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Związek Harcerstwa Polskiego                                                                                             Żary dn. 30.01.2006r 
       Komendant  Hufca 
Im. II Armii Wojska Polskiego 
              Ż A R Y 
                      
 
                             
 Wyjątki z rozkazu Komendantki Chorągwi Ziemi Lubuskiej. 
 9.1. Na podstawie § 22 statutu ZHP zaliczam służbę instruktorska za rok 2005  
 hm. Mirosławowi Zengielowi – Komendantowi Hufca ZHP Żary im II Armii Wojska Polskiego 
2..5.Powołanie sztabu. 
2.5.1. Powołuje Sztab Harcerskiej Akcji Zimowej w Hufcu ZHP Żary „ZIMA *2006”. 
             Hercik Wojciech hm           - Przewodniczący; Z-ca Komendanta Hufca 
             Daszkiewicz Tadeusz hm.   - Skarbnik 
             Krystian Czerwiński pwd.   - Sekretarz Sztabu; instruktor Hufca. 
7. Harcerska Akcja Zimowa. 
7.1.1. Mianuję: 
hm. Mirosława Zengiela  Komendantem Hufcowego Zimowiska w Krakowie w okresie 14.02.-21.02.06r. 
hm. Wojciecha Hercika Komendantem Kursu Funkcyjnych w Świbnej w terminach 10.02.-25.02.06r. 
9. Zaliczenie służby instruktorskiej. 
           Zaliczam służbę instruktorską za rok 2005 następującym druhnom i druhom. 
 
L.p. Nazwisko i imię Stopień Funkcja 

1. Andruszkiewicz Irena phm. Członek Kręgu „Watra” 

2. Biegański Adam pwd. Szef HKSRD 

3. Bogdanowicz Sławomir pwd. Redaktor „Gońca” 

4. Bogdanowicz Joanna pwd. Członek Kręgu 

5. Bryś Bożena phm. Członek Komendy Hufca 

6. Bryś Waldemar dh Starszyzna 

7. Cieślak Halina pwd. Drużynowa 

8. Czerwiński Krystian pwd. Drużynowy  

9. Daszkiewicz Tadeusz hm. Skarbnik Hufca 

10. Delak Aneta phm. Sekretarz Hufcowej Kom. Rew. 

11. Dobrewski Grzegorz phm. Członek Komisji Stopni 

12. Domaradzka Zofia hm. Członek Kręgu ”SENEX” 

13. Drewniak Stanisława hm.. Członek Kręgu „SENEX” 

14. Galicka Wanda hm.. Członek Kręgu ”SENEX” 

15. Gonia Maria hm.. Drużynowa  

16. Gowdziak Helena hm.. Skarbnik ZD Jasień 

17. Grabowska Katarzyna pwd. Drużynowa 

18. Grad Adela dh Senior 

19. Gowdziak Helena hm. Skarbnik ZD Jasień 

20. Gruber Joanna pwd. Instruktor Hufca 

21. Górzyński Tomasz dh Członek Redakcji „Goniec” 

22. Hercik Ewa pwd. Instruktor Hufca 

23. Hercik Kacper dh Drużynowy  

24. Hercik Wojciech hm.. Z-ca Komendanta Hufca 

25. Jakubowski Jan pwd. Drużynowy 

26. Jankowiak Artur pwd. Instruktor Hufca 

27. Januszewicz Tomasz pwd. Członek „Czerwone Bractwo” 
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28. Jarosz Katarzyna pwd. Drużynowa 

