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 Dziękuję Redakcji Wydawnictwa “Goniec” za zamieszczenie na swoich łamach 
moich wspomnień “Mój romans z harcerstwem”. 
 Przysyłam pierwszą korespondencję z planowanej przeze mnie serii pt. “Listy z 
Australii”. 
Ten rodzaj korespondencji zrodził się podczas rozmowy z hm Krystyną Zengiel w czasie 
mojego ostatniego pobytu w kraju.  Pozostawiam do decyzji Redakcji co z tych 
materiałów wykorzysta do druku. 
Aby przybliżyć czytelnikom “Gońca” strukturę i zasady działalności australijskich 
harcerzy, przesyłam na początek informację o założeniach programowych tutejszego 
ZHP. 
 
 
 
 
 
 
Co piszą o sobie: 
Ogólne informacje 
Harcerstwo to ruch młodzieżowy, który powstał w Polsce z inspiracji skautingu w latach 
1910-1911. Ideały skautingu: służby Bogu, Polsce i bliźnim, kontakt z przyrodą, 
wychowanie w grupie rówieśniczej - zostały wzbogacone przez dążenie do odzyskania 
niepodległości kraju.  
Celem pracy harcerskiej jest wychowanie młodzieży, która wierzy w wartości określone 
Prawem Harcerskim, chce według niego żyć i swoim przykładem budować lepszy świat.  
Jesteśmy częścią Związku Harcerstwa Polskiego poza granicami kraju (ZHP pgK) – 
organizacja światowa z siedzibą w Londynie która wyznacza cele, sposoby pracy, 
utrzymuje poziom, charakter i łączność pomiędzy jednostkami.  
W Australii działamy już ponad 50 lat, a przez nasze szeregi przechodzi już następne 
pokolenie młodzieży.  
Drużyny i Gromady stanowią zasadniczy ośrodek organizacyjny oraz wychowawczy.  
Hufce są jednostką terytorialną, które prowadzą pracę harcerską w danym terenie 
(poprzez gromady i drużyny). 
Obwody pokrywają się z hufcami - reprezentują harcerstwo na zewnątrz organizacji.  
Oddzielne Chorągwie, Harcerek i Harcerzy, obejmują wszystkie jednostki harcerskie 
działające na terenie Australii. Kandydaci na funkcje Komendantki / Komendanta są 
wybierani co 2 lata spośród grona instruktorskiego. 
Jako kraj, tworzymy Okręg. Zarząd Okręgu jest wybierany sprośród grona 
instruktorskiego co 2 lata.  
Wartości 
Prawo i Przyrzeczenie Harcerskie pomagają nam wybierać jak postępować w naszym 
życiu.  
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Prawo Harcerskie 
1.       Harcerz (Harcerka) służy Bogu i Polsce i sumiennie spełnia swoje obowiązki.  
2.       Na slowie harcerza (harcerki) polegaj jak na Zawiszy.  
3.       Harcerz (Harcerka) jest pożyteczny(a) i niesie pomoc bliźnim.  
4.       Harcerz (Harcerka) w każdym widzi bliźniego a za brata (siostrę) uważa każdego 
innego harcerza (każdą inną harcerkę).  
5.       Harcerz (Harcerka) postępuje po rycersku.  
6.       Harcerz (Harcerka) miłuje przyrodę i stara się ją poznać.  
7.       Harcerz (Harcerka) jest karny(a) i posłuszny(a) rodzicom i wszystkim swoim 
przełożonym.  
8.       Harcerz (Harcerka) jest zawsze pogodny(a).  
9.       Harcerz (Harcerka) jest oszczędny(a) i ofiarny(a).  
10.   Harcerz (Harcerka) jest czysty(a) w myśli, mowie i uczynkach i zwalcza szkodliwe 
nałogi.  
Przyrzeczenie Harcerskie 
Mam szczerą wolę całym życiem 
Pełnić służbę Bogu i Polsce,  
Nieść chętną pomoc bliźnim  
I być posłusznym(ną) Prawu Harcerskiemu.  
Do Czego dążą? 
Celem  naszej organizacji jest: 

• Wychowanie metodami harcerskimi dzielnych, prawych i zdolnych do 
poświęceń ludzi, w myśl Prawa i Przyrzeczenia Harcerskiego.  

• Wychowanie młodzieży harcerskiej opiera się na zasadach etyki chrześcijańskiej.  
• Przygotowanie młodzieży harcerskiej do świadomej, czynnej i ofiarnej służby 

dla Australii, Polonii i narodu polskiego, z którego pochodzi.  
• Wzbudzenie wśród młodzieży szacunku do głębokich wartości polskiej historii, 

kultury, sztuki i zdobyczy cywilizacyjnych oraz wskazania potrzeby znajomości 
języka polskiego.  

• Pomoc młodzieży w znajdowaniu i budowie własnych, osobistych wartości i 
talentów oraz kształtowanie swego charakteru i sylwetki fizycznej.  

• Stwarzanie warunków dających możliwości wyrabiania cech wodzowskich, 
inicjatywy i umiejętności kierowania innymi.  

Jak są zorganizowani? 
Wielka Gra 
Harcerstwo jest “wielką grą”, za którą stoi wypróbowany program wychowawczy. 
Młodzież należąca do harcerstwa jest podzielona w cztery grupy, każda z oddzielnym 
programem i metodą wychowawczą - dopasowane do wieku i zakresu działań.  
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Grupa 
organizacyjna 

Wiek Forma wychowania 

Skrzaty 
od 4 do 7 
lat 

Uczą się i wychowują przez zabawę. Skrzaty to małe 
ludki, mieszkające w każdej chacie. Są pracowite, dobre                       
i pomagające wszystkim 

Zuchy 
od 7 do 10 
/ 11 lat 

Uczą się i wychowują przez zabawę “w coś”. Program 
wprowadza dzieci w życie zbiorowe, dąży do podniesienia 
poziomu kultury duchowej i fizycznej, stara się przynieść 
dzieciom jak najwięcej radości życia i pogody. Specjalnym 
zadaniem jest utrzymanie polskości przez zapoznanie 
dzieci z pięknem języka polskiego, tradycjami i 
zwyczajami polskimi.  

Harcerki / 
Harcerze 

od 11  
do 15 / 16  
lat  

Uczą się i wychowują przez ćwiczenia. Harcerstwo uczy 
jak być odpowiedzialnym za siebie:  
•  prawo pomaga wybierać jak postępować w życiu,  
•  stopnie pomagają systematycznie zdobywać wiedzę               
i stosować ją na co dzień,  
•  sprawności pozwalają rozszerzać zainteresowania, 
odkrywać własne umiejętności.  

Wędrowniczki / 
Wędrownicy 

od 15 / 16 
lat 

Uczą się i wychowują przez wędrówkę. Najważniejszy 
element programu jest świadoma i bardziej samodzielna 
praca nad sobą. Szukając miejsca w społeczeństwie                    
i służąc, wychodzą w świat, w który mają wnieść swoje 
wartości. Wtedy młodzież może podjąć odpowiedzialność 
nie tylko za siebie, ale i za innych; jest gotowa do wejścia 
w życie i przewodzić.  

