
 
 

 

NR NR NR NR 7777((((55554444)    )    )    )              PAŹDZIERNIK  PAŹDZIERNIK  PAŹDZIERNIK  PAŹDZIERNIK                                                   200   200   200   2006666                                                                                                                            
BEZPŁATNA      GAZETKA    KH       ZHP      ŻARY    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GAZETKA REDAGOWANA PRZEZ  „CZERWONE BRACTWO” 
                                                                                                                                                                                                                          NAKŁAD:100 EGZEMPLARZY 

 



2                                                                                                                                                                                                                GONIEC                       GONIEC                       GONIEC                       GONIEC                         PAŹDZIERNIK  PAŹDZIERNIK  PAŹDZIERNIK  PAŹDZIERNIK    2006200620062006   

 

 
 

 
 
 

 

Spis treści…………………………………………………..…………….………………...str.  2 

Kurs drużynowych - ogłoszenie…………….……………….……………………...str.  3 

Wywiad z dh. Renatą Wleklińską….…………………….……..……………….…str.  4-6 

Listy z Australii (3)……………………………..……………………………….……...str.  6-9 

Krzyżówka…….…………………………………………………………………..……….str.  10 

Humor......................................................................................................................................str. 11 

Wybory władz Chorągwi Ziemi Lubuskiej………..……….…..……...………...str. 12 

Ogłoszenie Komendanta Hufca…...………………………………....………….…...str. 13 

Harcerski Start ……………………………………………………………..…..…..……str. 14 

Wykaz dyżurów w Hufcu…..……………………..…………..………….…..…..……str. 15 

Ogłoszenie Gońca…………………..……..………………..………….…..………..……str. 15 

Stopka Redakcyjna ……………………………………………………….…..…..….…str. 16 

Goniec w sieci… 
 
 
 
 
 
 

 
www.goniec.org   gonieczhp@goniec.org 



PAŹDZIERNIK PAŹDZIERNIK PAŹDZIERNIK PAŹDZIERNIK 2006       2006       2006       2006                                               GONIEC    GONIEC    GONIEC    GONIEC        

 

3 
   ZHP Komenda Hufca 
   68-200  Żary 
   ul. Rynek 17 
   tel. 068-374-32-42    
                                                                                                   
 
 
 
Nasz znak KH.ZHP dnia  10.X 2006  
sprawa: kurs drużynowych ZHP 
 
ZHP Komenda Hufca w Żarach zawiadamia, że organizuje kurs dla drużynowych 
zuchowych, harcerskich i starszoharcerskich. 
Forma kursu cztery spotkania (piątkowo-sobotnio niedzielne)   
w Harcerskim Ośrodku „Leśny Dwór” w Świbnej  
W piątek rozpoczęcie o godz. 17:30 zakończenie w niedziele o godz. 11:00.) 
Pierwsze spotkanie odbędzie się 8-9-10 GRUDNIA 2006 
Każde następne spotkanie jest uzgadniane z kursantami. 
Uczestnikami kursu mogą być : 
-nauczyciele lub inne osoby pełnoletnie, które deklarują pracę z dziećmi i młodzieżą w   
ZHP 
-uczniowie, którzy ukończyli 14 rok życia i posiadają predyspozycje organizatorskie,  
  cieszą się zaufaniem i autorytetem rówieśników i deklarują  pracę w ZHP 
Po ukończeniu kursu uczestnicy otrzymują dyplom ukończenia kursu i uprawnienia do 
prowadzenia pracy w ZHP 
Koszt każdego trzydniowego pobytu na kursie wynosi 35 zł od osoby 
(wyżywienie i noclegi) 
Nauczycielom, którym dyrekcje zrefundują kurs wystawiamy fakturę VAT 
Kurs prowadzony będzie zgodnie ze standardami kursów  zatwierdzonych  przez Główna 
Kwaterę  ZHP, tematyka kursu będzie podana na pierwszym spotkaniu.  
Kurs prowadzony będzie  przez osoby do tego przygotowane.  
Komendantką Kursu mianowano hm Krystynę Zengiel. 
 
Warunkiem przyjęcia na kurs jest przesłanie karty zgłoszenia do dnia 25 listopada 2006 
 
Zwracam się z gorącą prośba o poinformowanie członków Rady Pedagogicznej i 
oddelegowanie nauczycieli na kurs, a szkoły gimnazjalne proszę o zainteresowanie 
młodzieży tą formą szkolenia liderów harcerskich 
                                           
                                           Z harcerskim pozdrowieniem  
 
 
                    
