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Związek Harcerstwa Polskiego                                                                           Żary, dn. 22.12.2007 r. 
Komendant Hufca  
im II Armii Wojska Polskiego  
w Żarach 

 
2.1. Hufiec – wyniki wyborów. 
2.1. 1. Podaję do wiadomości wyniki wyborów Zjazdu Hufca ZHP Żary im II Armii Wojska 
Polskiego dnia 5 grudnia 2007 roku : 
  Komendant i Skład Komendy: 

a) Komendant                                               - ophm. Mirosław Wywijas 
b) Z-ca Komendanta ds. organizacyjnych    - hm. Mirosław Zengiel 
c) Z-ca Komendanta ds. programowych      - phm. Marcin Tur 
d) Skarbnik Hufca                     - hm. Tadeusz Daszkiewicz 
e) Członek Komendy ds. kształcenia            - phm. Katarzyna Jarosz 
f) Członek Komendy ds. logistycznych        - hm. Wojciech Hercik 
g) Członek Komendy ds. promocji            - pwd. Sławomir Bogdanowicz 
Skład Hufcowej Komisji Rewizyjnej: 
a) Przewodniczący  - pwd. Grzegorz Pilarski 
b) Z-ca Przewodniczącego - phm. Mirosława Klisowska 
c) Członek Komisji  - pwd. Adam Biegański 
d) Członek Komisji  - pwd. Tomasz Januszewicz 
e) Członek Komisji  - pwd. Dawid Nowakowski 
Skład Hufcowego Sądu Harcerskiego: 
a) Przewodniczący          - hm. Rudolf Orłowski 
b) Z-ca Przewodniczącego  - hm. Sławomir Pawłowicz 
c) Sekretarz           - hm. Regina Wojtaszewska 
d) Członek           - hm. Angela Ramirez 
e) Członek           - hm. Piotr Karalus 

2.5.2.       Powołuję Sztab Harcerskiej Akcji Zimowej w Hufcu ZHP Żary „Zima 2008”. 
      w składzie:  hm. Mirosław Zengiel          - Przewodniczący 
                                 hm. Tadeusz Daszkiewicz  - Skarbnik 
                                 phm. Bożena Bryś                - Sekretarz 
2.5.3. Rozwiązuję Komisję Stopni Instruktorskich w składzie: 

hm. Helena Stupkiewicz  - Przewodnicząca 
hm. Kazimierz Ślemp  - Z-ca Przewodniczącej 
hm. Małgorzata Markowska   - Sekretarz 
hm. Wanda Galicka          - Członek 
hm. Angela Ramirez  - Członek 
phm. Aneta Delak          - Członek 
hm. Wojciech Hercik  - Członek 

                                               phm. Grzegorz Dobrewski - Członek 
 Dziękuję Druhnom i Druhom za dotychczasową pracę i liczę na dalszą na nowych odcinkach 
służby instruktorskiej. Życzę wiele satysfakcji w pracy zawodowej i życiu prywatnym. 
2.5.4. Powołuję Komisję Stopni Instruktorskich w następującym Składzie: 

1. hm. Krystyna Zengiel         – Przewodnicząca 
2. phm. Aneta Delak              – Z-ca Przewodniczącej 
3. hm. Regina Wojtaszewska – Sekretarzem 
4. phm. Marcin Tur               – Członek z ramienia Komendy Hufca 
5. hm. Wanda Galicka           – Członek  
6. hm. Helena Mużyłowska   – Członek 
7. pwd. Sylwia Lenda - Członek   



STYCZEŃ 2008                          GONIEC    STYCZEŃ 2008                          GONIEC    STYCZEŃ 2008                          GONIEC    STYCZEŃ 2008                          GONIEC        

 

5 
    
3.1.1. Nadaję drużynie harcerskiej „Dragoni” przy SP-3 w Lubsku numer „16”. 
3.1.2. Nadaję drużynie harcerskiej z Mielna nazwę „4 Żywioły” i numer „17”z Mielna. 
3.3.2. Mianuję dh Emilię Pieńko Drużynową Drużyny Harcerskiej Środowiskowej w Przewozie                
i otwieram okres próbny dla drużyny do miesiąca marca 2008. 

 
7.1.1. Mianuję hm. Mirosława Zengiela komendantem zimowiska w Krakowie 
   Mianuję hm. Wojciecha Hercika komendantem zimowiska w Świbnej. 
 
13.1.1. Udzielam pochwały n/w Drużynom, Druhnom i Druhom za: 

a) udział w Światełku Betlejemskim w Pardyżu: 
                ● 42 GZ ”Leśna Gromada” ze Szkoły Podstawowej w Bieniowie       - pwd. Halinie Cieślak 
                ● 3 DH ”Leśne Mrówy” ze Szkoły Podstawowej w Olszyńcu                   - dh Ewie Zabawie 
                ● 6 żDH ”ESKA-IV” im Aleksandra Kamińskiego                            - dh Katarzynie Kałuży 
                ● 13 DH ”Tygrysy” środowiskowej                                       - pwd. Adamowi Biegańskiemu 
                ● 20 DH ze Szkoły Podstawowej z Mirostowic Dolnych                      - dh Ewie Mielniczuk 
                ● 40 DH ”Korczaki” ze Szkoły Podstawowej w Złotniku             - phm. Katarzynie Jarosz 
                ● 54 DH ”Korczakowcy” ze Szk. Podstawowej w Lubanicach                   - hm. Marii Gonii 
                ● 17 DH Środowiskowej z Mielna „4 Żywioły”                                             - dh Piotr Skiba 
  