 W Australii, program zuchów i skrzatów, jest prowadzony przez Chorągiew 
Harcerek. Chorągwie Harcerek i Harcerzy prowadzą oddzielne programy dla młodzieży w 
wieku harcerskim lub wędrowniczym (sprawności, stopnie, etapy / szyszki, kursy) 
dostosowane do zainteresowań i potrzeb harcerzy – chłopców / harcerek - dziewczynek.  
Rok Harcerski: 
Luty - Styczeń „Rok Harcerski” oficjalnie rozpoczynamy w lutym, w Dniu Myśli 
Braterskiej, kiedy się spotykamy przy ognisku lub przy kominku, aby uczcić dzień 
urodzin twórca skautingu. 
Zajęcia: 
Swoje cele, zadania i program, przeprowadzamy przez zbiórki, wycieczki, biwaki, 
zwiady, biegi, obozy, złazy, zloty, kolonie, odprawy, kursy, konferencje i zjazdy.  
Zbiórki: 
W okresie roku szkolnego spotykamy się regularnie na zbiórkach i przeprowadzamy 
zasadniczy program naszej jednostki harcerskiej (gromady zuchowej,drużyny harcerskiej)  
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 Na zbiórkach zdobywamy informacje, które nam służą do zdobywania gwiazdek 
zuchowych, lub sprawności harcerskich oraz stopni. Oprócz zbiórek organizowane są 
również różne imprezy o charakterze zwyczajowym, historycznym, tradycyjnym, 
religijnym, narodowym, lub okolicznościowym.  
Biwaki, Wyjazdy: 
Podczas wakacji szkolnych (jesień / zima / wiosna / lato) często wyjeżdżamy na krótkie 
wyprawy / biwaki / wędrówki, gdzie mamy dużo okazji sprawdzać wiadomości zdobyte 
na zbiórkach i zdobyć nowe.  
Akcja Letnia: 
Kończymy naszą pracę harcerską w styczniu, kiedy wyjeżdżamy na kolonie zuchowe lub 
obozy harcerskie oraz wędrówki i wycieczki różnego rodzaju 

Z harcerskim pozdrowieniem. Czuwaj!                  

hm. BOLESŁAW JEŚMAN 
03/07/2006 Melbourne - Australia 

 
 
 
   
  
  
 
 
 Na wstępie serdecznie pozdrawiam z mroźnego Melbourne. Kilkakrotnie już tej zimy 
skrobaliśmy wczesnym rankiem lód z szyb samochodu. 
 Dzisiaj kilka zdań na temat Koła Przyjaciół Harcerstwa w Australii.  
KPH jest integralną częścią Związku Harcerstwa Polskiego działającego poza granicami 
Kraju. Do nich należą wszyscy rodzice dzieci i młodzieży zrzeszonej w ZHP, jak i 
sympatycy harcerstwa. Celem KPH jest propagowanie harcerstwa, pomoc organizacyjna, 
moralna, fizyczna i finansowa (prowadzenie akcji zarobkowych na rzecz hufca). 
Ostatnio KPH dofinansowało biwak oraz każdego druha i druhnę z hufców “Podhale”, 
którzy jadą na Światowy Zlot Harcerski do USA.  
Są dwa hufce “Podhale” – harcerzy i harcerek. 
 W tej korespondencji chciałbym również zapoznać Was z ukazującym się w 
Melbourne Informatorem Hufców “Podhale” – “Podhalanie”, który przesyłam w 
załączeniu. Znajdziecie w nim wiele informacji czym harcerze i harcerki zajmują się na co 
dzień, jakie mają akcje, jakie problemy i programy działania i szkolenia. Możecie także 
nawiązać z nimi kontakt i otrzymywać ich informator, który ukazuje się co dwa miesiące, 
a w zamian wysyłać im “Gońca”. Myślę, że jest to ciekawa i warta podjęcia inicjatywa. 
Ewę Malinowską, Hufcową Hufca Harcerek “Podhale”, poznaliśmy podczas jednej z akcji 
zarobkowych, sprzedającą z harcerkami samodzielnie robione palmy wielkanocne w 
Niedzielę Palmową. Ewa przesyła nam na bieżąco informacje o działalności Hufca. 
Załączam jednocześnie aktualny kalendarzyk nadchodzących imprez harcerskich w 
Melbourne. 
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KALENDARZYK NADCHODZĄCYCH IMPREZ ZHP w Melbourne: 

 
29/7-12/8 - Zlot Światowy ZHP w Whiteford, MD, USA  www.7zlotzhp.org  
10/8 - Zebranie Zarządu Obwodu Wiktoria o 7:30pm – Hawthorn East  
13/8 - Zbiórka Hufca o 9:45am w Essendon: „Święto Żołnierza” / „Cud Nad Wisłą”  
20/8 - Walne Zebranie KPH - 2pm w Rowville. Zebranie jest obowiązkowe dla 
wszystkich Rodziców. Osoby, które chcą pomóc ZHP też są zaproszone na to zebranie. 
Informacji udziela Przewodnicząca KPH, Halina Pietrzak: 0400 373 033 
26-27/8 - Bazar Kościelny w Essendon. Harcerki pomagają. Harcerki organizuje i 
koordynuje dh. Natalia Cymbalista: 0409 013 678  
16/9 - Wycieczka 5ŻDH  
17/9 - Wycieczka Gromady „Biedronki”  
19/9 - Rada Drużynowych oraz Opiekunek Gromad Zuchowych i Skrzatów - 6:30pm w 
Richmond  
24/9 - Wycieczka Wędrownicza  
27-30/9 - Kolonie Zuchowe - bliższe informacje wkrótce. 
13/10 - Konferencje Instruktorskie – Sydney  
14-15/10 - Zjazd Okręgu Australia (AGM) - Sydney  
12/11 - Zbiórka Hufca w Essendon: „Święto Niepodległości”  
19/11 - Polish Festival @ Federation Square.  
4-14/1/2007 - Zlot Chorągwi Harcerek w Australii. Zlot odbędzie się w Tasmanii  
 
 
Z harcerskim pozdrowieniem.  
Czuwaj!                                             

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

hm. BOLESŁAW JEŚMAN 
12/8/2006 Melbourne - Australia 
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Dnia 28.04.2006 odbył się „BIEG O ZMROKU” organizowany przez 3 Drużynę 
Wędrowniczą „DREPTAKI” przy ZSOiE w Lubsku. W biegu wzięli udział uczniowie 
naszej szkoły oraz członkowie zaprzyjaźnionych drużyn: 25 Drużyna Harcerska „CIOS” z 
Gimnazjum nr 1 oraz Gromada Zuchowa „GUMISIE” ze Szkoły Podstawowej nr 3. 
Głównym celem imprezy było odszukanie charakterystycznych miejsc naszego miasta, 
których fragmenty zostały przedstawione na zdjęciach, np. 

 
Dodatkowo punktowane były, wiedza na temat tych miejsc oraz czas wykonania zadania. 
Wszyscy uczestnicy biegu zostali obdarowani drobnymi upominkami z logo naszego 
miasta. Na zakończenie odbyło się pieczenie kiełbasek i wspólne śpiewanie. Wszystko 
przebiegło w miłej, radosnej atmosferze i na pewno to spotkanie nie było ostatnim. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tekst dh. E. Koszalik, zdjęcia -  A.Drąg 