 
                                                                          Komendant Hufca - hm Mirosław Zengiel 
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Goniec: Była druhna komendantką dwóch turnusów obozu w Łukęcinie, jak ocenia 
druhna tegoroczny obóz? 
Renata Wleklińska: Tak, w tym roku zdecydowałam się na dwa turnusy. Była to decyzja 
bardzo przemyślana, ponieważ złożyło się na to kilka czynników. Jeden to, że chciałam 
pracować z harcerzami przez całe lato. Dla mnie 16 harcerskich dni to trochę mało. Drugi 
czynnik to mój skromny jubileusz łukęciński. W 1991 roku pojechałam pierwszy raz do 
Łukęcina, no i zakochałam się w tym naszym łukęcińskim lesie. Macierzyństwo 
spowodowało, że przez kolejne 5 lat nie mogłam wrócić do tego cudownego miejsca. 
Pojechałam jako drużynowa zuchowa z dwójką małych dzieci w roku 1996. Od tamtej 
pory nie wyobrażam sobie swojego życia bez Łukęcina. Jeździłam jako drużynowa, 
komendant koloni zuchowej, zastępca do spraw programowych a w 2004 roku druh 
Komendant Hufca Mirosław Zengiel zaproponował mi Komendę nad obozem harcerskim 
w Łukęcinie. Było to dla mnie wielkie wyróżnienie i wyzwanie. 
Myślę, że spełniłam oczekiwania druha Komendanta, skoro do dziś mogę pełnić tak 
zaszczytną funkcję podczas HAL. Tegoroczny obóz nie należał do łatwych. Turnus był 
bardzo energiczny i żywy. Zdarzyło się kilka wypadków, które szczęśliwie się 
zakończyły, mimo że wyglądały groźnie. Kadra stanęła na wysokości zadania, udzielając 
pierwszej pomocy – myślę, że można podać ich jako wzór kadry, która potrafi zachować 
się w trudnej sytuacji, mam na myśli dh Zbigniewa Kędzierskiego, dh Zdzisława Krupę i 
dh Jacka Kuśnierza. Jeszcze raz dziękuję im z całego serca. Na II turnusie natomiast 
kontrolowano mnie z wszystkich możliwych stron. Gościliśmy wizytację z Kwatery 
Głównej, Kuratorium Szczecińskiego. Obóz został oceniony bardzo dobrze. Dobry 
program, zaplecze gospodarcze itp. Po kilku dniach odwiedził nas sanepid, straż pożarna, 
policja. Mimo drobnych usterek i zaleceń wszystko wypadło dobrze. 
Tegoroczna HAL była oparta na fabule pt. „Podróż dookoła świat” zwiedzaliśmy  
i poznawaliśmy tradycje i kulturę kontynentów i niektórych wybranych państw. Byliśmy 
m.in. w Afryce, Azji, Europie. Drużyny przyjęły następujące nazwy: Sycylia, 
Madagaskar, Kraina Słońca, Wielcy Mieszkańcy Trynidadu i Tobago, Fauna, Egzotyka  
i Wyspy Kanaryjskie. Podczas trwania takiej podróży „byliśmy” np. w „Chinach” 
obozowicze poznali tradycje, kulturę i architekturę. Meldunki i raporty odbywały się w 
„języku chińskim”. Kuchnia tego dnia przygotowała wspaniale danie ryżowe. Wieczorem 
przy ognisku drużyny dzieliły się swoim wiadomościami. Podczas naszej wędrówki nie 
zabrakło tradycyjnych Neptunali, wart i służb na terenie obozu, biegów patrolowych, gier 
nocnych, ślubów obozowych, wypraw całodziennych. Uczestnicy wybrali się na 
wycieczkę do Kołobrzegu, Kamienia Pomorskiego i Międzyzdroji. Kilkunastu harcerzy 
brało udziału w wyprawach rowerowych do Trzęsacza i Pobierowa. 
Życie podczas obozu to kształtowanie charakteru. Większość często po raz pierwszy jest 
poza rodzinnym domem - tu jest zdane na siebie. Ale rodzina, jaka tworzy się tu w 
łukęcińskim lesie, pomaga przetrwać nawet najtrudniejsze chwile - bo początki są zawsze 
trudne. 
    Życie obozowe rządzi się swoimi prawami. Tu młody obywatel zaczyna rozwijać swoje 
zdolności, nawiązuje przyjaźnie, uczy się pracy w grupie, zespole itp. 
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Myślę, że najbardziej wiarygodną ocenę może wystawić młodzież, która była 
uczestnikami tegorocznego obozu. Mogę dodać, że podczas ostatniego ogniska 
kończącego I i II turnus miło było słyszeć od tych młodszych i starszych harcerzy ocenę 
np. było super, chcę tu wrócić, jestem szczęśliwa, że mogłam tu być, jak również 
wypowiedzi typu: namówię kolegę, żeby tu przyjechał razem ze mną na następny rok itp. 
Tych wypowiedzi było dużo, i jest to budujące. Warto dawać z siebie wszystko, aby 
