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H I S T O R I A  H U F C A

Historia Żarskiego Hufca
Tak to się zaczęło…

 Dh Józef Pichler - będąc jednym z pierwszych pionierów miasta i mając 
poparcie w społeczności, w 1945 roku zaczął organizować pierwsze 
drużyny harcerskie. Po uzyskaniu pozytywnej oceny Komendanta Chorągwi 
Dolnośląskiej hm. Kazimierz Sobolewski rozkazem L9/46 z dnia 15.05.1946 
roku powołał do działania Komendę Hufca Harcerzy w Żarach powierzając 
funkcję hufcowego druhowi Józefowi Pichlerowi. 

Skład osobowy pierwszej Komendy Hufca:

Hufcowy HO Józef Pichler 1946 – 1948 rok,
z-ca - ćwik  Mieczysław Michler,
sekretarz – ćwik Tadeusz Daszkiewicz

 Komenda Hufca zlokalizowana była w budynku państwa Pichlerów 
w Żarach, przy ul. Waryńskiego 17. Początkowo harcerze zajmowali 
się pomocą przy odbudowie miasta, szkoleniem kadry, tworzeniem 
nowych drużyn oraz organizowali obozy harcerskie, na które wyjeżdżali 
pociągami.
 Pierwsze przyrzeczenie harcerskie zorganizowano 20 maja 1946 roku. 
Wtedy to harcerze tak przyrzekali:

„Przyrzekam uroczyście całym swym życiem
dążyć do budowy Niepodległej, Demokratycznej

i Sprawiedliwej Polski, pracować dla dobra powszechnego,
postępować zawsze szlachetnie

i być posłusznym Prawu Harcerskiemu.
Tak mi dopomóż Bóg.”

W 1947 roku rozkazem L/1 z dnia 2 stycznia 1947 roku Komendanta 
Chorągwi Dolnośląskiej zostaje powołana Komenda Harcerek z siedzibą na 
ulicy Pomorskiej 17.                     

Skład osobowy pierwszej Komendy Harcerek:

Komendantka - samarytanka Krystyna Warmuzińska,
Z-ca - tropicielka Maria Pichler,
Członek Komendy – tropicielka Barbara Sobis.
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 Rok 1948 był rokiem, w którym działalność harcerstwa na terenie miasta 
i powiatu była widoczna na co dzień. Harcerstwo zyskało sobie bardzo 
wielu zwolenników. Główne zadania skierowane były na intensywne 
szkolenie, zdobywanie sprawności, pracę społeczną na rzecz szkoły 
i miasta oraz prace kulturalną. Kolejne imprezy to defilady i manifestacje 
radości i polskości na Ziemiach Odzyskanych, służba przy Bożym Grobie, 
ogniska dla mieszkańców, biegi terenowe. Odbył się też obóz harcerski pod 
nazwą „Harcerska Służba Polsce” w Dobruszowie Wielkim. W tymże roku 
następują pierwsze zmiany w składzie osobowym hufca. Na hufcowego 
wyznaczono dh Mieczysława Michlera, ale ze względu na stan zdrowia, 
pełnił on funkcję przez 3 m-ce. Z dniem 20.06.1948 rozkazem L4/48 na 
hufcowego został mianowany dh Tadeusz Daszkiewicz. 
 Rozkazem z dnia 1 marca 1949 roku L4/49 obie komendy zostały 
połączone w jedną Komendę – Związek Harcerstwa Polskiego Komenda 
Hufca Harcerskiego w Żarach. Jesienią 1949 roku, decyzją władz polityczno-
administracyjnych, Komenda Hufca zostaje przeniesiona do budynku przy ul. 
Żagańskiej 24, w którym umieszczono Związek Młodzieży Polskiej. Z dniem 
02.01.1950 Komenda Hufca zostaje rozwiązana i podporządkowana ZMP. 
 W  wyniku odwilży,  po październiku 1956 roku,  Zjazd Łódzki dokonał  
odnowy harcerstwa w Polsce. Również te zmiany dotarły do Żar. Następuje 
powrót do działalności harcerskiej naszego Hufca z uwzględnieniem 
nowych warunków społeczno-politycznych. 
 W styczniu 1957 roku Komenda Hufca zostaje przeniesiona do Domu 
Harcerza przy ul. Podchorążych 24. Komendantem zostaje dh Kazimierz 
Kosiński. Komenda opracowała nowy program działania. Z dniem 
13.03.1957 powstaje pierwsza drużyna starszoharcerska w szkole średniej 
zorganizowana przez dh Tadeusza Daszkiewicza.
 W kwietniu 1958 roku Komendantem zostaje hm. Ryszard Kochanowski 
do 15 marca 1961 roku, kiedy to na własną prośbę rozkazem z dnia 15 
marca 1961 L4/61 zostaje zwolniony w związku z przejściem do pracy 
na funkcję Powiatowego Inspektora Oświaty i Wychowania w Żarach. 
Obowiązki Komendanta przejmuje phm. Kazimierz Kędziora do 15 marca 
1963r. Rozkazem L/63 Komendantem ponownie zostaje Mieczysław 
Michler. 
 Jednym z ważnych wydarzeń jest powstanie Chorągwi w Zielonej Górze 
i przejście naszego hufca pod jej działalność. Hufiec organizuje kolejne kursy 
zastępowych i drużynowych w celu wykształcenia nowej kadry. Dzięki 
nowej kadrze hufiec przyłącza się do akcji rozszerzania harcerstwa na wsi 
i wśród młodzieży miejskiej. Powstało wtedy dużo drużyn przy szkołach 
wiejskich, a dzięki takiej promocji, hufiec przyłączył się do tworzenia 
pierwszych Nieobozowych Akcji Letnich. Podczas lata hufiec również 
przyłączył się do promowania programu ZHP dotyczącego działalności 
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społecznej. Organizowano wyprawy turystyczne, imprezy kulturalno-
oświatowe oraz pomagano gospodarzom w pracy na roli. 
W 1965 roku Komendantem zostaje hm. Stanisław Czerw. 
 Rok 1967. W tym  czasie mocno rozwinęła się praca harcerska 
w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Głuchych i Niedosłyszących 
oraz Sanatorium Neuropsychiatrii Dziecięcej. Zajęcia świetlicowe były 
tam prowadzone na podstawie metodyki harcerskiej z uwzględnieniem 
harcerskich form pracy. Na początku powstały dwie drużyny, męska 
i żeńska. Po roku szeregi harcerzy w ośrodku rozrosły się i utworzono tam 
szczep. 