3 DW Dreptaki 
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 I w tym roku nie mogłoby zabraknąć obozu nad morzem. To, że jeździmy do 
Łukęcina w ramach Harcerskiej Akcji Letniej stało się wspaniałą tradycją naszego Hufca. 
W tym roku I Turnus rozpoczął się 29.06.2006. Całe te 16 dni minęło nam pod znakiem 
wspaniałej zabawy. Komendantką była phm Renata Wleklińska.  
 Fabułą obozu była „Podróż dookoła świata”, dzięki czemu stworzyliśmy dwa 
podobozy: podobóz młodszych uczestników – „Świat ludzi i zwierząt” oraz podobóz 
najstarszych oraz dzieci i młodzieży z Domu Dziecka ze Szprotawy – „Eurazja”.  
 Jednym z naszych pierwszych zadań było wybranie nazw drużyn. W podobozie 
Eurazja pojawiły się drużyny tj.: drużyny szprotawskie: „Afryka” i  „Australia” pod 
opieką druhen: Małgorzaty Goździk i Donaty Wilczyńskiej,  oraz najstarsi uczestnicy 
naszego obozu, którzy przyjęli nazwę: „Mongolskie wiewióry”. Ich drużynową była dh 
Ewa Zabawa. W drugim podobozie pojawiły się: męska drużyna „Dzikie Koty”, druha 
Grzegorza Dobrewskiego, „Zjednoczone Państwa Ameryki Południowej” pod opieką pwd 
Krystiana Czerwińskiego oraz  nasi najmłodsi uczestnicy czyli „Polarne zwierzęta” 
druhny Marty Jabłońskiej.  
 Dzięki temu, że mieliśmy ciekawą tematykę obozu każdy dzień był inny i wyjątkowy. 
Każdego dnia mieliśmy program odnośnie innego miejsca na świecie. Dzięki czemu 
mieliśmy np.: Dzień Polski, podczas którego odbyło się ognisko z polskimi zabawami i 
znanymi piosenkami np. ludowymi itd. Na te ognisko dziewczynki się wystroiły w 
kolorowe wianuszki by podkreślić charakter spotkania. Nie mogło również zabraknąć 
dnia poświęconego Afryce, Australii oraz Antarktydzie, dzięki czemu mieliśmy wspaniały 
bieg szlakiem polarnego misia z niebywale śmiesznymi punktami, np. musztra 
niedźwiadka, czyli na 4 łapkach lub zabawa z foczką, czy też kąpiel morsów. Jednak z 
pewnością każdemu z uczestników najbardziej utkwił w pamięci Dzień Chiński, podczas 
którego dziewczęta chodziły charakterystycznie dla danego kraju ubrane i umalowane. 
Cały dzień przebiegał pod kątem chińskiej kultury, począwszy od ryżu na obiad a 
skończywszy na apelu w śmieszniutkich żółtych czapeczkach i rozkazie w języku 
chińskim. Tego dnia każdy rozmawiał tak jak tylko umiał, byle by naśladować mowę 
chińską. Witając się mówiliśmy np. Cing ciang itp. Jak tylko się dało. Tego dnia odbył się 
też I Festiwal Twórczości Chińskiej, na którym prezentowaliśmy wymyślone wcześniej w 
drużynach piosenki po chińsku. Mieliśmy również Dzień Żeglarza i inne tego typu 
urozmaicenia. 
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 Oczywiście nie zabrakło wyprawy do nieznanego lądu czyli wycieczki do 
Kołobrzegu lub Międzyzdroji. Mieliśmy również pieszą wyprawę do Pobierowa i 
Dziwnowa. Jak na każdym obozie wiele razy chodziliśmy do Łukęcina na zakupy, a kiedy 
tylko było słonecznie, chodziliśmy na plażę popływać i pobawić na piasku. Odbyły się 
również zawody sportowe i konkurs na najciekawszą rzeźbę piaskową. Nie zabrakło 
typowych zadań, czyli: wykonanie totemów zastępów i maskotki drużyny, napisanie 
piosenki drużyny oraz piosenek tematycznych, zbudowania bram do podobozów i obozu i 
innych tego typu zajęć, które również były bardzo ciekawe, a zmuszały do kreatywnego 
myślenia.  
 Cała atmosfera była bardzo wspaniała, wszyscy się wspólnie bawili, czy to na 
ognisku czy na dyskotece. Między drużynami nawiązała się zdrowa rywalizacja. Każdy 
drużynowy organizował dla swoich podopiecznych, np.: nocne lub wieczorne wyjścia na 
plażę w celu obserwowania zachodu bądź wschodu słońca, co budzi wśród wszystkich 
wielki podziw. 
 Oczywiście nie mogło zabraknąć ślubów obozowych i Neptunalii. W tym roku było 
wiele osób biorących udział w chrzcie na wilka morskiego. Dzięki grupie 
przygotowującej tor na pewno nie zapomną tego dnia. Mimo ciężkiej trasy nikomu nie 
schodziły uśmiechy z ust. Podobnie było na obozowych ślubach. Przygotowania zaczęły 
się na kilka dni przed samą ceremonią, bez przerwy jakieś pary się zaręczały. Wszyscy się 
wspaniale przygotowali. Wystąpiło wiele par, w tym kilka szczególnie 
charakterystycznych, np.: Wojtek Boberda ze swoją piękną gitarą, bądź Iwona Zabawa z 
„Pudzianem” (najmniejszym uczestnikiem obozu). Pojawił się również nocny bieg za 
światełkiem, który wywoływał wiele emocji szczególnie u nowych uczestników. 
Uwieńczony on został wspólnym apelem organizacyjnym na plaży. 
 Ostatniego dnia odbyło się wspaniałe ognisko, na którym wszyscy się dobrze bawili. 
Wspólnie śpiewaliśmy piosenki i bawiliśmy się podczas pląsów i zabaw harcerskich. 
Następnie każda drużyna miała podsumowanie i pożegnanie we własnym gronie. Już 
wtedy zaczęły się podziękowania, łzy, pożegnania, i obietnice powrotu za rok. W dniu 
wyjazdu dało się zauważyć na wszystkich twarzach smutek z powodu wyjazdu, ale i 
radość ze wspólnego udanego obozu. Oczywiście wszyscy pożegnali się z nadzieją, że już 
nie długo się zobaczą.   
  

  
                                        Z harcerskim pozdrowieniem: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

samarytanka IWONA ZABAWA 
11 ŻDH „Młode Dęby” 
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 Według zaufanych stałych bywalców tegoroczny drugi turnus w Łukęcinie był pod 
niemal każdym względem lepszy od ubiegłorocznego. Pogoda dopisała, a sam pobyt 
obrodził w różnej maści i rodzaju imprezy, dyskoteki, wyprawy, ogniska i harcerskie 
imprezy z fabułą. 
Fabuła drugiego turnusu w Łukęcinie brzmiała „Podróże dookoła świata’’, więc stąd 
pewnie taka urozmaicona ilość działań programowych. Wprawdzie rozmyślanie i 
uczestnictwo w programowych zadaniach zajmowały nam znaczną część dnia i tak 
wyrabialiśmy 200% normy. Czas niewątpliwie umilały nam audycje  obozowego radia i 
wspaniała pogoda. 
     Kadra obozowa niewątpliwie oczekiwała od nas zaangażowania w życie obozu, a my 
nie chcąc narazić jej zaufania, staraliśmy sprostać się jej oczekiwaniom. 
     Łukęcin słynie ze smacznego i domowego jedzonka i wiadomo nie od dzisiaj , że 
druhna Bronia ma ciężką rękę, tak więc każdy miał talerz napakowany po brzegi. Problem 
pojawiał się wtedy, gdy ktoś stojący w kolejce próbował pominąć garnek z zupą. 
Natychmiast czujna druhna Bronia wychwytywała takiego delikwenta i głośno wyrażała 
swoją dezaprobatę to jeszcze przy każdym posiłku dodawała potem 20% gratis z 
zastrzeżeniem, ze ma być zjedzone. Całe szczęście, że jedzenie było naprawdę smaczne, 
więc kara nie należała do dotkliwych. 
  Odbyliśmy wspaniałą wycieczkę do Kołobrzegu. Podczas rejsu statkiem wielu 
pasażerów odkryło , że ze względu na na lekkie bujanie zostaną do końca życia szczurami 
lądowymi. Zwiedziliśmy również okolice kołobrzeskiego nabrzeża (wszystkie 
spożywczaki i pizzerie ). 
   Siedem drużyn będących na obozie razem się bawiło i pracowało. Niezapomnianą 
imprezą był Festiwal Twórczości Chińskiej , który rozbrzmiewał piosenką  ‘’Chińczyk w 
Łukęcinie” oraz Światowy Festiwal Muzyki, w którym reprezentanci drużyn przedstawiali 
swoje muzyczne prezentacje. Jako jednostka aktywna drużyny Egzotika  wspomnę 
jeszcze o umilaniu czasu turystom i dawaniu małych mini recitali  turystom. Wielu 
turystów przyłączało się do naszych koncertów i wspólnej zabawie nie było końca. Hitem 
tegorocznego Łukęcina  na dyskotece było ‘’Kamikadze” , a na ogniskach piosenka 
wylansowana przez dh Basię  z Krainy Słońca ‘’ Tam daleko rzeka Nil”. 
    W zasadzie nie mnie oceniać tegoroczny obóz na tle poprzednich – nie byłam , znam z 
opowiadań.  
    Wiem jedno – w przyszłym roku znowu tam pojadę! 
                                                
 
 

 
dh WERONIKA  

Egzotika 
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Tradycyjnie od lat żarski hufiec jest organizatorem Harcerskiej Akcji Letniej. W tym 
roku poza propozycją obozów w Łukęcinie i Świbnej zorganizowano obóz w Draganówce 
k/Tarnopola na Ukrainie i tygodniowy wyjazd do Naumburga w Niemczech. Z naszych 
form obozowych skorzystało 333 osoby.  

