
 
 

G O N I E C
NR 6(67)     PAŹDZIERNIK-LISTOPAD
BEZPŁATNA      GAZETKA    KH       ZHP      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GAZETKA REDAGOWANA PRZEZ  „CZERWONE BRACTWO
                                                                                                                                                                                                                          NAKŁAD:

 

 

G O N I E C 
LISTOPAD 2008                               

      ŻARY 

„CZERWONE BRACTWO” 
NAKŁAD:100 EGZEMPLARZY 



2                                                                                                                                                                                                                GGGGONIEC   ONIEC   ONIEC   ONIEC   PAŹDZIERNIKPAŹDZIERNIKPAŹDZIERNIKPAŹDZIERNIK----LISTOPAD 2LISTOPAD 2LISTOPAD 2LISTOPAD 2008008008008   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ZLOT 50 LAT NIEPRZETARTEGO SZLAKU 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ZLOT 50 LAT NIEPRZETARTEGO SZLAKU 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
       V WYPRAWA KRESOWA                                 65 DSH RÓJ 

(gc) 



PAŹDZIERNIKPAŹDZIERNIKPAŹDZIERNIKPAŹDZIERNIK----LISTOPADLISTOPADLISTOPADLISTOPAD    2008   2008   2008   2008   GONIEC    GONIEC    GONIEC    GONIEC        

 

 
 
 

Spis treści 

SONDAŻ, CHARAKTERYSTYKA 26 DH 

APEL 

SPOTKANIE KURSU DRUŻYNOWYCH 

KOLEJNE KURSOWE SPOTKANIE 

DYŻURY W HUFCU 

RAJD ZAPAŁKA ‘08 

WIEŚCI Z WARSZAWY 

URODZINY DRUŻYNY 

50 LAT NIEPRZETARTEGO SZLAKU 

XXXI RAJD SZLAKIEM OSADNIKÓW WOJSKOWYCH 

POSIEDZENIE KOMENDY HUFCA 

Stopka Redakcyjna 

 
 

 
 
 
 

www.goniec.org   gonieczhp@goniec.org
 

3
 

str. 3 

str. 4 

str. 5 

str. 6 

str. 7 

str. 8 

str. 9-10 

str. 11 

str. 11 

str. 12 

str. 13 

str. 14 

str. 15 

gonieczhp@goniec.org 



4                                                                                                                                                                                                                GGGGONIEC   ONIEC   ONIEC   ONIEC   PAŹDZIERNIKPAŹDZIERNIKPAŹDZIERNIKPAŹDZIERNIK----LISTOPAD 2LISTOPAD 2LISTOPAD 2LISTOPAD 2008008008008   

 

26 DH „Sokole Oko” z Nowych Czapli 
 
 
 
 
1. Jakie są cele waszej działalności? 

• Rozwijanie zainteresowań i zdolności harcerzy.  
• Doskonalenie wiedzy i umiejętności harcerzy z zakresu technik harcerskich. 
• Zwiększenie liczebności harcerzy oraz powołanie  nowych zastępów. 
• Dobra zabawa i uśmiech przez cały rok ☺ 
2. Czy bierzecie czynny udział w imprezach organizowanych przez KH? 

• Dopiero rozpoczynamy naszą wędrówkę harcerskim szlakiem, ale staramy się brać 
udział w imprezach organizowanych przez KH. 
• Byliśmy uczestnikami biwaku w Świbnej. 
3. Jakiej pomocy oczekujecie od KH? 

• Oczekujemy wsparcia w organizacji II Hufcowego Festiwalu Piosenki Harcerskiej w 
Nowych Czaplach. 
4. W jaki sposób zdobywacie środki finansowe na swoją działalność? 

• Organizujemy imprezy zarobkowe, m.in. Andrzejki dla społeczności Nowych Czapli, 
• Wykonujemy rękodzieła okolicznościowe, które potem sprzedajemy. 
5. Jak wygląda wychowanie patriotyczne w waszej drużynie? 

• Staramy się poznawać naszą ojczyznę nie tylko na lekcjach historii ale także przez 
zwiedzanie miejsc ciekawych zarówno w naszej okolicy jak i tych dalszych. 
6. Czym jest dla waszej drużyny ideologia ZHP? 

