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 3 listopada nasz drużyna została zaproszona do Szkoły dla Dzieci z Wadami Słuchu i 
Mowy na obchody Dnia Pieczonego Ziemniaka. Zeszły się tam liczne drużyny m.in. 
„Eska 4”, „Wilki”, GZ „Wielcy Badacze Świata”, „Młode dęby” oraz drużyna próbna z 
LO. Nie mogło zabraknąć również organizatorów czyli KI „ŁEMKEM”. Organizatorzy 
przywitali nas w odświętnych strojach. Byli tam: Król i Królowa Ziemniakolandii, ich 
córka – kapryśna królewna Ziemniaczanka, kucharz i malarz nadworny ☺. Król powitał 
wszystkich zebranych gości na swoim dworze i zaprosił do wspólnej zabawy. Każda z 
drużyn miała za zadanie znaleźć na wyznaczonym terenie ukryte osoby i wykonać 
zadania. Zadania były różne: od obieranie najdłuższej skórki u kucharza, przez wykonanie 
pieczątek z ziemniaka, po zrobienie z ziemniaków nowych lalek przy wtórze piosenki u 
kapryśnej księżniczki. Za każde dobrze wykonane zadanie dostawaliśmy część mapy, 
która prowadziła do króla i do wielkiego ogniska. Przy ognisku każda z drużyn 
przedstawiała zadanie przedbiegowe, czyli najdziwniejsze zastosowania ziemniaka. 
Później uczyliśmy się piosenki o ziemniaku a następnie na pożegnanie dostaliśmy piękne 
dyplomy oraz pieczonego ziemniaka w rękę. To była świetna zabawa, jak zwykle pełna 
wrażeń…Do zobaczenia za rok ☺ 
 

       Justyna Strzelczak 
Anna Kachel 

40 DH „KORCZAKI” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Tak jak co roku postanowiliśmy urządzić szkolne Andrzejki. O godzinie 16, gdy już 
na dworze zapadał zmierzch, impreza się rozpoczęła. Cała szkoła była obwieszona 
kolorowymi plakatami co zachęciło uczniów do przyjścia. Pojawiły się tłumy ludzi 
spragnionych tańców i dobrej zabawy. Na początek każdy z uczestników brał udział w 
andrzejkowych wróżbach i dowiedział się co takiego przydarzy mu się w przyszłości. Gdy 
już oszołomiony po tym co usłyszał, chciał  odpocząć i przekąsić co nieco, mógł udać się 
do obfitego bufetu. Po przekąszeniu czegoś uczestnicy udali się na parkiet i szaleli tam do 
godzimy 20. Impreza wyszło odlotowo. Pokazaliśmy uczniom naszej szkoły co znaczy 
super zabawa. W przyszłym roku będzie jeszcze lepiej!!! 
     Zapraszamy!!! 
 

     dh. PAULINA JĘDRZEJEWSKA 
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15 grudnia. Dzisiejsza zbiórka rozpoczęła się bardzo dziwnie. Gdy przyszliśmy 
na miejsce zbiórki, zauważyliśmy na środku sali list. Okazało się, że jest to list od                 
Św. Mikołaja. Zawarte w nim słowa świadczyły o tym, że Św. Mikołaj ma bardzo dużo 
pracy w tym roku i potrzebuje pomocników. Wybrał nas, żebyśmy przeszli test 
sprawdzający czy w ogóle nadajemy się na pomocników. Zadania sprawdzały naszą 
sprawność fizyczną i intelektualną. Musieliśmy pracować przy taśmie produkcyjnej 
podając sobie zabawki, tak żeby ich nie uszkodzić, sprawdzić czy jesteśmy dobrymi 
kierowcami i nasze sanie się nie rozlecą podczas lotu, wrzucać prezenty przez komin, 
przeciskać się przez komin, przeciskać się przez szyb wentylacyjny, donieść na czas 
Mikołajowi ciasteczka i mleko tak, żeby nic nie upadło, skakać po kamieniach w rzece, 
gdy sanie są zaparkowane daleko od domu, stworzyć portret Św. Mikołaja z rozsypanki 
oraz napisać list do Mikołaja na czas, uwzględniając marzenia naszej drużyny. W teście 
brały udział dwie drużyny: Elfy i Krasnoludki. Gdy wszystkie zadania zostały wykonane, 
podliczyliśmy punkty. Wygrała drużyna Elfów. Niespodziewanie dostaliśmy drugi list od 
Św. Mikołaja który zauważył, iż cała drużyna dzielnie się spisała, dlatego też wszystkich 
zatrudnia jako swoich pomocników. Do listu dołączony był worek cukierków, które                 
z szybkością światła znikały w naszych ustach oraz piosenka o Mikołaju, której z chęcią 
się nauczyliśmy. Tak skończyła się kolejna nasza zbiórka. 

     
 

dh. ALEKSANDRA OWAD 
 
 
 

 
 
22 grudnia udaliśmy się na Wigilię do Gimnazjum nr 2 w Żarach. Jak co roku 

odbyła się tam nasza harcerska Wigilia z udziałem zaproszonych gości. Gdy tam 
dotarliśmy ucieszyło nas to, że mogliśmy spotkać tak wiele harcerskiej braci. Wszak                  
to nieliczny sposób na spotkanie zarówno instruktorów jak i harcerzy przy jednym stole.           
Na wstępie komendant Hufca przywitał wszystkich zebranych i złożył najserdeczniejsze 
życzenia. Później uczniowie z gimnazjum uraczyli nas jasełkami. Po przedstawieniu 
nastał czas na dzielenie się opłatkiem, złożenie życzeń i skonsumowanie tego, co znalazło 
się na naszych stołach. Wszystkie te potrawy były bardzo pyszne, za co serdecznie 
jesteśmy wdzięczni paniom kucharkom, które o to zadbały. Nie brakowało również kartek 
świątecznych, którymi obdarowaliśmy zaprzyjaźnione drużyny oraz komendę hufca i 
chorągwi. Podczas konsumpcji gaworzyliśmy sobie o tym co u nas się dzieje a co jeszcze 
może się dziać. Około godziny 19 wszyscy zaczęli umykać na autobusy. Tak skończyła 
się Wigilia harcerska pełna wrażeń i magii. Mamy nadzieję , że spotkamy się za rok w 
jeszcze większym gronie… 