W Łukęcinie były dwa turnusy, pierwszy od 29 do 14 lipca, a drugi od 14 lipca do 29 
lipca 2006 roku. Dla wielu mieszkańców Żar Łukęcin zawsze kojarzy się z letnim 
wypoczynkiem, ponieważ już od 1969 roku organizujemy na tym „żarskim” kawałku 
polskiego wybrzeża harcerskie obozy. Miejsce obozowania, usytuowane pomiędzy 
Dziwnówkiem a Pobierowem, w jednym z najbardziej atrakcyjnych i najbardziej czystych 
akwenów morskich wzdłuż polskiego wybrzeża. Nieopodal znajduje się jedno z 
najsłynniejszych pól golfowych w Polsce, dość często wymienianych w programie 
Tadeusza Drozdy „Herbatka u Tadka”. To wyjątkowo nasycony w jod teren, którego tak 
bardzo brakuje w naszym rejonie zamieszkania. Ciekawostką jest fakt, że były żarski 
zakład budowlany zbudował tu kilka obiektów wypoczynkowych, które do dzisiaj 
spełniają funkcję obiektów uzdrowiskowych w Łukęcinie. W najbliższej okolicy od 
Łukęcina jest Kamień Pomorski, który w ostatnich latach staje się wizytówką tego 
regionu jako uzdrowisko o całorocznej działalności uzdrowiskowo-leczniczej zajmujące 
się schorzeniami dróg oddechowych. Kapitał szwedzki zainteresował się tym terenem i 
zainwestował znaczne środki finansowe na działalność uzdrowiskową kompleksu 
uzdrowiskowego. Już w latach siedemdziesiątych ubiegłego wieku ówcześni radni 
województwa szczecińskiego podjęli uchwałę, że treny te będą szczególnie chronione ze 
względu na walory uzdrowiskowe.   

Bliskość morza, tylko 250 metrów oddziela pas morski od obozu, gdzie tradycyjnie 
rozbite są obozowiska dla zuchów, harcerzy i harcerzy Nieprzetartego Szlaku oraz 
młodzieży nie należącej do ZHP, która chce lato spędzić na harcerskim obozie, sprawia, 
że tutaj rokrocznie spędzamy wakacje. Na naszych obozach uczestnikami również są 
osoby niezorganizowane, a cały program realizowany jest metodą harcerską począwszy 
od rannej pobudki po ciszę nocną. Obóz to oczywiście warty i służby na terenie obozu i w 
kuchni. Niezapomniane na wiele dni są dla uczestników ogniska obozowe, biegi 
harcerskie, gry i zabawy, festiwal obozowy, neptunalia, igrzyska obozowe, wycieczki czy 
ostatnio modne śluby obozowe. Jedyne w swoim rodzaju. Budowanie miasteczka 
obozowego, poznawanie lub doskonalenie technik harcerskich takich jak pionierka, 
samarytanka, terenoznawstwo cała sfera życia obozowego pozwalają uczestnikom obozu 
na aktywne spędzenie wakacji. Przeróżne zabawy na plaży, zajęcia sportowe i wyjątkowa 
aura w tym roku na obu turnusach dopełniła reszty. Temperatura wody była wyjątkowa, a 
jej stan sanitarny i czystość w tym rejonie Bałtyku zawsze jest bez zarzutów. Brzeg nie 
jest kamienisty, zejście do morza łagodne, a najbliższe metry brzegu nie są głębokie.  
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Życie obozowe to kształtowanie charakterów, szczególnie w przypadku młodego 

człowieka, często po raz pierwszy będącego poza domem, zdanego na siebie samego, ale 
pod okiem instruktora-wychowawcy. Nawiązywanie nowych znajomości, budzenie 
ciekawości w poznaniu drugiego człowieka, jego psychiki podczas wzajemnych interakcji 
w różnych naturalnych i wynikających z życia obozowego sytuacjach. Życie obozowe, 
które rządzi się swoimi prawami wpływa na rozwijanie inicjatyw, rozwija zdolności 
organizatorskie, uczy pracy w grupach, rozwija cechy przywódcze oraz kształtuje 
odpowiedzialność za swoje zachowanie. Harcerska Akcja Letnia to podsumowanie 
całorocznej działalności harcerskiej, to inna forma pracy niż w ciągu roku, to nowe 
sytuacje, nowi ludzie, często z różnych stron kraju oraz m.in. Niemiec.  

Poszczególne zespoły instruktorskie na danym turnusie opracowały fabułę obozu, do 
której dostosowywane zostały zajęcia metodyczne w poszczególnych dniach obozu. 
Tegoroczna fabuła to „Podróż dookoła świata”, gdzie podczas wędrówki obozowicze byli 
na kilku kontynentach m.in. w Europie, Afryce, Azji. Drużyny przyjęły następujące 
nazwy: Fauna, Egzotyka, Madagaskar, Sycylia, Kraina Słońca, Wielcy Mieszkańcy 
Trinidadu i Tombago, Wyspy Kanaryjskie. Egipt. M.in. „Dzień Chiński”, w trakcie dnia 
uczestnicy mogli zapoznać się z chińskim murem, poznawali architekturę chińską, 
kulturę, obyczaje i zwyczaje, a przy tym świetnie się bawili. Budowali wspaniałe budowle 
z piasku nad brzegiem Bałtyku. Poszczególne drużyny wieczorem przy ognisku podzieliły 
się swoim dorobkiem podczas festiwalu twórczości chińskiej. Wycieczki do Dziwnówka, 
Kamienia Pomorskiego, Międzyzdrojów czy Kołobrzegu cieszyły się dużym 
zainteresowaniem ze strony uczestników. 

Wyjątkowy czar mają ogniska w słynnym leju łukęcińskim, bo w myśl słów piosenki 
śpiewanej od lat „... Łukęcin da się lubić tutaj szczęście można znaleźć, tutaj szczęście 
można zgubić”. Ognisko pożegnalne, które jest wyjątkowe w swoim rodzaju, gdzie 
dorobkiem swojej wiedzy, sprytem, znajomością piosenek, skeczy i pląsów oraz 
umiejętnością popisują się poszczególne drużyny. I ostatni element obozowego ogniska 
pożegnalnego to puszczona pośród uczestników paląca się żagiew, gdzie każdy może w 
nocnej scenerii, przy dopalającym się ognisku dokonać oceny, podziękować 
organizatorom, koleżankom i kolegom za pięknie spędzone chwile. Gdzieś w oddali 
docierający szum, zapach fal morskich i świecące się gwiazdy na niebie powodują, że 
słowa jakie są wypowiadane przez poszczególnych uczestników chcących się podzielić 
wrażeniami nabierają jakiegoś innego wymiaru i znaczenia. Ich głębia, temperatura, 
wyjątkowa chwila, atmosfera powodują, że są szczere, bogate w treści i znaczeniu jakże 
mile i ciepłe. Czuwaj !  
 