• Ideologia ta jest dla nas wytyczną do planowania działań naszej drużyny. 
7. Nasze propozycje to:  II Hufcowy Festiwal Piosenki Harcerskiej w Nowych Czaplach 

 
 
 
 
1. 26 DH „Sokole Oko” jest reaktywowaną we wrześniu 2007 roku drużyną z Nowych 
Czapli. Pierwotna drużyna powstała w latach 70 tych i prowadzona była przez dh Czerw. 
Po kilku latach przerwy z nowymi siłami i chęciami do pracy działalność rozpoczęła 
obecna drużyna. 
2. Obecnie drużyna liczy 15 harcerzy- 5 chłopców i 10 dziewczynek. Nasza drużyna 
dopiero stawia pierwsze kroki na harcerskim szlaku jednak staramy się robić to jak 
najlepiej. Dążymy do tego, aby nasze zbiórki zawsze były ciekawe i by można było 
dowiedzieć się jak najwięcej na tematy związane z harcerstwem. 
3. Zorganizowaliśmy już zabawę „U Harry’ego Pottera”, biesiadę harcerską, a naszym 
największym dotychczasowym sukcesem jest zorganizowanie I Hufcowego Festiwalu 
Piosenki Harcerskiej w Nowych Czaplach. Festiwal tan pragniemy zorganizować również 
w tym roku harcerskim. 
 
                                                                                                                      Drużynowa 

dh ANNA BABUSKA 
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Są chwile, które na zawsze zapadają nam w pamięć. 
Są tęsknoty , których nie sposób jest wymazać z serca. 

Są wybory , które decydują naprawdę o wszystkim. 
 
 

Te wszystkie treści zaistniały po raz pierwszy w naszym harcerskim 
życiu. W życiu, w którym żyliśmy kiedyś i które pozostało w naszych 
sercach do dzisiaj. Wasza obecność tutaj jest tego najmocniejszym 
potwierdzeniem. Te najważniejsze momenty naszej harcerskiej przygody, 
chwile którymi się wtedy rozkoszowaliśmy, te tęsknoty, które udało nam się 
wtedy urzeczywistnić i ten najważniejszy wybór drogi życia ciągle jest                 
w nas. Właśnie ten harcerski drogowskaz , nasz kurs który wtedy obraliśmy 
stał się na zawsze naszym własnym i doprowadził nas dzisiaj aż tutaj. 
Harcerki i Harcerze! Tak zwracam się do Was, bo nigdy nie przestaliście 
nimi być!  Dlaczego tu przybyliście? Czy dlatego iż ciągle tęsknicie                   
za drużyną, za obozem i widokiem płonącego ogniska?                                         
Czy tylko dlatego, iż harcerskie życie było po prostu naszą młodością?  

Powiem Wam to co widzę w waszych sercach. Przybyliście tutaj                   
by powiedzieć, iż jesteście ciągle gotowi! Że bezustannie czuwacie!                   
Tak brzmi prawdziwa odpowiedź! Harcerstwo nadało głęboki sens naszemu 
życiu. Oprócz przygód i przyjaźni harcerstwo było przede wszystkim  
służbą dla innych. Chwilą zadumy nad sobą przy ognisku, 
odpowiedzialnością na warcie, nauką przy zdobywaniu sprawności                         
i pomocną dłonią dla potrzebujących. 

I tak pozostało. Pozdrawiam Was wszystkich w imieniu własnym                    
i mojej drużyny. Obiecuję , iż tak jak Wy nigdy nie zaprzestanę czuwać                
i będę zawsze gotów! 

 
Szary phm. 