29. Karalus Piotr hm.. Komendant ZD Jasień 

30. Karpińska Helena hm..  Instruktor Hufca 

31. Kędzierski Zbigniew dh Senior 

32. Kędzierska Zofia dh Senior 

33. Klisowska Magda opwd. Drużynowa  

34. Klisowska Mirosława phm. Członek HKR 

35. Kłodnicka Jadwiga phm. Członek Kręgu „SENEX” 

36. Kochanowski Ryszard hm. Członek Kręgu ”SENEX” 

37. Koszalik Ewa dh Drużynowa 

38. Korolik Irena hm.. Członek Komendy ZD Jasień 

39. Kowalska Lidia dh Drużynowa 

40. Kurkiewicz Elżbieta hm. Drużynowa 

41. Łabuda Marzena dh Drużynowa  

42. Lenda Sylwia pwd. Członek Kręgu Instr. 

43. Lenczyk Emilia pwd. Instruktor Hufca 

44. Lewicki Janusz hm. Drużynowy 

45. Markowska Małgorzata hm. Sekretarz HKSI 

46. Marszałek Andrzej hm. Drużynowy  

47. Mikoś Elżbieta phm. Drużynowa  

48. Mużyłowska Helena hm.. Członek Kręgu ”SENEX” 

49. Nowakowski Dawid pwd. Drużynowy 

50. Orłowski Rudolf hm.. Z-ca Przewodniczącego HSI 

51. Pawłowicz Sławomir hm. Drużynowy 

52. Pietrzak Joanna hm. Członek Kręgu Instr. 

53. Pilarski Grzegorz pwd. Drużynowy 

54. Popławska Danuta pwd. Drużynowa 

55. Ramirez Angelika Hm. Czł.HKSI 

56. Rutkowska Agnieszka dh Drużynowa  

57. Rupieta Jadwiga hm. Z-ca Przewodniczącego HSH 

58. Ryzińska Elżbieta hm. Członek Komendy ZD Jasień 

59. Rzetecki Arkadiusz dh Kapelan Hufca ZHP Żary 

60. Senyk Michał hm. Przewodniczący HKR 

61. Senyk Emilia hm.. Członek Kręgu „SENEX” 

62. Skiba Mirosław phm. Drużynowa 

63. Stackiewicz Adrian pwd. Drużynowy  

64. Stupkiewicz Helena hm.. Przewodnicząca HKSI 

65. Strojek Stefania hm. Członek Kręgu „SENEX” 

66. Szymański Arkadiusz phm. Instruktor Hufca 

67. Szymański Łukasz dh Instruktor Hufca 

68. Ślązak Katarzyna pwd. Drużynowa  

69. Ślemp Kazimierz hm. Członek HKSI 

70. Tur Marcin pwd. Przewodniczący Kręgu „ŁEMKAM” 

71. Walaszczyk Michał opwd. Drużynowy 

72. Warlińska Halina hm Członek Kręgu ”SENEX” 

73. Wąchała Maria dh Senior  
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74. Wieczyńska Halina hm. Drużynowa 

75. Wiśniewska Marta hm. Kwatermistrz ZD Jasień 

76. Wiśniewski Jerzy hm. Przewodniczący Kręgu ”SENEX” 

77. Wiśniewska Irena dh Członek Senex 

78. Wleklińska Renata phm. Drużynowa 

79. Wojtaszewska Regina hm.. Sekretarz HSH 

80. Wocal Marcin hm. Członek Komendy ;drużynowy 

81. Wywijas Mirosław pwd. Członek zespołu „Gońca” 

82. Zabawa Ewa dh Drużynowa 

83. Zengiel Krystyna hm. Przewodnicząca Kom.Kształcenia 

84. Zengiel Kamil opwd. Drużynowy  

85. Żywek Ewelina opwd. Drużynowa 

86. Żurawski Jerzy pwd. Drużynowy  

  
 
                                                                                        
 
 
 
 
 

hm. MIROSŁAW ZENGIEL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dnia 21 grudnia 2005 roku o godzinie 1200 przed ratuszem odbyło się przekazanie 
Betlejemskiego Światełka Pokoju władzom miasta Żary, na ręce Burmistrza Romana 
Pogorzelca. Tradycyjnie, przed przekazaniem, Światełko zostało dostarczone żarskim 
instytucjom i placówkom przez Harcerski Klub Służby Ruchu Drogowego.         
Punktualnie o 1200 samochód straży miejskiej wjechał na plac ratuszowy i odbyło się 
uroczyste przekazanie. Po krótkim przemówieniu Burmistrza światełko zostało 
przeniesione do galerii wystaw ŻDK na „deptaku” i tam wystawione pod opieką warty 
harcerskiej. Wartę pełnili harcerze z drużyn „ESKA IV”, „Tygrysy”, „Dżungla” i innych 
drużyn z naszego hufca. W harcówce, gdzie druhowieństwo czekało na swoją kolej, było 
dużo śmiechu, wszystko przebiegało w miłej atmosferze. 

 
 
                                                                                 odkr. WOJCIECH LALEK 

6 ŻDH „ESKA IV” im. A. Kamińskiego 
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W tym roku, jak i podczas każdej innej zimy, odbyła się Wigilia Hufcowa, mająca na 
celu uczczenie tego jakże wspaniałego Święta Bożego Narodzenia w naszym harcerskim 
gronie. Uroczystość ta odbyła się dnia 22.12.2005 roku w Gimnazjum nr 2 w Żarach. Cała 
impreza była przeprowadzona pod kątem atmosfery i obrzędowości świątecznej. 

Na samym początku uczestnicy mieli okazję obejrzeć jasełka przygotowane przez 
uczniów z tegoż gimnazjum. Następnie wysłuchaliśmy dyrektora goszczącej nas szkoły, a 
zarazem komendanta KH ZHP Żary – hm M. Zengiela i zaproszonego księdza. Punktem 
kulminacyjnym okazało się dzielenie opłatkiem. Wspaniałą atmosferę budował fakt, że 
mieliśmy okazję porozmawiać, podzielić się opłatkiem i złożyć sobie nawzajem 
najserdeczniejsze życzenia i z bliskimi, znanymi nam dobrze harcerzami, i z tymi, których 
nie mamy okazji widzieć na co dzień , z tymi, których znamy tylko z widzenia, albo 
wcale, jak i z tymi, o których często się słyszy – z wysoko postawionymi osobami z Żar i 
okolic. Jak co roku impreza odbyła się przy obficie nakrytym stole oraz w bardzo miłej 
atmosferze.  