Do zobaczenia za rok tu w Łukęcinie, na plaży, w leju czy placu obozowym, a może na 
nocnej warcie?                                                                                                         
 

 
 
 
 
 

hm MIROSŁAW ZENGIEL 
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 Obozy harcerskie w Łukęcinie wpisały się już na stałe w harmonogram 
Harcerskiej Akcji Letniej organizowanej przez Komendę Hufca ZHP Żary. W tym 
roku na dwóch turnusach wypoczywało ponad 200 dzieci.  
Obóz harcerski  wyróżnia się spośród innych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży 
atrakcyjną  i pomysłową fabułą wokół, której harcerze  bawią się  i pracują. Fabuła 
tegorocznych dwóch turnusów obozu harcerskiego w Łukęcinie brzmiała „Podróż 
dookoła świata”. Tradycyjne harcerskie imprezy takie jak „Neptunalia”, światowy  
festiwal piosenki, olimpiada sportowa zostały wplecione w fabułę, a  poznanie technik 
harcerskich takich jak: pionierka, samarytanka, terenoznawstwo pozwoliło kształtować 
wśród uczestników cechy takie jak : samodzielność, samodyscyplina, odwaga i  
zręczność. Cechy, których bardzo brakuje współczesnej młodzieży.   
Nie zabrakło również harcerskiego ogniska i słonecznych kąpieli, bo pogoda sprzyjała 
harcerzom.  
- Wspólnie z harcerzami przebywały również dzieci i młodzież , którym pobyt nad 
morzem finansowała Agencja Rynku Rolnego oraz młodzież niepełnosprawna - podkreśla 
Renata Wleklińska, Komendantka obozu - Dzięki temu uczestnicy uczyli się dostrzegać 
potrzeby innych osób.  
Zdaniem organizatorów, piękne położenie, zapach sosnowego lasu, nieodparty urok 
Bałtyku sprawiają, że letnie obozy w Łukęcinie mają swój specyficzny klimat , w którym 
młodzież potrafi  się odnaleźć tworząc w pełni zintegrowaną i zdyscyplinowaną grupę. W 
tym roku także udało się tam  stworzyć młodzieży zespół pełen ciepłych relacji, 
wzajemnej odpowiedzialności i bez wątpienia potrafiący się cieszyć wspólnie spędzonym 
czasem. 
Do zobaczenia rok!  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(g.c.) 
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 Województwo tarnopolskie jest wyjątkowe pod względem ilości zamków, budowli 
świeckich i sakralnych, świadczących o polskiej przeszłości szlacheckiej i magnackiej na 
Ukrainie. Ich liczba około 1700 jest imponująca. Zamki, pałace i dwory budowane były 
od XIV wieku przez magnaterię, bogatą szlachtę, a w późniejszym okresie bogatą 
arystokrację. Budowli sakralnych, kościołów rzymsko-katolickich było na terenie 
województwa tarnopolskiego 221 obiektów, a kościołów filialnych 312. Porównując stan 
obecny kościołów, 272 na całej Ukrainie, ich liczba mówi sama za siebie. Jedynie stan 
tych wyjątkowych budowli swoją wspaniałą świetność w wielu wypadkach ma już poza 
sobą. Jest wiele przykładów mówiących o ich istnieniu i świetności tylko w materiałach 
archiwalnych. Ale nawet dla powierzchownych znawców historii, wspartych wiedzą 
książkową z powieści sienkiewiczowskich czy wychowanych na filmach Jerzego 
Hoffmana opisujących czy pokazujących okresy świetności szlachty i magnaterii XVI – 
XVIII wiecznej, potrafi zawsze rozbudzić zainteresowanie tymi czasami, stronami oraz 
ludźmi. Jeżeli dodamy do tego powiązania rodzinne poprzez ojców i dziadów to 
konieczność porównania faktów książkowo-filmowych, opowieści rodzinnych jest 
niezbędna i powoduje potrzebę osobistego porównania rzeczywistości z fikcją literacką i 
filmową. 

A jak wygląda konfrontacja z rzeczywistością? 
O tym mogli się już po raz trzeci przekonać harcerze z żarskiego hufca przebywający 

na zaproszenie Polskiego Towarzystwa Kulturalno-Oświatowego w Tarnopolu i  Parafii 
Rzymsko - Katolickiej w Draganówce. Mając już doświadczenie z poprzednich dwóch 
wyjazdów mogliśmy w jeszcze większym stopniu skupić się na zwiedzaniu, 
dokumentowaniu i poznawaniu wspaniałej przeszłości. Mając do dyspozycji 11 dni ( 1.08. 
– 11.08.2006 rok) mogliśmy sobie zaplanować kilka tras podróży, zapoznając się z 
najciekawszymi zabytkami świeckimi i religijnymi oraz spotykać się z ciekawymi ludźmi. 
Przy okazji doznając wiele ciekawych przeżyć, niecodziennych sytuacji i wydarzeń. No 
cóż, odległość 1200 kilometrów, inna kultura, obyczaje i zwyczaje robią swoje na 
przybyszu z zewnątrz mającego 13-18 lat. Jak stwierdzili uczestnicy, była to ich cudowna 
wspaniała przygoda wakacyjna. Wszyscy gremialnie stwierdzili, że z wielką ochotą 
przyjadą tu po raz kolejny nawet w przyszłym roku.  
 Mieszkaliśmy w pięknej miejscowości Draganówka, wiosce oddalonej 8 kilometrów 
od Tarnopola o wspanialej przeszłości historycznej i bogatych tradycjach patriotycznych z 
przeszłości o których mieliśmy sposobność wiele się dowiedzieć. Mieszkaliśmy w Domu 
Zakonnym u sióstr franciszkanek. Gospodynią była siostra Magdalena znana nam ze 
wspólnych pobytów na zimowisku w Krakowie i obozie tego lata w Świbnej. W naszej 
miejscowości znajdowały się dwa kościoły: kościół rzymsko-katolicki i prawosławna 
cerkiew. W imponującym tempie budowane są nowe od 1992 roku, kiedy to decyzją 
ówczesnego prezydenta Michaiła Gorbaczowa, taka możliwość nastąpiła w ramach tzw 
pierestrojki. W tym czasie cerkiew prawosławna przejęła też wiele kościołów rzymsko-
katolickich ( jest to materiał na oddzielny artykuł).  
 Jesteśmy bardzo oczarowani urokami Ukrainy, głównie pięknymi parkami, skałami, 
lasami, jeziorami i krajobrazem, który mieliśmy okazję obserwować w różnych 
miejscowościach i rejonach Ukrainy Zachodniej. Widok Krzemieńca i okolicy z góry 
królowej Bony na wszystkich zrobił imponujące wrażenie. Kto ma możliwość być tutaj to 



WRZESIEŃWRZESIEŃWRZESIEŃWRZESIEŃ      2006         2006         2006         2006                                                                   GONIEC    GONIEC    GONIEC    GONIEC        

 

17 
zrozumie dlaczego tak to miejsce oczarowało naszego wieszcza narodowego Juliusza 
Słowackiego. Jak sam poeta często wspomina w swojej twórczości w życiu wielkim 
uczuciem darzył swoją matkę Salomeę i Krzemieniec. Byliśmy zaproszeni do Polskiego 
Towarzystwa Kulturalno-Oświatowego w Tarnopolu, Parafii Rzymsko-Katolickiej w 
Tarnopolu i Starym Skałacie. Gościnnie udzielaliśmy wywiadów w tarnopolskim radiu, a 
następnie mieliśmy sposobność usłyszeć nagranie oraz przeczytać napisany artykuł o 
naszym pobycie w miejscowej gazecie „Miasto”. Gospodarze oprowadzili nas po obu 
redakcjach z wielką życzliwością i gościnnością. Nie bez znaczenia jest fakt, że jedna z 
uczestniczek obozu w Świbnej, Marianna jest stałym korespondentem zarówno radia jak i 
gazety. Ona również jest absolwentką jednego z najlepszych gimnazjów w Tarnopolu i 
spowodowała, że spotkaliśmy się z dyrektorem tej szkoły. Pan dyrektor był bardzo 
zainteresowany współpracą z nami.  