 
      dh. KALINA GRACZYK 
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 W dniach 20-27 stycznia 2007 r. w Harcerskim Ośrodku „Leśny Dwór” odbył się 
kurs funkcyjnych. W ramach kursu stworzyły nam się trzy drużyny kursowe: „Jamajka”, 
której drużynową była dh Magdalena Rowińska, „Drewnicy”, których drużynowym był 
dh Łukasz Ferens oraz drużyna „Raj”, której drużynowym był dh Michał Wall  
Uczestnicy zjechali się nie tylko z naszego hufca ale również z ziemi gorzowskiej. Wśród 
harcerzy jak zawsze panowała wesoła atmosfera przeplatana zajęciami. Harcerze na 
zajęciach dowiedzieli się, jaki powinien być zastępowy i przyboczny, jakie są ich prawa i 
obowiązki, jak pisać plany pracy zastępów, jak przeprowadzić zbiórkę oraz jakich zabaw i 
piosenek można nauczyć podopiecznych w zastępach. Przyswoili sobie wiedzę i 
umiejętności oraz wytworzyli 
swoisty kufer pomysłów 
zastępowego, który będą mogli 
wykorzystać do pracy. Nie 
zabrakło oczywiście zabawy. 
Wieczory poświęcone były 
tańcom, hulankom  i swawolom: 
Bal przebierańców był 
wyśmienity( wybraliśmy na nim 
króla i królową balu – Gratuluję 
Makarenie i Przemkowi☺ ), 
odbyła się też gra nocna i liczne 
świecowiska. Podczas dnia nie 
zabrakło wyjść w teren i zabaw 
terenowych. Harcerze poznali 
zasady terenoznawstwa, czyli 
pracę z mapą i kompasem, bieg chiński, bieg patrolowy oraz podchody. Zima była 
wyjątkowo łaskawa więc udało nam się również zrobić wyjście na sanki. Podczas trwania 
kursu odwiedziła nas grupa ze świetlicy środowiskowej w Lubsku, której zgotowaliśmy 
miłe przyjęcie oraz zorganizowaliśmy im podchody. W ostatnią noc trzech uczestników 
kursu złożyło Przyrzeczenie Harcerskie w izbie tradycji. Był to niesamowity moment aż 
uczestnikom tego obrzędu popłynęła niejedna łza po policzku. Przed zakończeniem kursu 
trzeba było jednak sprawdzić wiedzę i umiejętności uczestników (żeby nie było, że dostali 
patentu za darmo☺ ). Odbyło się to podczas zabawy „Ślimak” , podczas której nie tylko 
sprawdzaliśmy wiedzę ale i dobrze się bawiliśmy. Dzięki wspólnemu wysiłkowi kadry i 
uczestników 8 uczestników otrzymało patent przybocznego a 11 patent zastępowego.  
 Czas pożegnań nastąpił niespodziewanie szybko. Wśród tylu spędzonych razem chwil 
zawiązały się przyjaźnie, które trwają do tej pory. Wielu uroniło łzę ale równie wielu 
postanowiło odwiedzić nas w przyszłym roku. I taki był nasz cel…. Do zobaczenia w 
przyszłym roku.  
 

