik pełnił 
funkcję oboźnego a dh Marcin Tur, Katarzyna Kawka i Marta Jarecka prowadzili zajęcia 
programowe w ramach zbiórki. 
 Radzenie sobie ze stresem, giełda doświadczeń, współpraca w środowisku, formy 
pracy, dynamika grupy, budowanie poczucia własnej wartości, prezentacja specjalności 
ratownictwo to tematyka zajęć, które zostały przeprowadzone na zbiórce.                  
 Kominek obrzędowy i sąd nad funkcją przybocznego w drużynie  wypełnił dwa 
wieczory przy kominku. Taniec integracyjny (angielski) kończył bogaty dzień 
programowy. W sobotni wieczór została odprawiona Msza św., którą  wspólnie odprawili 
ksiądz Paweł Bryk i ksiądz  Arkadiusz Rzetecki. (ksiądz Arek w czasie Mszy modlił się    
o szybki powrót do zdrowia dla dh  Komendanta Mirka Zengiela i siostry Ewy).                
 O piękną oprawę muzyczną zadbał  dh Grzegorz Bażydło, a uczestniczący we Mszy 
św. drużynowi wyśpiewali wszystkie pieśni jak z nut .W swojej homilii ks. pwd. Paweł 
Bryk zachęcił drużynowych do odwiedzania ze światełkiem pokoju ludzi starszych, 
chorych przebywających samotnie w domach. 
 W niedzielę odwiedził zbiórkę drużynowych Z-ca Komendantki Chorągwi hm. Artur 
Doliński, niestety jego stan strun głosowych nie pozwolił  na prowadzenie zajęć. 
 Uczestniczący w zajęciach drużynowi bardzo aktywnie brali udział w zajęciach, byli 
zdyscyplinowani i punktualni, wcześniej  ustalone  demokratycznie  zasady  wprowadzali 
w życie. Nie zabrakło piosenek, pląsów i zabaw harcerskich, które towarzyszyły zajęciom 
i wolnym chwilom - choć takich nie było zbyt wiele. 
„Leśny Dwór” przez kolejne dni tego roku będzie wspominał wspaniałą, wesołą pełna 
zapału i chęci do pracy instruktorską brać . 
Do zobaczenia na XVI Chorągwianej  Zbiórce Drużynowych!!! 
 
                                                 

Korespondent z gniazda „Kukułki”                                                                                    
w „Leśnym Dworze” 
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 W dniu 2 grudnia odbyło się spotkanie w Gimnazjum Nr 2 z opiekunami drużyn, 
drużynowymi i funkcyjnymi. 
 
Tematyka spotkania: 
- Chorągwiana Zbiórka Drużynowych; 
- Betlejemskie Światło Pokoju; 
- harcerska Wigilia; 
- Bal sylwestrowy dla Instruktorów; 
- Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy; 
- Zimowisko w Krakowie i Kurs funkcyjnych  
   w Świbnej. 
 
 

(gc) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OG�OSZENIE !!! 
  
 14-16 stycznia 2005r. odbędzie się kurs drużynowych, który uprzednio nie 
odbył się z braku prądu w ośrodku w Świbnej  Chętni druhny i druhowie, którzy 
jeszcze nie zgłosili swego uczestnictwa mogą to zrobić w Komendzie Hufca do 
dnia 12.01.2005r 
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BIBLIOTECZKA DRUŻYNOWEGO C.D. Z NUMERU 5(40)  

 
 
 

TROPICIELKATROPICIELKATROPICIELKATROPICIELKA----WYWIADOWCAWYWIADOWCAWYWIADOWCAWYWIADOWCA    
 
Jestem na tropie harcerskiej przygody. Przestrzegam Prawa i Przyrzeczenia 
Harcerskiego w życiu codziennym. Mam oczy i uszy otwarte. Ćwiczę swoją 
spostrzegawczość. Aktywnie uczestniczę w zadaniach zastępu i drużyny. Zdobywam 
harcerską wiedzę i doskonalę umiejętności z różnych dziedzin harcerskiego życia.  