Mieliśmy okazję uczestniczyć w odpuście, jaki miał miejsce w Draganówce. Było to 
wielkie święto i wydarzenie dla społeczności lokalnej szczególnie pochodzenia polskiego. 
Mszę Świętą koncelebrowali zarówno miejscowy proboszcz ksiądz Krzysztof, proboszcz 
ze Skałta i Starego Skałta Michał oraz miejscowy pop Wasyl. Po uroczystościach w 
kościele, wszyscy byliśmy zaproszeni na uroczysty obiad na parafię. Przez cały okres 
naszego pobytu wszystkie rodziny, z których młodzież z Draganówki była w Polsce w 
Świbnej (26.06.-9.07.06) zabiegała o to, żeby nam niczego nie brakowało i żebyśmy, czuli 
się bardzo rodzinnie. Atmosfera jaką wspólnie udało się nam stworzyć w Świbnej, a 
następnie w Draganówce, była wyjątkowa. To pozwoliło nawiązać bardzo życzliwe 
relacje i przyjacielskie kontakty. Ta atmosfera dotyczy również młodzieży z Tarnopola, 
która w liczbie ok. 100 osób uczestniczyła w naszych wspólnych obozach w Świbnej, 
Sosnówce i zimowiskach oraz Krakowie od 2003 roku. Praktycznie codzienny nasz pobyt 
w Tarnopolu powodował, że na nasze spotkanie przychodziło 25 – 30 osób. Naszym 
podstawowym celem było jak najwięcej zwiedzić i zobaczyć. Praktycznie każdego dnia 
mieliśmy wycieczki do różnych miejscowości, które w naszej historii kresowej odegrały 
wyjątkową rolę. Będąc trzeci rok z rzędu na Ukrainie, znając trasy poszczególnych 
najciekawszych wypraw wspartych znajomością tych miejsc, mogłem pokazać i 
zaplanować najbardziej ciekawe miejsca i trasy. Młodzież była po raz pierwszy i każde 
miasto, zamek w zdecydowanej większości jego ruiny, czy inny obiekt np. kościół  robił 
na nich wielkie wrażenie. Usłyszana historia tych miejsc od miejscowych Polaków w 
większości miejscowych proboszczów powodowała duże zainteresowanie ze strony 
młodzieży. Jak stwierdziła sama młodzież, szczególnie podobały im się ruiny zamków jak 
i odrestaurowane zamczyska. Mieliśmy sposobność zwiedzić następujące miejscowości, 
które zasłynęły w historii ze wspaniałej obrony przed żywiołem tureckim, tatarskim czy 
kozackim. Do nich zaliczyć należy zamek w Buczaczu, Brzeżanach, Czortkowie, Jałowcu, 
Tarnopolu, Trembowli, Skale Podolskiej, Wiśniowcu, Zbarażu, fortecę kamieniecką z 
całym kompleksem. Zwiedziliśmy słynną cerkiew w Ławrze Połaczejowskiej oraz Raj 
Potockich czy Krzemieniec Słowackiego. Byliśmy na cmentarzach polskich, gdzie leżą 
pochowani słynni bohaterowie i wybitne postacie z naszej historii. Dzięki naszemu 
pobytowi na Ukrainie wzbogaciliśmy się o nowe fakty historycznej świadczące o bogatej, 
często tragicznej historii tych stron. Nawiązane nowe kontakty i wymienione adresy, 
wykorzystując nowoczesną technikę, jakim jest komputer czy komórka mamy, ze sobą 
stałą łączność co pozwoli na wiele dni pamiętać o naszym wyjeździe i bardzo 
interesującym tam pobycie.                                                  hm. MIROSŁAW ZENGIEL  
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Krzemieniec – góra królowej Bony, miasto Juliusza Słowackiego i Liceum 
Krzemienieckie. (cz.1) 
 
„Tam stoi góra, Bony ochrzczona imieniem, 
Większa nad inne, - miastu panująca cieniem 
Stary – posępny zamek, który czołem trzyma, 
Różne przybiera kształty, chmur łamany wirem, 
I w dzień strzelnic błękitnych spogląda oczyma, 
A w nocy, jak koron, kryta żalu kirem, 
Często szczerby wiekowe powoli przesuwa 
Na srebrzystej księżyca wschodzącego twarzy ...” 
                (Z poematu „Godzina myśli” J. Słowackiego)   
 
        Krzemieniec – gród nad rzeką Strypą, na pograniczu Wołynia i Podola, leży w 
wąskim, ale głębokim jarze, wśród wysokich i stromych wzgórz. Gród zbudowany w XII 
wieku.  najpierw był drewniany, a następnie murowany. W roku 1226 król Andrzej 
Węgierski nie zdobył, a w 1240 roku jako jedyny nie został zdobyty podczas najazdu 
Tatarów pod dowództwem słynnego Batu-chana. To świadczy o silnym charakterze 
obronnym grodu. Swoją nazwę zawdzięcza wzgórzom krzemieni, które służyły do 
wyrobu skałek do strzelb. Prawa miejskie nadał Krzemieńcowi w 1438 roku król 
Władysław Warneńczyk. Za czasów królowej Bony, żony króla Zygmunta I, Krzemieniec 
został rozbudowany, a pobliska góra została na jej cześć nazwana jej imieniem. Królowa 
Bona była fundatorem kościoła pw Wniebowzięcia NMP w1538 roku, następnie na jego 

fundamentach książęta 
Wiśniowieccy i Zbarascy 
zbudowali franciszkański kościół. 
Po upadku powstania 
listopadowego od roku 1832 
kościół przeszedł w ręce kościoła 
prawosławnego, w prawosławny 
sobór Św. Mikołaja.      
      Wysokość góry wynosi 397 m 
npm. Na szczycie góry  został 
wzniesiony niegdyś potężny 
zamek warowny, obecnie 
pozostały tylko ruiny potężnej 
naówczas twierdzy. Dzisiaj jest to 
wspaniałe miejsce do obserwacji 

panoramy miasta i okolicy. Na każdym kto ma możliwość być w tym wyjątkowym 
mieście, robi wielkie wrażenie o każdej porze roku. 
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Od strony północnej, patrząc z góry królowej Bony, każdemu turyście otwiera się 
wspaniały widok na równinę Małego Polesia „gdzie po dolinach moja Ikwa płynie” jak 
pisze J. Słowacki w swoim poemacie. Rzeka jest koloru srebrzystego i wije się jak 
wstążka, płynąc cicho i wolno, prawie bezwolnie. Po prawej stronie widać Skały 
Dziewicze, spadające skokami ku równinie podolskiej. Zbudowane są z piaskowca. Czas, 
woda i wiatr uczyniły wspaniały dla oka widok. Bloki skalne pourywały się, stoczyły w 
niższe partie, tworząc groty, wąskie szczeliny w których śnieg leży w lecie. Jest to jeden 
najpiękniejszych zakątków Krzemieńca, których tu wiele. Patrząc z góry Krzemieniec  
wygląda jak miasto-ogród, cały tonący w zieleni. Zapewne tak z góry królowej Bony 
postrzegał to miasto Juliusz Slowacki.  

 
Po względem położenia 
geograficznego, malowniczości, 
różnorodnego drzewostanu i 
niecodziennego krajobrazu 
niewiele jest miast, które mogą 
konkurować z Krzemieńcem. 
Ziemia krzemieniecka znajduje 
się w dwóch strefach 
klimatycznych, z których jedna 
charakteryzuje się stosunkowo 
łagodnymi zimami, ale lato za to 
jest upalne z dużą ilością opadów 
(680 mm rocznie). Przy rocznej, 
średniej temperaturze +7,6 oC, w 

miesiącu styczniu  -6,6oC oraz +21,2 oC w miesiącu lipcu. Te specyficzne czynniki mają 
istotny wpływ na faunę i florę Krzemieńca, która jest różnorodna i bogata w różne 
odmiany. Zarówno świat zwierzęcy jak i roślinny jest wielobarwny, reprezentowany przez 
liczne gatunki. Po obu stronach głębokiego jaru przez 7 kilometrów biegnie główna ulica 
obecnie nosząca imię Tarasa Szewczenki (dawniej Szeroka), od której odchodzą wąskie 
przecznice i zaułki. Przedwojenny Krzemieniec stanowił swoisty zabytek 
architektoniczny, gdzie w dużym „ścisku” stały obok siebie XVIII/XIX wieczne 
drewniane domki piętrowe. Budowle odznaczały się łamanymi dachami, zewnętrznymi 
schodami i balkonami podpartymi drewnianymi kolumnami tworząc niepowtarzalny 
klimat jedyny w swoim rodzaju. Do dzisiaj pozostało tych budowli niewiele, często w 
stanie wymagającym kapitalnego remontu, styl ów zwany jest „krzemienieckim stylem”. 
Grupa żarskich harcerzy będąca na obozie letnim w Draganówce k/Tarnopola miała 
możliwość zobaczyć to wyjątkowe miasto dzięki uprzejmości prezesa polskiego 
krzemienieckiego towarzystwa Pana Stanisława Lutkiewicza, człowieka dla którego nie są 
tajemnicą ciekawostki historyczno-przyrodnicze tego wyjątkowego miasta, które również 
na nas zrobiły wyjątkowe wrażenie. Teraz wiemy dlaczego to miasto wywarło tak wielki 
wpływ na twórczość naszego wieszcza narodowego Juliusza Słowackiego. Słowo o 
poecie wymaga dłuższej informacji i jego znaczenia dla tego miasta. Przecież dla 
każdego, kto miał okazję być w tym mieście, to Juliusz Słowacki, góra królowej Bony i 
słynne Liceum Krzemienieckie stanowią o wielkości tego miasta.     

hm. MIROSŁAW ZENGIEL 
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„Polskie Termopile” – 17 sierpnia 1920 roku. 
 