Na Wigilii „pokazali się” przedstawiciele prawie wszystkich drużyn naszego hufca, 
dlatego było nas dość wielu. W międzyczasie obdarowaliśmy się wcześniej 
przygotowanymi w drużynach kartkami świątecznymi by dopełnić tej corocznej tradycji, 
wykazać swój szacunek i z miłym akcentem pozostać w pamięci osób, na których nam 
zależy....     
 

odkrywca MICHAŁ WALL  
11 ŻDH „Wilki” 

 
 
 
 
 
 
 

 
W dniu 24. grudnia. 2005 roku  spotkaliśmy się w gronie kilku osób w żarskim 

Hufcu, aby udzielić krótkiego wywiadu dla żarskiej telewizji. Mieliśmy mówić o tym, 
dlaczego piszemy do naszej harcerskiej gazety „Goniec”, a przede wszystkim o czym 
piszemy. Nasz reportaż ukazał się jeszcze tego samego dnia w telewizji. Puścili nasze 
wypowiedzi w całości, poza wypowiedzią jednego kolegi. Uważam, że wszyscy powinni 
brać czynny udział w pisaniu do „Gońca”, ponieważ wszyscy harcerze mogą wiedzieć co 
ich ominęło, a osoby piszące dzielą się z nimi swoimi własnymi odczuciami                       
i przemyśleniami.  

 
6 ŻDH „ESKA IV” im. A. Kamińskiego 
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W dniach 13-15 stycznia 2006 odbył się kurs zastępowych w Złotniku. W dniu 
przyjazdu na miejsce czyli do szkoły, zobaczyliśmy, gdzie będą odbywały się zajęcia               
i gdzie będziemy spać. Potem poszliśmy na pierwsze zajęcia. Były one o piosenkach, 
zabawach i pląsach. Dowiedzieliśmy się, jak uczyć gier i zabaw swoich harcerzy                     
z zastępów. Następnie podzielono nas na grupy, w których mieliśmy przygotować dwie 
nieznane nikomu zabawy. Polegały one np. na wyciągnięciu z czyjejś kieszeni zawartości 
i odgadnięciu do kogo dana kieszeń należy. W tym samym dniu zostaliśmy podzieleni na 
trzy zastępy i mieliśmy wybrać zastępowych. Po zajęciach zjedliśmy pyszną kolację 
przygotowaną przez drużynę „ Korczaki”. Poznaliśmy też tradycje tej drużyny. Po kolacji 
były kolejne zajęcia, a po nich poszliśmy się umyć i szybko zasnęliśmy. 
 Następnego dnia w sobotę, po przebudzeniu zjedliśmy śniadanie, a po nim ubraliśmy 
się w mundury, by udać się na kolejne ciekawe zajęcia. Tematyka obejmowała tradycje, 
zwyczaje oraz obrzędy harcerskie. Poznaliśmy definicję tych słów oraz dowiedzieliśmy 
się jak dzielimy tradycje, zwyczaje i obrzędy oraz jak można je stworzyć we własnym 
zastępie. Opowiedzieliśmy sobie również o tradycjach w naszych drużynach i zastępach. 
Dowiedzieliśmy się też, jak te tradycje pielęgnować i co robić, by spełniały swoją rolę. 
Następnie wypisaliśmy nasze pomysły na to co może być obrzędowe w zastępie. Na liście 
znalazły się między innymi: pagony, proporzec, totem, szyfr i wiele innych. Po chwili 
dowiedzieliśmy się, że na podstawie tych zagadnień mamy stworzyć nasze zastępy. Potem 
mieliśmy chwilkę czasu na ubranie się w kurtki, po czym ruszyliśmy na zwiedzanie 
Złotnika. Zobaczyliśmy jego najważniejsze obiekty, np. sklepy, dom sołtysa, cmentarz, 
stary i nowy kościół, pomniki. Poznaliśmy też historie związanymi z niektórymi z tych 
miejsc. Po tym spacerze wróciliśmy do szkoły, dowiedzieliśmy się, że mamy zrobić mapę 
okolicy z uwzględnieniem miejsc, które widzieliśmy. Dostaliśmy wolny czas, więc 
zabraliśmy się do zrobienia naszych zadań. Ale po chwili wszystkie zastępy zebrały się by 
wybrać wspólnie nazwę drużyny i do niej dopasować nazwy zastępów. Prawie 
jednomyślnie wybraliśmy :”Arkadię” , czyli krainę wiecznego szczęścia. Potem na nowo 
zabraliśmy się do wyznaczonych zadań. Następnie poszliśmy na obiad, a po nim na 
wykład o symbolice  Krzyża Harcerskiego, lilijki oraz plakietek WAGGGS i WOSM. 
Dowiedzieliśmy się i przypomnieliśmy sobie co oznaczają poszczególne elementy. Potem 
znów mieliśmy chwilę wolną, w czasie niej jedni grali w siatkówkę, a drudzy dokańczali 
powierzone im zadania. Następnie udaliśmy się na kolejny wykład. Dotyczył on struktury 
ZHP. Poznaliśmy jego hierarchię i budowę oraz funkcje. Potem poszliśmy na kolację,              
a po niej na świecowisko, na którym każdy z zastępów pokazywał efekty swojej pracy. 
Bawiliśmy się też na nim i pląsaliśmy.  
         Następnego dnia po śniadaniu poszliśmy na kolejne zajęcia. Były one o tworzeniu 
książki pracy zastępu i dokumentacji zastępu. Dowiedzieliśmy się jakie są dokumenty w 
zastępie i jak się tworzy książkę pracy zastępu, oraz co jest w niej zawarte. Po wykładzie 
zrobiliśmy porządek. Następnie udaliśmy się na apel kończący kurs. Dowiedzieliśmy się 
na nim, że mamy w zastępach między kursami przygotować kronikę, proporzec oraz 
książkę pracy zastępu. Potem stopniowo opuszczaliśmy szkołę, by udać się do domu.            

