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Rozkaz L 5/10
17 listopada 2010

Wyjątki z rozkazu Komendanta Chorągwi Ziemi Lubuskiej L14a/10 z dnia 
29.10.2010 roku
1.2.1. Zaliczam służbę instruktorską hm. Mirosławowi Zengielowi 

Komendantowi Hufca Żary  za rok 2010.

9.1.1. Na podstawie Statutu ZHP rozdział 4 §22 pkt. 1 i „Uchwały Rady 
Naczelnej nr 22/XXXIII z dnia 18 czerwca 2006 roku w sprawie 
zaliczania służby instruktorskiej” zaliczam służbę instruktorską za 
rok 2010 następującym Druhnom i Druhom:

L.p. Nazwisko i imię Stopień Pełniona funkcja w roku 2010

1. Arkuszewski Jan hm. Instruktor

2. Babuśka Anna dh Drużynowa 26 DH „Sokole Oko” Nowe Czaple

3. Biegański Adam ophm. Drużynowy 13 ŻDH „Tygrysy”, czł. HKRewizyjnej 

4. Bogdanowicz Sławomir ophm.  Z-ca Kom Hufca, Redaktor Naczelny „Gońca” 

5. Bogdanowicz Joanna pwd. Instruktor

6. Brudny Piotr pwd. Drużynowy 2 DSH „Nirwana”

7. Bryś Bożena phm. Instruktor

8. Cieślak Halina ophm. Drużynowa 41 GZ „Leśne Skrzaty” SP- Bieniów

9. Drąg Arkadiusz dh Instruktor

10. Drgas Emilia pwd. Członek Zespołu Kadry Kształcącej

11. Daszkiewicz Tadeusz hm. Skarbnik Hufca

12. Galicka Wanda hm. Członek KSInstruktorskich

13. Górzyński Tomasz dh Członek „Czerwone Bractwo” red. ”Gońca” 

14. Gonia Maria hm. Drużynowa 54 DH „Korczakowcy” SP- Lubanice

15. Grabowska Katarzyna pwd. Drużynowa 9 DH „Buki” SP- Górzyn

16. Gruber Katarzyna opwd. Drużynowa NS 29 DH „Diabliki”

17. Grzeszczuk Iwona dh Drużynowa 20 DH „Przyrodnicy” SP-Trzebiel 

18. Grzebyk Dorota dh Drużynowa 2 DH -Lubsko

19. Haściło Elżbieta phm. Przew. Kręgu Instr. Nr 4 „Szaniec” SP-1 Lubsko

20. Hercik Wojciech hm. Instruktor

21. Jankowiak Artur pwd. Członek „Czerwone Bractwo” red. „Gońca”

22. Januszewicz Tomasz pwd. Członek „Czerwone Bractwo” red. „Gońca”
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23. Jarosz Katarzyna phm. Drużynowa 40 DH „Korczaki” SP- Złotnik 

24. Kałuża Katarzyna pwd. Drużynowa 6 ŻDH „Eska IV” im. A. Kamińskiego

25. Karalus Piotr hm. Drużynowy 1 JDSH im T. Kościuszki

26. Klisowska Mirosława phm. Z-ca Przewodniczącego Hufcowej Kom. Rewizyjnej

27. Kowalska Lidia opwd. Drużynowa 16 DH „Dragoni” SP-3 Lubsko

28. Kurkiewicz Elżbieta hm. Drużynowa NS 37 DH „Leśna Gromada”

29. Ksiuk Sylwia opwd. Instruktor

30. Lenda Sylwia pwd. Członek Komisji Stopni Instruktorskich

31. Lewicka Małgorzata dh Drużynowa 2 GZ -Lubsko

32. Łabuda Marzena ophm. Drużynowa NS 14 DH „Turystyczna”