 
Do próby może przystąpić harcerka lub harcerz, która/y: 

• zdobyła/ył stopień ochotniczki/młodzika; jeśli nie posiada stopnia 
ochotniczki/młodzika, realizuje próbę tropicielki/wywiadowcy poszerzoną o 
wiadomości i umiejętności zawarte w wymaganiach poprzedniego stopnia; 

• aktywnie uczestniczy w życiu zastępu i drużyny. 
 
Zalecany czas trwania próby: 6-12 miesięcy 
 

WWWW    YYYY    MMMM    AAAA    GGGG    AAAA    NNNN    IIII    A A A A     SSSS    TTTT    OOOO    PPPP    NNNN    IIII    AAAA    
Praca nad sobą 

1. Notuję sytuacje, w których postąpiłam/em zgodnie i niezgodnie z Prawem 
Harcerskim i na ich podstawie dokonałam/em wyboru punktu Prawa 
Harcerskiego, nad którym szczególnie chciałabym/łbym mocno popracować. 

2. Robię codzienny rachunek dobrych i złych uczynków. 
3. Ukończyłam/em próbę silnej woli, np. przez tydzień zrezygnowałam/em             

ze słodyczy, oglądania telewizji, gier komputerowych. 
Życie rodzinne 

1. Przygotowałam/em uroczysty posiłek dla domowników lub uczestniczyłam/em  
w przygotowaniach świąt rodzinnych. 

2. Znam historię swojej rodziny. 
3. Rozmawiam z rodziną o swoich problemach. 

Zaradność życiowa 
1. Osiągnęłam/em dobre wyniki w grach na spostrzegawczość. 
2. Uczestniczyłam/em w akcji zarobkowej drużyny. 
3. Wiem, jakie zmiany rozwojowe zachodzą u dziewcząt (u chłopców) w moim 

wieku. Staram się poznać potrzeby i możliwości swojego organizmu.  
4. Znam szkodliwe skutki palenia papierosów, picia alkoholu i zażywania 

narkotyków. 
5. Regularnie uprawiam wybraną dziedzinę sportu lub aktywności ruchowej. 

Poprawiłam/em swoje osiągnięcia. 
6. Systematycznie ćwiczę znajomość języka obcego. 
7. Korzystałam/em z informacji PKS, PKP, uzyskałam/em potrzebny numer 

telefoniczny i znalazłam/em potrzebną informację w internecie. 
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Wiedza harcerska 

1. Znam najważniejsze wydarzenia z dziejów harcerstwa. Potrafię wskazać kilka 
postaci zasłużonych dla ruchu harcerskiego. 

2. Wiem, jak powstała tradycja Dnia Myśli Braterskiej. 
3. Wiem, co oznaczają skróty WOSM i WAGGGS, wyjaśnię, dlaczego harcerki 

noszą na mundurze plakietkę WAGGGS, a harcerze plakietkę WOSM. 
4. Znam historię swojej drużyny (szczepu) oraz bohatera drużyny (szczepu). Wiem, 

jakie cechy bohatera drużyny (szczepu) warto naśladować. 
5. Wiem, kto jest bohaterem mojego hufca i mojej chorągwi. 
6. Znam nazwy stopni harcerskich i instruktorskich oraz sposób ich oznaczania na 

mundurze. Wiem, jakie sznury noszą instruktorzy komendy hufca, komendy 
chorągwi, Głównej Kwatery i Przewodniczący ZHP. Znam ich miejsce                    
w strukturze ZHP. 

7. Przeczytałam/em minimum dwie książki o tematyce harcerskiej. 
  
 
Techniki harcerskie 

1. Znam skład apteczki drużyny i wiem, jak stosować znajdujące się w niej środki. 
Potrafię udzielić pierwszej pomocy w przypadku krwotoku, stłuczenia, 
oparzenia, odmrożenia, skręcenia stawu, złamania kończyny, wystąpienia ciała 
obcego w oku, omdlenia, udaru słonecznego. Pełniłam/em służbę samarytańską, 
np. na wycieczce, biwaku, festynie. 