SABINA RYBAK 
z 6 ŻDH „ESKA IV” im. A. Kamińskiego 
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„Przy innym kręgu w inną noc  do zobaczenia znów” – to słowa znanej  piosenki 
harcerskiej, która była również śpiewana na  kursie skarbników Hufca Żary. Odbył się  on 
w Ośrodku „Leśny Dwór” pod kierunkiem hm. Krystyny Zengiel w dniach                      
27 – 29 stycznia 2006 r. 

Na zaproszenie druhny Krystyny zajęcia prowadzili Komendant Hufca hm Mirosław 
Zengiel, księgowy pwd. Grzegorz Pilarski, a wieczory harcerskie i grę terenową 
zorganizował pwd. Krystian Czerwiński. 

Bardzo poważną tematykę związaną z dokumentacją finansową, gospodarką 
finansową drużyny, pozyskiwanie środków, składki harcerskie w drużynie i ich 
dokumentowanie prowadzący starali się przybliżyć nam w sposób jak najprostszy                    
i zrozumiały. 

To co w tematyce wydawało się bardzo trudne to dla osób, które wyróżniają się 
systematycznością starannością stało się dziecinnie łatwe. Uczestnicy spotkania nauczyli 
się wypełniać podstawową dokumentację finansową drużyny, opracowali  preliminarz 
budżetowy biwaku. Dowiedzieli się również jak ich rodzice, dziadkowie i sąsiedzi mogą  
na konto ich drużyn przekazać 1% ze swojego podatku. Po tym kursie potrafią rozróżnić 
rachunek od faktury  i czym jest zwany przez księgowych  druk KP. Dowiedzieli się jak 
pozyskiwać sprzęt i jak go dokumentować-co to jest protokół kasacyjny, protokół  
zdawczo –odbiorczy, czy spis roczny z natury. Na zakończenie druhna Krystyna nauczyła 
wszystkich jak wypełnić dokument bardzo ważny ,a mianowicie- Roczne sprawozdanie 
finansowe drużyny, które każda drużyna musi złożyć do Komendy Hufca, w każdym 
roku, przy spisie harcerskim. 

Mimo tych poważnych tematów  na kursie panowała harcerska atmosfera, bo 
uczestnicy kursu to  harcerze  z Żar, Niwicy, Górzyna, Lipinek Łużyckich, Grabika            
i Piotrowa. Starli się piosenką, zabawą przy kominku umilić czas, nauczyć innych nowych 
zabaw, stworzyć niepowtarzalny krąg skarbników hufca. Łączy ich troska o wspólnie 
wypracowane dobro w drużynie w postaci składek harcerskich, darowizn, 
wypracowanych własnych funduszy, sprzętu biwakowego drużyny, łączy ich taka cecha 
jak skrupulatność, dokładność i systematyczność. 

Wszyscy uczestnicy kursu otrzymali zaświadczenie o ukończeniu kursu skarbników            
i  mogą prowadzić  dokumentację finansowa drużyny w swoim środowisku 

Wierzymy, że z hufcowego kręgu skarbników wyrosną przyszli księgowi, 
pracownicy banków, ludzie, którzy kiedyś będą układać budżety miasta, gminy, a na 
pewno potrafią ułożyć  budżet domowy. Jeżeli pozostałe drużyny harcerskie naszego 
hufca i hufców naszej chorągwi  poczują potrzebę szkolenia swoich skarbników chętnie 
podejmiemy się powtórzyć taki kurs dla innych – zapewniamy, że warto. 
 