45 KDH im Batalionu "WIGRY" 
Zielona Góra 
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 W dniach 26 – 28 września odbyło się kolejne spotkanie V edycji kursu 
drużynowych. Ku wielkiemu zdziwieniu prowadzących kursu na spotkanie zjawiło 
się tylko 2 uczestników z poprzedniego spotkania, a reszta była nowa. Wróży                         
to dobrze na kolejne spotkanie które będzie już w większym gronie.  
 Spotkanie od początku było bardzo intensywne. Po przyjeździe był krótki apel 
i zakwaterowanie uczestników w pokojach a następnie powrót na salę kominkową 
na pierwsze zajęcia, które prowadziła dh hm. Helena Mużyłowska. Zajęcia 
dotyczyły struktury ZHP, hufca jako wspólnoty i roli drużyny w Hufcu.                         
Po intensywnych zajęciach była kolacja i następne zajęcia na temat działań 
drużyny w środowisku lokalnym. Po zajęciach jeszcze długo harcowaliśmy na sali 
integrując grupę i poznając siebie nawzajem. Ok. godziny 2:00 gdy już wszyscy 
byli gotowi do spania, a co niektórzy już smacznie spali ogłoszono alarm                           
i w szybkim tempie wszyscy udali się na zewnątrz budynku. Uczestnicy kursu 
przeszli próbę krwi, siły i odwagi, zostali przyjęci do drużyny kursowej APACZE.                               
Po uroczystości poszliśmy wszyscy spać aby z uśmiechem na ustach za parę 
godzin zacząć nowy dzień. 
 Kolejny dzień zaczął się od rozgrzewki, toalety porannej i śniadania.                          
A następnie odbyły się kolejne zajęcia kursowe z terenoznawstwa, ciągu 
wychowawczego i elementów metody harcerskiej, opisu metodyk, 
współzawodnictwa zastępów. Po dniu tak intensywnym przyszedł czas na kolacje a 
później sąd nad prawem i przyrzeczeniem harcerskim. Wieczorne zajęcia bardzo 
przypadły uczestnikom kursu do gustu gdyż sala przekształciła się w salę sądową a 
uczestnicy musieli się na niej wykazać umiejętnością tworzenia argumentów.  
 Następny dzień był bardzo krótki ale równie intensywny. W niedzielę odbyły 
się zajęcia na temat zasad i form akcji naborowej oraz funkcjonowania grupy.                  
Po rozdaniu zadań międzyzbiórkowych i pożegnaniu się uczestnicy rozjechali się 
do domów.  
 17 – 19 października odbędzie się kolejne spotkanie kursu drużynowych na 
które serdecznie zapraszamy.  
 
 
 

phm. KATARZYNA JAROSZ 
Komendantka Kursu Drużynowych 
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 W  dniach 17-19 października 2008 roku w ośrodku "Leśny Dwór" Świbna, 
odbyło się trzecie spotkanie kursu drużynowych. Wszyscy przyjechaliśmy zwarci       
i gotowi do pracy oraz nauki. Kiedy już się zakwaterowaliśmy i przywitaliśmy,  
odbył się zajęcia na temat stopni harcerskich z phm. Marcinem Turem. Po pysznej 
kolacji trochę pośpiewaliśmy oraz dowiedzieliśmy się jakie cechy powinien mieć 
drużynowy aby być dobrym liderem. Robiło się już późno i wszyscy zmęczeni 
poszliśmy spać:)  Niestety już wczesnym rankiem musieliśmy wstać i pędzić              
na zaprawę poranną. Kiedy już zjedliśmy śniadanie i wszyscy zebrali się na 
świetlicy zaczęły się kolejne nowe ciekawe zajęcia. Dziś robiliśmy wiele 
ciekawych rzeczy np. rozpisywaliśmy karty próby,  a po pysznym obiedzie plan 
pracy drużyny. Wieczorem, po  kolacji, skupiliśmy się nad tym jakie cechy 
powinien mieć dobry zastępowy i przyboczny oraz jakie funkcje można pełnić                 
w drużynie i gdzie należy szukać dobrego przybocznego. Kiedy wszyscy myśleli,              
że to już koniec zajęć na dziś, kazano nam się przebrać w indiańskie stroje, po 
czym zostaliśmy zaprowadzeni do ogniska. Wszyscy trochę przestraszeni 
czekaliśmy na to jakie zadanie tym razem będziemy musieli wykonać. Mieliśmy 
przywołać ducha Wakan Tanka, który wskaże nam drogę do skarbu, najpierw 
podążając wskazówkami odnaleźliśmy składniki, które wrzuciliśmy do ognia         
i wypowiedzieliśmy zaklęcie. I kiedy w ciszy czekaliśmy na to co nastąpi nagle               
z pobliskich krzaków usłyszeliśmy dziwny rechot, po czym z wielkim hukiem 
wyskoczył z nich duch, który dał nam mapę do skarbu. Idąc po ciemnych 
ścieżkach doszliśmy w końcu do smacznego skarbu. Podzieliliśmy równo cukierki 
i nawet dobry duch coś dostał.  Niestety musieliśmy już wracać, gdyż robiło się 
coraz bardziej zimno. Wszyscy zmęczeni poszliśmy spać. Rano już wypoczęci 
poszliśmy na śniadanie i kolejne zajęcia. Niestety zbliżał się już czas rozstanie.                
Po uporządkowaniu ośrodka wszyscy zebraliśmy się aby się pożegnać. 
 Na tym kursie dowiedzieliśmy się wiele nowych rzeczy, które na pewno 
pomogą nam przy prowadzeniu własnej drużyny. Wszyscy zadowoleni z nowych 
doświadczeń i przygód wrócili do swoich domów. Ale i tak przecież niedługo 
znowu się spotkamy. 
       