b) udział w Wigilii Harcerskiej w Gimnazjum  nr2 w Żarach im Aleksandra Kamińskiego 
               ● 42 GZ ”Leśna Gromada” ze Szkoły Podstawowej w Bieniowie        - pwd. Halinie Cieślak 
               ● 1 żDH ”Wilki”                                    - opwd. Michałowi Wallowi 
               ● 3 DH ”Leśne Mrówy” ze Szkoły Podstawowej w Olszyńcu                    - dh Ewie Zabawie 
               ● 4 DH ”Ogniste Smoki”                - pwd. Krystianowi Czerwińskiemu 
               ● 6 żDH ”ESKA-IV” im Aleksandra Kamińskiego                             - dh Katarzynie Kałuży 
               ● 9 DH ”Buki” z SP Górzyn                             - pwd. Katarzynie Grabowskiej 
               ● 10 DH ”Puszcza”                                   - hm. Januszowi Lewickiemu 
               ● 11 DH ”Młode Dęby”                                            - pwd. Iwonie Zabawie 
               ● 13DH ”Tygrysy” Środowiskowej                                        - pwd. Adamowi Biegańskiemu 
               ● 14 i 15 DH ”Turystyczna” z Zespołu Szkół Specjalnych            - pwd. Marzenie Łabudzie  
                                                                                                                                dh Ilonie Krzesińskiej 
               ● SDH próbna przy Gimnazjum Katolickim w Lufsku          - dh Arkadiuszowi Rzeteckiemu 
               ● 19 SDH próbna Mirostowice Dolne                             - dh Jarosławowi Rysiowi 
               ● 20 DH ze Szkoły Podstawowej z Mirostowic Dolnych                       - dh Ewie Mielniczuk 
               ● 36 i 37 DH NS „Cicha Stopa” i „Leśna Gromada” z Miłowic   - hm. Elżbiecie Kurkiewicz 
                                                                                                                       phm. Halinie Wieczyńskiej 
               ● 38 DH ”Czarni”                                                                              - phm. Mirosławie Skibie 
               ● 40 DH ”Korczaki” ze Szkoły Podstawowej w Złotniku                 - phm. Katarzynie Jarosz 
               ● 54 DH ”Korczakowcy” ze Szk. Podstawowej w Lubanicach                    - hm. Marii Gonii 
               ● 17 DH Środowiskowej z Mielna „4 Żywioły”                                       - dh Piotrowi Skibie 
               ●  KRĄG „ŁEMKEM”                                       - phm. Marcinowi Turowi 
               ●  KRĄG „SENEX”                               - hm. Jerzemu Wiśniewskiemu 

 
13.1.3. Udzielam pochwały pwd. Adamowi Biegańskiemu i jego 13 DH ”Tygrysy” za pomoc i 
zaangażowanie przy  Betlejemskim Światełku Pokoju podczas uroczystości przed żarskim ratuszem. 

                                                                                                                          
 
 

 
ophm. MIROSŁAW WYWIJAS 
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„Bratnie słowo sobie dajem, że pomagać  
  będziem wzajem, druh druhowi, druhnie druh”......???? 

 
 
 
W swojej długoletniej „karierze instruktorskiej” przeżyłam wiele 
konferencji zjazdowych hufca, mniej lub bardziej interesujących, mniej lub 
bardziej twórczych. Nigdy jednak nie wychodziłam z nich z tak mieszanymi 
uczuciami jak w tym roku. Mówiąc modnym językiem „zniesmaczona”.                                                   
 Postaram się krótko uzasadnić dlaczego.  
 Zdziwiła mnie postawa niektórych instruktorów w kwestii głosowania. 
Wiem, że każdy ma prawo wyboru, jednak w tej  sytuacji głosowanie tajne 
niczego nie zmieniło, tylko niepotrzebnie przedłużyło zjazd. 
Ale nawet nie to było najważniejsze. 
 Zastanawia mnie  tak popularne w naszym kraju zjawisko jak 
krytykanctwo, nie mylić z krytyką! Dociera ono też, niestety, do harcerstwa. 
 Zadziwia  fakt, że krytykantami są najczęściej ci, którzy nic lub niewiele 
robią, bo boją się odpowiedzialności, bo najłatwiej jest stać z boku i 
krytykować, a już komentowanie wystąpienia nowego komendanta było 
zwykłym brakiem kultury i szacunku. 
 Rozczarowało mnie  wystąpienie Komendanta Chorągwi, które powinno 
dokonać oceny pracy komendanta i  hufca. Zabrakło  sugestii i wskazówek 
co do dalszego funkcjonowania żarskiego hufca. 
 Rozumiem, że mamy demokrację i ”każda żaba ma głos”, wiem, że 
świat się zmienia i jak mówi przysłowie -  nie wchodzi się dwa  razy do tej 
samej rzeki . 
  
Czy  to są jednak te zmiany, o które nam wszystkim chodziło? 
    
 Podkreślam, że są to moje osobiste refleksje. 
   Może się mylę? Może przesadzam? 
 Jeżeli tak to przekonajcie mnie o tym - zapraszam do dyskusji na     
forum  „Gońca”. 
     
 
                                                        
 

 hm. REGINA WOJTASZEWSKA 



STYCZEŃ 2008                          GONIEC    STYCZEŃ 2008                          GONIEC    STYCZEŃ 2008                          GONIEC    STYCZEŃ 2008                          GONIEC        

 

7 
 
 
 
 
Porządek pierwszego posiedzenia Komendy Hufca w dniu 22.12.2007 r. 
 
