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Związek Harcerstwa Polskiego    
Komendant Hufca 
Im. II Armii Wojska Polskiego
HUFIEC ŻARY

Rozkaz L5/2009
Zwolnienia w komendzie hufca:
2.1.2. Zwalniam phm. Anetę Delak z pełnienia obowiązków z-cy 
Przewodniczącej Hufcowej Komisji Stopni Instruktorskich z dniem 
14.12.2009 r. 
Dziękuję druhnie Anecie za duże zaangażowanie we wspieraniu 
rozwoju instruktorów naszego hufca i życzę satysfakcji w dalszej służbie 
instruktorskiej.
7.1. Zamknięcie próby na stopień przewodniczki:
7.1.1. Na wniosek Hufcowej Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 
12.12.2009 roku zamykam próbę i przyznaję stopień przewodniczki 
i dopuszczam do złożenia Zobowiązania Instruktorskiego 
Druhnę Lidię Kowalską – drużynowa 16 DH „Dragoni” – SP-3 Lubsko.
7.2. Otwarcie próby na stopień przewodniczki:
7.2.2. Na wniosek Hufcowej Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 
01.12.2009 roku otwieram próbę na stopień: 
przewodniczki Druhnie Joannie Sałandziak - DPS Miłowice – opiekun 
phm. Halina Wieczyńska.
7.3. Zamknięcie próby na stopień podharcmistrzyni.
7.3.1. Na wniosek Hufcowej Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 
12.12.2009 roku zamykam próbę podharcmistrzyni i przyznaję stopień: 
podharcmistrzyni pwd. Danucie Modrzejewskiej 
 – drużynowa 5 GZ „Gumisie” – SP-3 Lubsko.
9.3. Zmiana przydziału służbowego.
9.3.1. Informuję o zmianie przydziału służbowego phm. Anety Delak 
z Hufca ZHP ŻARY do Hufca ZHP Żagań.
13.1. Na wniosek Administratora Ewidencja na poziomie hufca ophm. 
Sławomira Bogdanowicza nadaję uprawnienia i dopuszczam do 
Administrowania Systemu Ewidencja na poziomie drużyn następujące 
druhny i druhów:

1 hm. Helena Mużyłowska 1 KRĄG INSTRUKTORSKI „SENEX”
2 opwd. Piotr Brudny 2 DRUŻYNA STARSZOHARCERSKA 

„NIRWANA”

Żary, dn. 14.12.2009r.
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3 dh Małgorzata Lewicka 2 GROMADA ZUCHOWA „GOSIACZKI”
4 pwd. Ewa Zabawa 3 DRUŻYNA HARCERSKA 

„LEŚNE MRÓWY”
5 phm. Marcin Tur 3 KRĄG INSTRUKTORSKI „ŁEMKEM”
6 phm. Elżbieta Haściło 4 KRĄG INSTRUKTORSKI „SZANIEC”
7 phm. Danuta Modrzejewska 5 GROMADA ZUCHOWA „GUMISIE”
8 opwd. Katarzyna Kałuża 6 ŻARSKA DH „ESKA IV” 

IM. A. KAMIŃSKIEGO
9 pwd. Katarzyna Grabowska 9 DRUŻYNA HARCERSKA „BUKI”
10 pwd. Marzena Łabuda 14 DRUŻYNA HARCERSKA 

NS „TURYSTYCZNA”
11 pwd. Lidia Kowalska 16 DRUŻYNA HARCERSKA 

„DRAGONI”
12 pwd. Ewa Mielniczuk 21 DRUŻYNA HARCERSKA 

„MĄDRE SOWY”
13 opwd. Emilia Pieńko 24 DRUŻYNA HARCERSKA 

„LAMPART”
14 dh Rafał Krzywokulski 27 DRUŻYNA HARCERSKA „KRĄG”
15 opwd. Joanna Sałandziak 36 DRUŻYNA HARCERSKA 

NS „CICHA STOPA”
16 phm. Katarzyna Jarosz 40 DRUŻYNA HARCERSKA 

„KORCZAKI”
17 dh Tomasz Górzyński 5 GONIEC „GAZETKA GONIEC”

13.2. Udzielam pochwały:
Administratorowi na poziomie hufca ophm. Sławomirowi Bogdanowiczowi 
za wzorowe przygotowanie i prowadzenie zajęć z Ewidencji ESHD dla 
drużynowych. Przewodniczącemu Hufcowej Komisji Rewizyjnej pwd. 
Grzegorzowi Pilarskiemu za wzorowe przygotowanie i prowadzenie zajęć 
– dokumentacja finansowa drużyny i dokumentacja, sposób prowadzenia.
Przewodniczącej Hufcowej Komisji Kształcenia phm. Katarzynie Jarosz, za 
złożenie relacji z XXXVI Zjazdu ZHP. 
Pwd. Ewie Zabawie za przygotowanie dekoracji świątecznej w Harcerskim 
Ośrodku „Leśny Dwór”.
Z przykrością stwierdzam, że 9 instruktorów nie uczestniczyło w warsztatach, 
w tym 2 usprawiedliwionych chorobą oraz 1 Przewodnicząca Kręgu.
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13.3. Wyjazd po Światło Betlejemskie 19.12.2009 roku, zbiórka 12.40 przy 
katedrze w Żarach (sobota) proszę do czwartku podać liczbę osób, składka 
-5zł. Powrót ok. 17.00.
13.4. Wigilia Hufcowa 21.12.2009 rok godz. 1630 w Gimnazjum nr 2 Żary, 
składka 2 zł.

hm. Mirosław Zengiel

Tematyka Komendy
w dniu 12 stycznia 2010 

Wydarzenia od ostatniego spotkania.

1. Wydanie kolejnego nr Gońca Grudzień 4(72) 
2. 12-13.12.2009r. – Szkolenie ESHD (Elektroniczny Spis Harcerskich 

Danych), nadanie uprawnień do systemu. 10-ciu nie obecnych 
drużynowych szkolenie 30.01.2010 w siedzibie hufca. Warsztaty 
z finansów drużyny.

3. Drużynowi nieobecni:
  Iwona Grzeszczuk
  Justyna Ganczar
  Maria Gonia
  Katarzyna Gruber
  Mirosława Skiba
  Halina Cieślak
  Piotr Karalus
  Dorota Grzybek
  Anna Babuśka
  Małgorzata Markowska
4.  Betlejemskie Światło Pokoju 19.12.2009 r. w Zielonej Górze i 21.12.2009 r.

w Żarach.
5. Wigilia Hufcowa w Gimnazjum nr 2 21.12.2009 r.
6. SYLWESTER 2009.
7. Rozliczenie z 1% i składek harcerskich oraz instruktorskich – za 2009 r.
 Instruktorzy którzy nie zapłacili:

1 Kłodnicka Jadwiga 30 zł. za 2008 36 zł. za 2009 =66 zł.

2 Senyk Emilia 30 Zł. Za 2008 =30 zł.
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3 Senyk Michał 30 Zł. Za 2008 =30 zł.
4 Karpińska Helena 30 Zł. Za 2008 Rok =30 zł.

5 Ganczar Justyna 36 zł.

6 Rupieta Jadwiga 36 zł.

7 Drgas Paweł 36 zł.

8 Dąbrowski Andrzej 36 zł.

9 Zabawa Iwona 36 zł.

8. Zgłoszenia na Światowy Zlot Harcerstwa w Krakowie - sierpień 2010 r.
9. Rozliczenia wniosków za 2009 r.:

a) Marszałka Lubuskiego,
b) Burmistrza Miasta Żary,
c) Burmistrza Lubska,
d) Senatu RP.