 
                                          

dh PAULINA JĘDRZEJEWSKA 
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   W okolicach 1 listopada wspominamy tych, których już nie ma z nami. Harcerze z          
DH ,,Dragoni" SP 3 w Lubsku odwiedzili cmentarz, uporządkowali zaniedbane groby oraz 
1 listopada pełnili wartę przed Grobem Nieznanego Żołnierza. Zuchy z 5 GZ ,,Gumisie" 
SP3 w Lubsku również odwiedziły cmentarz. Na zbiórkach rozmawiano o tych, którzy 
odeszli. Ich pamięć uczczono minutą ciszy.  
Była to kolejna żywa lekcja historii. 

dh Danuta Modrzejewska i dh Lidia Kowalska 
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Nasza drużyna postanowiła wziąć udział w tegorocznym rajdzie Zapałka’18               
w dniach 19-21 września. W składzie: Katarzyna Jarosz, Paulina Siemińska, 
Paulina Jędrzejewska, Patryk Rezlerski, Joanna Jaśnikowska, Kalina Graczyk.                  
Do naszej ekipy dołączył również Krzysztof Gembara z 4 ŻDH ESKA IV                     
im. A. Kamińskiego oraz dh Aneta 4 DH Drzewko z Zielonej Góry. W rajdzie tym 
uczestniczyła również druga ekipa z Żar. Byli to wędrownicy z hufca Żary pod 
dowództwem Michała Wall pod nazwą „Gdzie są zapałki Wolle’go?”                                                                        

Z pełnym ekwipunkiem wyruszyliśmy w długą podróż pociągami                               
i autobusami, która jakby się wydawało wcale nie była taka nieprzyjemna. Czas 
płynął nam bardzo szybko, i już w Zbąszynku poznaliśmy nowych ludzi                         
ze Wschowy, którzy również wybierali się na ten sam rajd. Tu tak naprawdę 
podjęliśmy rękawicę i zaczęliśmy rywalizację. Ścigaliśmy się  z chłopakami ze 
Wschowy która z ekip dojedzie do Międzychodu jako pierwsza. Nagrodą miały 
być 2 czekolady. Do Międzychodu dotarliśmy o godzinie 15.13. Okazało się 
jednak że drużyna ze Wschowy dotarła 10 minut szybciej. Cóż zakład 
przegraliśmy i nagrodę kupiliśmy za to chłopcy podzielili się z nami czekoladą na 
wzmocnienie sił. Kiedy dotarliśmy do bazy, rozpakowaliśmy swoje toboły.                    
Nie zdążyliśmy się obejrzeć, a już musieliśmy zacząć robić kolację dla naszej 
drużynki. Zaraz potem wyruszyliśmy do MDK na koncert szantowy.  