Obecni: 
ophm. Mirosław Wywijas – Komendant Hufca 
hm. Mirosław Zengiel 
pwd. Sławomir Bogdanowicz 
phm. Marcin Tur 
hm. Tadeusz Daszkiewicz 
                                            Nieobecni: hm. Wojciech Hercik, phm. Katarzyna Jarosz  
Komisja Rewizyjna: 
pwd. Grzegorz Pilarski        - Przewodniczący 
pwd. Tomasz Januszewicz  - członek 
pwd.  Adam Biegański        - członek 
pwd. Dawid Nowakowski  - członek 
                                            Nieobecni: phm. Mirosława Klisowska 
Goście: 
hm. Krystyna Zengiel – Komendantka Ośrodka „Leśny Dwór“ w Świbnej 
                          Tematyka Komendy: 

1. Omówienie XXVII Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego Hufca ZHP Żary. 
2. Przygotowanie planów pracy członków komendy. 
3. Omówienie imprez już odbytych a w szczególności: 

a. Wyjazd po Światełko Betlejemskie do Paradyża – 74 osoby  
                             z Przewodniczącym Rady Miasta Żary Dariuszem Grochlą  

        i Przewodniczącym Rady Miasta i Gminy Jasień hm. Piotrem Karalusem 
b. Wigilia Hufcowa – 182 osoby z gośćmi zaproszonymi  
c. Roznoszenie Światełka Betlejemskiego w mieście m.in. przekazanie 

Burmistrzowi Miasta Żary i Staroście Żarskiemu oraz parafii żarskich. 
4. Omówienie zadań hufca na najbliższy termin: 

a. Zimowisko Kraków 
b. Zimowisko w Świbnej – kurs zastępowych 
c. Zimowisko w Świbnej – Chorągwiany kurs drużynowych 
d. Sylwester w Świbnej. 

5. Omówienie problemu ściągalności składek harcerskich. 
6. Przygotowania do akcji 1% dla ZHP i sposób postępowania. 
7. Przygotowania do spisu ZHP 15.01. – 15.02.2008 rok. 
8. Dyżury członków KH i KR w hufcu – terminy. 
9. Powołanie Komisji Stopni Instruktorskich. 
10. Przygotowanie rozkazu L6/07. 

 
 

ophm. MIROSŁAW WYWIJAS 
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Tematyka i zagadnienia z narady Komendy Hufca – 10.01.2008 r. 
 
I. Druga narada Komendy Hufca w nowej kadencji.  Gościnnie uczestniczył w niej 

Przewodniczący Hufcowej Komisji Rewizyjnej pwd. Grzegorz Pilarski. 
II. Nieobecni to: Komendant pwd. Mirosław Wywijas - szkolenie zawodowe                             

oraz hm. Wojciech Hercik - wizyta u lekarza w Zielonej Górze. 
III. Obecni na Komendzie: hm. Mirosław Zengiel - zastępca ds. organizacyjnych, 
                                             phm. Marcin Tur - zastępca /s programowych, 
                                             hm. Tadeusz Daszkiewicz - skarbnik, 
                    phm. Katarzyna Jarosz - członek komendy ds. kształcenia, 
                    pwd. Sławomir Bogdanowicz - członek ds. promocji. 
IV. Tematyka: 

1. Omówienie realizacji zadań pomiędzy kolejnym spotkaniem komendy: 
a)  wigilia harcerska z 20 grudnia 2007 roku, 
b)  sylwester z 31/01.01.2008 rok. 

2. Przedstawienie zadań przez członków komendy: 
a)  przewodniczącą Hufcowej Komisji Kształcenia phm. Katarzynę Jarosz, 
b)  zastępcę Komendanta Hufca ds. programowych phm. Marcina Tura, 
c)  członka Komendy ds. promocji pwd. Sławomira Bogdanowicza. 

3. Przedstawienie zadań na okres bieżący przez hm. Mirosława Zengiela: 
a)  zimowisko w Świbnej 26.01 – 02.02.2008 rok, 
b)  zimowisko w Krakowie. 

4. Sprawy różne: 
a)  analiza składek za rok 2007, 
b)  działania Komendy w sprawie 1% w roku 2008, 
c)  spis harcerski w 2008 roku, 
d)  Harcbit – turniej metodyczno-sprawnościowy z okazji Dnia Myśli 
    Braterskiej 23.02.2008 roku na sali gimnastycznej w Gimnazjum nr 2. 
 

hm. MIROSŁAW ZENGIEL 
 
 
Porządek pierwszego posiedzenia Komisji Rewizyjnej Hufca w dniu 07.01.2008 r. 
 

1. Rozpoczęcie 
2. Podsumowanie Zjazdu Hufca 
3. Przydział zadań dla członków Komisji Rewizyjnej dotyczących udziału w 

posiedzeniach poszczególnych ciał statutowych oraz namiestnictw i odprawach 
drużynowych 

4. Omówienie zagadnienia 1% dla ZHP. 
5. Ustalenie dyżurów członków Komisji Rewizyjnej w hufcu (pierwszy piątek 

każdego miesiąca) 
6. Ustalenie terminu kolejnego posiedzenia na 07.04.2008 r. 
7. Dyskusja. 

 
pwd. GRZEGORZ PILARSKI 
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 Za nami kolejna kadencja działalności naszego hufca. Wiele się w ciągu tych czterech 
lat wydarzyło zarówno w programie jak i w kształceniu.  Nasza komenda powołała zespół 
ds. kształcenia, który przygotowywał drużynowych i funkcyjnych do pełnienia ich funkcji. 
Prze te cztery lata odbyły się: 

� Trzy edycje kursu drużynowych 
� Cztery edycje kursu funkcyjnych, organizowanych w czasie ferii zimowych 
� Kurs skarbników 
� Kurs zastępowych, zainicjowany przez instruktorów KI „ŁEMKEM” 
� Biwaki integracyjne nowopowstałych drużyn 

 
 Oprócz wyżej wymienionych kursów został również zainicjowany kurs harcerskiej 
służby informacyjnej, ale ze względu na małą liczbę chętnych został on odwołany.  