Uczestnicy i organizatorzy Kursu Skarbników 

 
 

(g.c.) 
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W Świbnej, w ośrodku „Leśny Dwór” w dniach 27-29.02.2006r. odbył się Hufcowy 

Kurs Skarbników. Miał on na celu przygotowanie harcerzy do pełnienia funkcji skarbnika 
w drużynie. Na kursie tym byli  przedstawiciele wielu drużyn naszego hufca, a nawet było 
i po kilka osób z jednej drużyny. Panowała tam miła atmosfera mimo tego, iż mieliśmy 
trudne zajęcia o tematyce związanej z finansami. 

Oczywiście, nie zabrakło ani wykładów praktycznych, ani wykładów teoretycznych, 
jak i świecowisk i gry terenowej.  Choć mieliśmy ciężki, napięty plan i tak udało nam się 
wspólnie pobawić. Świecowiska w kręgu finansistów minęły nam pod katem zabaw                  
i pląsów, a gra terenowa miała na celu utrwalenie umiejętności posługiwania się szyframi. 
W tym celu podzieleni byliśmy na mniejsze patrole. Czekały na nas 4 punkty z tekstami 
do przetłumaczenia. Wszystkie patrole ten wymarsz potraktowały również, jako 
doskonały czas na harce w śniegu, co oczywiście wszystkim wzmogło dobry humor. 
Podczas długich wykładów uczestnicy kursu dowiedzieli się: jak rodzic i znajomi mogą 
przekazać 1% z podatku na ich drużynę, jak zaplanować finansowo biwak, jak rozróżnić 
rachunek i fakturę VAT, jak rejestrować zbierane składki harcerskie oraz jaki jest cel ich 
zbierania. Byśmy mogli jeszcze lepiej przygotować się do funkcji skarbnika nauczono 
nas: co to jest przychód i rozchód, jak dokumentować wszystkie dochody i przychody 
finansowe w drużynie, jak założyć i jak prowadzić dokumentację finansową drużyny oraz 
jak wypełnić roczny finansowy raport drużyny, który mamy złożyć w grudniu                       
do Komendy Hufca. 

Na zakończenie kursu otrzymaliśmy również gotowce przydatnych dokumentów                
do książki finansowej drużyny oraz potwierdzenie udziału w kursie skarbników, co nas 
upoważnia do pełnienia tej odpowiedzialnej funkcji. 
Mimo tego, iż przez większą ilość czasu zajmowaliśmy się trudnymi sprawami 
finansowymi, bardzo miło spędziliśmy ten czas. Oczywiście, gdy nadszedł moment 
wyjazdu wszyscy bardzo gorąco się żegnali z nadzieją, że już niedługo ponownie                 
się spotkamy. 
 
 
Z harcerskim pozdrowieniem:  
 
 
 

 
 
 
 
 
 

sam. IWONA ZABAWA 
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W dniach 18 – 22 stycznia odbył się XXIX ZRH „Głuchołazy 2006”. Celem rajdu 
było poznanie walorów turystycznych Gór Opawskich i Jeseników oraz integracja miast         
Głuchołazy, Nysa, Prudnik, Zlate Hory, Jesenik, wdrażanie do kultury turystyki i 
czynnego wypoczynku, Kształtowanie zamiłowań do krajoznawstwa i turystyki 
kwalifikowanej, Popularyzacja taniej i ciekawej formy wypoczynku podczas ferii 
zimowych, propagowanie stylu życia zgodnego z Prawem Harcerskim, integracja 
środowisk harcerskich.  

Patrol, którym pojechaliśmy na rajd, uczestniczył w IV trasie wędrowniczej polskiej. 
Trasy wędrownicze różniły się m.in. tym od pozostałych tras, że sami nosiliśmy nasze 
plecaki, jednak te kilogramy na plecach nie zepsuły nam rajdu, a nawet dały większą 
satysfakcję. Naszą wędrówkę rozpoczęliśmy w Prudniku, do którego dotarliśmy                  
po całonocnej podróży pociągiem. Z Prudnika udaliśmy się do wsi Moszczanka. Na 
miejscu spotkaliśmy wiele patroli IV trasy z różnych środowisk harcerskich (m.in.                   
z Kędzierzyna Koźla, Warszawy, Oławy, Gdańska). Pobyt w Moszczance zaczęliśmy od 
apelu inauguracyjnego, po którym obsługa trasy zaserwowała nam gimnastykę. Tego dnia 
odbyło się również świecowisko integracyjne i gra nocna, na której było trzeba odnaleźć 
ukryte osoby.  

Drugiego dnia zawędrowaliśmy na najwyższy szczyt Gór Opawskich – Biskupią 
Kopę (890 m n.p.m.), z której roztaczał się przepiękny widok. Po powrocie do bazy               
w Moszczance każdy patrol prezentował inscenizacje do wylosowanej piosenki – przy 
czym było sporo śmiechu. Następnego dnia ruszyliśmy z plecakami do Charbielina, po 
drodze mijając warte zobaczenia – Żabie Oczko. W Charbielinie każdy patrol prezentował 
jakiś skecz, ćwiczyliśmy również piosenkę o rajdzie napisaną przez jeden patrol na 
jutrzejszy festiwal. Ostatni dzień w Głuchołazach był bardzo ciekawy. Uczestniczyliśmy 
(już wszystkimi trasami) w Rajdowym Festiwalu Piosenki i rockowym koncercie Mery 
Jane. Całą ostatnią nockę było można spędzić w tawernie, gdzie czas mijał na piosenkach                
i zabawach. Rano, 22 stycznia odbył się apel zakończeniowy, na którym była obecna 
opolska telewizja tvp3.  