 Doceniając wysoki poziom i potrzebę tego rodzaju działalności Głowna 
kwatera ZHP „Nieprzetarty Szlak” z jej komendantką Marią Łyczko 
zorganizowała w Żarach Ogólnopolska Konferencję Nieprzetartego Szlaku 
dotycząca wymiany doświadczeń. 
 Rok 1972. Komendantem hufca zostaje hm. Marian Macias. Hufiec 
w tym czasie prężnie działa. Szczególnie jest to widoczne w rywalizacji 
międzyhufcowej oraz przy udziale naszych harcerzy w zlotach ogólnopolskich 
pod sztandarem Chorągwi Lubuskiej. Dużym wyróżnieniem dla hufca było 
powierzenie przez Komendę Chorągwi prowadzenia „Operacji Bieszczady 
40” prowadzonej samodzielnie przy pełnym zabezpieczeniu żarskiej kadry 
instruktorskiej i udziale młodzieży z drużyn starszoharcerskich. Hufiec 
przyłączył się również do akcji „1001 Frombork”, która miała na celu 
w ciągu 7 lat odbudować miasto związane z życiem Mikołaja Kopernika. 
Dzięki temu ZHP dostało odznaczenie sztandaru Orderem Sztandaru Pracy 
Pierwszej Klasy. 
 Od 1973 roku w naszym hufcu co roku drużyny uczestniczyły we 
współzawodnictwie ogłoszonym przez GK drużyn harcerskich i zuchowych 
o miano drużyny sztandarowej i miano drużyny mistrzowskiej ZHP. 
Mieliśmy wtedy 4 drużyny zuchowe i 5 drużyn harcerskich odznaczonych 
przez naczelnika tym tytułem. 
 Duże znaczenie miało kształtowanie u harcerzy postaw patriotyczno-
obronnych. Ważną rolę odgrywała w tym współpraca z Ludowym 
Wojskiem Polskim. Stałe kontakty drużyn z żołnierzami przybliżyły 
specyfikę służby wojskowej jak również kształtowały odpowiedzialność 
za kraj. Jednocześnie podjęto się kampanii bohater, której wynikiem 
było przyjęcie przez komendę hufca im. II Armii Wojska Polskiego. Wraz 
z zakończeniem kampanii rozpoczęła się praca z bohaterem, a co za tym 
idzie zapoczątkowano coroczne biegi ze współudziałem wojska poświęcone 
naszemu bohaterowi. 
 Ważnym działaniem w tym okresie jest udział naszych drużyn w Turnieju 
Wiedzy Obywatelskiej oraz Olimpiadzie Wiedzy o Polsce i Świecie 
Współczesnym. Do największych osiągnięć należy zaliczyć: 1 miejsce 
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w Turnieju Wiedzy Obywatelskiej na szczeblu wojewódzkim w roku 1796, 
pierwsze miejsce w eliminacjach centralnych Olimpiady o Polsce i Świecie 
Współczesnym w 1978 roku. 
 Harcerze w codziennej pracy podejmują się uczestnictwa w Akcji „Harcerze 
współgospodarzami osiedla”. Organizowali oni zajęcia pozalekcyjne i grupy 
podwórkowe, a spółdzielnie przekazywały swoje świetlice do działalności 
drużyn. Największe osiągnięcia w tym zakresie miał Szczep przy SP 4. 
Bardzo prężnie zaczynają działać gromady zuchowe. Powstaje zuchowy 
teatrzyk prowadzony przez dh Helenę Mużyłowską i zajmuje on I miejsce 
na Festiwalu teatrzyków w Bielsku-Białej. Organizowane są dla zuchów 
Festiwale śpiewających drużyn zuchowych i inicjatywa „Zuchowa szóstka 
na piątkę”. Jakże cieszyły nas wesołe uśmiechy zuchów.
 W 1978 roku następuje zmiana w komendzie hufca i komendantką 
zostaje dh Krystyna Sontowska. W tymże roku bardzo prężnie rozwija 
się HAL i NAL. Hufiec zajmuje V miejsce na szczeblu centralnym. Wraz 
z rozwojem HAL rozwija się wymiana międzynarodowa. Nasi harcerze 
wyjeżdżają do Francji, Finlandii i NRD, a skauci  stamtąd przyjeżdżają na 
nasze obozy letnie. 
 W 1982 roku komendantem zostaje dh Mirosław Zengiel. W tym czasie, 
z przyczyn niezależnych od hufca, baza w Kucyku zostaje rozwiązana. 
Komenda podejmuje działania w kierunku pozyskania nowej bazy tym 
razem w górach, w Sosnówce. 
 W między czasie podczas ferii zimowych zapoczątkowane zostają wyjazdy 
na zimowiska do Krakowa, Warszawy i Gdyni. Wymiany międzynarodowe 
ograniczają się do wymian ze skautami niemieckimi i czechosłowackimi. 