młodzież była zadowolona, bo to oni mają spędzić jak najwspanialsze wakacje pełne 
nowych doświadczeń, przyjaźni. A co najważniejsze wrócić do domu cało i zdrowo z 
bagażem cudownych wspomnień. 
Goniec: Czy dopisała w tym roku frekwencja? 
R.W.: Tak frekwencja tego roku dopisała…Pierwszy turnus liczył około 130 
uczestników. Była to młodzież zrzeszona i niezrzeszona w ZHP, jak również młodzież z 
Domu Dziecka ze Szprotawy, drużyna Nieprzetartego Szlaku. Przy tak zróżnicowanej 
grupie nie było łatwo. Najmłodszy uczestnik miał 4 lata a najstarszy 22lata. Drugi turnus 
to około 150 uczestników. Najmłodszy uczestnik miał 7lat a najstarszy 18 lat. W tym 60 
dzieci i młodzieży z Agencji Rolnej z okolicy Kożuchowa, oraz tradycyjnie dziewczyny z 
Nieprzetartego Szlaku z Miłowic. Wyjątkowy urok i czar łukęcińskiego obozu ściąga do 
nas młodzież z najdalszych zakątków. Była młodzież z Warszawy, Kaszub, Dolnego 
Śląska no i już od lat jeżdżący harcerz z Niemiec. A na dodatek dopisała aura. Pogoda 
była cudowna!!!!!!! 
Goniec: Jakie wnioski na przyszły rok wyniknęły z tegoroczny doświadczeń? 
R.W.: Najważniejsze moje wnioski: na obóz nie może jechać ktoś przypadkowy. Tu 
powinni jeździć instruktorzy, którzy pracują cały rok w hufcu, lubią swoją pracę, są 
odpowiedzialni i posiadają doświadczenie harcerskie. Chcą tu przyjeżdżać i pracować.  
Bardzo ważną rolę pełni drużynowy zuchowy, w tej funkcji widziałabym instruktora – 
nauczyciela takiego jak „ mama”. Zuchy to małe istoty, często niezaradne, jeszcze nie 
potrafią sobie dać rady w trudnej nowej sytuacji. Tu jest inaczej niż na zbiórce zuchowej. 
Na zbiórkę idzie na godzinkę, na biwak jedzie na dwa dni, a tu zostaje bez mamy 16 dni – 
to są jeszcze małe dzieci. Musimy o tym pamiętać.! 
    Dobrze by było, aby każdy instruktor jadący do pracy na obóz przeszedł szkolenie z 
zakresu udzielania pierwszej pomocy. Czasami do końca nie zdajemy sobie sprawy,że to 
my odpowiadamy za zdrowie i życie uczestnika obozu.  
Goniec: Czy druhna w przyszłym roku również będzie komendantką w Łukęcinie? 
R.W.: Tak!!! Myślę, że tak, mimo odległości, która dzieli mnie od Żar. A tak naprawdę to 
zadecyduje dh Komendant Hufca w Żarach 
Goniec: Jak układała się współpraca z kadrą obozową? Czy kadra obozowa brała 
czynny udział w przygotowaniach do obozu? 
R.W.: Współpraca z kadrą obozowa układała się dobrze. Już wczesną wiosną 
rozpoczęliśmy przygotowania. Tworząc program kontaktowałam się, wymienialiśmy 
poglądy, ustalaliśmy ostateczne przedsięwzięcia obozu. Przygotowaniem obozu 
zajmowałam się poprzez moich programowców, którzy dzielnie wspierali mnie w 
sytuacjach, kiedy nie mogłam uczestniczyć w bezpośrednich przygotowaniach osobiście, 
chociaż ostatnie 5 dni przed wyjazdem do Łukęcina spędziłam bardzo aktywnie w hufcu, 
służąc radą, spotykając się z kadrą i uczestnikami. Dużą pomoc uzyskałam od moich 
dwóch zastępców: I turnus dh Ewy Zabawy, II turnus dh Sylwii Lendy 
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Goniec: Czy są już plany jak będzie wyglądał przyszłoroczny obóz? 
R.W.: Tak. Przyszłoroczny obóz będzie pod takim samym hasłem jak tegoroczny, 
ponieważ nie zwiedziliśmy jeszcze całego świata. Udamy się na wędrówkę na Wyspy 
Dziewicze, potem będziemy podróżować po Kanadzie a potem zwiedzimy Amerykę itp. 
będzie to kontynuacja „Podróż dookoła świata ciąg dalszy” nie mogę o wszystkiego pisać, 
bo musi być jakaś niespodzianka. 
Goniec: Co druhna zmieniłaby w przyszłym roku? 
R.W.: Na pewno chciałabym już wczesną wiosną rozpocząć reklamę obozu. Myślę tu o 
zredagowaniu z programowcami nowego folderu reklamującego łukęciński obóz.  
Chciałabym także nawiązać współpracę z jednostką wojskową, która może 
uatrakcyjniłaby nasz pobyt, pomogłaby podczas budowania obozowiska i składania. 
Jeszcze nie wiem, ale na pewno zmieniłabym sanitariaty i latryny. Jesteśmy już w 
Europie. Myślę też o współpracy z obozem sportowym z Bielska Białej (już w tym roku 
zostały podjęte działania). Nasuwa mi się wiele pomysłów i zrobię wszystko, aby je 
zrealizować. Dziękuję. Pozdrawiam z Warszawy… 
 