 
 Oprócz form kształcenia proponowanych przez zespół ds. kształcenia drużynowi 
naszego hufca mogli korzystać z form kształcenia proponowanych przez komendę 
chorągwi. W tej kadencji nasi harcerze i instruktorzy brali udział w następujących formach 
kształcenia: 

� Chorągwiany kurs drużynowych 
� Kurs wychowawców kolonijnych 
� Kurs skarbników 
� Kurs komendantów obozów 
� Warsztaty wędrownicze 
� Chorągwiane zbiórki drużynowych 
� Kurs CIM-u 

 
 Zespół ds. kształcenia nie zapomniał również o samokształceniu. Dwie spośród 
instruktorek zespołu ukończyły Kurs Kadry Kształcącej organizowany przez Centralną 
Szkołę Instruktorską. Dodatkowo phm. Katarzyna Jarosz zdobyła Odznakę Kadry 
Kształcącej.  
 W tej kadencji zabrakło warsztatów metodycznych dostosowanych dla każdego pionu 
wiekowego dla drużynowych i funkcyjnych oraz warsztatów z harcerskich pląsów i zabaw. 
Zabrakło również ścisłej współpracy z Komisją Stopni Instruktorskich.  
 Mam nadzieję, że nie zapomnimy o tym, że kształcenie jest bardzo ważnym 
elementem harcerskiego wychowania. Chcemy, aby każdy drużynowy był przeszkolony do 
pełnienia swojej funkcji oraz aby przy organizacji szkoleń były brane pod uwagę potrzeby 
drużynowych i funkcyjnych a także instruktorów.  
 Nie zapominajmy o tym, że „Jedynym rozsądnym sposobem wychowania jest 
oddziaływanie własnym, dobrym przykładem”. Dlatego też zanim zaczniemy kształcić 
innych, zacznijmy dokształcać samych siebie, bo jak mówił Konfucjusz „doskonalenia 
siebie to źródło wszelkiego postępu i rozwoju moralnego”.  
 

phm. KATARZYNA JAROSZ 
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Rozkazem L/9 z 15 maja 1946 Komendanta Chorągwi Dolnośląskiej we 
Wrocławiu został powołany Hufiec Żary, a Hufcowym zostaje:  
1. Harcerz Orli Józef Pichler  
    Pierwszy skład Komendy:  
    Hufcowy HO Józef Pichler 1946 – 1948 rok,  
    Z-ca - ćwik Mieczysław Michler,  
    Sekretarz – ćwik Tadeusz Daszkiewicz  

Również z dniem 15 maja 1946 roku powołano w Żarach referat drużyn Żeńskich   
przekształcony w Komendę Harcerek z siedzibą przy ulicy Pomorskiej 17 w budynku 
prywatnym. Rozkazem L/1 z dnia 2 stycznia 1947 roku powołano skład Komendy 
Harcerek Hufca Żeńskiego:  
     Komendantka - samarytanka Krystyna Warmuzinska,  
     Z-ca – tropiciela Maria Pichler,  
     Członek Komendy Hufca – tropicielka Barbara Sobiś.  
2 W 1948 roku obowiązki Hufcowego przejmuje ćwik Mieczysław Michler i po trzech    
miesiącach składa rezygnacje (wypadek motorowy) ze względu na stan zdrowia.  
3. Zastępcą Komendanta od 7 czerwca 1948 roku zostaje Tadeusz Daszkiewicz. Rozkazem 
z dnia 1 marca 1949 roku L4/49 zostały obie komendy połączone w jedną Komendę – 
Związek Harcerstwa Polskiego Komenda Hufca Harcerskiego w Żarach. W wyniku zmian 
politycznych, jakie miały miejsce w Polsce w tamtym okresie z dniem 2 stycznia 1950 roku 
Komenda Hufca ZHP Żary została rozwiązana i podporządkowana Związkowi Młodzieży 
Polskiej, a pracą harcerską kierować zaczął wydział szkolno-harcerski Zarządu 
Powiatowego ZMP.  
4. Od marca 1950 roku funkcje Hufcowego dh Tadeusz Daszkiewicz przekazuje (do 
września 1950 roku) koledze Janowi Maciejewskiemu – pracownikowi etatowemu ZP 
ZMP w Żarach.  
5. Od września 1950 roku i ponownie od 5 lutego 1957 roku Komendantem Organizacji 
Harcerskiej zostaje Kazimierz Kosinski. W wyniku odwilży po październiku 1956 roku  
Zjazd Łódzki dokonał odnowy harcerstwa, w Polsce również te zmiany dotarły do Żar.  
6. Rozkazem Komendanta Chorągwi Dolnośląskiej z dnia 30 kwietnia 1958 roku 
Komendantem zostaje phm. 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 funkcje Powiatowego Inspektora Oświaty i Wychowania w Żarach.  
7. Obowiązki Komendanta przejmuje phm. Kazimierz Kędziora do 15 marca 1963. 
8. Rozkazem L/63 Komendantem ponownie zostaje Mieczysław Michler.  
9. W wyniku wyborów z dnia 26 lutego 1965 roku Komendantem zostaje pwd. Stanisław 
Czerw. 
10. 3 lutego 1969 roku, kiedy to w wyniku kolejnych wyborów Komendantem Hufca 
zostaje hm. Bolesław Jeśman i pełni tą funkcję do 1972 roku.  
11. Po nim funkcje Komendanta przejmuje hm. Marian Macias do 12 marca 1978 roku. 
12. Od 12 marca 1978 do 16 grudnia 1982 roku funkcje Komendantki pełni hm. Krystyna 
Sontowska  (obecnie Zengiel).  
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13. Od 16 grudnia 1982 roku do 31 sierpnia 1985 roku funkcje Komendanta pełni hm. 
Mirosław Zengiel.  
14. Od 1 września 1985 roku do 25 listopada 1988 roku funkcje Komendantki obejmuje 
phm. Lidia Wołek.  
15. Od 25 listopada 1988 roku do 7 listopada 1992 roku funkcje Komendanta pełnił             
hm. Wojciech Hercik.  
16. Od 7 listopada 1992 roku do 5 grudnia 2007 roku funkcję Komendanta pełnił                 
hm. Mirosław Zengiel. 
17. Od 5 grudnia 2007 roku funkcję komendanta hufca przejął ophm. Mirosław Wywijas. 
Jest to już 17 Hufcowy Hufca Żarskiego im II Armii Wojska Polskiego. 
 