33. Markowska Małgorzata hm. Przew. Kręgu Instr. Nr 2 „Watra”

34. Krzywokulski Rafał dh Drużynowy 27 DH „Krąg”

35. Mielniczuk Ewa pwd. Drużynowa 21 DH „Mądre Sowy” -Mirostowice

36. Modrzejewska Danuta  phm. Drużynowa 5 GZ „Gumisie” SP-3 Lubsko

37. Mużyłowska Helena hm. Członek Komisji Stopni Instruktorskich

38. Nowakowski Dawid pwd. Członek Hufcowej Komisji Rewizyjnej

39. Pawłowicz Sławomir hm. Z-ca Przew. Sądu Harcerskiego

40. Pieńko Emilia pwd. Drużynowa 24 DH „Lampart” Przewóz 

41. Pietrzak Barbara hm. Członek Kręgu Instr. 2 „Watra”

42. Pilarski Grzegorz pwd. Przewodniczący Hufcowej Komisji Rewizyjnej

43. Ramirez Angelika hm. Członek Sądu Harcerskiego

44. Ryś Jarosław dh Instruktor

45. Sałandziak Joanna opwd. Członek Namiestnictwa

46. Skiba Mirosława phm. Drużynowa 38 DH „Czarni” SP- Bieniów

47. Stupkiewicz Helena dh Instruktor

48. Ślązak-Tur Katarzyna pwd. Członek Kręgu Instr. 3 „Łemkem”

49. Tur Marcin phm. Z-ca Kom. Hufca, Przew. Kręgu Inst.Nr 3„ŁEMKEM”

50. Wieczyńska Halina phm. Drużynowa NS 36 DH „Cicha Stopa” 

51. Wiśniewska Irena dh Członek Kręgu Instr. 1 „Senex”

52. Wojtaszewska Regina hm. Członek KSInstruktorskich, Członek red. „Gońca”

53. Wleklińska Renata phm. Instruktor

54. Wywijas Mirosław ophm. Członek „Czerwone Bractwo” red. „Gońca”

55. Zabawa Ewa ophm. Drużynowa 3 DH „Leśne Mrówy” SP- Olszyniec

56. Zengiel Krystyna hm. Komendantka Ośrodka w Świbnej „Leśny Dwór”

57. Zengiel Kamil pwd. Instruktor Hufca (Instr. d/s współpracy z zagranicą)

   hm. Mirosław Zengiel 
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R O Z K A Z

Rozkaz L 6/10
01 grudnia 2010

10.1. Podaję do wiadomości, że z dniem 01.12.2010 zgodnie z § 28 pkt. 4 
Statutu ZHP zawieszam członkostwo:
1.  dh Babuśka Anna
2.  dh Dąbrowski Andrzej
3.  dh Ganczar Justyna
4.  hm. Karpińska Helena
5.  phm. Kłodnicka Jadwiga
6.  hm. Rupieta Jadwiga
7.  hm. Strojek Stefania
8.  hm. Wocal Marcin
9.  dh Rzetecki Arkadiusz
10. dh Grzeszczuk Iwona
11. dh Ksiuk Sylwia
12. hm. Senyk Michał
13. dh  Senyk Emilia

3.3.1. Zwalniam z funkcji drużynowego następujące druhny 
i druhów: 
1. dh Iwona Grzeszczuk 
2. dh Anna Babuśka
3. phm. Mirosława Skiba
4. pwd. Halina Cieślak

3.2.1. Rozwiązuję następujące drużyny:
1. 20 DH „Przyrodnicy”
2. 26 DH „Sokole Oko”
3. 38 DH „Czarni”
4. 41 GZ „Leśne Skrzaty”

 hm. Mirosław Zengiel
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R O Z K A Z

Rozkaz L 1/11
22 luty 2011

3. Drużyny
3.2.2. Otwieram okres próbny Żarskiej Drużynie Harcerskiej o nazwie 

„Watra” prowadzonej przez dh Łukasza Wąsowicza.
3.2.3. Zamykam okres próbny i przyjmuję w poczet drużyn hufca drużynę 

harcerską prowadzoną przez dh Karolinę Wojnarowską i nadaję jej 
numer 4.

3.3.1. Mianuję dh Karolinę Wojnarowską drużynową 4 drużyny harcerskiej. 
Mianuję dh Łukasza Wąsowicza drużynowym próbnej drużyny 
harcerskiej.

13.2.1. Udzielam pochwały Druhnom i Druhom, którzy aktywnie 
pełnili służbę instruktorską w czasie ferii zimowych, pracując 
na zimowiskach oraz aktywnie działając przed i po zimowisku 
w Świbnej i Krakowie.