10. Inwentaryzacja za 2009 r. – spis z natury – kasacja – zakupy powyżej 
50 złotych.

11. WOŚP 10.01.2010 r.

II. Zadania na okres styczeń – luty 2010 rok.

1. Wnioski do Burmistrza Miasta Żary – 28.12.2009 r. i do innych miast 
i gmin powiatu żarskiego w 2010 r.

2. Wnioski do Marszałka Lubuskiego – MEN – MON d/s Kombatantów – KO 
Gorzów Wlkp. Starosty Żarskiego.

3. Zimowiska:
a) Świbna 2010,

• I turnus 16.01. – 22.01.2010 r.
• II turnus 22.01. – 28.01.2010 r.

b) Kraków 2010, 21.01. – 28.01.2010 r.
c) Zimowisko szkoleniowe dla drużynowych 

w Zielonej Górze 17.01 – 22.01.2010r.
4. Harcbit, inauguracja 100 lecia ZHP w Żarach, Dzień Myśli Braterskiej 

18.02.2010 r. (Kartki dla członków KH)
5. Składki harcerskie i instruktorskie w 2010 r. 
6. 1% dla ZHP Żary. Wszystkie informacje są już na stronie internetowej 

Gońca www.goniec.org  
7. Uaktualnienie planów pracy członków KH za 1 kwartał 2010 r.
8. Wydanie nowego nr Gońca 1(73).
9. Braki: Zjazd ZHP opis i zdjęcia, opis z przywiezienia Światła Betlejemskiego, 
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z rozwożenia i przekazania Burmistrzowi, opis Wigilia Harcerska, opis 
Sylwester 2009.

10. Braki na stronie internetowej Hufca:
- zadania programowe 2009/2010
- kalendarz imprez na rok 2010
- Zespół KK i jej plan na 2010
- dokumenty dla drużynowych ze szkolenia 12-13.12.2009 w Świbnej
- fotki z przywiezienia Światła Betlejemskiego
- Regulamin KH ostatecznie zatwierdzić i podpisać.

11. Sprawy różne.

Tematyka spotkania 
Namiestnictwa
20 stycznia 2010 roku odbyło się pierwsze spotkanie 
Namiestnictwa w nowym składzie osobowym.

 Głównym celem spotkania było ukonstytuowania się zespołu oraz 
określenie zadań programowych i zadań dla poszczególnych członków 
namiestnictwa na bieżący rok harcerski.

Tematyka Komendy
w dniu 02.02.2010 w Hufcu

I. Wydarzenia od ostatniego spotkania. 
1. Wnioski do Burmistrza Miasta Żary na HAZ 2010 – pozytywnie 

rozpatrzone (wnioski złożone do 28.12.2009)
a)  zimowisko w Świbnej - 12000 złotych.
b) zimowisko w Krakowie - 4500 złotych.

2. Złożenie 3 wniosków do Marszałka Lubuskiego – 27.01.2010.
a) „Grunwaldzkie Wici... 1410 - 2010” - międzynarodowy 

obóz letni w Świbnej 01-14.07.2010,
b) „BARWY SZCZĘŚCIA” Zlot NS w Świbnej 16-18.09.2010,
c) HISTORYCZNYM SZLAKIEM PRZEZ ŁUŻYCE WSCHODNIE 

– W RAMACH 3 BIWAKOW KWIECIEŃ – CZERWIEC.
3. Wnioski do Burmistrza Miasta Żary złożone do dnia 08.01.2010

a) Wędrować między historią, a dniem dzisiejszym 17.II. Kolacja
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 otwarcia – 12-14.11.2010 – Biwak Zwycięstwa,
b) „Rajd - szlakiem pamięci Żołnierzy II Armii Wojska 

Polskiego” Bohater Hufca ZHP Żary 10-20.04.2010,
c) „Harcerskie Ideały” – kurs drużynowych – 4 spotkania cykliczne,
d) „Światło Betlejemskie XVIII raz w ŻARACH ” 06-23.12.2010,
e) HISTORYCZNYM SZLAKIEM PRZEZ ŁUŻYCE 

WSCHODNIE   – CYKL 3 BIWAKÓW,
f) „Tydzień Ekologiczny” 12 – 25.04.2010,
g) „Na przekór losowi” Świbna – 06-16.05.2010 Zlot NS.

4. Zimowiska: - przygotowanie – przeprowadzenie – rozliczenie.
a) Świbna 16-22.01.2010, 
b) Kraków 21-28.01.2010.

5. Spotkanie z Bukowińczykami – 31.01.2010 - plan modernizacji Ośrodka 
w Świbnej i wymiany młodzieży z Bukowiny.

6. Spotkanie z Marszałkiem Lubuskim – 01.02.2010 godz. 11:00 

II. Zadania na okres luty 2010.
1. Wnioski do MEN – MON ds. Kombatantów - KO Gorzów Wlkp., Starosty 

Żarskiego.
2. 100 – lecie Harcerstwa Polskiego na terenie Hufca Żary – Twoje 

propozycje.
3. Harcbit – turniej metodyczno sprawnościowy inauguracja 100 LECIA 
 HARCERSTWA W HUFCU - Dzień Myśli Braterskiej – 18.02.2010 rok.
4. Elektroniczny Spis Harcerskich Danych 2010 rok – składki harcerskie 

i instruktorskie.
5. 1% podatku na Organizację Pożytku Publicznego na Hufiec ZHP Żary.
6. Uaktualnić swoje plany pracy - poszczególni członkowie Komendy I-IV 

na kwartał.
7. Wnioski pełnomocnika Hufca ds. Zlotu w Krakowie.
8. Szkolenie 07.02.2010 w hufcu godzina 11.00 jak system zostanie 

odblokowany.
9. Goniec 1(73), brakuje: 

- opis Zjazd ZHP,
- opis Wigilia i Światełko Betlejemskie,
- opis Sylwester 2009,
- opis zimowisko Kraków,

10. Braki na stronie internetowej Gońca:
- zadania programowe 2010, kalendarz imprez,
- Zespół KK i jej plan na 2010,
- zdjęcia zimowisko Kraków.

11.  Rozkaz L1/2010:
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-  urlop instruktorski: Iwona Zabawa, Andrzej, 
Kliński, Anna Babuśka, Justyna Ganczar, 

- rozwiązać drużynę harcerską 26 DH „SOKOLE OKO”,
- rozwiązać drużynę harcerską 1 GZ „LEŚNE SOWY”,

12.  Sprawy różne – wniesione.

Tematyka spotkania Zespołu 
Kadry Kształcącej 
04.02.2010 

- ułożenie planu kształcenia na rok 2010,
- dyskusja nad potrzebami hufca odnośnie kształcenia,
- ustalenie kolejnych spotkań zespołu,

Tematyka posiedzeń Komisji 
Stopni Instruktorskich
grudzień 2009 – luty 2010

W tym okresie odbyły się trzy posiedzenia 
na których :

1. Opracowano karty próby na stopień 
przewodnika (nowa karta próby)

2. Opracowano karty próby na stopień 
podharcmistrza (nowa karta próby)

3.  Analiza realizacji stopni instruktorskich
4. Zatwierdzenie nowego 

regulaminu Komisji
5. Zamknięcie próby na phm. - 

Danuta Modrzejewska i pwd. – 
Lidia Kowalska, otwarcie próby 
na pwd. - Joanna Sałandziak

6. Rola kręgu instruktorskiego 
w podnoszeniu kwalifikacji 
instruktorskiej w tym realizacja stopni, 
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Odprawa drużynowych 
– opiekunów
06.01.2010

I. Wydarzenia od ostatniego spotkania.

1. 12-13.12.2009r. – Szkolenie ESHD (Elektroniczny Spis Harcerskich 
Danych), nadanie uprawnień do systemu. 10-ciu nie obecnych 
drużynowych szkolenie 30.01.2010 w siedzibie hufca.

Warsztaty z finansów drużyny.
2. Betlejemskie Światło Pokoju 19.12.2009 r. w Zielonej Górze i 21.12.2009r.

w Żarach.
3. Wigilia Hufcowa w Gimnazjum nr 2 21.12.2008 r.
4. SYLWESTER 2009.
5. Rozliczenie z 1% i składek harcerskich oraz instruktorskich – za 2009r.
6. Zgłoszenia na Światowy Zlot Harcerstwa w Krakowie sierpień 2010 r.
7. Rozliczenia wniosków za 2009 r.:

a) Marszałka Lubuskiego,
b) Burmistrza Miasta Żary,
c) Burmistrza Lubska,
d) Senatu RP.