 W czasie naszego letniego pobytu na obozie letnim żarskich harcerzy na Ukrainie w 
dniach 1.08.do 11.08.2006 roku usłyszeliśmy opowieść o bohaterstwie młodych 
obrońców polskości w okresie formowania się państwa polskiego po uzyskaniu 
niepodległości po I wojnie światowej oraz wielkim szacunku dla tego wydarzenia i 
miejsca przez Polaków.  
 Zbiorowa mogiła obrońców Zadwórza, do wybuchu II wojny światowej była 
miejscem kultu narodowego polski międzywojennej. Corocznie 17 sierpnia w okresie 
międzywojennym przybywała ze Lwowa i okolicy pielgrzymka. Usypany został 20 
metrowy kopiec, a następnie na nim wzniesiony został w 1927 roku pomnik z piaskowca 
w kształcie słupa granicznego zwieńczonego krzyżem. W roku następnym 19 sierpnia 
1928 na stoku kopca umieszczono spiżową tablicę z napisem: „Orlętom poległym w dniu 
17 sierpnia 1920 roku w walkach o całość ziem kresowych”. Do dnia dzisiejszego 
pozostał tylko kopiec w miejscu zbiorowej mogiły, na której od czasu do czasu widać 
złożone kwiaty. Pamięć wciąż trwa i trwać będzie, póki w narodzie będzie szacunek dla 
tego co nazywamy tożsamością narodową. Rzecz się miała w okresie tworzenia się 
państwa polskiego po 123 letniej utracie niepodległości. Koniec I wojny światowej to 
początek tworzenia się II Rzeczypospolitej z jej granicami praktycznie z wszystkich stron 
należało ją formułował z bronią w ręku pomimo decyzji traktatu wersalskiego z naszymi 
sąsiadami. Formowanie się granicy wschodniej przebiegało przez kilkuletni okres wojen 
polsko-bolszewickich zakończonych pokojem ryskim 17 marca 1921 roku. Jednym z 
bardzo ważnych epizodów tych walk o polskość tych ziem i przynależność do Polski były 
walki o Lwów. Mała wieś Zadwórze, oddalona 33 kilometry na północny-wschód od 
Lwowa, przy linii kolejowej Lwów – Tarnopol, odegrała 17 sierpnia 1920 roku bardzo 
ważną rolę. 318 osobowy oddział ochotników, głównie lwowskiej młodzieży 
akademickiej z batalionu kapitana Bolesława Zajączkowskiego, z rezerwowego 240 pułku 
piechoty Wojska Polskiego broniło przedpola Lwowa przed atakami słynnej sowieckiej I 
armii konnej Siemiona Budionnego. Sześciokrotne ataki szarży czerwonej kawalerii 
zostały odparte. Bitwa trwała 11 godzin. Wszyscy obrońcy polegli, rannych dobito. 
Zadaniem S. Budionnego było poza zdobyciem Lwowa przybycie na pomoc 3 i 15 armii 
sowieckiej walczącej o Warszawę najpóźniej przed 16 sierpnia 1920 roku nad rzekę 
Wieprz w celu koncentracji wojsk bolszewickich przygotowujących się do strategicznej 
bitwy o Warszawę zwanej „cudem nad Wisłą”. Dzięki heroizmowi, postawie polskich 
orłów, młodzieży wychowanej w drużynach strzeleckich, sokolich, harcerskich i 
odpowiedniemu wychowaniu w domach, dali dla Ojczyzny największą ofiarę zapewne 
wpłynęli na losy Lwowa być może Warszawy. Nikt nie zachował życia, a S. Budionny nie 
wykonał strategicznego zadania, które miało mieć istotny wpływ na losy kraju, Europy. 
Winniśmy im pamięć i szacunek.                 

 hm. MIROSŁAW ZENGIEL 
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1. Obozowe naczynie                                                        
2. W namiotowym regale 
3. Często używana do transportu na 
 kwaterce w Łukęcinie                                                     
4. Namiot drużynowego                                                    
5. Drużyny w niebieskich mundurach                               
6. Jedna z technik harcerskich                                          
7. Zawieszony na sznurze                                                 
8. Element harcerskiego umundurowania                         
9. Tam harcujemy wieczorami                                           
 

HASŁO Z POPRZEDNIEGO WYDANIA: WAKACJE 
 

 

 

 

II Wojna Światowa. Rosyjskie sołdaty bezczeszczą niemiecki cmentarz. Skaczą sobie po 
nagrobkach czytając przy okazji kto tam leży: 
- Albert Hess 
- Bruno Schwarz 
- Herman Guttman 
- Edward von Klinkerhoffen 
- Achtung Minen  

Francuz dzwoni do swojego przyjaciela w Moskwie: 
- Cześć Iwan, słyszałem, że u was strasznie zimno, -50 stopni! 
- Nie... tak zimno nie jest... najwyżej -20... 
- Niemożliwe Iwan, w CNN pokazywali, że jest u was -50 stopni poniżej zera! 
- Pierre... mówię ci, jest najwyżej -20 a nie -50! 
- Przecież sam widziałem w CNN Iwan, reporter stał na Placu Czerwonym i pokazywał 
termometr, sam widziałem, -50 stopni! 
- Aaaaaa... No chyba że na zewnątrz..  

Przychodzi Rosjanin do dentysty. Dentysta ogląda i widzi same złote zęby, diamentowe 
koronki, w końcu nie wytrzymał: 
- Właściwie nie wiem co mam panu tu zrobić? 
- Chciałbym alarm założyć.  

Dwóch Rosjan niesie upolowanego niedźwiedzia. Podchodzi Amerykanin i pyta - 
Grizzly? - Niet, strieliali - odpowiedział Wania. 

 
(g.c.) 

1          

2          

3          

4          

5          

6          

7          

8          

9          
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XVI CHORĄGWIANY ZLOT DRUŻYN 
NIEPRZETARTEGO SZLAKU 
III  POWIATOWE  MANEWRY 

DRUŻYN 
NIEPRZETARTEGO  SZLAKU 

ROK *2006 

 

      
 

 
           ŚWIBNA  5.10.2006 –7.10.2006r. 
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ZWIĄZEK  HARCERSTWA  POLSKIEGO 

CHORĄGIEW im ZIEMI LUBUSKIEJ w ZIELONEJ GÓRZE 
 
 

HUFIEC ZHP ŻARY im II ARMII WOJSKA POLSKIEGO 
 

 
 

ŻARY – ŚWIBNA   5.10. - 7.10.2006r. 
 