2. Wyznaczyłam/em azymuty w terenie. Wykonałam/em szkic drogi, zaznaczając 
azymuty, charakterystyczne obiekty i odległości. Posługując się busolą i mapą 
dotarłam/em do wyznaczonego miejsca. Wyznaczyłam/em w nocy kierunek 
północny. Prawidłowo oceniłam/em „na oko” odległość w terenie, długość 
przebytej drogi oraz czas marszu. W pomiarach wykorzystałem wymiary 
swojego ciała, np. wzrost, rozpiętość ramion i długość stopy. 

3. Znam oznakowanie szlaków turystycznych oraz zasady poruszania się po nich. 
Przeszłam/przeszedłem oznaczonym szlakiem. 

4. Uczestniczyłam/em w rozstawianiu obozu. Zbudowałam/em proste urządzenie 
obozowe lub wykonałam/em element zdobnictwa obozowego. Znam osiem 
węzłów, wykorzystałam/em je w praktyce (np. przy budowie urządzeń,                
w zdobnictwie obozowym lub podczas wędrówki). Przygotowałam/em posiłek 
dla zastępu na kuchni polowej lub kuchence turystycznej.  

5. Kompletuję ekwipunek turystyczny odpowiedni na różne pory roku.  
6. Nadałam/em i odebrałam/em wiadomość przekazaną alfabetem Morse’a. 
7. Odnalazłam/em w środowisku naturalnym 5 roślin chronionych. 
8. Obserwowałam/em wybrane zwierzę i opowiedziałam/em innym (w zastępie,           

w drużynie lub w klasie) o swoich spostrzeżeniach.  
9. Wykonałam/em pożyteczną pracę na rzecz przyrody. 
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Postawa obywatelska 

1. Znam obszar swojej gminy i jej siedzibę. Sprawnie posługuję się planem lub 
mapą swojej okolicy, na jej podstawie dotrę we wskazane miejsce.  

2. Znam daty świąt narodowych, wiem, jakie wydarzenia te święta upamiętniają. 
Przygotuję z zastępem zbiórkę z okazji jednego z nich. 

3. Potrafię wskazać na mapie krainy geograficzne Polski. 
4. Wiem, kto jest protektorem ZHP. 
5. Znam flagę Unii Europejskiej. Potrafię wymienić kilka państw, które należą         

do Unii Europejskiej. 
 

W okresie próby uczestniczyłam/em w realizacji co najmniej czterech zadaniach 
zespołowych i jednym biwaku. 

Zdobyłam/em w czasie trwania próby przynajmniej trzy sprawności, w tym 
przynajmniej jedną dwugwiazdkową. 

 
Uwaga. Próbę można uzupełnić o dodatkowe wymagania przyjęte w środowisku. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 Komenda Hufca ZAPRASZA wszystkich chętnych na Instruktorski Bal Sylwestrowy       
w Harcerskim Ośrodku Szkoleniowo - Wypoczynkowym Świbna.  

        Koszt:  Instruktorzy – 60 zł. 
                    Nie instruktorzy – 75zł.  
 
W odpłatności zawarte są: - 3 gorące posiłki 

- 10 przystawek  
- „0,5 l wody ognistej” na parę 
- szampan na 6 osób 
- śniadanie w dniu 1.01.05r. 

 
 Dojazd i powrót z ośrodka we własnym zakresie. Bal rozpocznie się o godzinie 
19:50. zgłoszenia i wpłaty w komendzie hufca do 23.12.2004r. 
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Aby wszystkie dni w roku były tak 

piękne i szczęśliwe,      jak ten 

jeden wigilijny wieczór. Aby 

Wasze twarze i twarze Waszych 

najbliższych zawsze rozpromieniał 

uśmiech,           a gwiazda 

Betlejemska prowadziła Was ku 

szczytom.  
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