                     
phm. KATARZYNA JAROSZ 
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 Pod takim tytułem przebiegały tegoroczne ferie zimowe w prastarym Krakowie 
Komendy Hufca ZHP Żary. Województwo lubuskie jako jedno z sześciu w pierwszym 
terminie miało ferie zimowe. Tegoroczna aura poskąpiła śniegu, ale w takimi mieście jak 
Kraków praktycznie wcale się jego brak nie zauważa. Bogactwo historii materialnej i 
duchowej nawet dla najbardziej wybrednego uczestnika było wielką gratką. Bogactwo 
propozycji programowych każdego dnia w trakcie naszego pobytu w dniach 17-24 
stycznia 2007 roku było czymś oczywistym. Kraków praktycznie żył w świątecznej 
atmosferze, wiele jeszcze dekoracji świątecznych szczególnie wieczorami robiło 
wspaniałe wrażenie. Wszystkie istotniejsze dzieła sztuki budowlanej wieczorem 
zamieniały się w cudowne bryły jakże inne niż w dziennym świetle tak, że każdy z dużą 
przyjemnością wieczorem miał okazję obcować z wielką dziejową historią materialną. 
Tradycyjnie nasze zwiedzanie zaczynamy od muzeum etnograficznego, wyjątkowego w 
skali ogólnopolskiej bogatego w ofercie dla zwiedzającego, który ma możliwość zapoznać 
się z historią i tradycją materialną Małopolski, gdzie w kilkunastu salach wystawowych 
jest bogata gama rękodzieła artystycznego, narzędzi i urządzeń związanych z życiem 
codziennym ówczesnych mieszkańców tych ziem. Zapowiedziane warsztaty koronkarskie 
angażują praktycznie wszystkich chętnych do uczestnictwa pod okiem wytrawnych 
instruktorów. Wspólne zdjęcie, wykonanie prostych prac koronkarskich powodują, że 
pozostawiamy naszych przyjaciół i umawiamy się za rok na kolejne warsztaty. Nadmienić 
należy, że z nami uczestniczyła 12 osobowa grupa młodzieży pochodzącej ze Starego 
Skałatu z Ukrainy, która posiada również umiejętności koronkarskie. Na wszystkich 
wielkie wrażenie robią szopki jakie znajdują się praktycznie w każdym kościele. 
Szczególnie tradycyjnie piękne są w kościele Dominikańskim, Na Skałce i u Kapucynów, 
u których zastosowanie mechanizmu, 
wielość figur oraz różnorodnych postaci 
robi je ciekawymi i interesującymi. 
Dopiero zwiedzanie wystawy 
tradycyjnych szopek krakowskich, ich 
różnorodność, wielość nawet na 
najbardziej wybrednym widzu robi 
wrażenie. Od kilku lat obserwujemy 
wystawy szopek krakowskich, niby 
takie same, ale za każdym razem jakieś 
inne. Postać byłego Papieża Jana Pawła 
II jest już stałym elementem pośród 
licznych postaci charakterystycznych 
dla Krakowa. Będąc na ulicy Franciszkańskiej nie sposób nie wejść na dziedziniec 
biskupów krakowskich, gdzie na placu dominuje pomnik – rzeźba naszego wielkiego 
rodaka. Przed wejściem w słynnym „oknie” można zobaczyć palącą się lampkę i zdjęcie 
Jana Pawła II, gdzie tradycyjnie spotykał się z młodzieżą podczas pobytów w Krakowie. 
Tutaj czuje się „klimat”, a liczne materiały ikonograficzne postać wielkiego Polaka 
zwiedzającym tylko przybliżają. Kolejne „skupiska” wielkiego dorobku 1000 lecia 
państwa polskiego spotykamy w muzeach takich jak archeologiczne, Czartoryskich, 
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7 
narodowe, a duch historii ulicy krakowskiej, szczególnie traktu królewskiego działa na 
każdego uczestnika zimowiska. Sama liczba ponad 150 kościołów, a przy tym każdy inny 
w swoim wyglądzie zewnętrznym jak i wewnętrznym, o którego wystrój od wielu lat 
dbają parafianie oraz znakomici mecenasi wielcy swoich czasów. Świątynie te odegrały 
szczególną rolę m.in. Wawel, Skałka, Świętego Piotra i Pawła, Świętego Andrzeja, 
Mariacki w dziejach narodu polskiego. 
 Tradycyjne wycieczki do Wieliczki i Zakopanego stały się już naszą tradycją. 
Wieliczka, gdzie o dziwo, obecnie jest bardzo dużo zwiedzających ok. 4 tysięcy w 
miesiącu styczniu przewidują organizatorzy. Wręcz ma miejsce szturm turystów z … 
Rosji i Korei Południowej. Organizatorzy, w każdym roku otwierają coraz to nowe 
komory, wykorzystując nowe zdobycze techniki w efektach dźwiękowo-świetlnych oraz 
eksponując urządzenia górnictwa solnego przez co dla każdego zwiedzanie staje się 
ciekawe i interesujące.  
 Zakopane po raz pierwszy witało nas bez śniegu, ale przy bezwietrznej, bez mgielnej 
pogodzie pozwoliło oglądać cudowne widoki Tatr wokół Zakopanego. Postać śpiącego 
rycerza widziana ze stopni Sanktuarium Matki Boskiej Fatimskiej na Krzeptówkach była 
widoczna jak na przysłowiowej dłoni. Wielka i Mała Krokiew, na której zawsze 
triumfował Adam Małysz, tym razem nie była tak oblegana jak tradycyjnie od kilku lat. 
Brak śniegu i niefortunny skok czeskiego 
skoczka, dwa dni wcześniej pozostawił 
znamienne skutki. Brak śniegu natomiast 
pozwolił dokładniej niż dotychczas 
zwiedzić, obejrzeć cmentarz miejski na 
którym pochowanych jest wielu 
wspaniałych bohaterów gór, wielkich 
turystów, pisarzy, malarzy i miłośników gór. 
Kolejną miłą niespodzianką był udział 
wspomnianej 12 osobowej grupy młodzieży 
pod kierunkiem muzykologa Pani Ireny, 
dyrektorki z Domu Kultury ze Starego 
Skałatu. Młodzież, zdyscyplinowana, rozśpiewana bardzo aktywnie włączała się w życie 
zimowiska. Wspólnie przygotowywane wieczory na których bawiliśmy się i uczyliśmy, a 
przede wszystkim śpiewaliśmy. Od czterech lat na zimowiskach w Krakowie wspólnie z 
nami uczestniczy polska młodzież z Ukrainy. Dotychczas była to młodzież z Tarnopola i 
Draganówki.  
Kraków każdego roku nas zaskakuje wieloma niespodziankami. W tym roku zapewne 
jedną z nich był Teatr Słowackiego, a właściwie jego wystrój, który na młodzieży zrobił 
wielkie wrażenie. Kwitnące rabatki kwiatów przed teatrem były widokiem niecodziennym 
jak na tą porę roku. I tylko szybko biegnący czas, dni mówiły nam o powrocie do domu. 
Szczególnie ciepły i melancholijny był wieczór ostatni, a przygotowany program 
pożegnalny przez uczestników na wszystkich zrobił wielkie wrażenie i pozostanie na 
długo w naszej pamięci. Zaproszenie, jakie otrzymaliśmy od naszych przyjaciół w celu 
odwiedzenia ich w Starym Skałacie w czasie lata, w miesiącu sierpniu, pozwoli nam 
poznać ich rodzinne strony.                                                                                                             

Komendant Zimowiska  
hm. MIROSŁAW ZENGIEL  
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  W dniach od 9 do 11 lutego szkoła w Złotniku zamieniła się w zamek Camelot. Do 
zamku na trzydniowe uroczystości przybyły piękne damy dworu i zacni rycerze z trzech 
drużyn harcerskich: „Eski 4”, „Tygrysów” oraz „Korczaków”. Niestety, sam król Artur 
nie mógł przybyć, ale za to przesłał list z wyprawy wojennej, aby powitać gości i życzyć 
im miłej zabawy i owocnej walki. W dniu przybycia dwórki i rycerze przedstawiali swoje 
rody szlacheckie oraz zapoznawali się z etykietą panującą na dworze oraz z kodeksem 
rycerskim. Wieczorem po sutej wieczerzy odbył się bal królewski na cześć przybyłych na 
którym został wybrany najlepiej tańczący rycerz, najlepiej tańcząca dama dworu i 
najlepiej tańcząca para. Przed rozpoczęciem zabawy jednak uczyliśmy się dworskiego 
tańca. Na balu każda z dam miała karnecik, w który rycerze musieli się wpisać, aby móc 
zatańczyć z wybranką. W nocy został ogłoszony alarm, bo przecież rycerze i dwórki w 
każdy czas musza być przygotowani, podczas którego została odczytana legenda o królu 
Arturze wprowadzająca uczestników w kolejne zadanie, które miało się odbyć następnego 
dnia.  