Po koncercie i odprawie patrolowych wyruszyliśmy na trasę nocną dla drużyn 
starszoharcerskich. Dostaliśmy mapę, na której były zaznaczone punkty,                    
które musieliśmy zdobyć. Trasa była bardzo męcząca, raz nawet się zgubiliśmy ale 
wróciliśmy z niej bardzo zadowoleni i radośni. Następnego dnia musieliśmy wstać 
już o 7 rano, aby przygotować jedzenie na następną trasę tym razem dzienną, dziś 
mieliśmy do przejścia około 25 km. O 8:30 już wychodziliśmy ze szkoły aby po  
kilku godzinach znaleźć się w lesie. Pierwsze nasze zadanie było związane               
z historią ZHP. Dzielnie wytężaliśmy nasze mózgi aby przypomnieć sobie 
wszystkie ważne daty.  Po długiej wędrówce dotarliśmy do kolejnego punktu tym 
razem czekały na nas szyfry. Kiedy już  skończyliśmy się z nimi uwijać, 
ruszyliśmy w dalszą podróż podziwiając przy tym okolice, wokół nas rozciągały 
się pola i podmokłe tereny. Już wyczerpani doszliśmy do trzeciego punktu gdzie 
czekało nas ciężkie zadanie, gdyż musieliśmy rozłożyć wojskowy namiot 
dziesięcioosobowy  w 10 min. Okazało się jednak,  że całkiem nieźle nam poszło, 
uzyskaliśmy przyzwoity czas 8 minut. Dalej szliśmy już przez las i doszliśmy do 
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następnego punktu. Naszym zadaniem tutaj było bieganie po tak zwanych bagnach 
od drzewa do drzewa i odczytywanie liter z kartek, które później utworzyły hasło  
:)  Cali brudni i mokrzy ale bardzo zadowoleni ruszyliśmy w dalsza trasę.  

Po krótkiej wędrówce czekał nas pyszny obiad, a później kolejna wędrówka. 
Doszliśmy do kolejnego punktu i tu również musieliśmy się ubrudzić bo czekały 
na nas kolejne bagna a raczej dwa zadania w jednym. Jedna osoba musiała 
przechodzić nad bagnami w uprzęży  na wysokości jakiś 10 metrów a inne okrążyć 
całe bagno, osiągnęliśmy rekordowy czas minutę i czterdzieści sekund  :)  Idąc 
dalej doszliśmy do kolejnego punktu tutaj czekało na nas zadanie związane z 
telefonem, które wykonaliśmy bardzo szybko i poprawnie. Podążając dalej 
dotarliśmy do kolejnych bagien. Tutaj najbardziej się wybrudziliśmy ale było 
warto.  

Następnie długo szliśmy aż w końcu w oddali dostrzegliśmy kolejny punkt. 
Tutaj w warunkach polowych musieliśmy usmażyć  jajko a następnie je zjeść, było 
smaczne  :)  Szliśmy dalej i zaczęło się ściemniać, doszliśmy do kolejnego zadania 
tu bawiliśmy się w hydraulika, musieliśmy wyprowadzić piłkę z labiryntu 
stworzonego z rur. Niestety to zadanie nas przerosło, może gdybyśmy mieli na to 
więcej czasu to by nam się udało.  Kiedy doszliśmy do następnego punktu było już 
całkiem ciemno tutaj musieliśmy pokazać nasze umiejętności na temat pierwszej 
pomocy. Całkiem nieźle nam poszło. Niestety było coraz bardziej zimno i ciemno 
a na tym punkcie zrobił się mały godzinny korek więc po pewnym czasie 
wszystkie drużyny przyjechał samochód. Bardzo zadowoleni i radośni wróciliśmy 
do szkoły. I mimo zmęczenia mieliśmy jeszcze siłę, aby śpiewać  i grać w karty. 
Zabawa była wspaniała, lecz niestety już następnego dnia musieliśmy wracać. 

Wstaliśmy, już o 6 gdyż niedługo potem mieliśmy autobus do domu, niestety  
nie mogliśmy zostać na apelu kończącym rajd, lecz wyniki były już znane. Pełni 
nadziei czekaliśmy jaką nowinę przekaże nam nasza drużynowa, i kiedy przyszła 
nasze serca biły jak opętane, kiedy dowiedzieliśmy, się że zajęliśmy zaszczytne 
drugie miejsce nasza radość nie znała granic, gdyż kompletnie się tego nie 
spodziewaliśmy. Gdy dotarliśmy na przystanek okazało się że autobus którym 
mieliśmy wracać nie kursuje. Dlatego tez nasza podróż przeciągnęła się                           
i wracaliśmy okrężna drogą przez Poznań. I tym razem towarzyszyła nam ekipa 
poznana na rajdzie a mianowicie chłopaki ze Słubic. Podróż choć dłuższa niż była 
planowana minęła nam szybko i cali wróciliśmy do domu. 
  Nasza drużyna była na rajdzie Zapałka’18 pierwszy raz i bardzo nam się 
podobało, przeżyliśmy tu nie niezapomniane chwile i poznaliśmy nowych ludzi. 
Mamy nadzieje, że za rok również uda nam się uczestniczyć  
w tym rajdzie i będzie nas więcej. 