 

 
 

(g.c.) 
 

 
 
 

 
 
 
 
Dziękuję za zamieszczenie „kangura 
komputerowca” do listu z Australii nr 2. 
 Od 1 września mamy w Australii WIOSNĘ 
(!). Już pierwszego dnia słupek rtęci w 
termometrze skoczył do +25C! Tak wysokich 
temperatur nie notowano o tej porze roku                  
w Australii od 97 lat. 
W Australii pory roku odmierza się całymi 
miesiącami; wiosna od 1. września do końca 
listopada, lato od 1. grudnia do końca lutego, 
jesień od 1. marca do końca maja i zima od 1. 
czerwca do końca sierpnia. 
 Wybraliśmy się więc na wiosenną wyprawę 
w góry wiktoriańskie. Oto kilka informacyjnych 
znaków drogowych, których nie spotkacie 
zapewne nigdzie poza Australą: 
W następnym liście ciekawostki o napotkanych 
“skrzynkach pocztowych” 
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 Poniżej załączam skrócone sprawozdanie Ks. hm Wiesława Słowika SJ (kapelana 
Złazu) do Tygodnika Polskiego w Melbourne z Pierwszego Światowego Złazu 
Wędrowniczego w Australii.“PATRIOCI”3 
 (…) w cudownym zakątku świata, jakim jest „Fraser Island” w Queensland, odbył się 
(…)  światowy „Złaz” polskich wędrowniczek i wędrowników zrzeszonych w Związku 
Harcerstwa Polskiego poza granicami Kraju. Wzięło w nim udział 79 dorosłych harcerek                     
i harcerzy: 21 z Kanady, 5 z USA, 2 z Wielkiej Brytanii i 51 z Australii (z Brisbane 18,             
z Sydney 18 i z Melbourne 15). (…) Wędrowniczą brać podzielono na dwa odrębne 
obozy, pokonujące wielokilometrowe odcinki po linii koła - w dwu przeciwnych 
kierunkach. (…) Każdy z obozów składał się z komendy i 5 patroli oraz miał                         
do dyspozycji wypożyczony samochód o napędzie na 4 koła. Każdy patrol wędrował pod 
opieką doświadczonego instruktora i szczycił się nadanym mu patronem. (…) Złaz miał 
oczywiście swoje piękne logo – kosyniera kościuszkowskiego wpisanego w Australię. 
(…) Nazwali się „Patrioci”. Za hasło wybrali sobie wstępne słowa narodowej epopei 
Adama Mickiewicza: „Ojczyzno moja, ty jesteś jak zdrowie; ile cię trzeba cenić, ten tylko 
się dowie, kto cię stracił”. Droga polskiemu sercu pieśń „Boże coś Polskę” stała się 
hymnem Złazu, a cały program oparto o najtrudniejszy okres w historii Narodu – o czas 
rozbiorów i niewoli, czas walki o Polskę i o jej wolność, czas zmagania się narodu                   
o swoje niezależne istnienie, czas powstań i zrywów zbrojnych, zsyłek i więzień, wielkiej 
emigracji i narodowych wieszczów, pracy organicznej i pozytywizmu... okres bohaterów, 
męczenników, społeczników i laureatów nagrody Nobla, dni rodzenia się młodzieżowych 
organizacji filomatów, filaretów i późniejszego „Sokoła”... a także czas rodzenia się 
polskiego harcerstwa i walki o „polską duszę”. Poprzez zabawę trwającą osiem dni, 
poprzez harcerskie pokazy, obrzędy, refleksje i gawędy, a także poprzez metodyczne 
wnikanie w obfity materiał przygotowany dla każdego uczestnika w osobistym 
dzienniczku wchodziliśmy dzień po dniu w niebywale trudne stulecie naszej narodowej 
historii, w przeszło sto lat liczącej niewoli. Poznawaliśmy jednocześnie całe pokolenia, 
tak intensywnie żyjące wtedy Polską, spotykaliśmy niejako wielkich Polaków.  
(…) W niedzielę o świcie wyruszyło w drogę 5 patroli wchodzących w skład obozu 
„Młodej Polski” i po przeprawieniu się promem na wyspę powędrowało do Lake 