W czasie wędrówki po trasach przechodziliśmy przez punkty, na których były               
do wykonania różniste zadania, m.in. wspinaczka po linie, ugotowanie kisielu                       
w zaśnieżonych ☺ warunkach polowych, zamaskowanie się całym patrolem w śniegu              
i wiele, wiele innych. Podczas całego rajdu przeszliśmy przez wiele ładnych miejsc jak 
np. Gwarkowa Perć, które mijaliśmy po kolana w śniegu.☺  

Na pamiątkę rajdu każdy uczestnik otrzymał plakietkę do przypięcia na mundurze. 
Rajd ten gorąco polecam wszystkim, którzy lubią wędrówkę po górach i harcerską 
atmosferę. Za rok odbędzie się rocznicowy XXX Harcerki Rajd Zimowy „Głuchołazy 
2007”, na którym naprawdę warto być!!! ☺  
 
 

sam. MARTA JABŁOŃSKA 
Hufcowa Kapituła Stopni Wędrowniczych 
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Drodzy Harcerze i Harcerki! Chciałbym zachęcić Was do przeczytania książki               
pt. „Styl życia” hm. Stefana Mirowskiego. Jest to zbiór kilkunastu gawęd opowiadających 
o harcerskim stylu życia, naprawdę wartych do przeczytania. Książka jest komentarzem 
do Prawa i Przyrzeczenia harcerskiego przełożonym na naszą codzienność, opisuje 
obyczaje i harcerski sposób na życie. Jest bardzo lekką i miło czytającą się lekturą. 
Skłania do refleksji i rozmyślań nad istotą harcerstwa. Jest wspaniałym uzupełnieniem do 
próby. Możemy też sięgnąć po nią bezinteresownie. Napisano ją prostym językiem,                
z młodzieńczą werwą. Przeznaczona jest dla każdego, zarówno dla instruktorów jak                 
i harcerzy z niższymi stopniami, dla młodych i tych troszkę starszych. Każdy znajdzie               
w niej coś dla siebie. Jest tam wiele pamiętnych zdań, które możemy przekazywać 
pokoleniom i harcerzom młodszym, by chcieli razem z nami kroczyć harcerskim 
szlakiem. Przybliża nam postać autora. Jedną z ważniejszych osób w kształtowaniu się 
harcerstwa powojennego. Mam zarówno prośbę, chciałbym abyście również pisali, 
krótkie, proste artykuły do naszej gazetki, dzieląc się ciekawą książką i zachęcając nas do 
przeczytania jej. Mam nadzieje, że sprawdzi się ten sposób, ponieważ nie zawsze mamy 
dostęp, czy wiemy o istnieniu ciekawych książek, a sądzę, że takie działanie pozwoli na 
powiększenie naszej wiedzy i dostrzeżeniu pewnych spraw, których nie dostrzegamy             
w codziennym życiu.  

 
odkr. WOJCIECH LALEK 

 
 
 

Miejsce – ul. Rynek 17; godz. 16.00  
TEMATYKA: 
1.Spis harcerski i  instruktorski                       - za 2006 M.Zengiel. 

a) opłacalność składek harcerskich      - za 2005 W.Hercik 
b)                                  instruktorskich - za 2005 M.Zengiel 

2. Podsumowanie roku finansowego 2005. 
3. Zimowiska. 

a) w Świbnej   
• 10.02. - 18.02.2006 rok – Chorągwiany Kurs Drużynowych - M.Z. 
• 18.02. – 25.02.2006 rok kurs funkcyjnych – zastępowych    - W.H. 

b) w Krakowie.                                                             - M.Z. 
 4. Zjazd Sprawozdawczy Hufca – 24.03.2006 rok                                     - W.H. 
 5. 50 numer „Gońca” – 24.03.2005 w „Hajduku”                                      - SB. 
 6. Tydzień Patrona – Aleksander Kamiński                                               - M.Z. 
 7. 60 – lecie Hufca                                                                                      - K.Z. 
 8. Dokumentacja drużyn oraz innych ciał statutowych Hufca                   - K.Cz. 
 9. Imprezy bieżące                                                                                      - M.Z. 
 10. Propozycje innych tematów wg uczestników spotkania. 