 
 

dh PAULINA JĘDRZEJEWSKA 
40 DH KORCZAKI 
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28.10.2008 r. 

 
Podczas moich wędrówek po pobliskich lasach napotkałam się na pomnik harcerzy. 

Byłam bardzo zaskoczona  gdy okazało się że jest to pomnik harcerzy którzy zostali 
zamordowani  11 listopada 1939 roku.  
Po zasięgnięciu informacji u mieszkańców podwarszawskiej Zielonki dowiedziałam się że 
hitlerowcy okupanci rozstrzelali harcerzy i przypadkowych mieszkańców miasta w 

odwecie za akcje Sześciu Harcerze 10 
listopada w 1939 roku rozwieszało rotę 
harcerską i plakat przypominający o 
Święcie Niepodległości w okolicach 
stacji kolejowej za co zostali surowo 
ukarani przez hitlerowskich 
okupantów. 

W lesie w miejscu egzekucji 
postawiono ten pomnik 19 lipca 1960 
roku. Zbliża się czas święta zmarłych 
mam nadzieje, że zapłonie tu nie jedna 
świeczka ... 
Nie zapominajmy o harcerskich 
mogiłach!     
                                                                        

Z harcerskim pozdrowieniem  

phm.  RENATA WLEKLIŃSKA 
 
 
 

 
 24 października odbyła się uroczysta zbiórka poświęcona uczczeniu naszej 
siedmioletniej działalności. Tak! Nasza drużynka po reaktywowaniu działa już 7 lat!                 
Po przyjściu na miejsce zbiórki tradycyjnie ją rozpoczęliśmy później nastąpiło 
przedstawienie najważniejszych wydarzeń z historii naszej drużyny. I w końcu nastąpił 
moment degustacji pysznego ciasta zrobionego przez Kingę☺. Po zdmuchnięciu świeczek 
nastąpiła degustacja i wspomnienia przy „herbatce”. Oczywiście nie mogło zabraknąć                   
z nami naszego białego misia wygranego w Żaganiu. Po spałaszowaniu całego ciasta 
zabraliśmy się za dekorowanie kubków. Każdy członek naszej drużyny  wykonał piękny 
kubek, który zabrał do domku (dla zaproszonych gości kubki też były przewidziane jednak 
z ważnych przyczyn goście nie pojawili się co rozumiemy i mamy nadzieję że dotrą do nas 
następnym razem). Po skończonej pracy tworzyliśmy gipsowe maski i robiliśmy fotki                 
w piękny jesienny dzień. Zabawa była przednia. Po uprzątnięciu sali rozeszliśmy                     
się do swoich domów.  
Będziemy bardzo miło wspominać ten dzień.  