8. Inwentaryzacja za 2009r. – spis z natury – kasacja – zakupy powyżej
 50 złotych.

Odprawa drużynowych 
– opiekunów
03.02.2010

I. Wydarzenia od ostatniego spotkania. 

1. Wnioski do Burmistrza Miasta Żary na HAZ 2010 – pozytywnie 
rozpatrzone (wnioski złożone do 28.12.2009)

a) zimowisko w Świbnej - 12000 złotych.
b) zimowisko w Krakowie - 4500 złotych.

2. Złożenie 3 wniosków do Marszałka Lubuskiego – 27.01.2010.
a) „Grunwaldzkie Wici... 1410 - 2010” - międzynarodowy 

obóz letni w Świbnej 01-14.07.2010,
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b)  „BARWY SZCZĘŚCIA” Zlot NS w Świbnej 16-18.09.2010,
c) HISTORYCZNYM SZLAKIEM PRZEZ ŁUŻYCE WSCHODNIE 

–  W RAMACH 3 BIWAKÓW KWIECIEŃ – CZERWIEC.
3. Wnioski do Burmistrza Miasta Żary złożone do dnia 08.01.2010

a) Wędrować między historią, a dniem dzisiejszym 17.II. 
Kolacja  otwarcia – 12-14.11.2010 – Biwak Zwycięstwa,

b) „Rajd - szlakiem pamięci Żołnierzy II Armii Wojska 
Polskiego” Bohater Hufca ZHP Żary 10-20.04.2010,

c) „Harcerskie Ideały” – kurs drużynowych – 4 spotkania cykliczne,
d) „Światło Betlejemskie XVIII raz w ŻARACH ” 06-23.12.2010,
e) HISTORYCZNYM SZLAKIEM PRZEZ ŁUŻYCE 

WSCHODNIE – CYKL 3 BIWAKÓW,
f) „Tydzień Ekologiczny” 12-25.04.2010,
g) „Na przekór losowi” Świbna – 06-16.05.2010 Zlot NS.

4. Zimowiska: - przygotowanie – przeprowadzenie – rozliczenie.
a) Świbna 16-22.01.2010, 
b) Kraków 21-28.01.2010.

5. Spotkanie z Bukowińczykami – 31.01.2010 - plan modernizacji Ośrodka 
w Świbnej i wymiany młodzieży z Bukowiny.

6. Spotkanie z Marszałkiem Lubuskim, Wojewodą – 01.02.2010.

 II. Zadania na okres luty 2010.

1. Wnioski do MEN – MON ds. Kombatantów - KO Gorzów Wlkp., Starosty 
Żarskiego.

2. 100 – lecie Harcerstwa Polskiego na terenie Hufca Żary – Twoje 
propozycje.

3. Harcbit – turniej metodyczno sprawnościowy inauguracja 100 LECIA 
HARCERSTWA W HUFCU - Dzień Myśli Braterskiej – 18.02.2010 rok.

4. Elektroniczny Spis Harcerskich Danych 2010 rok – składki harcerskie 
i instruktorskie.

5. 1% podatku na Organizację Pożytku Publicznego na Hufiec ZHP Żary.
6. Uaktualnić swoje plany pracy Drużyn i Kręgów.
7. Wnioski pełnomocnika Hufca ds. Zlotu w Krakowie.
8. Szkolenie 06.02.2010 w hufcu, godzina 11.00, jak system zostanie 

odblokowany.
9. Goniec 1(73), jak ktoś ma jeszcze jakieś artykuły proszę je przesłać na 

kontakt@pyko.org
10. Propozycje planu pracy Komendy Hufca na rok 2010, kalendarz 

imprez.
11. Propozycje kształceniowe w 2010 r., wyjazdy do Niemiec (6 dni), do 

Czech- Praga (3 dni), Ukraina (11 dni).
12. Sprawy różne – wniesione.
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O D P R A W Y

Drodzy Rodzice, Przyjaciele Harcerstwa, 
Instruktorki i Instruktorzy!

Wszystkich przyjaciół harcerstwa żarskiego zachęcamy do przekazania 
1% podatku za 2009 rok dla harcerzy i zuchów powiatu żarskiego.
To inwestycja w dzieci Twoje, Twoich bliskich, Twoich znajomych, 

ZHP to organizacja, która potrzebuje Twojej pomocy!

Co zrobimy z otrzymanymi środkami? 

    * Przekażemy do środowisk harcerskich -dla najuboższych 
dzieci na dofinansowanie biwaków i rajdów harcerskich, 
zakup materiałów programowych do pracy śródrocznej

    * Dofinansujemy pobyt naszych harcerzy na 
światowy Zlot 100 lecia w Krakowie

    * Przekażemy środki na działalność dzieci 
niepełnosprawnych - ruch Nieprzetartego Szlaku

    * Dofinansujemy harcerskie specjalności
    * Dofinansujemy nowe programy wychowawcze 

turystyczne i patriotyczne
    * Doposażymy Harcerski Ośrodek Leśny Dwór w Świbnej 

o nowe pomoce dydaktyczne i kwatermistrzowskie

Zwracamy się do Was z prośbą o przekazanie 1 procenta
Waszego podatku na rzecz Hufca ZHP Żary.

Serdecznie dziękujemy tym wszystkim, 
którzy zrobili to w ubiegłym roku.

ZUCHY, HARCERZE I INSTRUKTORZY HUFCA ZHP ŻARY

j

ibnej 
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SONDAŻ 
2 Gromady Zuchowej

„GOSIACZKI”

Sondaż 27 Drużyny 
Harcerskiej „KRĄG”
1. Jakie są cele Waszej działalności?
Podstawowym celem działania drużyny jest przygotowanie dzieci i młodzieży 
do samodzielnego życia w duchu harcerskich ideałów. W drużynie panuje 
atmosfera, w której jej członkowie mogą urzeczywistniać swoje marzenia 
i potrzeby. Drużyna umożliwia rozwój intelektualny i fizyczny w ramach: 
zbiórek, gier, imprez, rajdów, biwaków, zimowisk, obozów, itp.

2. Czy bierzecie czynny udział w imprezach organizowanych przez KH?
Uczestniczyliśmy dwukrotnie w I i II Przeglądzie Piosenki Harcerskiej 
i Turystycznej w Lubsku, gdzie w 2008 i 2009 roku zdobyliśmy główne 
nagrody.

3. Jakiej pomocy oczekujecie od KH?
Większego zainteresowania tym, co dzieje się w życiu drużyny oraz 
organizowania kursów funkcyjnych i kursów doszkalających.

4. W jaki sposób zdobywacie środki finansowe na swoją działalność?
Staramy się pozyskiwać środki od SPONSORÓW i ludzi dobrej woli, którym 
nieobce są ideały ZHP. Piszemy też projekty do Urzędu Miasta w Lubsku 
i w ten sposób pozyskujemy środki na nasze przedsięwzięcia. Agitujemy 
również do korzystania z odpisu 1% dla organizacji.

5. Jak wygląda wychowanie patriotyczne w Waszej drużynie?
Wychowanie patriotyczne jest ważne dla naszej drużyny. Chętnie 
korzystamy z różnych form: kominki, ogniska, gawędy. Bierzemy też czynny 
udział w uroczystościach miejskich  - państwowych i kościelnych.

6. Czym jest dla Waszej drużyny ideologia ZHP?
Jest drogowskazem na każdy harcerski dzień.

7. Nasze propozycje.
Zapraszamy na III Przegląd Piosenki Harcerskiej i Turystycznej  do Lubska  
- to już w listopadzie 2010 roku.

27 DH „KRĄG”
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Charakterystyka 
27 Drużyny Harcerskiej „KRĄG”
1. Historia powstania drużyny.
Jesteśmy drużyną harcerską działającą od września 2006 roku. Po wielu 
latach nieobecności harcerzy w Lubsku, dzięki staraniom ówczesnego 
dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 w Lubsku Kazimierza Chrobrowskiego 
i zaangażowaniu nauczycieli tej szkoły powstała właśnie nasza drużyna. 
Zapał i entuzjazm dzieci i rodziców był wielki i nie osłabł do dzisiaj. 