McKenzie, zaś kilka godzin później obóz „Hotel Lambert”, w którego skład wchodziło 
także 5 siedmioosobowych patroli, pokonywał prawie dwudziesto-kilometrowy odcinek 
do jeziora Benaroon. Trzeba było pomagać sobie wzajemnie w zakładaniu wypełnionych 
po brzegi plecaków.  
Pierwszego dnia w drodze każdy z patroli miał odszukać ukrytą przez komendę swoją 
własną piosenkę, często już zapomnianą i tworzoną w okresie zaborów. Były to słowa 
wraz z nutami zabezpieczone folią. Zanim noc zapadła każdy z patroli znał już swoją 
piosenkę, znał też postać swojego patrona i tworzył na gwałt własną zwrotkę o swoim 
„patronie”. Przed każdym rannym wymarszem i meldując swoje przybycie na nowe 
obozowisko poszczególne patrole miały za zadanie zbiorowe odśpiewanie swojej 
piosenki. Ileż inwecji w oryginalnym i często humorystycznym wykonaniu tychże 
piosenek krzesali z siebie młodzi wędrownicy. Utkwiły mi w starzejącej się pamięci dwie 
oryginalne zwrotki napisane nad jeziorem. Patrol im Tadeusza Kościuszki otrzymał 
krakowiaka kosynierów kościuszkowskich napisanego w l794 roku pod tytułem „Dalej 
Chłopcy”. Do dwu oryginalnych zwrotek dopisano trzecią: „A my patrol 
Kościuszkowców za kosę weźmiemy i na pięknej wyspie Fraser tak samo krzykniemy: 
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dana moja dana, Ojczyzno kochana, dana moja ana, Ojczyzno kochana!” (…). Poeci, 
pisarze i działacze społeczni, wielcy przywódcy i naukowcy którzy patronowali 
wędrownym patrolom otwierali długą listę innych wielkich postaci z czasu zaborów                  
i walk o niepodległość. Poznawaliśmy ich każdego dnia w formie odszukiwania                       
i „odkrywania” mniej znanych patriotów. O nich to poszczególne patrole miały 
opowiedzieć przy wieczornych „ogniskach” w formie „pokazu” lub odpowiedniej 
prezentacji. A było ich około stu. Wśród nich poeci i pisarze jak: Słowacki, Norwid, 
Krasicki, Prus, Orzeszkowa, Wybicki, Reymont, Fredro, Wyspiański i Żeromski; politycy 
i działacze społeczni, przemysłowcy i lekarze, jak: Kołłątaj, Małachowski, Poniatowski, 
Dembowski, ks. Kalinka, Cegielski, Zamoyski, Marcinkowski, ks. Konarski, matka 
Czacka, Henryk Jordan i Michał Drzymała ze swoim wozem; sławni kompozytorzy: 
Chopin, Paderewski, Moniuszko, Szymanowski, Ogiński; tacy wodzowie jak: Bem, 
Chłapowski, Sowiński, Skrzynecki, Traugutt, Prądzyński, Kniaziewicz i Haller; 
wynalazcy i naukowcy, jak: Łukasiewicz, Olszewski, Prażmowski, Lelewel... i sławni 
malarze, jak: Matejko, Kossak, Gierymski, Grottger św. brat Albert Chmielowski...                 
To tylko niektóre nazwiska z całej plejady wielkich Polaków, o których dowiadywały się 
patrole i których podobizny zdobywane na specjalnych naklejkach zdobiły drzewca 
patrolowych kos.  
Przemierzany teren wyspy podzielony został na „zabory”, a na miejscu przewidzianego 
obozowiska czekała już „zaborcza flaga” powiewająca pośrodku. Pierwszy przybyły na 
nocleg patrol miał prawo ją zdjąć i potraktować jako trofeum, a na jej miejsce wywiesić 
swoją polską flagę. Każdy pierwszy patrol gotowy do wymarszu po rannym krzątaniu 
oraz każdy pierwszy patrol u celu dziennej wędrówki zdobywał dodatkowe punkty. Dzień 
rozpoczynaliśmy kręgiem i pieśnią „Wstaje dzień”, modlitwą, apelem, odczytaniem 
rozkazu i krótką instrukcją. Poczym każdy z patroli wybierał sobie w osobliwy sposób 