(dane z archiwum Hufca) 

(g.c.) 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 Marszałek województwa kujawsko-pomorskiego Piotr Całbecki przekaże harcerzom 
ze Związku Harcerstwa Polskiego oraz Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej sprzęt 
obozowy o wartości 800 tys. złotych. W skład przekazanego sprzętu wejdzie wyposażenie 
obozowe: namioty, łóżka polowe, taborety, wózki oraz środki łączności w postaci 
radiotelefonów CB. 
 
          Uroczyste przekazanie sprzętu nastąpiło w Toruniu, w Szkole Leśnej na Barbarce 16 
listopada o godz. 11.30  2007 roku. Zakupiony sprzęt z jednej strony ma służyć typowo 
harcerskim przedsięwzięciom: biwakom, organizacji obozów, zlotów, szkoleń itp.,                   
a z drugiej skauci zostali zobowiązani do udostępnienia pozyskanego dobra w razie 
wystąpienia sytuacji kryzysowych i współdziałania ze służbami ratowniczymi. 
 
Zgodnie z wcześniejszą deklaracją marszałka Piotra Całbeckiego, w roku 2008, harcerze z 
Kujaw i Pomorza mogą spodziewać się podobnej darowizny. 
  
phm. Maciej Sas  rzecznik prasowy Chorągwi Kujawsko-Pomorskiej ZHP 

 

P.S.  A, co na to nasze władze samorządowe wszystkich szczebli ! Miast i gmin  powiatu   

       żarskiego!  
 
 

(g.c.) 
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Czy wiesz, że ...? 
 
Aleksander Kamiński jest patronem następujących szkół, instytucji i drużyn harcerskich: 
140 Opolska Drużyna Harcerzy "Szaniec" im Aleksandra Kamińskiego (uzyskała jako 
pierwsza w Polsce imię Aleksandra Kamińskiego), 
10 Świdnicka Drużyna Harcerska "MRÓWKOJADY" im Aleksandra Kamińskiego, 
Hufiec ZHP Kutno – Miasto, 
Hufiec ZHP Opole – Miasto, 
Gimnazjum nr 5 w Opolu, 
Gimnazjum nr 4 w Legionowie, 
Szkoła Podstawowa nr 137 w Łodzi, 
2 Drużyna Harcerska im. Aleksandra Kamińskiego w Sanoku "MOUSE", 
Chorągiew Łódzka ZHP, 
Szkoła Podstawowa nr 1 w Tomaszowie Mazowieckim, 
LXX Liceum Ogólnokształcące w Warszawie, 
Pałac Młodzieży w Katowicach, 
Miejski Ośrodek Kultury "Kamyk" im Aleksandra Kamińskiego w Pruszkowie, 
Zespół Prywatnych Szkół Edukacji Europejskiej w Bielsku-Białej, 
Gimnazjum nr 2 w Żarach, 
6 Żarska Drużyna Harcerska „ESKA-IV” im Aleksandra Kamińskiego w Żarach, 
Hufiec ZHP Piastów, 
Gimnazjum nr 24 w Warszawie, 
VI PWMDW "Jungi" im Aleksandra Kamińskiego w Mławie, 
Szczep 155 i 201 wdhiz im Aleksandra Kamińskiego "Kamyka", 
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 6 w Wałbrzychu, 
Publiczne Gimnazjum im Aleksandra Kamińskiego "Kamyka" w Kosowie Lackim, 
41 Drużyna Harcerska im Aleksandra Kamińskiego "Kamyka" Kosów Lacki, 
6 Drużyna Harcerzy KAMYK im hm. Aleksandra Kamińskiego z Gniezna.  

• Tablicę pamiątkową poświęconą prof. hm. Aleksandrowi Kamińskiemu w 
Gimnazjum nr 2 w Żarach odsłonięto w dniu nadania imienia 15 czerwca 2005 
roku,  

• W dniu 24 września 2005 odsłonięto pierwszy w Polsce pomnik hm. Aleksandra 
Kamińskiego w Parku Staromiejskim w Łodzi, 

• w Łodzi znajduje się również pamiątkowa tablica na ścianie domu przy ulicy, dziś 
noszącej imię Aleksandra Kamińskiego. 