Kolejny dzień nastał szybko. Już od rana na dworze wrzało. Po śniadanku 
przywdzialiśmy wszyscy mundury harcerskie i pracowaliśmy nad zmianami w Prawie i 
Przyrzeczeniu harcerskim przez pryzmat kodeksu rycerskiego. Nawet doszliśmy do 
niezłych wniosków ☺ . Następnie był bieg w poszukiwaniu Excallibura. Każda z drużyn 
miała przejść trasę z mapką i odszukać miecz. Po drodze oczywiście były zadania 
związane z nocną legendą. Zmęczeni ale weseli wszyscy wrócili z wyprawy. Po sutym 
posiłku zabraliśmy się do przygotowań do turnieju rycerskiego i turnieju dam dworu. 
Celem w turniejach było wytypowanie najlepszego rycerza i najlepszej dwórki. Inne 
konkurencje były dla dam inne dla rycerzy. Przed rozpoczęciem rywalizacji jednak każdy 
rycerz musiał sobie wybrać damę w imię której walczył (rycerzom się „fajtnęło”, każdy 
miał po dwie damy☺ ). Damy startowały w takich konkurencjach jak: test na inteligencje, 
najlepsze dygnięcie, najlepsze omdlenie, slalom piłeczek poruszanych wachlarzem, 
wyszywanie na czas, dykcja oraz znajomość ustawiania zastawy na stole. Panowie 
rywalizowali w następujących konkurencjach: teście na inteligencję, teście na pamięć, 
walce na równoważni, rzutach do celu, slalomie z woreczkiem na głowie oraz w 
najlepszych oświadczynach. Zabawa była przednia. Po skończeniu konkurencji udaliśmy 
się na wieczerzę, gdzie było oceniane zachowanie przy stole. W wyniku turniejów została 
wybrana najlepsza dwórka którą została Siema oraz dwóch najlepszych rycerzy Gembuś i 
Misiu (Z całego serca gratuluję!!!). Po rozdaniu medali i krótkim balu rozeszliśmy się do 
komnat. O północy wszyscy wskoczyliśmy w mundury i uczestniczyliśmy w 
Przyrzeczeniu Harcerskim.  

Kolejny dzień nastał jeszcze szybciej niż poprzedni. To był ostatni dzień pobytu 
na dworze króla. W tym dniu udaliśmy się w wędrówkę w poszukiwaniu Św. Graala. Po 
powrocie z tanecznej wędrówki sprzątnęliśmy swoje komnaty i udaliśmy się na 
podsumowanie naszego pobytu na dworze gdzie wręczono nam dyplomy.  

I nastał czas powrotu do rzeczywistości….Oby częściej można było udawać się 
w świat marzeń ☺  

 
      Królowa Ginewra  
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Robert Baden Powell 
 
Dzień Myśli Braterskiej to święto przyjaźni obchodzone w dniu 22 lutego każdego roku 
przez harcerzy i skautów na całym świecie. 
22 lutego to dzień urodzin założyciela skautingu, sir Roberta Baden Powella (22 lutego 
1857) i jego żony Olave Baden-Powell (22 lutego 1889). Dlatego w ten dzień harcerze 
myślą o sobie, składają sobie życzenia, przesyłają kartki, organizują różne gry terenowe 
lub spotykają się przy ognisku. Dla niektórych środowisk harcerskich ten dzień jest okazją 
do zbiórki pieniędzy, na jakiś charytatywny cel np. szpital, dom dziecka w swojej 
miejscowości. 
Dzień Myśli Braterskiej uświadamia skautom na całym świecie, jak jest ich wielu i że 
wszyscy są dla siebie braćmi niezależnie od koloru skóry, narodowości, czy wieku.               
W tym dniu harcerze często chodzą w mundurach, dla uczczenia wspaniałego człowieka 
Roberta Baden-Powella. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(g.c.) 
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Przyjaźń nie jest czymś spontanicznym, automatycznym, jest natomiast owocem obopólnej 
zgody, decyzji, życiowej postawy, otwartości. Nie staje się, ani nie pozostaje przyjaciółmi 
przez przypadek. Prawdziwa harmonia jest najpiękniejszym darem wierności prawdzie, 
uczciwości, sprawiedliwości; jest zawsze zaskoczeniem i zadziwieniem. Tak jak światło 
gwiazd nie pojawia się jedynie wtedy, kiedy się je dostrzega, i nie znika, gdy zostało 
dostrzeżone.  
                                                                                                   DALMAZIO MANGILLO 
 
 
 
 
 
Druhno i Druhu Instruktorze Hufca Żary  
 
Dzień Myśli Braterskiej to Twoje  święto, ponieważ Ty  jesteś  prawdziwym przyjacielem 
,to  Ty dajesz szczęście swoim wychowankom w drużynie, to Ty wspierasz ich i dajesz  
im radość, uczysz działać na rzecz drugiego człowieka. 
Dziękuję za to co robisz na co dzień, za braterskie podanie ręki,  
za to ,że ofiarujesz innym swój czas, talent, zapał, 
za wspieranie tych, którzy tego wsparcia potrzebują. 
Życzę, aby służba innym  wniosła w Twoje  życie spełnienie, aby do Twojego kręgu 
przybywało nowych przyjaciół. 
 