Szczególne słowa uznania należą się:
a) Kraków - hm. Sławomirowi Pawłowiczowi
b) Świbna - hm. Krystyna Zengiel
- phm. Katarzyna Jarosz
- pwd. Sławomir Bogdanowicz
- hm. Tadeusz Daszkiewicz
- dh Maria Wąchała

   hm. Mirosław Zengiel 

Tematyka Posiedzenia 
Komendy Hufca i Odprawa 
drużynowych
11 i 12 stycznia 2011

I. Wydarzenia od ostatniego spotkania.
1. Światło Betlejemskie 19.12.2010
2. Wigilia Hufcowa 21.12.2010
3. 1 % za 2010 rok stany w poszczególnych środowiskach, a realizacja 

w nowym 2011 roku
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O D P R A W Y

4. SYLWESTER 31/01.01.2011
5. Rozliczenie z 1% i składek harcerskich oraz instruktorskich za 2010
6. Rozliczenia wniosków za 2010 do:

a) Marszałka Lubuskiego
b) Burmistrza Miasta  Żary
c) Burmistrza Lubska
d) Wójta Gminy  Żary
e) Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wielkopolskim
f) Senatu RP

7. Inwentaryzacja za 2010 – spis z natury – kasacja – zakupy powyżej 50 
złotych, protokoły w kwotach towaru 25 – 50 złotych i mniejsze.

II. Zadania na okres styczeń – luty 2011
1. Wielka Orkiestra Światecznej Pomocy – 09.01.2011, a Wasz udział
2. Wnioski do Burmistrza Miasta Ż ary, Senatu RP oraz MEN-u– na 2011
3. Wnioski w poszczególnych gminach miejscu działania
4. Wnioski do Marszałka Lubuskiego – MEN – MON d.s Kombatantów – KO 

Gorzów Wlkp. Starosty Ż arskiego.
5. Zimowiska:

a. Świbna 2011
 I turnus 29.01. – 04.02.2011 – 7 dni 350 złotych, 

w przypadku dotacji kwota zmniejszona będzie z
 możliwoscią na raty oraz do inansowania w Opiece 

Społecznej Miast i Gmin powiatu żarskiego
 II turnus 04.02. – 11.02.2011 – Kurs Choragwiany
b. Kraków 2010 02.02. – 09.02.2011 wraz z młodzieżą 

polską z Ukrainy – 750 złotych
6. Propozycje programowe zaktualizowane na 2011 w szczególnosci na 

I kwartał.
7. Spis harcerski i instruktorski w 2011 roku.
8. Złożenie meldunku: z realizacji programu, stanu ilościowego drużyny oraz 

rozliczenia się ze składek, pozyskania srodków w tym 1 % za 2010 rok 
– meldunek szczegółowy Hufce mają przedstawić Pani Wojewodzinie 
Helenie Hantke, z podaniem do wiadomosci poszczególnym dyrektorom, 
jeśli drużyna działa na terenie szkoły – szczegóły i materiały na naradzie 
– objeła Honorowy Patronat.

9. Sprawy różne wniesione.
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O D P R A W Y

Tematyka Posiedzenia 
Komendy Hufca
15.02.2011

I. Wydarzenia od ostatniego spotkania. 
1. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy.
2. Rozliczenie wniosków za 2010 rok do:

a) Marszałka Lubuskiego,
b) Burmistrza Miasta Żary,
c) Burmistrza Lubska
d) Wójta Gminy Żary
e) Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wielkopolskim
f) Senatu RP.

3. Wnioski na 2011 rok do:
a) Burmistrza Miasta Żary – Świbna (9.000 zł.) 

i Kraków (8.000 zł.) zimowiska.
b) Senat RP - lato Ukraina.

4. Inwentaryzacja za 2010 – spis z natury – kasacja – zakupy powyżej 50 
złotych, protokoły w kwotach towaru 25 – 50 złotych i mniejsze.

5. Składki harcerskie i instruktorskie za 2010 rok.
6. Stan drużyn i instruktorów w hufcu styczeń 2011 rok.
7. Promocja 1% procentu kalendarzyki, początek kampanii.
8. Sytuacja inansowa Związku – Chorągwi – Hufca – Drużyn.