 
hm. MIROSŁAW ZENGIEL 
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 20 grudnia 2007 roku miała miejsce wigilia harcerska dla zuchów, harcerzy, 
instruktorów oraz przyjaciół i sympatyków naszej organizacji. Gośćmi, którzy zaszczycili 
naszą uroczystość byli: wójt Gminy Przewóz Ryszard Klisowski, członkini Zarządu Rady 
Powiatu Małgorzata Issel oraz radni powiatowi: Pani Anna Ślawska i Pan Michał 
Wolański. Uczestnikami naszej Wigilii ponadto byli: ks. Kanonik Stanisław Pojnar, Prezes 
Związku Sybiraków w Żarach Pan Józef Semków, przedstawiciele KTTK im Orląt 
Lwowskich w Żarach, przedstawiciele kręgów instruktorskich: „SENEX” i „ŁEMKEM”. 
Miłym dla nas wszystkich zaskoczeniem była liczba uczestników – 182 osoby 
spowodowana licznym udziałem przedstawicieli drużyn zuchowych i harcerskich. M.in.: 
42 GZ ”Leśne Skrzaty”, 1 żDH ”Wilki”, 3 DH ”Leśne Mrówy”, 4 DH”Ogniste Smoki”, 6 
ŻDH ”ESKA-IV”, 9 DH ”Buki”, 10 DH ”Puszcza”, 11 DH „Młode Dęby”, 13 ŻDH 
”Tygrysy”, i 14 i 15 DH ”Turystyczna” i „Pacusie” z ZSZ, 19 DSH Mirostowice Dolne, 20 
DH Mirostowice Dolne, 36 i 37 DH ”Cicha Stopa” i „Leśna Gromada”, 38 DH ”Czarni”, 
40 DH ”Korczaki”,  54 DH ”Korczakowscy”, 17 DH ”4Żywioły”. 
 Uczniowie gimnazjum zaprezentowali program wigilijny, zrealizowany pod 
kierunkiem mgr Iwony Mączkowskiej i mgr Izabelli Kudokas-Drąg. Inscenizacja wigilijna 
oparta była o współczesną tematykę. Poszczególne fragmenty inscenizacji przeplatane były 
wspólnym śpiewaniem przepięknych polskich kolęd. Odpowiednia oprawa, nastrój, 
zastawiony stół wigilijny wpłynął na uczestników tworząc odpowiedni nastrój i klimat 
wieczoru.  
 W trakcie grywania melodii przez dh Przemysława Brysia zostało wprowadzone 
Betlejemskie Światełko Pokoju. W dalszej kolejności głos zabrał kapelan naszego Hufca 
ks. Arkadiusz Rzepecki, który odczytał fragment Pisma Świętego i nawiązał do tamtych 
dni. Dni narodzin Jezusa Chrystusa w Betlejem.  
 Przed tradycyjnym składaniem sobie życzeń głosu udzielono pwd. Sylwii Lendzie, 
która przedstawiła rozstrzygnięcie konkursu na „Anioła Bożonarodzeniowego”. Udział w 
konkursie wzięły następujące środowiska: 40 DH ”Korczaki” ze Złotnika, 36 i 37 DH 
”Cicha Stopa” i „Leśna Gromada” z Miłowic, 16 DH ”Dragoni” z SP-3 w Lubsku, 
„Diabliki” z Ośrodka dla Dzieci z Wadami Słuchu i Mowy, 38 DH ”Czarni” z SP  w 
Bieniowie.  
 Uczestnikom konkursu zostały wręczone dyplomy i upominki. Życzeniom                           
i rozmowom pomiędzy uczestnikami wigilijnego spotkania nie było końca.  
 Organizatorzy dziękują wszystkim uczestnikom za tak liczny udział. Z roku na rok 
liczba uczestników wzrasta. Świadczyć to może o potrzebie takich spotkań, przy okazji tak 
ważnych wydarzeń i polskiej tradycji. 
                                                                                                           
 

hm. MIROSŁAW ZENGIEL 
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...Co u Korczaków słychać... 
 

 
 
 
  30 listopad to szczególna data. W tym dniu każdy z nas chce dowiedzieć się jaka czeka 
go przyszłość, a dziewczęta chcą znać imię tego jedynego, z którym los zwiąże je na 
zawsze. Nasz drużyna postanowiła uczcić ten dzień w szczególny sposób. Swoimi 
doświadczeniami organizacyjnymi i wróżbiarskimi postanowiliśmy się podzielić z 
uczniami SP w Złotniku. Zorganizowaliśmy Andrzejkową dyskotekę. O godzinie 16 
zaczęli się schodzić pierwsi goście. Po otrzymaniu biletu mogli wejść na salę balową. 
Przed salą goście mogli dowiedzieć się co czeka ich w przyszłości oraz mogli skorzystać z 
dobrze zaopatrzonego bufetu. Wszyscy wspaniale się bawili. DJ Ola i DJ Siema puszczały 
fajna muzykę i przeprowadzały świetne konkursy z nagrodami. Wszystkim przybyłym 
bardzo podobała się atmosfera imprezy oraz przygotowane atrakcje. O godzinie 19 
dyskoteka skończyła się i wszyscy rozeszli się w spokoju do domów. Do zobaczenia za 
rok!  
 

       dh. KALINA GRACZYK 
dh. KINGA KOZIK 

 
 
 

8 stycznia odbyła się kolejna zbiórka naszej drużyny. Pełni zaciekawienia 
wyruszyliśmy na nią. Gdy dotarliśmy do sali zobaczyliśmy, że nasza drużynowa już na nas 
czeka. Dostrzegliśmy, aż że po Sali, porozrzucane są kartki.  Nasza drużynowa po 
rozpoczęciu zbiórki zaproponowała nam, abyśmy przeczytali co jest na nich ukryte. 
Okazało się, że są to wiadomości dotyczące demokracji. Po zapoznaniu się z nimi 
przeprowadziliśmy dyskusję na temat rządów demokratycznych i dowiedzieliśmy się jak 
bardzo nasza drużyna (w dzieleniu funkcji i podziale obowiązków) przypomina państwo 
demokratyczne. Zauważyliśmy, że wiele decyzji nie może być podjętych bez naszej wiedzy 
i zgody, i że wszyscy odpowiadamy za to co się dzieje w drużynie. Druga część zbiórki 
poświęcona była poznawaniu sądu i przeprowadzeniu sądu nad poglądem „Czy przyboczny 
jest w drużynie potrzebny”. Zamieniliśmy się  w sędziego, obrońców i oskarżycieli oraz 
ławę przysięgłych i świadków i dyskutowaliśmy na ten temat wymieniając się 
argumentami. Po przesłuchaniu wszystkich świadków i wyczerpaniu wszystkich 
argumentów sędzia ogłosił wyrok. Ława przysięgłych jednogłośnie przyznała że w 
drużynie jest potrzebny przyboczny a sędzia podtrzymał ich decyzję. Świetnie się 
bawiliśmy, a przy tym uświadomiliśmy sobie jak ważni są nasi funkcyjni w drużynie (ale 
tylko ci co potrafią współpracować z drużynowym i pomagać mu z prowadzeniu drużyny). 
Dzięki takiej zbiórce mam nadzieję że współpraca będzie jeszcze lepsza u nas a funkcyjni 
będą, tak jak do tej pory, wypełniać swoje obowiązki.  
 