(g.c.) 
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Od 03.02 do 05.02 lutego, w Piotrowie, odbył się wspaniały kurs zastępowych,                 
w którym miałem niezwykłą okazje uczestniczyć. Mimo że odbył się w tamtejszej szkole 
podstawowej, zajęcia całkiem odbiegały od nudnego siedzenia w ławkach i patrzenia na 
zegarek.  Prowadzący zadbali, aby zajęcia były ciekawe, a nawet miejscami „egzotyczne”. 
Prócz nauki był również czas na zabawę , (wojna na śnieżki, pantomima czy nawet 
zwykłe gry i pląsy), uśmiech nie schodził z naszych twarzy do końca.  

Warto również wspomnieć o tematach wykładów, były to min. Styl harcerski, 
Przyrzeczenie i jego wpływ na nasze życie czy bardziej przyziemne jak musztra lub 
zadania zespołowe. Gospodarzami była 4 DH „Ogniste  Smoki”. Mimo że miała osobny 
plan zajęć, ostatnie świecowisko spędziła z nami uczestnikami kursu. Niemałą furorę 
zrobił duet  odkrywca Michał Wall i druhna pwd. Katarzyna Jarosz Ho, którzy sprawili, 
że podczas wieczornej telewizji zamiast czarno-białej wizji pojawił się kolor! 

Niestety w dobrym towarzystwie czas szybko mija i nim się rozejrzeliśmy, trzeba się 
było żegnać. Ten weekend na pewno znajdzie swoje miejsce „na ścianie moich barwnych 
wspomnień”... 

        
Z harcerskim pozdrowieniem  

     
 
 
 
 
 
 

(g.c.) 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zwiastun Betlejemskiego Światła Pokoju***      
 
 
 
 
 
 

 

U W A G A ! ! !  
NOWY NIP 

 
ZHP Komenda Hufca Żary informuje, że zgodnie z decyzją Naczelnika 

i Skarbnika ZHP nr 69/2005 z dnia 15.12.2005 w sprawie przekształcenia jednostek 
samobilansujących się w ZHP w obrębie płatnika  podatku VAT z dniem 1.01 2006 
roku  ZHP Komenda Chorągwi Ziemi Lubuskiej i jej podległa  ZHP Komenda 
Hufca Żary jest płatnikiem VAT  do II Urzędu Skarbowego w Zielonej Górze o  

numerze identyfikacyjnym      929-000-27-49. 
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1         

2    3     

3   4     

4       

5        

6   5     

7 1      

8  2      

  
1. Nazwisko naczelnika ZHP 
2. Osoba zajmująca się finansami drużynie 
3. Kolor sznura „zastępcy drużynowego” 
4. Rodzaj ogniska 
5. „Odznaka” noszona na nakryciu głowy 
6. Obozowa toaleta 
7. Potoczna nazwa kuchni polowej 
8. Biwakowe naczynie 

 
Rozwiązania z naszej krzyżówki należy wypełnić i wysłać na adres redakcji do końca 

miesiąca, na szczęśliwców czekają atrakcyjne nagrody… Jakie? Niech to zostanie 
niespodzianka ;) Pozdrawiamy i życzymy powodzenia w łamaniu sobie głowy  

 
(g.c.) 

 
 
 
 
Dzieci podchodzą do hrabiego spacerującego po parku i wskazując na zamek pytają:  
- Czy pan mieszka w tym zamku?  
- Tak.  
- A czy tam nie ma żadnego straszydła?  
- Nie ma. Jestem jeszcze kawalerem.  

 
 

Hrabia z Janem pojechali na polowanie. Po drodze na rozgrzewkę wypili strzemiennego. 
Widza jelenia. Hrabia wypalił i nie trafił. No to wypili jeszcze raz. Znów widza jelenia. 
Hrabia znów wypalił i nie trafił. Znowu wypili. Jada dalej i widza jelenia. - Hrabio, może 
teraz ja spróbuję? - Dobrze Janie. Jan strzelił i jeleń padł. - Jak to zrobiłeś? - Trzeba 
celować w środek stada... 

(g.c.) 
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W „Gońcu”, WYDANIE 6(47) w miesiącach listopad-grudzień, do artykułu                   
pt. „Kurs Drużynowych III edycja 11-13.11.2005r. – II dzień” wdarł się, niestety, błąd 
dotyczący form pracy z drużyną harcerską. Można przeczytać „...Jednakże ten zwiad 
można by było chyba zastąpić (i powinno być tak nawet lepiej) słowem wywiad, gdyż 
mieliśmy porozmawiać z naturą...”. Błąd polega na tym, że w rzeczywistości omawianą 
formą pracy był zwiad z wątkiem wywiadu. Dlatego też powinno brzmieć to w mniej 
więcej taki sposób „... podczas tego zwiadu mieliśmy za zadanie przeprowadzić wywiad z 
naturą...”. Przepraszam wszystkich zainteresowanych za ten incydent. Postaram się na 
przyszłość nie popełniać takich błędów a wszelkie uwagi dotyczące moich artykuł ów 
proszę przesyłać na adres thobat@wp.pl lub bezpośrednio kierować do mnie. 
 