W 1985 roku komendantem zostaje dh Lidia Wołek, a już rok później hufiec 
hucznie obchodzi 40 lecie swojego istnienia. Bardzo mocno rozwija się HAL. 
Rozwija się do tego stopnia, ze Hufiec staje się największym organizatorem 
HAL. Nasi harcerze wyjeżdżają do Łukęcina, Szklarskiej Poręby, Karsi boru 
i Sosnówki na obozy stałe i wędrowne. 
 W 1988 roku na komendanta zostaje wybrany dh Wojciech Hercik. W tym 
czasie nasi harcerze biorą udział z Zlocie 80-lecia Związku w Częstochowie 
na którym komendantem Gniazda Chorągwianego zostaje nasz komendant 
Hufca. W tym czasie tez harcerze wyjeżdżają na spotkanie z Papieżem oraz 
delegacja hufca wyjeżdża na obóz międzynarodowy do Iliczewska. 
Rok 1992. Na funkcję komendanta ponownie zostaje wybrany dh Mirosław 
Zengiel. 
 W 1993 komendant podpisuje akt notarialny z zakładem „Spomasz” 
Żary i wykupuje ośrodek w Świbnej na własność ZHP. Ośrodek szkolno-
wychowawczy w Świbnej jest bazą dla wielu lubuskich harcerzy 
i instruktorów. Położony jest on niedaleko Jasienia, na trasie z Żar do Lubska. 
Teren ośrodka jest ogrodzony. Baza noclegowa znajduje się w budynku 
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głównym oraz w kampingach. Jeśli zachodzi taka potrzeba, rozkładane są 
również namioty. Odbywają się tam liczne imprezy, zarówno hufcowe jak 
i Chorągwiane np. obozy, zloty, rajdy, biwaki, warsztaty, kursy, itp.  Od 2006 
roku nosi on nazwę „Leśny Dwór”. Komendantką ośrodka jest hm. Krystyna 
Zengiel. 
 W tym też czasie hufiec przejmuje organizacje chorągwianych zlotów 
„Nieprzetartego Szlaku” i organizację wymiany skautów niemieckich od 
Chorągwi. W dalszym ciągu prężnie działa HAL. Harcerze wyjeżdżają do 
Łukęcina, Sosnówki i do Świbnej. Podczas rocznej pracy hufiec podejmuje 
się organizacji imprez: „Rajd Szlakiem Osadników Wojskowych”, 
„Harcbit”, Tydzień ekologiczny”, bal sylwestrowy oraz współorganizacji  
ogólnopolskiego sejmiku organizacji pozarządowych i wielu innych. 
Dodatkowo hufiec organizuje kursy funkcyjnych i drużynowych a podczas 
ferii organizowane są zimowiska w Świbnej i Krakowie. 
 W 1995 nasi harcerze reprezentują hufiec na Zlocie w Zegrzu i w 2000 
roku na Ogólnopolskim Zlocie Harcerstwa w Gnieźnie. 
 W 1999 roku wychodzi pierwszy numer „Gońca”, redagowanego przez 
5 ŻDSH „Czerwone Bractwo”. Gazetka hufcowa „Goniec” jest bezpłatnym 
miesięcznikiem hufca ZHP w Żarach. W Gońcu poruszana jest tematyka 
harcerska, opisywane są wydarzenia, imprezy, w jakich uczestniczyli 
nasi harcerze takie jak: rajdy, biwaki, biegi harcerskie, ogniska, zloty itd. 
Gazetka jest swoistą kroniką życia harcerskiego w hufcu Żary, który swoją 
działalnością obejmuje cały żarski powiat. Wszystkie opisy wydarzeń są 
tworzone przez bezpośrednich uczestników wydarzeń i przekazywane 
na bieżąco do redakcji. Zadaniem redakcji jest zebranie i opublikowanie 
materiału. 
 Nasi harcerze biorą udział w Centralnych Zlotach Młodzieży „Palmiry”, 
Ogólnopolskich Zlotach drużynowych, 60 rocznicy forsowania Nysy 
łużyckiej, rajdzie Arsenał, Rajdzie Zapałka i wielu innych. 
 W 2004 roku Hufiec obchodził uroczystość 30-lecia nadania imienia – 
II Armii Wojska Polskiego.
 W 2006 roku Hufiec obchodził 60-lecie swojego istnienia. 
 W 2007 roku na komendanta Hufca zostaje wybrany pwd. Mirosław 
Wywijas lecz w wyniku zmiany miejsca zamieszkania musi zrezygnować 
z pełnienia funkcji. Komendantem ponownie zostaje wybrany hm. Mirosław 
Zengiel. 
 W 2008 roku przedstawiciele naszego Hufca biorą udział w Ogólnopolskim 
Zlocie Związku Harcerstwa Polskiego w Kielcach. 
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Skład osobowy dzisiejszej Komendy Hufca:

Komendant: hm. Mirosław Zengiel
Z-ca ds. organizacyjnych: pwd. Sławomir Bogdanowicz
Z-ca ds. programowych: phm. Marcin Tur
Skarbnik: hm. Tadeusz Daszkiewicz
Członek ds. ksztakłcenia: phm. Katarzyna Jarosz

Adres Hufca:

Komenda Hufca ZHP Żary
Ul. Rynek 17
68-200 Żary
Tel. 68 374 32 42

 Ważnym dla nas przedsięwzięciem było przygotowanie się do obchodów 
100-lecia harcerstwa. Zwieńczeniem tych przygotowań jest uczestnictwo 
reprezentacji Hufca w Zlocie w Krakowie. 

 Teraz w rękach drużynowych oraz wszystkich harcerzy spoczywa los 
hufca. Tak więc walczmy razem o nowe lepsze jutro a na pewno zobaczymy 
się za 30 lat przy innym ogniu, w inną noc… 

phm. Katarzyna Jarosz
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Historia
 24 DH „LAMPART” 
 Jesteśmy drużyną środowiskową działająca w Chorągwi Ziemi Lubuskiej, 
w hufcu Żary, a dokładnie – w miejscowości Przewóz. 

 Myśl o powstaniu pojawiła się wtedy, kiedy wiadome było już, że 
23 DH „Widmo”  (drużyna z tej samej miejscowości) zostanie na pewno 
rozwiązana, postanowiłam mimo wszystko nadal działać. Moim marzeniem 
była własna drużyna, a zmobilizowałam się do jej stworzenia podczas zlotu 
w Kielcach i cóż... 
 Od września 2007 roku rozpoczęły się pierwsze, prowizoryczne 
zbiórki. Było dla mnie, drużynowej, zupełnie nowe doznanie, ponieważ
najczęściej to tylko uczestniczyłam w zbiórce, a nie sama ją prowadziłam. 
Pamiętam, że nie potrafiłam jeszcze dobrze grać na gitarze, ale widząc, 
że zawsze ktoś przychodził na zbiórkę mobilizowałam się – ćwiczyłam 
grę i organizowałam zbiórki – na dworze, w lesie, w Gminnym Ośrodku 
Kultury... – jak tylko się udawało. 
 I w listopadzie 2007 roku rozkazem ówczesnego komendanta hufca hm. 
Mirosława Wywijasa został otwarty okres próby drużyny, a zakończony 
kolejnym rozkazem w kwietniu. W taki sposób zaczęła się historia
24 Drużyny Harcerskiej „Lampart” i trwa ona po dziś dzień. ;-)

 Drużyna jest wielopoziomową, w jej szeregach znajdą się i zuchy, 
i harcerze, również i starsi, jak i wędrownicy, chociaż tych ostatnich jest 
najmniej. Tak duża różnorodność drużyny nie koliduje się z jej aktywnym 
działaniem. Harcerze udzielają się w życiu gminy Przewóz, ale swoją 
inicjatywą wychodzą również poza obręb gminy. 
 Udział w licznych imprezach hufcowych, w ciągu tych trzech lat, m.in. 
w takich jak: Harcbit, zimowiska i kursy zastępowych, biwaki okazjonalne 
oraz gry patrolowe świadczy o aktywności drużyny. Ale mało tego, 
staramy się, aby było słychać o nas również w chorągwi, a pomaga nam 
w tym chociażby udział w zlocie chorągwianym w Gorzowie tegorocznego 
czerwca bądź udział w grach fabularnych. Drużyna nasza rok w rok 
wyjeżdża również po Betlejemskie Świateło Pokoju i później, jako Strażnicy 
tegoż światła rozprowadzają je razem z paczkami dla dzieci po domach 
gminnych miejscowości. Wraz ze Strażakami pełnią Wartę przy Grobie 
Pańskim oraz pomagają przy uroczystościach związanych z Wielkanocą.  
Ostatnio braliśmy udział przy organizowaniu „Dnia Harcerskiego” dla dzieci 
niepełnosprawnych z okazji XVIII Ogólnopolskim Festiwalu Piosenki dla 

8 sierpień 2010



H I S T O R I A  D R U Ż Y N Y

Dzieci Specjalnej Troski w Lubsku oraz w uroczystości Forsowania Nysy 
Łużyckiej w Przewozie. 

 Staramy się i trwamy, dbając o to, aby harcerski duch zawsze towarzyszył 
naszej drodze. 