       dh. PAULINA JĘDRZEJEWSKA 
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 Betlejemskie Światełko Pokoju „Stawiajmy wyzwania, świećmy przykładem …” po 
raz kolejny zabłysło na Ziemi Lubuskiej. 
 Betlejemskie Światełko Pokoju, niesione harcerską sztafetą z Betlejem przez skautów 
austriackich, słowackich trafiło do polskich harcerzy. Dalej ze Słubic do Niemiec, a z 
Polski na Wschód do Białorusi, na Ukrainę, Litwę i do Rosji.  
 Na Ziemię Lubuską przybyło 17 grudnia 2007 roku, gdzie podczas nabożeństwa 
ekumenicznego o godzinie 1400 w kościele seminaryjnym w Gościkowie – Paradyżu  
zostało przekazane harcerzom naszego województwa, naszej chorągwi lubuskiej. Przybyło 
do Polski po raz siedemnasty. Uświetniło to 60  rocznicę powstania seminarium w 
Paradyżu 
 Z Groty Narodzenia Jezusa Chrystusa w Betlejem skauci austriaccy przywieźli do Katedry 
Wiedeńskiej, skąd odebrali Go skauci z pobliskich krajów i przekazali swoim sąsiadom 
tak, by Płomień otoczył całą Europę. Przesłanie, które towarzyszyło w tym roku wędrówce 
Światła, brzmiało: „Stawiajmy wyzwania, świećmy przykładem …”.  
 Przyjmując Betlejemskie Światełko Pokoju z tegorocznym przesłaniem dziękowaliśmy 
Bogu za tych, których spotkaliśmy w naszej rodzinie skautowej i ludzkiej. To oni 
inspirowali nas do tego, aby świat stawał się coraz lepszy, my i nasze najbliższe otoczenie, 
środowisko, abyśmy bardziej uczestniczyli w przeżywaniu miłości. Z Żar w przyjęciu 
Światełka Betlejemskiego uczestniczyła grupa 74 osób, która pojechała dwoma 
autokarami. Harcerzom towarzyszyli na ich zaproszenie Przewodniczący Rady Miasta Żar i 
Jasienia Panem Dariuszem Grochla i  Piotr Karalus.  
 20 grudnia odbyła się Wigilia Hufcowa dla … 182 druhen i druhów oraz gości,  a 21 
grudnia br. przed ratuszem naszego miasta Światło zostało przekazane przez harcerzy 
Burmistrzowi  Miasta Romanowi Pogorzelcowi. Wcześniej zostało dostarczone do 
poszczególnych parafii. 

hm. MIROSŁAW ZENGIEL 
 
 Dnia 20 grudnia, zgodnie z wieloletnim zwyczajem, nastąpiło rozwiezienie 
Betlejemskiego Światełka Pokoju po newralgicznych miejscach w Żarach. Pierwszą 
czynnością jaką musieli zrobić harcerze reprezentujący nasz hufiec było rozwiezienie 
Światełka po żarskich kościołach oraz do Domu Samotnej Matki, gdzie trafiliśmy na 
Wigilię. W tej czynności niezmiernie pomocni byli funkcjonariusze Straży Miejskiej.  
Niestety mieliśmy pecha, bo trafiliśmy tylko na dwóch księży, w kościele farnym i tym 
przy ulicy Okrzei. W innych kościołach przyjmowały nas  osoby im pomagające. Gdy 
rozwieźliśmy Światełko, pojechaliśmy pod ratusz, by uroczyście wręczyć je dh 
Komendantowi oraz Burmistrzowi Żar. Następnie pełniliśmy  warty przy Betlejemskim 
Światełku Pokoju, które było wystawione dla mieszkańców Żar w miejskiej szopce przy 
ratuszu. Mimo zimnego powietrza, gdy patrzyliśmy na nie, od razu robiło nam się cieplej i 
zyskiwaliśmy nowa energię do pełnienia dalszych wart. Tradycyjnie BŚP harcerze zanieśli 
również do Starostwa. W tym roku zaszczyt rozwiezienia BŚP przypadł 13 ŻDH 
„Tygrysy”. 

SABINA RYBAK 13 ŻDH "Tygrysy" 
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 Grupa 60 osób bawiła się wyśmienicie w SALOONIE „ Leśny Dwór” w Świbnej. 
Pierwszy raz wystrój, oprawa muzyczna oraz menu, powiązane było jednym przewodnim 
tematem: WESTERN! Trzeba przyznać, że goście nie zawiedli organizatorów i na zabawę 
przybyli przebrani. Wyobraźnia zadziałała: byli kowboje, rewolwerowcy, kowbojki, 
Indianie, „saloonki” i  wszystko czego dusza zapragnie, do wyboru do koloru. 
 Nawet się nie obejrzeliśmy, a Nowy Rok przywitaliśmy z szampanem w ręku, 
życzeniami na ustach i fajerwerkami, które rozświetlały niebo. Szalone tańce przy 
gorących rytmach trwały do białego rana. Zabawa, taniec, życzenia, uściski, wszystko to 
zostało utrwalone na zdjęciach i kamerze. Dzięki nim, jeszcze długo będziemy wspominać 
Sylwestrową Noc, wyjątkową atmosferę i wystrzałową zabawę.  
Zaś za rok spotkamy się znowu, aby przywitać Nowy Rok, w jakiej oprawie?  
To już NIESPODZIANKA. 