„kosyniera dnia” i powierzał mu 
rogatywkę i kosę – rozpoznawcze 
znaki patrolu. Posiłki spożywano 
w patrolach. Najdłużej zajmowało 
przygotowanie kolacji. Już samo 
„pichcenie”, wspólna modlitwa 
przed i po posiłku, polowy stół  
na piasku, a potem mycie naczyń 
i sprzątanie, by nic dla dzikich 
psów dingo nie pozostało,                  
bo groziły nam za o surowe kary, 
bardzo jednoczyły młodzież. 
Tylko kapelani i podstarzali 
instruktorzy rozbijali dla siebie 
niewielkie namioty. Młodzieży 

wystarczały rozciągnięte między drzewami pałatki chroniące tylko od góry i od dołu 
przed zimnem i deszczem. Mimo obtartych stóp i utrudzenia drogą „ogniska” wieczorne 
kipiały piosenką, radością i pokazami. Pozostały mi w pamięci niektóre „gawędy” – 
krótkie, nie wyszukane w słowach, a tak bogate w treść. W jednej z nich druhna (…) 
pytała zasłuchaną młodzież, czy potrafią sobie wyobrazić Australię, Kanadę czy Stany 
Zjednoczone w rękach obcych mocarstw? Jak przyjęliby zabranianie im mówienia po 
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angielsku, zamknięcie szkół, teatrów... utratę ojczyzny... Każdy dzień kończył się znowu 
modlitwą, splecionymi w kręgu dłońmi i pieśnią „Idzie noc”... Mimo napiętego programu 
znajdowaliśmy też trochę czasu na polowe Msze święte.  
Wędrujące oddzielnie obozy „Młoda Polska” i „Hotel Lambert” spotkały się dwukrotnie. 
(…) Dało to możność przeprowadzenia wspólnych „gier”, których tematem stały się 
powstania: listopadowe i styczniowe. Pierwsza gra polegała na odszukiwaniu                            
i zdobywaniu broni i arsenału, a potem na kryciu się i szukaniu swojego oddziału; druga 
zaś gra polegała na konspiracyjnej wymianie dziesięciu różnych gazet wychodzących 
podczas powstania styczniowego, w których znajdowano powstańcze instrukcje.                     
W obydwu grach patrole śledzone były i tępione przez „zaborców” – czyli instruktorów. 
„Gry powstańcze” kończyły się historycznie - egzekucjami, „brankami”, więzieniami                
i zsyłką. Ileż konsternacji wywoływały komendy (…) wydawane po rosyjsku w „niewoli” 
i w carskiej armii! Z jaką też niechęcią musieli zesłańcy bez końca śpiewać pod dyktando 
(…): „Sziraka strana maja radnaja”... W Polsce zdawałem maturę i tam studiowałem, 
naczytałem się też wiele w swoim życiu, ale dopiero na Złazie dotarły do mej 
świadomości powstańcze tytuły polskich gazet konspiracyjnych z l863 roku: 
„Niepodległość”, „Ojczyzna”, Głos z Litwy”, „Prawda”, „Dziennik Narodowy”, 
„Powstaniec”, „Ruch”, „Naprzód”, „Polska” i „Przyjdź Królestwo Twoje” (…).  
W sobotę, tuż przed załadowaniem się na prom czekała nas jeszcze jedna gra. Wszystkich 
uczestników podzielono na 3 grupy – armie Rosjan, Prusaków i Austriaków. Kierując się 
elektronicznymi busolami zajęły w buszu bojowe pozycje i rozegrała się „pierwsza wojna 
światowa” przy użyciu broni „wodnej” (na początku małe plastikowe pistolety, a potem 
butelki, pojemniki i wiadra)... (…) 
W niedzielę już o 5.oo nad ranem byliśmy w drodze do Brisbane. O godzinie 10.oo 
uczestniczyliśmy w uroczystej Mszy świętej dziękczynnej na Bowen Hills. Weszliśmy               
do kościoła w szyku, w mundurach, poprzedzeni pocztami sztandarowymi. Nasi patrolowi 
weszli do świątyni w kolorowych rogatywkach na głowach niosąc rozpoznawcze znaki - 
kościuszkowskie kosy zdobione małymi flagami i kolorowymi naklejkami.                             
W wypełnionym kościele dziękowaliśmy publicznie Bogu, organizatorom i sobie 
wzajemnie(…). Kończący się tą uroczystą Mszą świętą Pierwszy Światowy Złaz 
Wędrowniczy poza granicami Kraju był okazałym owocem i piękną nagrodą dla wielu 
harcerskich pokoleń za ich długoletnią wierną służbę na terenie całej Australii, (…). Siwi 
instruktorzy uczestniczący w tej uroczystości mieli łzy w oczach. Tego dnia zbierali 
piękne owoce swojej ofiarnej miłości. I pomyśleć, że cały Złaz - w jego pomyśle, 
programie i przeprowadzeniu - był wyłącznym i oryginalnym dziełem drugiego                          
i trzeciego pokolenia polskiego, urodzonego na emigracji... pokolenia, dla którego język 
polski jest językiem rodziców... a krajem urodzenia – Australia... Gdy po Mszy świętej na 
zewnątrz kościoła wręczaliśmy ogromny kosz kwiatów druhnie komendantce (…) 
dziękując jej za niebywały talent, odwagę i wkład pracy w przygotowanie                                  
i przeprowadzenie Złazu, nie mogłem się oprzeć świadomości, że ta wspaniała polska 
młodzież w czasie całego Złazu walczyła z tak wielkim zapałem, polotem i radością                
o swoją własną polskość właśnie tutaj w Australii, ale także i w Kanadzie, w Anglii                   
i USA. Jestem z niej bardzo dumny. Ks. hm Wiesław Słowik SJ (kapelan Złazu) 
 
Z harcerskim pozdrowieniem.                                

hm. BOLESŁAW JEŚMAN 
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1 5     

2  1       

3         

4    4   

5    3    

6  6     

7      

8    7     8  

9  2      

 
 

1. Angielski harcerz. 
2. Tam chorzy harcerze. 
3. Najważniejsza na obozie. 
4. Harcerska lekarka. 
5. Biwakowe ryby. 
6. Długi, średnio gruby, ociosany kołek. 
7. Przed namiotem. 
8. „Ulubione” zajęcie harcerzy na służbie. 
9. Obozowa toaleta. 

 
 
Hasło naszej krzyżówki utworzą cyfry od 1 do 8, odpowiedź należy napisać na kartkę 
pocztowa i wysłać na adres Komendy Hufca lub Gońca (oba adresy na ostatniej stronie w 
stopce redakcyjnej) Rozwiązanie poprzedniej krzyżówki brzmi WAKACJE ☺ 
Serdecznie zapraszamy do rozwiązywania naszej krzyżówki, na szczęśliwców czekają 
atrakcyjne nagrody.  

 
 

(g.c.) 
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- Maaamooo, ja nie chcę iść do szkoły! 
- Jasiu, zaczął się rok szkolny i musisz iść! 
- Alee maaamoo, ja nie lubię szkoły! 
- Jasiu! Idż do szkoły, zobaczysz będzie bardzo miło. 
- Ale maaamoo, dzieci mnie nie lubią i ja ich nie lubię! 
- Jasiu! Musisz iść do szkoły, w końcu jesteś tam dyrektorem! 