2. Opis drużyny.
Siedzibą naszej drużyny jest Szkoła Podstawowa nr 1 w Lubsku. To tu 
spotykamy się raz w tygodniu na zbiórkach. KRĄG to drużyna licząca 12 
harcerzy skupionych w dwóch zastępach. 

3. Osiągnięcia drużyny.
Naszym największym osiągnięciem było zdobycie wyróżnienia na 
Harcerskim Festiwalu Piosenki Dawnej w Słubicach w 2007 roku. Miłym 
zaskoczeniem i wyróżnieniem było zdobycie w 2008 roku GRAND PRIX na 
I Przeglądzie Piosenki Harcerskiej i Turystycznej w Lubsku. W tym roku, na 
tymże przeglądzie zajęliśmy I miejsce …. Ale tylko dlatego, że organizatorzy 
nie przewidzieli wyższej nagrody….

4. Kadra drużyny.
dh Rafał Krzywokulski – drużynowy
dh Marek Mickiewicz – przyboczny
dh Karolina Wojnarowska – zastępowy
dh Mateusz Lewicki - zastępowy

27 DH „KRĄG”
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Zadanie wykonane 
Meldunek dla „GOŃCA”
  
Melduję wykonanie przez 5 GROMADĘ ZUCHÓW  zadań związanych 
z Dniem Misia Pluszowego. W naszej szkole wszystkie dzieci kochają misie, 
nie tylko zuchy. Dlatego wspólnie z biblioteką szkolną zorganizowaliśmy 
Tydzień Misia Pluszowego. Realizowane były podczas niego zadania:

• Układanie opowiadań nt. misia- na zbiórkę przygotowałam 
pacynki misia i inne. Zuchy nakładały na rękę wybraną pacynkę 
i układały tekst. Każda grupa miała za zadanie stworzyć swoje 
własne opowiadanie. Były one nagrodzone okrzykami. 

• Misiowe smakołyki- to słodkie zadanie wykonywali z nami 
harcerze z 16 DH ,,Dragoni” działającej w naszej szkole. 
Przepis I: wafle suche, masło orzechowe, bita śmietana, 
bakalie. Smarujemy wafle masłem orzechowym, nakładamy 
na siebie. Całość dekorujemy bitą śmietaną i bakaliami. 
Przepis II: kilka kromek chleba, miód, ciasteczka 
i inne słodycze. Chleb smarujemy miodem (można 
również masłem) i dekorujemy wg. uznania 

• Malowanie portretów misia
• Wystawa misiów

  
Na zakończenie tygodnia odbył się uroczysty apel poświęcony misiom. 
Brały w nim udział wszystkie dzieci z klas I-III w naszej szkole. Klasy były 
reprezentowane przez trzyosobowe drużyny. Miały one za zadanie:

• odpowiedzieć na pytania dotyczące sławnych misiów
• pokolorować malowankę
• przejść przez labirynt
• ułożyć puzzle

Dzieci wykazały się wiedzą i umiejętnością. Szybko i sprawnie wykonywały 
zadania. Holl szkolny był udekorowany misiami przyniesionymi przez 
dzieci. Na zakończenie zuch- Karolina Terlecka zaproponowała zabawę 
,,Miś” dla wszystkich dzieci. Każdy doskonale się bawił, a na twarzach dzieci 
obecny był uśmiech. 
W tygodniu poświęconym misiom w bibliotece odbył się konkurs Misiowego 
Czytania. Naszą gromadę reprezentowali: Julka Paś, Natalka Kościk, Gracjan 
Juncewicz. Każde dziecko czytało wcześniej przygotowany tekst z książki 
,,Kubuś Puchatek” oraz fragment ,,Misia Uszatka”.
 Zuchom bardzo podobał się TYDZIEŃ MISIA PLUSZOWEGO i chętnie 
zorganizują go kolejny raz.

phm. Danuta Modrzejewska
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Mikołajki 2009
 W tym roku, tak samo jak w latach poprzednich,  dzieci ze wsi 
Marszów i Olszyniec miały okazję spotkać się, wspólnie pobawić i przeżyć 
spotkanie z św. Mikołajem. Mikołajki odbyły się dzięki współorganizacji: 
Koła Gospodyń Wiejskich, którego kierownikiem jest G. Gardzijewska,  
Ochotniczej Straży Pożarnej, której komendantem jest H. Gardzijewski oraz 
3 DH „Leśne mrówy” i OSP „Iskierki”, których drużynową jest Ewa Zabawa.
 Podczas tego spotkania, które odbyło się 13 grudnia, harcerze prowadzili 
wiele pląsów, w których uczestniczyły dzieci w różnym wieku z obu wsi. 
Wszyscy wspaniale się bawili, dzieci miały okazję się bliżej poznać, a także 
pobawić się ze swoimi rodzicami. Po wielu pląsach i zabawach świetlicę 
w Marszowie odwiedził św. Mikołaj, który wręczył każdemu dziecku 
symboliczną paczkę. Po rozdaniu prezentów św. Mikołaj przyłączył się do 
zabawy z dziećmi. Następnie dzięki życzliwości Ochotniczej Straży Pożarnej 
i Koła Gospodyń Wiejskich św. Mikołaj mógł odwiedzić chore dzieci, które 
nie przyszły na spotkanie i osobiście wręczył im podarunki. 
 Ten dzień był dla wszystkich dobrym przykładem, że czasami potrzeba 
tak mało, by sprawić radość innym. Dzięki tym mikołajkom mieszkańcy 
obu wsi mieli okazję się spotkać, odbudować więzi i zauważyć, jak dobrze 
mogą bawić się ich dzieci. Mamy nadzieję, że w przyszłym roku odbędzie 
się takie samo spotkanie. 

3 DH „LEŚNE MRÓWY”
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Wigilia w 21 DH „Mądre Sowy”
 W dniu 16.12.2009r. odbyła się wigilia harcerska w Bibliotece Publicznej 
w Mirostowicach Dolnych. Zorganizowała ją pani Wiesława Zegiel, 
opiekunka Dyskusyjnego Klubu Książki wraz z drużynową 21 DH ,,Mądre 
Sowy’’ pwd. Ewą Mielniczuk. 
 W przygotowaniu potraw wigilijnych pomagali rodzice harcerzy. Na 
spotkaniu wigilijnym było około 60 osób. Wśród zaproszonych gości był 
komendant Hufca Żary hm. Mirosław Zengiel, dyrektor Biblioteki Gminnej 
pani Teresa Kowalczewska, członkowie DKK oraz rodzice harcerzy. Pod 
koniec imprezy zastępowa Małgorzata Mielniczuk zagrała kolędy na 
gitarze.

pwd. Ewa Mielniczuk

Betlejemskie Światło Pokoju
Dnia 19 grudnia 2009 roku nasza drużyna pojechała 
wraz z innymi harcerzami z naszego hufca do Zielonej 
Góry, aby przywieźć do Żary Betlejemskie Światło Pokoju. 
Przekazanie Światła odbyło się w kościele Najświętszego 
Zbawiciela. Cztery przedstawicielki naszej drużyny
(dh Paulina Siemińska, dh Paulina Jędrzejewska, dh Kinga 
Kozik, phm. Katarzyna Jarosz) o godzinie 10.00 wraz 

z innymi harcerzami pojechały do Zielonej Góry.
  Na początku w kościele odbyła się uroczysta Msza Św., na której to 
harcerze z ZHR i ZHP  przekazali Światło księżom i parafianom a następnie 
przybyłym harcerzom. Po uroczystości zielonogórscy harcerze zaprosili 
wszystkich do Gimnazjum nr 6, gdzie czekał na nas słodki poczęstunek 
i gorąca herbatka. Kiedy już się ogrzaliśmy, razem śpiewaliśmy 
i rozmawialiśmy o zbliżających się świętach. Zdziwiła nas jednak mała 
liczba harcerzy z innych hufców.
  Po południu wróciliśmy do domów. To nie był jeszcze koniec naszej 
opieki nad Światłem. Już następnego dnia roznosiliśmy Światło po naszych 
wsiach, czyli Lubomyślu i Złotniku. Ludzie byli bardzo zadowoleni z naszej 
inicjatywy i czekali na światło z niecierpliwością. Podczas roznoszenia 
światła zbieraliśmy datki. Dzięki hojności mieszkańców wsi zebraliśmy 
700 zł i mogliśmy zapłacić pierwszą ratę za Zlot Harcerstwa Polskiego, na 
który mamy zamiar jechać w sierpniu. Wszystkim darczyńcom serdecznie 
dziękujemy. Mamy nadzieję, że w przyszłym roku również uda nam się 
wziąć udział w roznoszeniu Światła Betlejemskiego.   