Żary dnia 22.12,2007                                    
 
 
 
 
 

 hm. MIROSŁAW ZENGIEL 
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 23 lutego mieliśmy uroczystą zbiórkę poświęconą Dniu Myśli Braterskiej. 
Spotkaliśmy się jak zawsze w miejscu naszych zbiórek jednak drzwi do sali były 
zamknięte. Po chwili wyłoniła się z nich nasza drużynowa. Powiedziała nam, żebyśmy 
szli drogą światła, skupiając się na tym co jest na niej napisane. Droga ta prowadziła nas 
do kręgu w środku którego znajdował się węzeł płaski – symbol braterstwa. Gdy wszyscy 
weszli już do kręgu poznaliśmy tajemnicę Dnia Myśli i zrozumieliśmy dlaczego jest on 
tak ważny dla harcerzy. Wiemy już, że jest to rocznica urodzin Naczelnego Skauta świata 
i jego żony. Usłyszeliśmy też ostatnie przesłanie Naczelnej Skautki – Olave Baden-
Powell, która pisała :  
„W świecie w którym dziś żyjemy wasze myśli dobrej woli mają nieocenioną wartość…”. 
 Nasza drużynowa nie zapomniała o nas i również przygotowała dla nas przesłania, 
które utkwiły nam w pamięci. Po wspólnym śpiewaniu wszyscy zabraliśmy się do pisania 
życzeń i ciepłych słów na plecach naszych towarzyszy. Po tym ćwiczeniu  ruszyliśmy 
szlakiem ognia i wybraliśmy sobie to przesłanie, które nam najbardziej utkwiło w pamięci 
po czym wzięliśmy go na pamiątkę razem ze świeczką – symbolem życia i trwania.                
W przyszłym roku znów się spotkamy przy wspólnym ogniu… 

Jakże miło będziemy wspominać ten czas. Jakże ciepło zrobi się na sercu gdy 
smutni popatrzymy w kartkę z życzeniami…. 

      dh PATRYK REZLERSKI 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
ZHP Komenda Hufca  zaprasza Ciebie  na spotkanie sumujące działalność harcerską roku 
2006, 
które odbędzie się w dniu 14.03.2007 (środa) godz. 16,00 w Gimnazjum nr 2 w Żarach. 
Porządek spotkania: 

• wystąpienie Komendanta Hufca 
• prezentacja multimedialna poczynań hufca, drużyn w roku 2006 
• wręczenie dyplomów i upominków wyróżniającym się instruktorom  
• poczęstunek 

                                                            Czuwaj ! 
                                                                                               

Komendant Hufca ZHP 
hm MIROSŁAW ZENGIEL 
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 Posiedzenie komendy hufca 05.03.2007 
 
Na drugim w tym roku spotkaniu komendy hufca były poruszane następujące tematy: 

− Omówienie imprez od 1 stycznia do 1 marca 2007  
− Spis harcerski 2007  
− Składaki harcerskie i instruktorskie  
− Zlot Kielce 2007  
− Rajd Arsenał Warszawa  
− Omówienie kolejnego etapu kursu drużynowych w Świbnej  
− Konferencja programowa Chorągwi Ziemi Lubuskiej  
− Omówienie przebiegu podsumowania roku 2006, które odbędzie się 14.03.2007     

o godz. 16.00 w gimnazjum nr 2 w Żarach  
− Sprawy bieżące 
 
 

 
 Posiedzenie Hufcowej Komisji Rewizyjnej 07.03.2007 
 
 Pierwsze w tym roku posiedzenie Komisji Rewizyjnej odbyło się w Przewozie. Było 
to posiedzenie wyjazdowe i miało na celu zapoznanie się z problemami oraz uzyskanie 
informacji na temat działalności harcerskiej na terenie gminy Przewóz. Na posiedzeniu 
obecni byli członkowie Komisji oraz zaproszeni goście: Wójt Gminy Przewóz Ryszard 
Klisowski, dh hm. Mirosław Zengiel – Komendant Hufca, Pani Danuta Marzec – dyrektor 
Szkoły Podstawowej w Przewozie, oraz drużynowe drużyn i gromad zuchowych Lilianna 
Ficek, Katarzyna Brewczyńska i Alicja Szałęga. Na początku dh hm. Michał Senyk – 
przewodniczący Komisji Rewizyjnej, przedstawił zadania i funkcje jakie pełni komisja. 
Następnie Komendant Hufca przedstawił kalendarz najbliższych imprez, które odbędą się 
na terenie naszego hufca. Podziękował również wójtowi Klisowskiemu za czynny udział 
w życiu hufca oraz wsparcie jakiego udziela młodzieży. Komendant przedstawił Komisji  
i zaproszonym gościom informacje na temat zimowiska w Krakowie oraz o zbliżającym 
się spotkaniu ze skautami niemieckimi. Omówione zostały również problemy, z jakimi 
boryka się funkcjonujący ośrodek w Świbnej. Po merytorycznej części posiedzenia był 
czas na wolne wnioski i dyskusje uczestników.  
 Posiedzenia w takiej formie będą kontynuowane, gdyż zbliżają one instruktorów,             
i są okazją do przedstawienia swoich problemów. 

 
(g.c.) 
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„TYDZIEŃ  EKOLOGICZNY”-18.04.-26.04.2007r. 
 

Związek Harcerstwa Polskiego – Komenda Hufca w Żarach proponują harcerzom i młodzieży 
niezorganizowanej w  dniach 

18.04.-26.04.2007roku na terenie POWIATU ŻARSKIEGO 
TYDZIEŃ EKOLOGICZNY  p.t. „Zabytki przyrodnicze”. 