� 
Jasiu chce popływać i pyta ratownika o zgodę: 
- Czy mogę popływać w tym basenie? 
- Musisz mi najpierw pokazać jak pływasz. 
Jasiu zaczyna. Robi fikołki, pływa, nurkuje. Wreszcie ratownik pyta: 
- Gdzie ty nauczyłeś się tak pływać? 
- Tata wyrzucał mnie na środek jeziora. 
- To pewnie trudno było dopłynąć do brzegu? 
- Nie - mówi Jasiu. Najtrudniej było wydostać się z worka. 

� 
Kolejka w aptece. 
Pierwszy klient podchodzi do okienka, daje receptę, aptekarz mówi mu: 
- 320 złotych proszę. 
Drugi podchodzi, daje receptę, aptekarz mówi mu: 
- 340 złotych. 
Trzeci podchodzi, aptekarz mówi mu: 
- 390 złotych. 
Czwarty facet w kolejce się lekko podenerwował i mówi: 
- Panie mgr, wszyscy idziemy od tego samego lekarza, wszyscy mamy taki sam lek na 
recepcie, dlaczego jedni płacą mniej, a inni więcej? Mgr odpowiada: 
- No wie pan, mamy taki kod z lekarzem, taką umowę.... 
Facet się zdenerwował i mówi: 
- Panie, niech pan nam powie co to za lek, dlaczego ma inną cenę? Na recepcie było 
napisane : CC NWCMJDMCC CC. Klienci zaczęli nerwowo naciskać na aptekarza, 
bardzo chcieli żeby im przeczytał co to oznacza, co to za lekarstwo... W końcu aptekarz 
pod wpływem nacisku zaczął czytać z rumieńcami na twarzy: 
- Cześć Czesiek, Nie Wiem Co Mu Jest, Daj Mu Co Chcesz, Cześć Czesiek.  

� 
Przechwala się trzech myśliwych. 
Pierwszy z nich: 
- Ja to byłem w Afryce i polowałem na lwy ! 
Drugi: 
- A ja to byłem na Alasce i polowałem na łosie ! 
Na to ostatni: 
- Hmm, panowie a ja byłem w Norwegii... 
- A fiordy ty widziałeś? 
- Fiordy!? Panowie, fiordy to mi z ręki jadły. 

(g.c.) 
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Gdy pojechałem w grudniu 2005 r. na Zjazd ZHP, by decydować o sprawach ważnych dla 
naszego Związku, nie wyobrażałem sobie takich zmian. Obecnie jestem pewien, że                  
te zmiany zaczniemy odczuwać już niebawem. Choćby przez fakt, że w Naszej Chorągwi 
odbył się zjazd podczas, którego zaszły wielkie zmiany. Ale nie tylko dlatego, że uchwała 
XXXIII Zjazdu z 2005 roku mówi o powołaniu Rad Chorągwi. Nasz Zjazd był typowym, 
100% zjazdem sprawozdawczo-wyborczym, co oznacza, że również wybieraliśmy 
Komendanta Chorągwi i jego współpracowników. Ten artykuł nie ma zadania 
obrazowania charakteru wyborów, ani procedur wyborczych, lecz przedstawienie 
wyników podjętych uchwał oraz wskazanie kto w jakich władzach zasiada. No,                      
w porządku. Zdaję sobie sprawę, że jesteś niecierpliwy i pragniesz poznać te nazwiska, 
więc nie zamierzam trzymać Ciebie w niepewności i przedstawię te osoby. Pozwól, że 
wskaże te nazwiska, które figurują jako przewodniczący i komendę chorągwi. 
 
Komendant Chorągwi: hm Leszek Korkosz 
z-ca Komendanta Chorągwi: hm Tadeusz Strażewicz 
skarbnik: pwd Zbigniew Michalak 
 
Przewodnicząca Rady Chorągwi: hm Elżbieta Maciejewska. Warto wspomnieć, że                 
w radzie zasiada również i nasz reprezentant. Jest nią: pwd Katarzyna Jarosz. 
 
Przewodnicząca Sądu Harcerskiego Chorągwi: hm Aleksandra Kochańska. W tym ciele 
naszej organizacji również znajduje się człowiek z naszego grona. Mam zaszczyt 
zaprezentować: hm Krystyna Zengiel. 
 
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Chorągwi: phm Krzysztof Kowalski. 
 
Jesteśmy dumni, że we władzach Chorągwi zasiadają znajome twarze. A najbardziej 
cieszymy się z tego, że są tam instruktorzy z naszego hufca. Już teraz pragnę życzyć 
powodzenia i wielu sukcesów. 
 
Zdaję sobie sprawę, że ten artykuł nie wniósł do Twojego życia czegoś niezwykle 
wspaniałego. Ale mam nadzieję, że będziesz starał się przystąpić do realizacji programu 
na kolejne lata, a przede wszystkim innych harcerzom, młodszym lub starszym, kto 
będzie nami kierował przez nadchodzące lata. 
Życzę Tobie wielu sukcesów w życiu harcerskim i wspólnie dbajmy o dobro Naszego 
Związku. 