dh Paulina Jędrzejewska
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Wigilijna wieczerza
 21 grudnia, jak co roku w Gimnazjum nr 2 już od wejścia słychać 
odgłosy kolęd. To właśnie tam spotykają się zuchy, harcerze, instruktorzy 
i zaprzyjaźnieni goście przy wigilijnym stole i opłatku. Tak też było i tym 
razem. Z serc płynęły serdeczne życzenia, a po ciele rozchodził się blask 
Betlejemskiego Światełka przywiezionego z Zielonej Góry przez naszą 
delegację. Uroczystość uświetnił występ uczniów gimnazjum, którzy 
przedstawili nam jasełka. Po wspólnym kolędowaniu i podzieleniu się 
opłatkiem okraszonym życzeniami udaliśmy się do stołu, aby skonsumować 
pyszne potrawy. Mam nadzieje że w  przyszłym roku znów się spotkamy 
w tak świąteczny, radosny dzień w tym samym gronie albo jeszcze 
większym. 
 Serdeczne podziękowania należą się paniom kucharkom, które 
przygotowały tak pyszne potrawy. 

 phm. Katarzyna Jarosz

Światło w Żarach
 22 grudnia reprezentantki 40 DH „Korczaki” 
rozwoziły Betlejemskie Światło Pokoju po żarskich 
parafiach i instytucjach. Dzięki pomocy strażników 
miejskich poszło szybko i udało się dowieźć światło 
we wszystkie zaplanowane miejsca. Ostatnim 
punktem było przekazanie Światła Burmistrzowi Żar 
Romanowi Pogorzelcowi. Po uroczystym przekazaniu 
Światła pełniliśmy jeszcze wartę przy betlejemskiej 
szopce przy ratuszu, aby Światło mogło trafić do 
mieszkańców Żar. Ten dzień na długo pozostanie 
w „naszych głowach” ponieważ darowane 
Światło sprawiło, że na wielu twarzach 
pojawił się uśmiech, a  to największa 
nagroda dla nas za poświęcony czas. 

 dh Paulina Siemińska
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Sylwester 2009
… Za siedmioma górami, za ośmioma lasami, tam gdzie 
Diabeł mówi „Dobranoc”, spotkało się zacne grono 
bajkowiczów, aby przywitać Nowy a pożegnać Stary Rok. 

 Pogoda jak zwykle dopisała… choć zimno na dworze i śnieg skrzypiał 
pod stopami, atmosfera wśród gości była naprawdę gorąca…
Zaproszenie… od tego się zaczęło… piękny pałac niczym z Disney’a na tle 
którego postaci z bajek zachęcają do wzięcia udziału w tym niezwykłym 
wydarzeniu, Bajkowym Sylwestrze w Świbnej.
 Lokalizacja „Imprezy” – Ośrodek Harcerski „Leśny Dwór” w Świbnej, 
pozwalała przypuszczać, że może być „biwakowo” i spartańskie warunki… 
nic bardziej mylnego… na ścianie „stołówki” zawisł baner zamówiony 
specjalnie na tą okazję, sufit „uginał” się pod ciężarem dekoracji z balonów, 
„wycinanek” i serpentyn. Okna całe w śniegowych figurkach… domowe 
lampki na parapetach… Profesjonalny „sprzęt grający” w rękach DJ. Onufrego 
oraz odlotowe oświetlenie /ultrafiolet, kolorowe światła, kula, stroboskop/ 
i wytwornica dymu – tworzyły niesamowity klimat… zmieniły „stołówkę” 
w „parkiet”, którego nie powstydziłby się niejeden klub muzyczny.
 Imprezę rozpoczęliśmy od zaprezentowania się uczestników i oceny 
ich strojów. Piękna i Bestia, Gucio i Maja, Superman, Alladyn i Dama Kier, 
Zorro i jego kobieta Zorro, Krasnal i Królewna Śnieżka, Hrabia Dracula 
i piękna Kobieta w Krwistej Czerwieni, Pat i Mat, Diabeł z Diablicą, 
Kowboje i kowbojki, Piękna Syrenka, Cruella de Mon z Dalmatyńczykiem, 
przepiękna Jasmina, która szukała Alladyna /czyżby znalazła??? … przypis 
własny autora/, z kiteczkami PIPI, słodka Smurfetka, drapieżna Pantera, 
Biedroneczka, Czarnowłosa Indianka w towarzystwie Kowboja, kolorowy 
Klaun… to niektóre z ponad 40 postaci, które zaszczyciły nas swoją 
obecnością.
 O północy, po serdecznych życzeniach składanych przy dźwiękach 
brzęczących kieliszków wypełnionych musującym szampanem, wyszliśmy 
przed budynek przywitać na śniegu Nowy Rok.
 Co bardziej zmęczeni, zaraz po noworocznym powitaniu, udali 
się na spoczynek, do ciepłych łóżeczek. Ci co zostali, bawili się dalej 
niezmordowani… Impreza trwała do „białego rana”… ostatni goście zeszli 
z parkietu o 8:00 rano… zbyt długo nie cieszyli się snem… około 10:00-
10:30 udaliśmy się na zasłużone śniadanie.
 Pierwszy noworoczny posiłek, spożyliśmy wśród tych, którym dane 
było dotrwać do końca… 
Oprócz tzw. Starej Gwardii, instruktorów, którzy od lat w takiej formule 
witają Nowy Rok, znalazło się wielu nowicjuszy… w ich opinii – brak słów 
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żeby określić jak „fajna” i „nieziemska” była ta impreza. Już 1 stycznia 
zapowiadali, że w takim „składzie” mogą witać następny 2011 rok…
 Kolejna impreza za nami… pozostaną wspomnienia, zdjęcia 
/www.goniec.org/ i wspaniale spędzone chwile…
 Już dziś mówimy… - Do zobaczenia za rok!

pwd. Grzegorz Pilarski

Zimowe „INO”
 
6 stycznia tuż przed godzina dziewiąta nasza drużyna stanęła na starcie 
zimowej Imprezy Na Orientacje (INO). Organizatorem biegu był Krąg 
Instruktorski 3 „ŁEMKEM”. Zdecydowaliśmy się wziąć udział w tej imprezie, 
gdyż sama pogoda była typowo ekstremalna i wymagająca sporej kondycji 
fizycznej, a nawet tej psychicznej. Przemierzając ogromne zwały śniegu 
mieliśmy szansę sprawdzenia swoich umiejętności posługiwania się mapą 
oraz wziąć udział w świetnej zabawie w gronie znanych nam harcerzy.
 Na trasie znalazło się 19 punktów na których zostały zawieszone 
pieczątki. Naszym zadaniem należało każdy punkt osobiście „zdobyć”
i na wcześniej otrzymanej karcie startowej zamieścić odpowiedni symbol 
pieczęci odpowiadający danemu punktowi w terenie. Z pełnym zapałem 
ruszyliśmy po zasypanych śniegiem ścieżkach zielonego lasu, nie raz 
wpadając w zaspę, sięgającą do pasa, po oczekiwane zwycięstwo naszego 
zespołu. Cali przemoczeni, lekko zmarznięci, ale bardzo zadowoleni, 
szczęśliwie dotarliśmy do mety, po drodze podziwiając piękno zimowego 
krajobrazu oraz od czasu do czasu mijając leśną zwierzynę (np. „sarenki”). 
Na końcu przyszedł czas na odpoczynek przy ognisku z kiełbaskami oraz 
gorącą herbatę. Dzięki temu, że do mety dotarliśmy jako jeden z pierwszych 
zespołów mieliśmy możliwość podziwiania kolejnych zespołów zmagających 
się z trudem przecierania leśnych, zimowych szlaków. 
 We wspólnych zmaganiach z tegoroczną zimą w lesie ponadto brały 
udział trzy zespoły: zastęp „Wilki”, zastęp „Tygrysy” oraz harcerze z dużym 
doświadczeniem z minionych lat, którzy ukazali nam prawdziwego ducha 
rywalizacji i wielkiego humoru w tak ciężkich warunkach. Po wspólnym 
biesiadowaniu przy ognisku i złapaniu kolejnego tchu wszyscy szczęśliwi 
mogliśmy powrócić do swoich domów.