 
I. Konkurs plastyczny na plakat p.t.   MOJA ZIEMIA  na formacie A-4 lub A-3  

„Zabytki przyrodnicze wokół nas – drzewa”. 
II .Zdjęcia  - FOTOKONKURS – PRZYRODNICZE OSOBLIWOŚCI NASZEGO                                                                                                                
                     MIASTA  i OKOLICY -  zdjęcia ciekawych skwerów, roślin,  
                             a szczególnie pomników przyrody – ciekawych drzew ich koron itp.     
III.  Zwiad ekologiczny  – wykonanie ewidencji ciekawych miejsc przyrodniczych, 
                                                    skwerów i propozycji ciekawych ogrodów przydomowych. 
IV. MARSZ NA ORIENTACJĘ SZLAKAMI POMNIKÓW PRZYRODY PO                   
ZIELONYM LESIE  w dniu 18 kwietnia. W marszu biorą udział patrole 4-6 osobowe. 

Zbiórka uczestników 18.04. o godz.13.30 w Szkole Podst. nr 2,ul.Witosa. 
Trasa marszu:SP-2 - ZIELONY LAS – stadion SYRENA .Wpisowe od uczestnika 2zł. 
                                        Zgłoszenia  w KH ZHP ŻARY– tel.374-32-42. do 16.04.07r. 

V.RAJD  ROWEROWY  i Pieszy  na  trasie Żary - Świbna – Zielonym Szlakiem,                 
   w dniach - 20.04.-22.04. START  pieszy - godz.15.00, a rowerowy 15.30  
 z parku przy ulicy Czerwonego Krzyża. Zgłoszenia do 19.04.07r w KH ZHP. 
       Patrole 4-6 osobowe na rowerach i pieszo. Zadania na trasie z podstawowych przepisów ruchu 
drogowego oraz ekologii i metodyki harcerskiej. W Świbnej  - gra terenowa, ognisko, wędrówki po 
lesie, wycieczka rowerowa po okolicy /wywiady z ludźmi, historia i tradycje tych okolic/. Patrole 
muszą być wyposażone w śpiwory. 
       Wpisowe 35.00. zł  od uczestnika /opłata za noclegi i wyżywienie/. 
Powrót-22.04.o godz. 11.00 autobusem uczestnicy rajdu pieszego i rowerami  uczestnicy rajdu 

rowerowego.          

VI. 22 kwietnia  DZIEŃ  ZIEMI  -  „SESJA EKOLOGICZNA” - 26.04.2007r.                                         
       w Szkole Podstawowej nr 1 w Żarach, ul. Szymanowskiego 8  godz. 13.00. 
 Na Sesji Ekologicznej zostaną podsumowane konkursy ,rajdy, marsze i wręczone nagrody. 

VII. Termin zdawania prac: / konkurs plastyczny i zwiad ekologiczny/ upływa  
                      w dniu  19.04.2007 r. Zgłoszenia, opłaty i sprawy organizacyjne :      
                             Komenda Hufca ZHP Żary, Rynek 17 tel. 068-374-32-42                                                                                                                                                                                                    
 
                   ZAPRASZAMY  do udziału w TYGODNIU  Organizatorzy ! 
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Druh Wicek naszym patronem - odezwa 2007 
Warszawa, 13 lutego 2007 roku 
Błogosławiony druh Wicek - nasz patron - nauczycielem skautingu na nowe stulecie  
 
Druhny i Druhowie, 
Zawsze z wielką wdzięcznością patrzymy na świadectwo tego, który jako błogosławiony jest 
patronem polskiego harcerstwa. Przeżywamy w tym roku stulecie skautingu i uświadamiamy sobie, 
że sto lat to kilka pokoleń, wiele zmian, wiele pomysłów, a Baden-Powellowska idea służby Bogu, 
Ojczyźnie i bliźnim, choć świętuje setne urodziny, nadal w życiu rodziny skautowej jest wielkim 
zadaniem i wyzwaniem. Słowa skautowej przysięgi mają prowadzić nas, tak jak prowadziły 
pokolenia przed nami, przez całe życie w naszych codziennych działaniach. 
7 czerwca 1999 r. Jan Paweł II podczas pielgrzymkowego spotkania w Toruniu uczynił polskiego 
harcerza, a nade wszystko polskiego kapłana patronem nie tylko rodziny harcerskiej, ale i 
skautowej. Zawsze wspominamy go w liturgii Kościoła 23 lutego, w pierwszy dzień po Dniu Myśli 
Braterskiej i stawiamy sobie pytanie, czy błogosławiony ks. phm. Stefan Wicenty Frelichowski 
może przemówić do naszych serc i dusz harcerskich i może być ciągłym wezwaniem dla przyszłych 
pokoleń harcerskich. Wierzę, że Wicek wyjednuje nam łaskę u Boga BYCIA PRAWDZIWYMI 
HARCERZAMI I HARCERKAMI.  
Kiedy przeżywamy stulecie skautingu, trzeba nam pochylić się nad wspaniałymi postaciami gen. 
Roberta Baden-Powella i jego małżonki lady Olave Baden-Powell oraz wieloma osobami, które 
postanowiły być skautami przez całe życie. Dzięki nim skauting jako ruch tyle lat służy ludziom na 
całym świecie. Wierzę, że i dzisiaj są tacy, dla których przyrzeczenie skautowe jest ich 
rzeczywistością i że zawsze pragną „wypłynąć na głębię”, tak jak zachęcał nas wielki Papież, nie 
chcąc czynić skautingu zbyt łatwym. 
Na konferencjach skautowych i spotkaniach z harcerkami i harcerzami w chorągwiach, hufcach i w 
harcówkach na zbiórkach drużyn zawsze z uwagą spoglądam na twarze młodych ludzi i modlę się, i 
proszę, aby druh Wicek wyjednał nam łaskę bycia prawdziwymi skautami i skautkami. Jest taki 
stary zwyczaj, że w Dniu Myśli Braterskiej ślemy sobie życzenia i skautowe pozdrowienie „Be 
prepared” – „Bądź gotów”, a po polsku „Czuwaj!” Zawsze łączę z tym pozdrowieniem prośbę, 
abyśmy przejęli ten styl życia. Dzisiaj cały świat potrzebuje wyrazistości naszego przyrzeczenia.  
W Dniu Myśli Braterskiej i w dniu liturgicznego wspomnienia druha Wicka dziękuję Bogu za 
moich braci skautów i skautki, za to, że Bóg pozwolił mi ich poznać i z nimi spojrzeć wspólnie na 
świat, starając się pięknie różnić – za nich to zanoszę moje modlitwy, aby jak najlepiej służyli 
rodzinie skautowej. 
Druhny i Druhowie! 
W Dniu Myśli Braterskiej i w liturgiczne wspomnienie błogosławionego druha Wicka patrzę 
oczyma duszy na nasze zuchy, harcerki i harcerzy, na naszych instruktorów i instruktorki jak na 
wielki dar od Boga. Wypłyńmy na głębię i bądźmy dla rodziny skautowej wielkim wyzwaniem. 
Dzisiaj świat potrzebuje, mówiąc językiem Wicka, „…prawdziwych harcerzy i harcerek…”  
Tworząc nasz Związek Harcerstwa Polskiego:  
- trwajmy w braterskim kręgu, 
- czyniąc dobro, zwalczajmy zło,  
- widząc błędy innych, dawajmy wyrazisty przykład, jak postępować.  
Niech miłość będzie sercem harcerstwa i prowadzi do służby bliźnim.  
Niech harcerstwo jako styl naszego życia wkracza we wszystkie sfery.  
Niech ten styl życia będzie wkładem w styl życia współczesnego świata.  
 