 
Motto – MANEWRÓW: 
„Są dwa szczęścia w życiu: 
jedno – być szczęśliwym, 
drugie – dawać szczęście innym”. 
                                               My wybieramy to drugie ! 
Cele Zlotu: 
-  stwarzanie możliwości prezentacji i dorobku drużyn 
  Nieprzetartego Szlaku Chorągwi Lubuskiej, 
- aktywizacja środowisk NS, spotkanie drużynowych,   
 wymiana doświadczeń pomiędzy środowiskami, 
- przybliżenie pracy strażaka. 
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Z A Ł O Z E N I A  
   P R O G R A M O W O – O R G A N I Z A C Y J N E 

 
    Termin:                       5.10. –   7.10.2006r. 
    Miejsce:         Harcerski Ośrodek w Świbnej k/Jasienia 
    Zgłoszenie:       prosimy nadesłać do 26.09.2006 roku 
                                              na adres: 
                            Komenda Hufca ZHP Żary, Rynek 17 
                                    68-200 Żary, tel. 374-32-42 
 
    Świadczenia:  wyżywienie od kolacji 5 października 2006r 
                             do śniadania  7 października 2006 r. 
                         -  zakwaterowanie w budynku lub campingach. 
                         -  dojazd do Świbnej we własnym zakresie lub zgłosić 
     będzie dla chętnych autokar 5.10.06r o godz.15.00 Żar dworzec PKS. 
    Wpisowe od uczestnika  25,- złotych, płatne na konto Hufca ZHP Żary:    
    Bank Zachodni Oddział ŻARY: 03 109025610000000642073065 
 
 

Zadania na MANEWRY 
        1. Wykonać kartę DRUŻYNY – „Historia wokół nas”. 

format A- 4 
          2. Przygotować upominek ( przywozi każdy uczestnik ) 
                                     – wędka szczęścia. 
          3. Program na ognisko o swojej drużynie, środowisku 
                   „Przedstawmy się – poznajmy się”. 
          4. Przygotować program pt. 

               „Historia lub legenda z swojej miejscowości lub okolicy... „ 
– inscenizacja wsparta elementami dekoracji.    
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PROGRAM   MANEWRÓW 
 
 

 5.10.2006r /czwartek/. 
 Przyjazd uczestników do godziny         - 16.00 
- zakwaterowanie, 
- Apel Inauguracyjny                       - 18.30 
- Kolacja, 
- Scenki rodzajowe 
  Ognisko : „I znów jesteśmy razem” - 20.00. 
   (prezentacja drużyn) 
 
                               6.10.2006r /piątek/. 
 Pobudka, zaprawa poranna, toaleta. 
 Śniadanie. 
         Wyprawa historyczna do Jabłonic: 
            „Poznajemy tajemnice legendy ... ”. 
 Obiad. 
 Na tropie leśnej zwierzyny ... 
 Kolacja. 
 Dyskoteka. 
 
                               7.10.2006r /sobota/. 
 Pobudka, zaprawa poranna, toaleta. 
 Śniadanie. 
 „Można inaczej ... – szukamy ukrytych skarbów”. 
 Apel Pożegnalny – wyjazd – godz. 11.30. 
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 Drużyna turystyczna z Gimnazjum nr 2 w Żarach „Wesoła Wiara” oraz harcerze od 
pięciu lat biorą udział w Ogólnopolskim Zlocie Młodzieży. A więc będzie to już nasz 
jubileuszowy Zlot. Chętnej młodzieży nie brakuje. W zlocie uczestniczy zawsze około 50 
osób. Wynika to z bardzo dobrze przygotowanego programu zlotu, jego atrakcyjności 
oraz możliwości za nieduże pieniądze zwiedzenia stolicy – Warszawy. Jako 
„doświadczeni” już uczestnicy zlotu, sami w programie wyznaczamy sobie dodatkowe 
trasy celem lepszego poznania Warszawy na co wyrażają zgodę organizatorzy po 
wcześniejszym zgłoszeniu takiej propozycji. 
 Tegoroczna propozycja organizatorów jest związana z burzliwymi latami tzw. 
„Potopu szwedzkiego”. Zapewne znanego z historii, powieści Henryka Sienkiewicza 
„Potop” oraz filmu Jerzego Hoffmana pod tym samym tytułem. Na przełomie lat 
1655/1656 działania wojenne narodowo-wyzwoleńcze ogarnęły nieomal cały ówczesny 
kraj opanowany przez Szwedów. Stefan Czarniecki, dowódca oddziałów polskich z 
dużym powodzeniem stosując taktykę tzw. „wojny szarpanej” (znanej od czasów 
Bolesława Chrobrego), odnosić zaczął znaczące sukcesy. Ówczesny król szwedzki, Karol 
X Gustaw wraz ze swoim wojskiem został osaczony w widłach rzek Sanu i Wisły. 
Rozpoczął się okres decydujących walk o wyzwolenie ziem polskich z pod panowania 
szwedzkiego. Zacięte walki miały miejsce pod Warszawą 7 czerwca 1656 roku w 
okolicach Warki. Szwedzi bronili się dzielnie, ale nie mogli sprostać brawurowym 
natarciom wojska polskich dowodzonym przez hetmana S. Czarneckiego, który wyrósł na 
bohatera narodowego. I po dzień dzisiejszy jego zasługi są uwieńczone w strofach 
naszego hymnu. 
 Dlatego nawiązując do wielkiej historii państwa polskiego i jego bohaterskiej stolicy 
organizatorzy tegoroczne trasy zlotowe uwzględnili miejscami walk z tamtych lat i dni. 
Propozycji tras jest trzynaście, długość tras też jest zróżnicowana. Dla wytrawnych 
turystów cztero lub trzydniowa, gdzie dziennie należy pokonać od 17 do 25 kilometrów. 
Trasy wyznaczone są wzdłuż miejsc historycznych dotyczących w/w walk. Uczestnicy na 
trasie wykonują określone zadania wynikające z propozycji organizatorów zarówno 
związane z historią jak i turystyką oraz przyrodą. Wszak trasy wiodą przez Puszczę 
Kampinoską – Kampinoski Park Narodowy. Wieczorem drużyny nocują w wyznaczonych 
miejscach na danej trasie. Tam mają miejsce prezentacje zespołów oraz prezentacja zadań 
jakie należało zrobić podczas dziennej wędrówki. Możliwość spotkania się z koleżankami 
i kolegami z różnych stron kraju pozwala nawiązać nowe kontakty, wymienić się 
adresami oraz wspólnie miło i wesoło spędzić czas. Należy nadmienić, że bywały lata, że 
liczba uczestników wynosiła ponad 7 tysięcy osób. Koszta, brak znaczących dotacji dla 
organizatorów i samych uczestników w tak patriotycznym ... zlocie wpłynął na stan 
uczestników.  
 Jednym z naszych głównych celów jest pokazanie uczestnikom Warszawy z jak 
najlepszej strony, z jej najatrakcyjniejszymi miejscami związanymi z historią, kulturą i 
tradycją, która miała i ma wielki wpływ na cały kraj. Warszawa w ostatnich latach to istny 
plac budowy, zmienia się bardzo dynamicznie. Starówka natomiast urzeka swoją 
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kolorystyką i wspaniałymi zabytkami, dziełami sztuki, które są przez gospodarzy 
miasta pieczołowicie odrestaurowywane i utrzymywane w nienagannym stanie. Piękna 
aura, jesienne słońce – cóż Polska Złota Jesień (tak bywało w ostatnich latach) dodaje 
tylko stolicy uroku królewskiego miasta króla „Stasia” jak niektórzy Warszawiacy mówią 
o stolicy. Zobaczyć takie miejsca jak: Muzeum Historyczne m. Stołecznego Warszawy, 
Muzeum Powstania Warszawskiego, Starówka, Łazienki czy Powązki to wręcz 
obowiązek. Szczególnie w przypadku młodego Polaka będącego w stolicy na wycieczce. 
Co zabierają uczestnicy ze sobą: plecak, karimatę, śpiwór, wygodne obuwie, przybory 
toaletowe, suchy prowiant na drogę do Warszawy, legitymację szkolną aktualną (podbitą). 
Wyjazd autobusem do Zielonej Góry spod gimnazjum nr 2 Żary, ulica Broni Pancernej 8. 
Zbiórka uczestników godzina 22.00 w czwartek 19 października 2006 roku. W Warszawie 
będziemy ok. 6.30. Życzymy wszystkim wielu wrażeń i wspaniałych chwil na spotkaniu z 
historią i Stolicą. 
        Do uczestnictwa w zlocie zapraszamy inne środowiska turystyczne lub harcerskie 
oraz szkolne. 

                                                                            hm. MIROSŁAW ZENGIEL 
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