Wywiadowca Krzystof Gembara
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„Bajkowe Zimowisko”
 W okresie ferii zimowych od 16.01 do 22.01.2010 r. odbyło się zimowisko 
w „Leśnym Dworze” - ośrodku harcerskim w Świbnej. 
 Uczestnikami zimowiska były zuchy, harcerze oraz dzieci i młodzież 
niezrzeszona z rodzin o niskim statusie materialnym. Kadrę stanowili 
instruktorzy ZHP i nauczyciele, posiadający dużą wiedzę i umiejętności 
w organizowaniu zajęć rekreacyjnych w ośrodku i terenie.
 Dzieci i młodzież miały okazję bawić się pod okiem drużynowych 
w Bajkowej Krainie. 
Odwiedziły Stumilowy Las, a w nim Kubusia Puchatka i jego przyjaciół, 
wioskę Smerfów, 7 krasnoludków i wielu innych bajkowych bohaterów. 
Dokonały tego, przygotowując ciekawe i wesołe inscenizacje w zastępach. 
 Zwiedziły także Królestwo Ducha Gór w Karpaczu oraz podwodny świat 
Neptuna, będąc na Wodniku. Nie zabrakło również odwiedzin w domu 
księcia kręgielni, na której uczestnicy zimowiska mogli sprawdzić się 
w celnych pchnięciach kulą. Inną atrakcją było zjeżdżanie na sankach, 
turlanie się z górki, lepienie bałwana i uczestniczenie w kuligu podczas 
odwiedzin u Królowej Śniegu.
 Zajęcia plastyczne urozmaicały czas dzieciom. Ich pracami została 
udekorowana świetlica „Leśnego Dworu”. Biegi patrolowe, śpiewogranie, 
świecowiska, ogniobranie, Przyrzeczenie Harcerskie przy ognisku  były 
typowymi elementami harcerskimi, z którymi dzieci i młodzież niezrzeszona 
miały okazję się zapoznać, a zuchy i harcerze zgodnie z tradycją harcerską 
przeżyć.
 Jesteśmy ogromnie wdzięczni władzom miasta Żary za dofinansowanie 
zimowiska i tym samym umożliwienie wielu dzieciom spędzenia w sposób 
atrakcyjny i bezpieczny czasu ferii zimowych.

        pwd. Ewa Zabawa

Kraków
„Tu wszystko jest Polską, kamień każdy, a człowiek, który tu 
wstąpił staje się Polski częścią ...otacza Was Polska wieczyście 
nieśmiertelna” – Stanisław Wyspiański –„Wesele”.

         Z tą największą historią materialną i duchową państwa polskiego w dniach 
21.01-08.01.2010 r. miała możliwość przebywania grupa 44 osobowa przez
8 dni razem z grupą młodzieży polskiego pochodzenia z Ukrainy 
z Tarnopola. 
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         Od ponad dwudziestu już lat tradycyjnie Komenda Hufca ZHP Żary 
organizuje zimowiska w Krakowie. Jest to już nasza siódma lokalizacja. 
Miejscem pobytu jest zaprzyjaźniona Szkoła Podstawowa nr 22 na ulicy 
Chmielowskiego 1. Usytuowanie szkoły jest wyjątkowe. Z tego miejsca 
wszędzie jest blisko. Do rynku 20 minut, do pociągu 35 minut, na Wawel 
15 minut. Lepszego miejsca nie można sobie wymarzyć na taką ilość 
uczestników.
 A co zobaczyliśmy i zwiedziliśmy w trakcie zimowiska w Krakowie? 
Kraków, dostojne miasto historią stoi. Jego walory historyczne znane 
są na całym świecie. Dlatego zostało wybrane jednym z siedmiu miast 
europejskich o największym dziedzictwie kulturowym. Rok 2000 – 
milenijny był rokiem promującym wspaniały dorobek 1000 letniej historii 
miasta i państwa /prawa miejskie uzyskał w 1257r./.
 Już w pierwszy dzień po przyjeździe i  zagospodarowaniu,  
podzieliliśmymy się na drużyny, po posiłku udaliśmy się na słynny Rynek 
Krakowski.
 Pokazał się on nam niezwykle okazale, pięknie odrestaurowany, 
podświetlone sukiennice przy swej kolorystyce wyglądają iście po 
królewsku, wspaniale, Kościół Mariacki nabrał nowej szaty odrestaurowana 
elewacja-cegła nabrała pierwotnego wyglądu. Kościół św. Wojciecha 
również jak i Kościół Mariacki podświetlony, dodając światła okolicznych 
domów, kawiarń czujemy się bardzo swojsko. Pomnik Adama Mickiewicza, 
na którym i o tej porze dnia siedzi kilkoro młodych osób, niektórzy robią 
zdjęcia. Dalej płyta upamiętniająca miejsce składania przysięgi narodowi 
polskiemu przez Naczelnika państwa Tadeusza Kościuszkę w 1794 roku, 
a druga płyta poświecona jest innemu wielkiemu wydarzeniu z historii  
państwa polskiego – Hołdowi Pruskiemu z 1525 roku. Przechodzimy obok 
restauracji – „Wierzynek”, z datą nad drzwiami „1364” słynne miejsce-„Uczty 
u Wierzynka” z 1364 roku, gdzie bogaty kupiec-mieszczanin krakowski 
przyjmował dostojnych gości zaproszonych do Polski przez króla Kazimierza 
Wielkiego. Przechodzimy pod siedzibę biskupów krakowskich miejsca gdzie 
przez kilka lat przebywał jako biskup krakowski –Karol Wojtyła, a od chwili 
wyboru na stolice piotrową - Papieża Jan Paweł II, do której chętnie wracał 
podczas każdej pielgrzymki do Ojczyzny. Idziemy dalej zatrzymujemy się 
przed kościołem pod wezwaniem św. Piotra i Pawła, jest to pierwszy obiekt 
wspaniałej architektury barokowej, zbudowany na miejscu spalonej w 1455 
świątyni gotyckiej. Przed wejściem na dziedziniec na wysokim cokole 
usytuowano 12 rzeźb przedstawiających apostołów. W środku kościoła, na 
środku posadzki prezbiterium znajduje się płyta nagrobna jezuity Piotra 
Skargi Pawęskiego – nadwornego kaznodziei króla Zygmunta III Wazy. 
Znane są z historii-kazania św. Piotra Skargi, a w podziemiach w ostatnich 
latach zbudowano kryptę Jemu poświęconą. Obok jest najstarszy kościół 
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romański św. Andrzeja i klasztor Klarysek. Kościół wzniesiony w latach 
1079-1098 z fundacji znanego palatyna księcia Władysława Hermana – 
Sieciecha. Wąskie otwory strzelnicze są dowodem jego funkcji obronnej, 
a grubość murów sięga kilka metrów przy podstawie. Zatrzymujemy się 
na placu, na wprost Wawelu przy kościele św. Idziego, tutaj co niedzielę 
odprawiają się w intencji harcerstwa polskiego mszę święte, jest to kościół 
harcerski. Przy wejściu do świątyni postawiony został krzyż katyński - 
symbol golgoty polskiej inteligencji wojskowej, policyjnej zamordowanej 
przez władze radzieckie w czasie II Wojny Światowej. Z placu już tylko 
kilkadziesiąt metrów do Wawelu. Potężna bryła podświetlona nadaje temu 
miejscu właściwą rangę na jaką zasługuje. Wznoszące się 25 metrów nad 
poziom Wisły wzgórze, o oryginalnej rzeźbie terenu, mrocznych jaskiniach 
i załomach skalnych, w sugestywny sposób wpływa na wyobraźnię 
człowieka. Legendy i podania przekazywane z pokolenia na pokolenie 
spisywane przez kronikarzy, pisarzy i poetów snują fantastyczną jego 
historię. Już Wincenty Kadłubek żyjący w XIII wieku zapisał, iż „w czasach 
poprzedzających Aleksandra Wielkiego, panował na Wawelu książę Krakus. 
W jaskini góry żył potwór niezmiernie dziki, któremu musiano dostarczać 
pożywienia, gdyż inaczej napadał na ludzi. Krakus kazał swoim synom 
zgładzić potwora-smoka. Użyli podstępu, rzucając mu skóry zwierząt 
napełnione siarką i smołą, które połknął i zdechł”, tyle Kadłubek.
 Wzgórze wawelskie wedle podań ludowych zawiera tajemnice. Wyniosłe, 
wapienne, otoczone rozlewiskiem rzecznym i bagnami stanowiło od dawien 
dawna dogodny punkt obronny. Bolesław Chrobry umocnił i rozbudował 
gród książęcy ok. 1000 roku. Za kolejnych władców piastowskich rola 
Krakowa wzrasta, żeby za czasów Kazimierza Odnowiciela stać się stolicą 
państwa polskiego w 1038, a syn jego Bolesław Śmiały zwany Szczodrym 
w 1076 koronował się na Wawelu. W 1138 w testamencie książę Bolesław 
III Krzywousty czyni Wawel siedzibą księcia seniora. Wzrost potęgi państwa 
polskiego w XIV-XV wieku wpływa na rozwój budownictwa, nauki i sztuki, 
w tym m.in. Wawelu. Świetności nadał wiek XVI zwany „Złotym Wiekiem” 
w Polsce. Gruntowna nastąpiła przebudowa Wawelu za czasów Zygmunta 
I Starego /1506-1548, dokończona za jego syna Zygmunta II Augusta. Jaki 
Wawel postrzegamy jest dzisiaj, to już osąd każdego ze zwiedzających, to 
wyjątkowa perłę polskiej architektury i kultury. 
 Udajemy się do bazy na spoczynek. Ten obiekt do zwiedzania zaplanowany 
jest w innym terminie, wymaga dużo więcej czasu. Proponuje ,kilka muzeów 
tej miary co Archeologiczne – jedno z najznakomitszych, ze wspaniałymi 
zbiorami, Czartoryskich, Narodowe – malarstwa polskiego. Wyjątkowe 
jest muzeum etnograficzne krakowskie, kilupiętrowe. W kilkunastu salach 
prezentuje dorobek Polski południowo-wschodniej z jej przebogatą 
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historią. Wypad do Wieliczki, tego jedynego w swoim rodzaju muzeum 
szczególnie na tych co są pierwszy, raz robi wielkie wrażenie. W ostatnich 
latach wielu turystów jest z Rosji oraz z Zachodu. Młodych Polaków mało, 
wycieczek również. Coraz więcej jest turystom oddawanych nowych sal 
tej wyjątkowej kopalni, a efekty dźwiękowo - świetlne dodają pikanterii 
podczas zwiedzania. W Zakopanem jesteśmy na drugi dzień po turnieju, 
gdzie Adam Małysz zajął 5 i 6 miejsce.
 Nasze zwiedzanie tradycyjnie zaczynamy od zwiedzania 3 skoczni oraz 
odwiedzeniu karczmy góralskiej z jej wspaniałą ciesielką wykonaną przez 
największych w tym zawodzie, wspaniała robota ciesielska wykonana 
w środku pomieszczenia. Gwar, zapach, wystrój cieszą oko.
 W dalszej kolejności jedziemy do wyjątkowej świątyni postawionej 
dla Papieża na cześć jego cudownego wyzdrowienia. Wszystko w drewnie 
i skórze zrobione z największą precyzją i starannością. Świątynia robi 
wrażenie, witraże też. Szczególnie jeden, przedstawiający moment strzału 
do Papieża. Na zewnątrz jest ciekawie przedstawiona droga krzyżowa 
zakończona ołtarzem z pierwszego pobytu Papieża u górali.
 Kolejny bardzo ciekawy do zwiedzenia jest kościół miejski, również 
całkowicie wykonany z drewna, a opodal cmentarz, na którym spoczywają 
najwięksi tych ziem. Zawsze prosimy miejscowego górala, który z użyciem 
gwary przekazuje nam wiadomości o tym wyjątkowym miejscu spoczynku. 
Na zakończenie wycieczka po Krupówkach kończy nasz jednodniowy pobyt 
w Zakopanym.                                      