Pamiętam przed Bogiem 

 
ks. phm. JAN UJMA  

NACZELNY KAPELAN ZHP 
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Listy z Australii (6) 
 
 
  

Australijski listonosz nie dociera do każdej farmy z korespondencją, gdyż są one często 
bardzo oddalone nie tylko od siebie, ale i od głównych dróg. Nie puka do każdych drzwi. 
Dostarcza przesyłki do skrzynek pocztowych ustawionych grupowo przy głównych 
drogach, z których adresaci odbierają swoją pocztę. Często skrzynki te są bardzo 
wymyślnej konstrukcji.  
Oto kilka napotkanych przez nas podczas ostatniej zimowej (wrzesień) wyprawy w Alpy 
Wiktoriańskie. 
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Dzisiaj trochę  na temat pierwszych Australijczyków. 
 
 Nazwa Australia zaczerpnięta jest z łacińskiego określenia Terra Australis ( Ziemia 
Południowa ). Zasiedlanie Australii rozpoczęło się około 40 tys. lat temu. Potomkowie 
pierwszych mieszkańców Australii zwani są Aborygenami. Przybyli oni do Australi z 
południowych wysepek Azji, które były połączone, gdyż poziom wody był znacznie 
niższy od obecnego. Kiedy zaczęły topnieć olbrzymie masy lodowe na północnej półkuli, 
powodując podniesienie poziomu mórz, łączność lądowa przestała istnieć. Odcięło to 
Aborygenów od reszty świata.  
 W/g historyków Aborygeni tworzyli 
około 600 plemion władający 200 
różnymi językami. Trudnili się oni 
głównie polowaniem, rybołówstwem, 
zbieraniem  “darów “ lasów i stepów. 
Sporadycznie budowali domy lub szałasy 
chroniąc się przed zimnem /na południu/, 
a na północy budowano jako ochronę 
przed ulewami. Praktycznie ludność ta nie 
posiadała wartości materialnych. 
Wystarczyło im to co dawała przyroda. 
Uważali bowiem, że  ziemia w swojej 
naturalnej postaci jest im wystarczająca. 
Pojęcie o ich życiu daje nam ich broń i 
przedmioty jakich używali na codzień. 
Podstawową bronią był oszczep. 
Powszechnym było też używanie 
bumeranga. Do skrobania, wiercenia, 
krojenia i innych czynności używano 
narzędzi z kwarcytu i krzemienia. Kości i muszle znajdywały również zastosowanie jako 
narzędzia. Głównym tworzywem do obrabiania kamiennymi narzędziami było drewno. 
Narzędzia metalowe, ceramikę przywieźli do Australii Indonezyjczycy, którzy łowili u 
północnych wybrzeży. Pierwotni mieszkańcy Australii nie nauczyli się wytapiania żelaza 
czy ceramiki. Uprawą roślin nie trudnili się. Prowadząc koczowniczy tryb życia 
eliminowali do minimum swój ekwipunek. Nie zawsze używali skór do okrycia. 
Zazwyczaj chodzili nago. Na ogół beztroskie (z pozoru) życie australijskich tubylców 
przysłaniał lęk przed głodem.  We wszystkich stanach Australii spotkać można  sztukę 
Aborygenów  zwaną naskalną  (na skałach). Używano koloru czerwonego, białego, 
czarnego i żółtego. Najczęstrzym motywem malarskim był kangur, główny dostawca 
mięsa. Dalsze miejsce zajmował emu. Na wybrzeżu spotyka się rysunki ryb i żółwi. Poza 
zwierzętami popularnym  tematem były przedmioty codziennego użytku: broń, narzędzia. 
Rysowano często ślady zwierząt : emu, psa dingo,  torbaczy, węże, jaszczurki. Kiedy na 
rysunkach spotykanych na wybrzeżach nie występują  “mieszkańcy mórz”, to znaczy, że 
nie stanowiły one ważnego  elementu pożywienia. 
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 Plemiona Aborygenów były w bliskich kontaktach,  jednak nie stanowiły konsolidacji 
tak, by obronić kontynent przed kolonistami angielskimi. Według źródeł cała ludność 
australijska w czasie pierwszej kolonizacji liczyła tylko 300 tys.osób.  Na jednego tubylca 
przypadało około 25km. kwadratowych. Australia została odkryta  dość późno, mimo 
wiekowych przypuszczeń istnienia dużego lądu na południowej półkuli - Terra Australis 
Incognita (Ziemia  Południowa Niznana).Pierwszą blisko odkrycia była wyprawa 
Ferdynanda Magellana,która w szesnastym wieku żeglowała w pobliżu Australii(odkryli 
Timor).Blisko odkrycia był również żeglarz holenderski Luis Vaes de Torres,opływając w 
1606 roku   wybrzeże Nowej Gwinei stwierdzając, że  jest ona wyspą. W tym samym roku 
kolejny żeglarz holenderski, Willem Jonach,  opłynął  również  wybrzeże Nowej  Gwinei i 
wybrzeże Australii myśląc że ma przed sobą Terra Australis Incognita. Inny żeglarz 
holenderski Abel Tasman w  1642 roku podpłynął od południa  na wyspę(nazwaną od  
jego imienia  Tasmanią).Mylnie jednak twierdził, że Tasmania i Australia to jeden ląd.  
Holenderscy żeglarze stwierdzili, że ten ląd któremu dali nazwę Nowa Holandia ma 
nieznośny klimat i nie ma potencjału ekonomicznego.  To było powodem braku dalszego 
zainteresowania tą ziemią, skupiając się na  Indonezji. Podobnego zdania o Australii był 
Wiliam Dampier. Ten angielski żeglarz w latach 1688- 89 opłynął zachodnie i północne  
wybrzeże Australii. Inną opinię miał  James Cook, który w czasie swojej pierwszej z 
trzech wypraw dotarł do Australii 26 kwietnia 1770 roku. Opłynął wtedy wschodnie 
wybrzeże Australii nadając mu nazwę Nowej Południowej Walii i  proklamując oficjalnie 
jako posiadłość Brytyjskiej  Korony Królewskiej. Było to bardzo korzystne dla Anglii, 
dlatego, że w 1776 roku Stany Zjednoczone proklamowały niepodległość i przez to 
Anglia utraciła miejsce zsyłek dla przestępców. Możliwość taką dawała Australia. Dnia 
26 stycznia 1788 jedenaście okrętów  Pierwszej Floty dowodzonej przez kapitana Arthura 
Phillipa zacumowało w zatoce, którą Kapitan Phillip nazwał  Sydney Cove. Flota ta po 
ośmiomiesięcznej podróży przywiozła 191 kobiet i 568 mężczyzn z różnymi 
przestępstwami. Australia oferowała wszystkim jednakowe  możliwości.  Amnestia 
umożliwiała bowiem rozpoczęcie  życia jako wolni osadnicy. Odkrycie Australii przez 
Europejczyków spowodowało nieodwracalne zmiany w sposobie życia Aborygenów. 
Żadne z dotychczasowych mocarstw kolonialnych nie uznało kultury podbitego narodu. 
Tak  było i  w Australii. 
W następnej korespondencji opowiem  jak dalej rozwijała się Australia.    
  