Emilia Pieńko 
Drużynowa 24 DH „Lampart”
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Historia
40 DH „KORCZAKI”
 Jesteśmy Drużyną Harcerską Korczaki, która została reaktywowana 
29 października 2001 r. Działamy przy Szkole Podstawowej w Złotniku. 
Wcześniej przy tej szkole istniał szczep, który liczył 5 drużyn. Z tych drużyn 
zrodziła się jedna która zawiesiła swą działalność w 1999 roku i po dwóch 
latach się reaktywowała. W międzyczasie istniała gromada zuchowa 
„Przyjaciele Zielonego Lasu”. Po reaktywacji drużynową została Katarzyna 
Jarosz i jest nią do dziś. Zmieniał się też skład osobowy drużyny, ale od kilku 
lat trzon drużyny jest stały i praktycznie niezmienny. Aktualnie posiadamy 
jeden zastęp starszoharcerski i dwie szóstki zuchowe. 
 Nasza drużyna ma czerwone barwy drużyny, ponieważ promieniujemy 
miłością i ogniem do zdobywania nowych doświadczeń. Nasze motto brzmi: 
„Istniejesz o tyle, o ile realizujesz się w działaniu”. Nasz okrzyk brzmi: 
„Czuwaj duszo, pikła nie ma a Korczaki wykazać się trzeba”. Na zbiórkach 
często śpiewamy, pląsamy i nieźle w piłkę gramy. Sprawności i stopnie 
zdobywamy a przy tym zawsze dobry Humor mamy ! Zresztą sprawdź 
sam... ZAPRASZAMY !!!
 Nasza drużyna w swojej  9- letniej pracy wiele zrobiła. Uczestniczyliśmy 
w wielu imprezach i uroczystościach w obrębie hufca, chorągwi a także 
wychodziliśmy naprzeciw zapotrzebowaniom lokalnym. Rokrocznie 
uczestniczymy w takich imprezach jak: Rajd Szlakiem Osadników 
Wojskowych, Harcbit, Dzień Myśli Braterskiej, Wigilia, Roznoszenie 
Betlejemskiego Świateło Pokoju oraz w wielu innych. Reprezentowaliśmy 
nasz hufiec na Festiwalach Piosenki w Nowych Czaplach oraz Żaganiu, 
uczestniczyliśmy w obchodach 50-lecia Chorągwi, Zlocie Chorągwi 
w Gorzowie Wielkopolskim oraz w Zlotach 35-lecia nadania imienia 
oraz 60-lecia Hufca Żary.  Pomagamy przy Zlotach NS w Świbnej oraz 
promujemy harcerstwo na terenie szkół żarskich. Wychodzimy naprzeciw 
zapotrzebowaniom uczniów SP w Złotniku, organizując biegi, podchody 
i imprezy andrzejkowe, naprzeciw społeczności lokalnej, pomagając 
przy organizacji imprez tj. Hubertus, Dożynki, sprzątanie cmentarzy. 
Wystawialiśmy również Misterium Męki Pańskiej przed Wielkanocą. 
W ramach podziękowań za pomoc przy odbudowie domu, który spłonął 
w pożarze, pełniliśmy warty przy grobie Pańskim i przygotowywaliśmy 
oprawy Mszy Świętych na różne uroczystości. Dodatkowo już od dwóch lat 
jesteśmy najlepszą drużyną w Hufcu. Nie zabrakło naszych przedstawicieli 
na licznych kursach, zimowiskach,  rajdach, warsztatach. Jesteśmy zawsze 
tam, gdzie coś się dzieje i gdzie nas potrzebują. 
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 Nie zapominamy też o sobie. Urządzamy liczne ciekawe zbiórki, imprezy 
we własnym gronie, ogniska, wędrówki oraz biwaki, na które zapraszamy 
zaprzyjaźnione drużyny.  Swoje ciekawsze imprezy i wydarzenia skrzętnie 
opisujemy w Gońcu. 

Z harcerską tradycją będziemy dążyć w nowe, lepsze jutro…

Kadra drużyny
Drużynowa: phm Katarzyna Jarosz
Przyboczna: pion.: Paulina Siemińska
Zastępowa: trop. Paulina Jędrzejewska

       phm. Katarzyna Jarosz
      drużynowa 40 DH KORCZAKI
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Wywiad z druhem
hm. Tadeuszem 
Daszkiewiczem
Najstarszym, czynnie działającym 
instruktorem hufca Żary

Dlaczego dh wstąpił do harcerstwa?
Wstąpiłem do harcerstwa w 1936 roku 
z zamiłowania. Później miałem przerwę od 
1950 do 1956 roku. W styczniu 1950 roku 
przekazałem ZHP do ZMS. Dopiero w 56 
w grudniu nastąpiła przemiana i harcerstwo z powrotem powróciło. 
Przeżyłem w swoim harcerskim życiu wiele funkcji – zastępowego, 
przybocznego, drużynowego 1 DH im. Puławskiego w Szkole Budowlanej, 
szczepowego, członka komendy hufca, hufcowego, kierownika referatu 
harcerskiego. 