 II. Zadania na okres luty – kwiecień 2011 rok.
1. Sprawozdania merytoryczne i inansowe drużyn za ostatni rok 

działalności m.in. działalność drużyny w ciągu roku w tym biwaki, obozy 
zimowiska, sytuacja inansowa m.in. regulacja składek podyktowana 
ubezpieczeniem, udział w akcjach zarobkowych: Domy Towarowe, 1%, 
Światło Betlejemskie i inne formy pozyskiwania środków inansowych.
Wojewoda Lubuski Pani Helena Hantke objęła honorowy patronat nad 
100 Leciem Harcerstwa. Był m.in. na Światowym Zlocie w Krakowie 
oraz Konferencji Sprawozdawczo-Wyborczej Chorągwi Lubuskiej  
11.12.2010 z Wicemarszałkiem Lubuskim Maciejem Szekułą. Zabierając 
rzeczowy, obszerny głos dotyczący działalności harcerstwa na terenie 
województwa lubuskiego. Prosząc o dokonanie w/w działań na terenie 
poszczególnych hufców.

2. Podsumowanie Harcerskiej Akcji Zimowej 2011.
a) zimowisko w Świbnej i Krakowie oraz Chorągwiane w Świbnej.
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O D P R A W Y

3. Dzień Myśli Braterskiej w Hufcu – Drużynach.
4. Plan pracy KH ZHP ŻARY 01-12.2011.
5. Kalendarz imprez Hufca ZHP Żary na rok 2011.
6. Plan pracy Namiestnictwa.
5. Nowy nr Gońca 1 (79).
6. Sprawy różne wniesione. 

Tematyka Odprawy 
Drużynowych 
16 luty 20111

1, Podsumowanie Harcerskiej Akcji Zimowej
a) Zimowisko w Krakowie 02.02 – 09.02.2011.
b) Zimowiska w Świbnej 29.01 – 04.02.2011 i 04.02 – 12.02.2011.

2. Propozycje planu pracy Hufca i Drużyn na rok 2011.
3. Najbliższe propozycje dla drużyn.

a) Dzień Myśli Braterskiej w Hufcu i Drużynach 
– 22.02 lub inny dzień.

b) Powitanie Wiosny – 18 – 20.03.2011 rok biwak w Świbnej.
c) Warty przy Grobie Pańskim – Wielkanoc.

4. Promocja i początek kampanii 1 % - to propozycja na pozyskanie 
środków inansowych na działalność drużyny.

5. Propozycje biwaków i innych form na terenie Harcerskiego Ośrodka 
„Leśny Dwór” w Świbnej w 2011 roku.

6. Podsumowanie 100 lecia Harcerstwa na terenie Hufca i w Drużynach – 
propozycja spotkania.

7. Sprawy różne.
  

,,Startuj w przyszłość, 
to twoja szansa”
W ramach projektu ,,Startuj w przyszłość, to twoja szansa” w czerwcu 
2009r. rozpoczęły się zajęcia ,,Harcerska eko- przygoda”. Uczęszczało na nie  
20 osób z klas I-VI uczących się w Szkole Podstawowej nr 3 z Oddziałami 
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W Y D A R Z E N I A

Integracyjnymi w Lubsku.
Zajęcia odbywały się po południu, raz w tygodniu.
Cele  zajęć:
- uwrażliwienie dzieci na piękno ojczystej przyrody,
- zapoznanie z harcerstwem,
- opieka nad ptakami,
- nawiązanie kontaktów z innymi drużynami, 
- nauka gier i zabaw,
- zdobycie wiedzy ekologicznej,
- rozróżnianie gatunków drzew i ptaków,
- zapoznanie z pracą leśnika,
- tworzenie Eko-kroniki.
- miłe i przyjemne spędzenie czasu wolnego,
- integracja dzieci,
- rozwój sprawności manualnych,
- nauka systematyczności i odpowiedzialności,

Metody i formy pracy:
- gawęda,
- zwiad,
- gry i zabawy,
- piosenki,
- pląsy,
- wycieczki,
- majsterka … 