pwd. Joanna Bogdanowicz „Wióra” 
 

 
 
 
 Druhny i druhowie! Już zdążyliście na pewno zauważyć, że  podczas ostatnich spotkań 
drużynowych, również w rozkazie druha komendanta, zostały Wam przybliżone osoby, 
które obecnie znajdują się „u steru” naszego związku. Cała ta przemiana nastąpiła podczas 
ostatniego XXXV Nadzwyczajnego Zjazdu ZHP. Właśnie podczas tego spotkania na 
szczycie zostały rozliczone rządy dotychczasowych „wodzirei” przy jednoczesnym 
przekazaniu kierownictwa nowym wybranym władzom. 
 Na zjeździe reprezentowali Nasze sprawy osobiście dh phm. Bożena Bryś oraz phm. 
Marcin Tur. Już w 2005 roku mogliśmy obserwować ich udział i wkład w wybór 
uprzedniej władzy, gdyż w grudniu tegoż roku odbył się zjazd, na którym wybieraliśmy 
nowe władze. Wtedy Przewodniczącym ZHP został wybrany: dh hm. Andrzej Brodzik, a 
Naczelnikiem ZHP została dh hm. Teresa Hernik, ponadto podejmowano uchwałę w 
sprawie zmiany Statutu ZHP.  
 Podczas tegorocznego (ostatniego) zjazdu wybraliśmy na przewodniczącego ZHP dh 
hm. Adama Massalskiego oraz dh hm. Małgorzatę Sinicę na Naczelniczkę ZHP. Sama 
atmosfera na Zjeździe była przyjazna, ale można było odczuć małe napięcie, związane z 
faktem, że dzień w którym się odbył ten zjazd, to niedziela podczas, której wszystkie takie 
procedury wyborcze należało spełnić, a czasu było mało. Muszę przyznać, że dokonywane 
wybory były trudne, ale dokładnie przemyślane, czego wynikiem była godzina zakończenia 
Zjazdu (ok.24h) po czym powoli udaliśmy się do swoich środowisk, miast w celu 
realizowania codziennych czynności życiowych (mam na myśli pracę i naukę). 
 XXXV Nadzwyczajny Zjazd ZHP odbył się w Bydgoszczy 9. września 2007 r., warto 
zapamiętać tą datę, gdyż jest to historyczne wydarzenie dla ZHP. W celu zaczerpnięcia 
większych informacji nt. składu Rady Naczelnej i poszczególnych Komisji Naczelnych 
zachęcam do odwiedzenia głównej strony internetowej ZHP www.zhp.pl 

(g.c.) 
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Noc. 
W kuchni ze skrzypieniem otwierają się drzwi od lodówki. Wychodzi z niej spasiona mysz 
w jednej łapie trzymając prawie kilogramowy kawał żółtego sera, a drugą ciągnąc za sobą 
wielkie pęto kiełbasy. Idzie do pokoju skąd rozlega się potężne chrapanie gospodarzy i 
taszczy ten cały majdan przez środek izby w stronę szafy, pod którą ma wejście do swojej 
norki. Już jest przed wejściem gdy w świetle księżyca dostrzega pułapkę na myszy, a na 
niej malutki kawałeczek słoninki. 
Mysz kręci z dezaprobatą głową i mruczy pod nosem : 
- Jak dzieci, normalnie jak dzieci. 

 
 

Facet po 20 latach wychodzi z więzienia. Dostaje ubranie z depozytu, a w kieszeni znajduje 
kwit od szewca. 
Udaje się do zakładu i mówi: 
- Witam, czy mogę odebrać swoje buty? 
Szewc podreptał na zaplecze, wraca i mówi: 
- Będą na czwartek. 

 
 

Szkot zatrzymuje taksówkę i pyta: 
- Ile kosztuje przejazd na dworzec? 
- 2 szylingi. 
Taksówka jedzie dalej, a Szkot biegnie za nią przez kilkaset metrów i znowu ją zatrzymuje. 
Zadyszany pyta: 
- A teraz? 
- Teraz 4 szylingi. 
- Jeszcze drożej? Dlaczego? 
- Bo dworzec jest w przeciwnym kierunku... 

 
 

W szkole:  
- Hej, ty tam, pod oknem - kiedy był pierwszy rozbiór polski? Pyta nauczyciel. 
- Nie wiem.  
- A w którym roku była bitwa pod Grunwaldem?  
- Nie pamiętam  
- To co ty właściwie wiesz? Jak chcesz zdać maturę?  
- Ale ja tu tylko kaloryfer naprawiam. 

 
 

Poniedziałek, siódma rano. W tramwaju ścisk. Nagle wśród stłoczonych ludzi ktoś woła: 
- Czy jest tu lekarz?! 
- Jestem! -krzyczy pasażer z daleka i przyciska się przez tłum. Gdy lekarz dochodzi do 
wołającego, ten pyta: 
- Choroba gardła na 6 liter? 

(g.c.) 
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1. Sprawuje najwyższą władzę w hufcu? 

2. Goniec, właśnie go czytasz? 

3. Wyjeżdżamy w ferie? 

4. Odbył  się  w listopadzie? 

5. Dzień ……………, obchodzony w styczniu? 

6. Po sylwestrze? 

7. W niektórych drużynach odbywają się w soboty? 

8. Baza żarskiego hufca? 

 

Litery z pól oznaczonych cyframi 1 – 9 utworzą rozwiązanie 

naszej krzyżówki, które należy wpisać na kartkę i wrzucić do 

skrzynki kontaktowej przy drzwiach naszego hufca, bądź po 

prostu przysłać do nas pocztą e-mail (adres na ostatniej stronie). 

Rozwiązanie z poprzedniego numeru brzmi „SZKOŁA”☺ 
 

(g.c.) 
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