hm. Mirosław Zengiel

Kulig w Olszyńcu
 Ten nowy – 2010 rok dał nam wielką niespodziankę – śnieg. Właśnie z tego 
postanowili skorzystać harcerze z 3 DH „Leśne Mrówy” i w ramach zbiórki 
harcerskiej zorganizowali kulig. 
 Najpierw harcerze wspólnie bawili się na śniegu, robiąc aniołki, turlając się 
z górki i zjeżdżając z górki na sankach. Korzystali w dogodnych do tej zabawy 
warunków pogodowych. Gdy wszyscy się wybawili, wraz ze swoją drużynową 
Ewą Zabawą uczestniczyli w kuligu po pobliskich okolicach. Sanie, na których 
dzieci siedziały, ciągnięte były przez konia, a woźnicą był p. Rakowski. Dzięki 
temu dzieci miały okazję uczestniczyć w prawdziwym, tradycyjnym kuligu.
 W tym dniu wszyscy wspaniale się bawili. Harcerze tym samym udowodnili 
mieszkańcom Olszyńca, że w zimowy dzień wcale nie trzeba siedzieć w domach 
przed telewizorem.  
        pwd. Ewa Zabawa
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Stanowisko
Sejmiku Województwa 
Lubuskiego
z dnia 1 lutego 2010 roku w sprawie 100, rocznicy harcerstwa w Polsce

 W 2010 roku mija 100 lat od powstania na ziemiach 
polskich harcerstwa – organizacji, która zawsze 

za nadrzędny cel stawiała sobie patriotyczne 
wychowanie młodego człowieka i kształtowanie 

jego charakteru.
 Działalność harcerstwa stanowi piękną kartę 
historii naszego narodu, zwłaszcza w okresie zmagań 

o wolność i niepodległość. Z dumą wspomina się tych 
młodych ludzi, którzy wówczas całym sercem angażowali 

się w sprawy ojczyzny, często oddając jej w darze swoje życie. 
 Na obszarze stanowiącym dziś Województwo Lubuskie tradycje 
harcerskie zapoczątkowane zostały 80 lat temu. Wtedy to – staraniem 
mieszkających tu Polaków i działaczy Związku Polaków w Niemczech – 
w Starym i Nowym Kramsku, Podmoklach Małych i Wielkich, Dąbrówce 
Wielkopolskiej i Babimoście powstały pierwsze polskie szkoły, a przybyli 
tu nauczyciele zorganizowali pierwsze harcerskie drużyny. 
 Dziś lubuskie harcerstwo to praca zuchów, harcerzy, wędrowników 
i instruktorów, łączących realizację nowoczesnego programu wychowania 
i edukacji z troską o zachowanie patriotycznych wartości.
 Inaugurując obchody 100-lecia harcerstwa polskiego, Sejmik 
Województwa Lubuskiego składa hołd wszystkim, którzy z narażeniem 
swojego życia tworzyli jego fundamenty i w kolejnych dziesięcioleciach 
przekazywali patriotyczne tradycje kolejnym pokoleniom, a także całej 
rzeszy współczesnych organizatorów i instruktorów, którzy nadal krzewią 
szczytne idee harcerstwa
 Jednocześnie Sejmik Województwa Lubuskiego zwraca się do wszystkich 
jednostek samorządu terytorialnego województwa oraz innych instytucji 
i podmiotów gospodarczych z prośbą o współudział w organizowaniu 
lokalnych struktur harcerstwa oraz wspieranie ich działalności.