         40 DH KORCZAKI 
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 W dniach 13 – 16 września w Harcerskim Ośrodku „Leśny Dwór” w Świbnej 
odbył się zlot z okazji 50 – lecie drużyn Nieprzetartego Szlaku. Nasz drużynka 
pojechała na Zlot pomóc w jego przygotowaniach. Pojawiliśmy się w Świbnej już 
12 września i od razu zajęliśmy się porządkowaniem ośrodka i terenu wokół 
ośrodka aby godnie przyjąć przybyłe drużyny i zaproszonych gości. Gdy nastała 
godzina przyjazdu uczestników wszystko było gotowe a my na swoich 
stanowiskach pracy. Paulina i Asia wpisywały na listy przybyłych gości, Ania, 
Kinga pomagały obsługiwać stanowisko gazetki Goniec a reszta pomagała w 
ostatnich porządkach.  
 O godzinie 17 odbył się uroczysty apel rozpoczynający Zlot na którym 
pojawiło się wielu znakomitych gości i wiele drużyn chcących uczcić swój 
jubileusz. Po apelu była pyszna kolacja i ognisko tak wyczekiwane przez 
uczestników, na którym było wiele pląsów i piosenek. Po ognisku wszyscy udali 
się do swoich miejsc zakwaterowania na spoczynek.  
 Następny dzień rozpoczął się bardzo intensywnie. Drużyny wyjechały na 
całodzienną wycieczkę do Żar. W Żarach odbył się bieg po mieście oraz 
upragniona przez wszystkich kąpiel w basenie. W międzyczasie był obiad 
serwowany w Gimnazjum nr 2 oraz liczne pląsy i zabawy. Do Ośrodka uczestnicy 
wrócili zmęczeni ale szczęśliwi. Na zakończenie dnia odbyło się świecowisko na 
którym zaprezentowane zostały zadania przedzlotowe.  
 Następnego dnia przyjechała grupa wojskowych, która urozmaiciła pobyt na 
zlocie pokazując stroje wojskowe oraz przeprowadzając konkurencje sportowe.                 
Po wizycie wojskowych cały dzień poświęcony był pracą artystycznym                           
i sprawdzaniem naszych zmysłów. Na początek każdy uczestnik pomalował sobie 
kubek. Następnie odbył się bieg po lesie sprawdzający zmysły. Gdy jedne ekipy 
wyruszały na trasę pozostałe malowały aleję marzeń i wykonywały gipsowe maski. 
Zabawa była przednia.  
 Kolejny dzień był dniem wyjazdu. Dokończyliśmy jeszcze swoje maski, 
posprzątaliśmy teren zlotu i rozjechaliśmy się do domów.  
 Z naszego punktu widzenia zrealizowaliśmy się w działaniu i pomocy przy 
organizacji zlotu. Fajnie było się przydać do czegoś a jednocześnie mieć 
możliwość poznania innych środowisk i specyfiki pracy drużyn Nieprzetartego 
Szlaku. Do zobaczenia na kolejnej harcerskiej imprezie.  
 

dh KALINA GRACZYK 
40 DH KORCZAKI 
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W dniach 24-26.10.08r. mieliśmy okazję po raz kolejny uczestniczyć w Rajdzie 
Szlakiem Osadników Wojskowych. Niestety w biwaku wzięły udział tylko dwa patrole: 1 
ŻDH „Wilki” oraz 6 ŻDH „ESKAIV” im. Aleksandra Kamińskiego, ale i tak można było 
zauważyć zaciętą rywalizację.  Już na samym początku dało się odczuć, że będzie to 
wyjątkowy wyjazd i na pewno nie będziemy się nudzić. Zaraz po dotarciu do ośrodka 
„Leśny Dwór” i zjedzeniu kolacji każdy z patroli miał za zadanie przygotować prezentacje 
swojej drużyny, która była przedstawiona  wieczorem na świecowisku. W nocy udaliśmy 
się na krótki spacer, podczas którego musieliśmy przejść z zasłoniętymi oczami przez tamę.  

Następnego dnia było równie ciekawie. Największym zainteresowaniem cieszył się 
bieg harcerski, na którym były bardzo ciekawe zadania: telefony ,wykrywacz metalu, teren 
skażony, rzut granatem, maskowanie, rolowanie koca, odzież ochronna. W trakcie biegu 
każda z drużyn musiała przeprowadzić zwiad nt. pobliskich miejscowości (Świbna, 
Jabłonice). Popołudniu odbyła się gra terenowa. Wieczorem spotkaliśmy się na 
podsumowującym świecowisku, na którym zabawa była przednia. Było mnóstwo śpiewu i 
pląsów, których nie znaliśmy i które możemy teraz wykorzystać na zbiórkach drużyny. 
Podczas tych trzech dni zorganizowany był także sklepik, w którym można było zakupić 
zarówno coś na słodko jak i  różne akcesoria harcerskie. Zainteresowaniem cieszyła się 
również loteria przygotowana przez naszą drużynę gdzie główną nagrodą była, upragniona 
przez wszystkich uczestników loterii, gra planszowa „W krainie Enea”.   