Jakie były początki druha w harcerstwie? 
Wstąpiłem do harcerstwa w 1936 roku gdy miałem 11 lat. Pierwsze 
Przyrzeczenie Harcerskie miałem składać w Brzuchowicach pod Lwowem 
w 1938 roku na obozie u Dominikanów. Aby złożyć Przyrzeczenie 
musieliśmy w nocy znaleźć sztandar. Wtedy mi się nie udało ale w następnym 
roku się udało – sztandar był schowany w  dziupli w drzewie. Po wojnie 
przyjechałem do Żar 15.10.1945 roku. Spacerując po mieście, poznałem
dh Pichlera, z którym stworzyliśmy razem pierwszą Komendę Hufca. 
Siedziba Komendy była u dh Pichlera w willi obok czerwonego Kościoła 
w Żarach. Pierwszy obóz został zorganizowany w 1946 roku w Dobruszowie 
Wielkim. Kiedyś w był oddzielnie hufiec męski i żeński i obozy również 
było oddzielne ale blisko siebie więc chodziło się wieczorami na podchody 
do dziewczyn. Bardzo dużo miłych wspomnień mam z tych czasów. 

Jakie były podstawowe zadania harcerstwa na początku działalności 
naszego hufca?
Głównymi zadaniami harcerstwa było powołanie nowych drużyn oraz 
poszukiwania chętnych na funkcje drużynowych i oczywiście przeszkolenie 
kadry. 
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Czy na początku działalności hufca było więcej osób w hufcu czy 
mniej?
Na początku wiadomo drużyn było mało ale z miesiąca na miesiąc hufiec się 
rozrastał. Drużyny były liczne i było ich dużo. Na każdym kroku widać było 
harcerza. Zaraz po wojnie autorytet harcerstwa był bardzo duży. Harcerstwo 
było święte. Wszyscy, począwszy od szkoły a na magistracie skończywszy, 
szanowali harcerzy. Burmistrz robił wszystko, aby dla harcerzy cos zrobić, 
w czymś pomóc. 

Co się zmieniło od tamtych czasów?
Kiedyś były bardzo liczne drużyny – 5 lub 6 zastępów a czasami nawet więcej. 
Nawet w Zielonym Lesie został znaleziony oryginał listu pozostawionego 
przez jedną z drużyn z wszystkimi podpisami członków i nazwami zastępów 
– 6 zastępów. Teraz drużyny są nieliczne. Kiedyś były również zbiórki 
alarmowe, których dzisiaj nie ma. Zbiórki robiono po południu lub w nocy 
i każdy musiał być inaczej się go pozbywano z drużyny. Jak ktoś wstąpił 
do ZHP to był związany na długie lata. Drużyny były bardzo rozśpiewane. 
Na obozie w NRD wzięto nas nawet za szkołę muzyczną. Na obozach 
trzeba było samemu utrzymywać porządek. Nie było kucharek – harcerze 
zdobywali różne sprawności i kształcili nowe umiejętności. Wszyscy byli 
umundurowani teraz jest różnie. Ja jako instruktor jadąc na zebranie do 
KCh nigdy nie wiedziałem gdzie będzie spotkanie. Na dworcu dostawałem 
mapę i musiałem się wstawić o określonej godzinie w określonym miejscu. 
Musiałem też przechodzić sprawdziany wiedzy, ale to była największa 
frajda i masa przygód. W pierwszym ogólniaku była 122 drużyna, która 
składała się z samych drużynowych i przybocznych. Tam wszyscy szli na 
praktykę, można się było wiele nauczyć. Teraz tego nie ma – jest za dużo 
teorii a za mało praktyki. 

Jak wyglądało umundurowanie w tamtych czasach?
Kiedyś wszyscy byli umundurowani. Rodzice robili wszystko, aby dziecko 
posiadało mundur. Jeśli nie było ich stać na kupno oryginalnego munduru to 
kupowali materiał i sami szyli. Były koszule mundurowe i krzyże wypukłe 
numerowane. My należeliśmy pod Wrocław więc mieliśmy numerację 
wrocławską. Dziewczynki czasami nosiły zielone mundury jak chłopcy  
bo szarego nie można było dostać. Instruktorzy nosili zielone wojskowe 
mundury. 

Jakie problemy miało harcerstwo kiedyś a jakie dziś?
Nie było dotacji. Aby wyjechać na obóz cała drużyna biegała po deptaku 
i zbierała pieniądze. Na obozy mieliśmy towar – czekoladę twarda, że 
można ją było siekierą rąbać. Zaopatrzenie dostawaliśmy gratis. My 
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tylko musieliśmy załatwić sobie chleb i mięso. Wszystko chowane było 
w ziemiance lub w kance w jeziorze. Obozy trwały 26 dni i nikt nie chorował. 
Wszyscy myli się w rzece. Dziś są dotacje ale i więcej biurokracji i duże 
wymogi sanepidu. No i więcej dzieci choruje. 