PRZEWODNICZĄCY SEJMIKU
Krzysztof Seweryn Szymański
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Kalendarz imprez na 
Rok 2010
1. 06.01.   Narada drużynowych i funkcyjnych w Gim. 2 godz. 1530.
2.   I-III.09 Biwaki integracyjne w Świbnej wg propozycji środowisk.
3. 19.01. Rocznica patronatu nad Obeliskiem Kardynała Stefana 

Wyszyńskiego.
4.   Ferie zimowe 16-28.01.2010 w Hufcu Żary – ferie szkolne 18.01. – 

29.01.2010 rok.
a)  17.02 – 22.01. wg propozycji KCh Chorągwiany 

- Kurs Drużynowych w Marianówce.
b)  18.01.2010 – Wycieczka w góry do Karpacza/

Szklarskiej Poręby wg propozycji.
c)  21.01.- 28.01. Hufcowe Zimowisko w Krakowie 

wraz uczestnikami z Tarnopola - Ukraina.
d)  biwaki drużyn w trakcie zimowiska
e)  wyjścia na basen w trakcie ferii wg propozycji drużyn.

5. 03.02. Spotkanie z drużynowymi, funkcyjnymi i ucz. kursu druż. i funk. 
w Gimnazjum nr 2 .

6. 06.02. Zimowe INO
7. 25.02.2010 – spotkanie instruktorskie z Okazji Dnia Myśli Braterskiej 

w Restauracji „AMBER” - Spotkanie z władzami, promocja 100 Lecia 
Harcerstwa w tym harcerstwa na Ziemi Żarskiej.

8. 19-21.02. Biwak tematyczny w Świbnej.
9. 22.02.  „Dzień Myśli Braterskiej” – spotkania w drużynach – e-maile, 

życzenia.
10. 27.02. „HARCBIT” – Turniej metodyczno-sportowy.
11. 03.03. Spotkanie z drużynowymi, funkcyjnymi i ucz. kursu druż. i funk. 

w Gimnazjum nr 2.
12. 19.03.-21.03. „Powitanie Wiosny *2010”  w Świbnej.
13. 27.03. Bieg „Akcja pod Arsenałem”.
14. 14.04.   Narada drużynowych i funkcyjnych w Gim. 2.
15. Biwaki integracyjne w drużyn wg propozycji IV – VI.2010 r.
16. 03.04.10 Wielka Sobota - warty przy grobie Jezusa Chrystusa 

w kościołach wg propozycji drużyn.
17. 12.04.-22.04.2010 „Tydzień Ekologiczny”.

a) konkurs plastyczny /od przedszkola po LO na terenie powiatu/,
b) zwiad ekologiczny  /prace zbiorowe i indywidualne/,
c) INO – szlakami pomników przyrody po „Zielonym Lesie” ,
d) biwak ekologiczny – pieszy-rowerowy do Świbnej 16-18.04.
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f) foto - konkurs o przyrodzie - przyroda naszego powiatu,
g) „Dzień Ziemi” - Sesja Ekologiczna – 22.04. w SP nr 1 w Żarach.

18. Wycieczka Instruktorska do Pragi – 23 – 25.04.
19. 30.04. - 04.05. Spotkanie ze skautami z Niemiec w Niemczech.
20. 03.05. Bieg Harcerski „Jutrzenka” z okazji Konstytucji 3 Maja i Msza 

Święta za Ojczyznę.
21. 03.05. Majówka rowerowa po terenie powiatu żarskiego.
22. 05.05. Narada drużynowych i funkcyjnych w Gim. 2.
23. 13.05.-15.05. Powiatowy Zlot Drużyn Nieprzetartego Szlaku w Świbnej: 

Żagania, SP-6, Domu Pomocy Społecznej: z Miłowic, Gubina, Górzykowa, 
Strzelc Krajeńskich,  Słubic i Toporowa, Ośrodek Dla Dzieci z Wadami 
Słuchu i Mowy.

24. Konferencja naukowa – metodyka harcerska w Zielonej Górze.
25. 28.05. - 30.05. Kurs przygotowawczy do Harcerskiej Akcji Letniej HAL 

*2010 w Zielonej Górze.
a) wychowawców –drużynowych
b) komendantów, programowców, księgowych i kwatermistrzów.

26. 28.05.- 6.06.2010 Biwak Drużyn – „Dzień Dziecka”.
27. Warsztaty dla członków drużyn „Pionierka obozowa”
28. 09.06. Narada drużynowych i funkcyjnych w Gim. 2 – ostatnia 

przedwakacyjna.
29. 08.06. Turniej „Człowiek- Historia- Przyroda” w ramach „ Dni Żar”.
30. Kurs funkcyjnych HAL *2010 – biwak w Świbne 11-13.06.2010.
31. Przygotowanie Ośrodka do sezonu HAL *2010r.

a) Łukęcin dwa turnusy
b) Świbna – Ukraina /Tarnopolanie – Niemcy / Berlin,
c) Ukraina – obóz w Satarym Skałacie i Tarnopolu,

32. Odprawa powakacyjna 08.09. drużynowych i funkcyjnych w Gim. 2.
33. Biwaki integracyjne w drużyn IX – XII.2010 r.
34. Harcerski Start Hufca ZHP Żary 2010 - 17.09.-19.09. – biwak 

w Świbnej.
34. 30-2.10. Manewry Sprawnościowe Drużyn Nieprzetartego Szlaku.
36. 06.10. Jesienna odprawa drużynowych i funkcyjnych w Gimnazium nr2.
37. Dzień Papieski – 14.10. Kwesta.
38. 15-17.10. XXX Rajd Osadników Wojskowych i Kresowiaków w powiecie 

żarskim.
39. 22-24.10. Warsztaty „Gry i zabawy w terenie”.
40. 30.10. – 02.11. Wszystkich Świętych – Zaduszki odwiedziny najbliższych 

i przyjaciół.
41. 03.11. Odprawa drużynowych i funkcyjnych w Gimnazium nr 2.
42. 19-21.11. Warsztaty turystyczne.
43. 26-28.11. Biwak andrzejkowy.
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44. 1.12. Odprawa drużynowych i funkcyjnych w Gimnazium nr 2.
45. 3-6.12. Mikołajki w drużynach.
46. 10-12.12. Warsztaty „Białej Zimy” biwak  szkoleniowy w Świbnej.
47. 17.12. Betlejemskie Świateło Pokoju – przyjęcie Światła w Zielonej 

Górze.
48. 20.12. Spotkanie przy Wigilijnym Stole – Wigilia Hufcowa.
49. 31.12 Zabawa Sylwestrowa 2010 w „Leśnym Dworze”.

Dużo marzę. I znów o Niej, o tej Białej,
Ukochanej Najjaśniejszej Polsce. 
Pamiętam, jak przed laty myślałem o Tobie.
Byłaś mi Ideałem, Prawdą, Sprawiedliwością. 
Pamiętam, jak łzy szczęścia kapały mi z oczu,
gdyś wstała z grobu... Marzyłem o Tobie! 
Bo nie dość jest myśleć i chcieć o Polsce i dla Polski. 
Trzeba samemu reprezentować Polskę! 

Myśli Aleksandra Kamińskiego
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K R Z Y Ż Ó W K A

1

2

3

4

5 6

7

8

9

10

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
11

1. Mamy go od niedawna.
2. Dzień ........... Braterskiej.
3. Harcerskie zawody sportowe.
4. 21 marca
5. Trzydniowy w Świbnej.
6. „Ruchome” wiosenne święto.
7. Czerwona podkładka pod krzyżem.
8. Dzień obchodzony w styczniu.
9. Nie druh.
10. Stoi na czele hufca.

Litery z pól oznaczonych od 1 – 11 utworzą rozwiązanie naszej krzyżówki, 
prawidlowe odpowiedzi należy przesłać na adres redakcji (adres w stopce na 
ostatniej stronie).
Hasło z numeru 71 brzmi „KONIEC ROKU”. Szczęśliwcom gratulujemy.
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