 
 
 

phm. MARCIN TUR 
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Komendant Hufca im II Armii Wojska Polskiego 
W Żarach  
 
                                          Do wszystkich Drużynowych     
                                          i Przewodniczących Kręgów 
 
 
 
Nasz znak KH Żary dnia 11.10 2006 
 
Zwracam się  z  prośbą do wszystkich drużynowych  
 i przewodniczących kręgów  naszego hufca o  przesłania : 
- planu pracy drużyny, kręgu   na rok harcerski 2006/2007  
   wg załączonego wzoru  
 ( może być droga elektroniczną  e-mail:sorawia@op.pl) 
- imiennego wykazu drużyny 
(imię i nazwisko, szkoła , data urodzenia, adres rok złożenia Przyrzeczenia 
Harcerskiego-Obietnicy Zuchowej, stopień harcerski-zuchowy) 
 
2. Informuje również, że składka  harcerska i instruktorska  
     wynosi miesięcznie 2 zł od osoby. Jest to obowiązek 
     każdego członka ZHP i jednocześnie ubezpieczenie  
     od odpowiedzialności cywilnej. Prosimy    więc 
     o dokonywanie wpłat w siedzibie Komendy Hufca. 
W załączniku podaje  godziny dyżurów  w Hufca 
 
3. Przypominam również, że w każdą  pierwszą środę  
    miesiąca odbywa się spotkanie drużynowych godz 15,30 
    w Gimnazjum Nr 2 w Żarach ul. Broni Pancernej. 
 
4.  20-21-22 październik Rajd  Osadników Wojskowych 
         termin zgłaszania do 17 października –koszt 35 zł 
         (jeszcze jest wolnych 21 miejsc ) 
   
                                 z harcerskim pozdrowieniem  Czuwaj  
                                      hm Mirosław Zengiel 
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 14 września 2006 roku w Szkole Podstawowej nr 1 w Lubsku rozpoczął swoją 
działalność Harcerski Szczep Tysiąclecia. Pomysł odbudowy harcerstwa w szkole spotkał 
się z ogromnym zainteresowaniem dzieci, młodzieży i rodziców. Powstały dwie drużyny 
młodszo harcerskie. Opiekę nad harcerzami przejęli nauczyciele ubiegający się o stopień 
instruktora harcerstwa: Elżbieta Haściło, Małgorzata Lewicka, Rafał Krzywokulski                    
i Marek Mickiewicz. 
 Szczep rozpoczął swoją działalność bardzo prężnie. Opiekunowie przygotowują 
ciekawe zbiórki, na których mali harcerze poznają tradycje, prawo i obyczaje harcerskie. 
 Już 23 września harcerze Szczepu Tysiąclecia wzięli udział w Święcie Pieczonego 
Ziemniaka, który został zorganizowany w gospodarstwie Anny Makohonik                            
w miejscowości Białków. To był duży sprawdzian dla harcerzy i opiekunów.                             
Praca na roli i święto okazały się prawdziwą przygodą. 
 20 października zgodnie z rytuałem harcerskim szczep wyruszył na swój pierwszy 
biwak integracyjny. Mieszkaliśmy o Ośrodku Harcerskim „Leśny Dwór” w Świnnej. 
Harcerze i opiekunowie mogli zapoznać się z różnymi formami zabaw i gier terenowych, 
poznali nowe pląsy, piosenki, zwyczaje. Podczas pobytu w Świnnej korzystaliśmy                   
z gościnności i cennych rad hm. Wojciecha Hercika oraz zaproszonych instruktorów, za 
które serdecznie dziękujemy. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(g.c.) 
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DYŻURY w HUFCU 
 

w roku harcerskim 2006/2007 
 
 

Poniedziałek  godz. 14.00 do godz.  1530   hm M. Zengiel 
 
Wtorek          godz.  1300  do godz.  1530  hm  Kr. Zengiel 
 
Środa             godz.  1400 do godz.  1530   hm Wojciech Hercik 
 
Czwartek       godz. 1300  do  godz. 1530   hm Kr. Zengiel 
 
Piątek            godz. 1300    do godz.  1500  hm Marcin Wocal 

 
 
 
 
 

REDAKCJA GOŃCA POSZUKUJE STAŁYCH 
 

 WSPÓŁPRACOWNIKÓW 
 

DRUHEN I DRUHÓW, KTÓRZY OPISYWALIBY ŻYCIE 
HARCERSKIE W SWOIM ŚRODOWISKU I NIE TYLKO. 

 
 

WYMAGANIA: 
- ZNAJOMOŚĆ JĘZYKA POLSKIEGO 

 
 
WSZYSTKICH CHĘTNYCH PROSIMY O KONTAKT Z REDAKCJĄ 
POPRZEZ STRONĘ INTERNETOWĄ Z DH MIRKIEM WYWIJASEM  
gonieczhp@goniec.org na stronie www.goniec.org LUB POPRZEZ 
KOMENDĘ HUFCA EWENTUALNIE TELEFON KOM. 695 674 804 
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