  
Z harcerskim pozdrowieniem.  
                                             
 

 
 
 
 
 
 
 

hm. BOLESŁAW JEŚMAN 
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7     3  

8      

9         6 

10      4 

 
1. Jedna z baz ZHP. 
2. Stopień instruktorski. 
3. Aluminiowe naczynie. 
4. Drzewo iglaste. 
5. W tym roku w Kielcach. 
6. Chodzenie po nim wciąga. 
7. Można powiedzieć, że już za pasem. 
8. Zaczęły już wypuszczać pąki. 
9. Ruchome święta. 
10. Weekendowe w Świbnej? 
 
Litery z pól oznaczonych cyframi od 1 – 6 utworzą rozwiązanie naszej 
krzyżówki, które należy wysłać na adres redakcji (adres w stopce na 
ostatniej stronie) lub przysłać do nas droga elektroniczna. 
Wylosowanych szczęśliwców nagrodzimy atrakcyjnymi nagrodami.  
Hasło z poprzedniego numeru brzmi „Święta” Na rozwiązania 
czekamy do 31.marca 2007r. Powodzenia☺ 

 
(g.c.) 
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Pchła do pchły :gdzie spędziłeś wakacje? 
na krecie... 
 
Trafia sportowiec do szpitala  
- Ma pan 40 stopni gorączki 
- A ile wynosi rekord Polski? 
 
Jasio wpada zdenerwowany do klasy. 
- Co się stało Jasiu? - pyta pani 
- Jacyś dwaj chłopcy mnie gonili i chcieli pobić 
- Stało ci się coś? - pyta pani 
- Nie ale zabrali mi wypracowanie z polskiego. 
 
Siedzi facet w pokoju, i słyszy w pokoju obok jakieś bieganie?!... 
wchodzi...a tam zbieg okoliczności! 
 
Na lekcji religii:  
- Kto z was, chciałby iść o nieba?  
Wszystkie dzieci podnoszą ręce do góry. Tylko Jaś siedzi bez ruchu.  
- A ty, mój chłopcze - pyta ksiądz - nie chcesz iść do nieba?  
- Chcę i to bardzo, ale obiecałem tacie, że po lekcjach szybko wrócę do domu! 
 
Jasiu pyta się ojca: 
-Tato, ile kilometrów ma Nil? 
- Nie wiem. 
- A kto to był Jan Henryk Dąbrowski? 
- Nie wiem. 
- A stolicą jakiego państwa jest Madryt? 
- Jasiu nie męcz tatusia - prosi matka. 
- Nie strofuj dziecka, kochanie. Jak się nie będzie pytał to niczego się 
nie dowie. 
 
Zapłakany Jasiu przychodzi do domu. Matka pyta co się stało, a Jasiu na to: 
- Spóźniłem się do szkoły i dla mnie zostało najgorsze świadectwo! 
 
Jasio przynosi do domu torbę pełną jabłek. Mama pyta go: 
- Skąd masz te jabłka? 
Na to Jasiu: 
- Od sąsiada. 
- A on wie o tym? - pyta mama. 
- No pewnie, przecież mnie gonił! 

 
 

  (g.c.)
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