Niestety czas biwaku szybko się skończył i trzeba było wracać do Żar. Bardzo miło 
wspominam ten rajd i mam wielka nadzieję, że już niebawem znowu się spotkamy na takiej 
imprezie i będzie w niej uczestniczyć nie dwa a dwadzieścia dwa patrole. Czuwaj! 

dh DIANA CIECHANOWICZ 
6 ŻDH „ESKA IV” im. A. Kamińskiego 

 
TEMATYKA POSIEDZENIA KOMENDY HUFCA W DNIU 28.08.2008 

 
1. Wstępna ocena i informacja o HAL *2008. 
a) Łukęcin – Sylwia Lenda. 
b) Świbna  I turnus 26.06. – 06.07.2008 Mirosław Zengiel. 
c) Świbna II            13.07. – 22.07.2008 Wojciech Hercik. 
d) Ukraina              31.07. – 12.08.2008 Mirosław Zengiel – Sławomir Pawłowicz. 
2. Ogólnopolski Złaz Seniorów i Starszyzny ZHP 21-24.08.2008 w Zielonej Górze. 
3. Rejonowy Zlot Drużyn NS z okazji 50 Lecia NS w Świbnej 13-16.09.2008. 
a) zadania do realizacji – przydział zadań. 
b) sprawy do załatwienia i propozycje własne.  
4. Harcerski Start 2008/2009.  
a) zadania na wrzesień 2008. 
- 02-05.09.2008 biwak Zespołu Szkół z Zielonej Góry ok. 40 osób.  
- V Edycja Kursu Drużynowych. 
- biwaki drużyn. 
5. Propozycje planu pracy na 2008/2009 – własne przemyślenia i zadania. 
6. Plan pracy poszczególnych członków komendy na IX-XII 2008 rok. 
7. Propozycje dyżurów członków komendy. 
8. Sprawy różne wniesione.                                                                                                           (gc) 
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   TEMATYKA POSIEDZENIA KOMENDY HUFCA 16.10.2008  
 

I. Od ostatniego spotkania miały miejsce następujące wydarzenia: 
1. Biwak szkolny Zespołu Szkół Budowlanych z Zielonej Góry w Świbnej. 
2. Zlot Drużyn Nieprzetartego Szlaku. 
a) 13-16.09.2008, 
b) Apel Inauguracyjny, 
c) Dzień Żarski, 
d) Dzień Wojska Polskiego – zajęcia metodyczne, 
e) Sesja Naukowa, 
f) Gazetka Zlotowa, Gazetka Goniec, Banery i inne. 
3.   Rajd „Zapałka”. 
4.   Konferencja NS w Krakowie 25-27.09.2008. 
5. Kolejne spotkanie uczestników V Edycji Kursu Drużynowych. 
6. Programy PGR - Burmistrza - Marszałka - PFRON. 
7. Remonty i zakupy w siedzibie komendy. 
a) wymiana okien, 
b) remont toalet, 
c) regały i gablota na sztandar. 
8.Rozliczenie obozów – HAL*2008. 
II. Zadania na okres październik - grudzień wg kalendarza imprez. 
III.  Przedstawić plan działań jako członek komendy Hufca na okres wrzesień – grudzień 
2008 rok. 
IV.  Regulamin Pracy Komendanta i Komendy Hufca rozdział IV. 
V. Wnioski do Senatu, Marszałka, MEN-u, Burmistrza na 2009. 
VI.  Składki harcerskie  i instruktorskie. 
VII.  Sprawy różne wniesione. 
a) 100 lecie harcerstwa polskiego, 
b) rok Olgi i Andrzeja Małkowskich – 2008, 
c) Ogólnopolski Rajd „Palmiry” Warszawa  16-19.10.2008,  
d) Kolejne spotkanie uczestników V Edycji Kursu Drużynowych, 
e) Rajd Osadników Wojskowych 24-26.10.2008, 
f) Wszystkich Świętych – Zaduszki – warty na grobach - znicze, 
g) Święto Niepodległości w Żarach 10-11.11.2008, 
h) 21-23.11.2008 rok Chorągwiana Zbiórka Drużynowych – Zielona Góra po  6 
osób z Hufca, 
i) 21-23.11.2008 wyjazdowa Zbiórka Komendantów, Programowców, 
Skarbników, odp. za ewidencję, 
j) 19.12.2008 Betlejemskie Światełko Pokoju w Zielonej Górze, 
k) propozycje zimowisk, 
l) inne ................ 
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OBÓZ ŁUKĘCIN I TURNUS 2008 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
OBÓZ ŁUKĘCIN II TURNUS 2008 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
   OBÓZ W ŚWIBNEJ 28.06-12.07.2008             OBÓZ W ŚWIBNEJ 16-23.07.2008 
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