 
 

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

 
 

 
 
 

„Każda chwila sprzyja bohaterstwu” 
. Broniewski 

W dniach 24-26 marca 2006 r. po raz 36. odbędzie się Ogólnopolski Rajd Arsenał. 
Organizatorem Rajdu jest Hufiec ZHP Warszawa – Mokotów im. Szarych Szeregów, 

a adresatami harcerki i harcerze ze wszystkich organizacji harcerskich działających w 
Polsce. Rajd jest wydarzeniem upamiętniającym akcję szaroszeregowych oddziałów, w 
której 26. marca 1943 roku, z niemieckiego transportu, uwolniono grupę więźniów, w tym 
Janka Bytnara „Rudego”. Tę spektakularną akcję warszawskich Szarych Szeregów znamy 
między innymi z książki Aleksandra Kamińskiego „Kamienie na szaniec”. 

Organizatorzy 36. Rajdu Arsenał "Czas Bohaterów" przypominają, że termin 
zgłoszeń na rajd upływa 20 lutego br., dlatego korzystajcie z chwili wolnego czasu, aby 
rejestrować Wasze patrole.  

Wszelkie szczegółowe informacje, również te dotyczące sposobu zgłaszania patroli, 
znajdziecie na stronie www.arsenal.zhp.pl  

 
(g.c.) 
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PRZEKAŻ 1 PROCENT SWOJEGO PODATKU GAZETCE GONIEC HUFCA ZHP ŻARY 
 

KTO MOŻE PRZEKAZAĆ 1% PODATKU DLA ZWIĄZKU HARCERSTW POLSKIEGO  
 

- osoba fizyczna rozliczająca się samodzielnie lub z małżonkiem (niezależnie od kwoty podatku i rozliczeń z 
Urzędem Skarbowym – nadpłata, zwrot)  

- warunkiem przekazania podatku jest jego wystąpienie, tzn., jeżeli podatnik zarobił w ciągu roku mniej niż 
kwota wolna od opodatkowania to nie może przekazać 1%, mimo że otrzyma zwrot zaliczki z Urzędu 

Skarbowego  
- podatnik wypełniający PIT – 28, PIT – 36, PIT - 37  

Rozliczając się w tym roku z podatku dochodowego za rok 2005, możemy zmniejszyć go o 1%. To jedyny taki 
przypadek, gdy wpłaty dokonane w jednym roku uprawniają do ulgi w innym.  

 
KROK 1 – ustal wysokość podatku należnego za miniony rok podatkowy (w ramach PIT-u rocznego)  
KROK 2 – oblicz 1 % podatku, odrzucając grosze (np. w przypadku kwoty 45,67 zł – wpisujemy 45 zł)  

KROK 3 – wykaż pomniejszenie podatku z tytułu tej wpłaty na druku PIT-28, PIT-36, PIT-37 składanym do 
Urzędu Skarbowego  

 
Przy wypełnianiu odpowiedniego dla siebie formularza PIT:  

 
- PIT-28 przeznaczony dla osób rozliczających się wg zryczałtowanych stawek podatkowych  

(rubryka 103)  
- PIT-36 przeznaczony dla osób prowadzących działalność gospodarczą (rubryka 179) 

- PIT-37 przeznaczony dla osób pracujących na etacie lub zawierających umowy-zlecenie inne umowy cywilno-
prawne lub osiągające inne opodatkowane dochody (rubryka111) 
KROK 4-wpłać 1% do 31 kwietnia br. Na rachunek bankowy ZHP: 

03 1090 2561 0000 0006 4207 3065 
Przelew – dokument wpłaty powinien zawierać: imię i nazwisko oraz adres wpłacającego, kwotę wpłaty. 

Tytuł przelewu powinien brzmieć: ”dla ZHP-1% podatku zgodnie z art.27d ustawy KH Żary-GONIEC”. 
 

Jeżeli z rozliczenia rocznego wynika zwrot podatku to kwota, którą przekaże nam US będzie większa o 1% 
wpłacony na rzecz ZHP. W przypadku, gdy musimy dopłacić do rocznego zeznania to wpłacamy o 1% mniej w 

porównaniu z sytuacją, gdy nie decydujemy się na odliczenie. 
KROK 5-wypełniony formularz PIT wysyłamy do Urzędu Skarbowego. Nie dołącza się do niego kopii 
przelewu ani żadnych innych dokumentów poświadczających posiadanie statusu organizacji pożytku 

publicznego przez ZHP. 
PIT-28 składa się do 31 Stycznia 2006roku 
PIT-36 i 37 składa się do 2 maja 2006roku. 

 
Masz problem,  

nie jesteś pewny jak przekazać 1 procent podatku na ZHP,  
jak wypełnić PIT? 

jak wypisać przelew? 
 NAPISZ 

info@1procent.pl 
lub zadzwoń 

0 801 800 114 

Instruktorzy ZHP odpowiedzą na Twoje pytania 

ODWIEDZ NASZĄ STRONE  www.goniec.org 
 

Już od sześciu lat opisujemy życie harcerskie w Żarach 
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