Co myśli druh na temat współczesnego harcerstwa?
Współczesne harcerstwo jest małe. Drużyny są mało liczne, nierozśpiewane, 
brakuje umundurowania. Kiedyś rodzice robili wszystko, aby harcerz miał 
mundur teraz jest inaczej. 

Jakiej rady mógłby druh udzielić współczesnemu harcerzowi?
Przyszły harcerz musiałby się porządnie zastanowić i przeanalizować Prawo 
i Przyrzeczenie Harcerskie – jak należy pełnić służbę Bogu i Ojczyźnie. 
Kiedyś w każdą niedziele cała drużyna szła do kościoła, a teraz każdy ma 
inne zapatrywania. Dzisiaj psuje harcerstwo technologia. Kiedyś dzieci 
i młodzież nie miały gdzie iść, szli do ZHP. Zbiórka drużyny była święta 
a teraz każdy woli siedzieć przed komputerem lub telewizorem. 

Dlaczego druh do tej pory jest czynnym instruktorem?
Jestem bardzo związany z ZHP, nie mógłbym odstąpić od pracy w tej 
organizacji. To całe moje życie. Bardzo jestem zadowolony, gdy ktoś 
przechodząc obok powie „Czuwaj”. Teraz to rzadkość. 

Dziękujemy za poświęcony czas i za najlepszą lekcję historii harcerstwa, 
bo opowiedzianą przez jej uczestnika. Życzymy wiele zdrowia i dalszej 
wędrówki po harcerskim szlaku. 

                                                                                               Harcerze 
z 40 DH KORCZAKI
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Sondaż uliczny
Przeprowadziliśmy sondaż uliczny wśród mieszkańców miasta Żary aby 
przekonać się czy harcerstwo w dzisiejszych czasach jest widoczne. Oto 
jakie uzyskaliśmy odpowiedzi:

Czy harcerstwo dzisiaj widoczne? 
Harcerstwo jest mało widoczne zwłaszcza w Żarach,
Jest mało widoczne, za mojej młodości wszędzie było widać harcerzy – 
prawie 1/3 szkoły była w harcerstwie,
Nie jest widoczne,
Jest widoczne,
Harcerz powinien być widoczny, nie wstydzić się munduru, powinien 
pomagać – dziś harcerze są mało widoczni,
Nie jestem z Żar ale uważam, ze są widoczni,
Widoczne było w  Warszawie podczas pochodów i pomocy po katastrofie 
Smoleńskiej w Żarach raczej bieda,
Tak zauważalne było przy katastrofie. W Żarach rzadko jest widoczne,
Harcerstwo jest bardzo widoczne, szczególnie w Warszawie podczas 
pomocy po tragedii w Smoleńsku ale w Żarach też jest widoczne. Harcerze 
jeżdżą do Świbnej, na obozy, pomagali przy powodzi w 1997 roku, 
pomagają ludziom.

Co można by było zrobić aby było widoczne?
Trzeba patrzeć więcej na zainteresowania dzieci i młodzieży, organizować 
więcej festiwali piosenki, rajdów rowerowych,
Trzeba robić więcej ciekawych naborów,
Harcerze powinni częściej chodzić w mundurach,
Trzeba wprowadzić więcej konkurencji, ciekawych zajęć np. o pierwszej 
pomocy, więcej obozów i zlotów dla harcerzy,
Trzeba zorganizować jakieś ciekawe akcje,
Trzeba powiesić reklamy harcerstwa w równych widocznych miejscach, 
w szkołach, w mieście, zareklamować np. na pulpicie komputerów 
w pracowniach informatycznych. 

Większość ankietowanych uważa, ze harcerstwo jest widoczne 
w Warszawie ale w Żarach jest mało widoczne. Dlatego też skorzystamy 
z chęcią z ciekawych pomysłów jakie nam podsunęli i spróbujemy poprawić 
nasz wizerunek i bardziej wypromować to co robimy na co dzień. Mamy 
nadzieję, ze uda nam się pozyskać nowych członków aby było nas widać. 
Serdecznie wszystkim dziękujemy. 

 Bajkowi regaliści
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