W czerwcu 2009r. wybraliśmy się do Białkowa. Droga biegła przez park 
miejski. Dzieci mogły obserwować piękno przyrody, słuchać odgłosów 
zwierząt oraz zbierać eksponaty do Eko –kroniki. W Białkowie czekała 
na nas pani sołtys i miejscowe dzieci. Wspaniale bawiliśmy się. Spotkanie 
zakończyło się harcerskim pożegnaniem- ,,Iskierką”. 
Po zakończeniu roku szkolnego pojechaliśmy na biwak do ośrodka 
harcerskiego w Świbnej. Oprócz nas były tam inne drużyny, w tym z Ukrainy. 
Wszyscy bardzo się zaprzyjaźnili. Razem przeżyliśmy mnóstwo przygód. 
Niezapomniana była noc świętojańska i poszukiwanie kwiatu paproci. 
Również mile wspominamy wspólne ogniska i zwiady. Mogliśmy z bliska 
obserwować życie zwierząt oraz wspaniałą roślinność. 
W październiku 2009r. wybraliśmy się do Ośrodka Edukacyjnego 
w Jeziorach Wysokich. Poznaliśmy pracę leśnika, obserwowaliśmy przyrodę 
w jesiennym słońcu, słuchaliśmy odgłosów ptaków. Leśniczy przekazał 
nam mnóstwo informacji o lesie i jego mieszkańcach. Po trudach wycieczki 
odpoczęliśmy przy ognisku. Wiedząc, że zima to bardzo trudny okres w życiu 
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W Y D A R Z E N I A

zwierząt, a zwłaszcza ptaków, postanowiliśmy im pomóc. Przy pomocy 
rodziców zbudowaliśmy karmniki, które zawiesiliśmy wokół szkoły. 
Na gałęziach drzew i krzewów powiesiliśmy słoninkę. Systematycznie 
dokarmialiśmy ptaki. Jednocześnie mogliśmy je obserwować, poznawać ich 
zwyczaje. Kolejną atrakcją był wyjazd do Żar na Harcbit, czyli harcerskie 
rozgrywki umysłowo- izyczne. Zadania wykonywane były w zastępach. 
Najpierw musieliśmy się zmierzyć z rozwiązywaniem  ekologicznych zadań 
umysłowych. Potem przyszła pora na zajęcia sportowe na kręgielni. Zabawa 
była wspaniała, a rywalizacja trwała do końca. Jeden z naszych zastępów 
zdobył I miejsce. Czas szybko płynie wśród śmiechu i zabawy. Pełni wrażeń 
wróciliśmy do Lubska. 
Na zakończenie naszego projektu, w marcu 2010r. , pojechaliśmy 
a trzydniowy biwak do Świbnej. Mogliśmy się znowu spotkać z niektórymi 
drużynami. Wyjazd połączony był z powitaniem wiosny. Kolejny raz 
rywalizowaliśmy zastępami. Wiosną przyroda budzi się do życia Ośrodek 
w Świbnej położony jest w lesie. Mogliśmy obserwować przyrodę 
i wzbogacać nasze wiadomości. Było to nowe doświadczenie. Inaczej 
bowiem zachowują się zwierzęta o tej porze roku. 
Zajęcia Harcerska Eko- przygoda były interesujące i pouczające. Służyły 
wzbogaceniu wiedzy ekologicznej i przyrodniczej. Dzieci poznały podstawy 
harcerstwa. 

pwd. Lidia Kowalska
phm. Danuta Modrzejewska
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W Y D A R Z E N I A

Z życia 29 Drużyny 
Harcerskiej Nieprzetartego 
Szlaku „Diabliki”…..
Na naszą pierwszą noworoczną zbiórkę stawili się wszyscy harcerze. 
Głównym tematem naszego spotkania  były rozważania „Jaki powinien być 
harcerz?”. Okazało się, że większość z nas doskonale potra iła odpowiedzieć 
na to pytanie. Efektem naszej pracy był plakat przedstawiający cechy 
harcerza. Przypomnieliśmy sobie również zasady szyfrowania wiadomości. 
Każdy zastęp miał za zadanie zaszyfrować wiadomość dla innego zastępu, 
a następnie ją odszyfrować. Zadanie zostało wykonane na medal. 
Bardzo lubimy śpiewać, bawić się i pląsać. W związku z tym i tych form 
na naszej zbiórce nie zabrakło. Poznaliśmy nową zabawę „Słoń, mikser, 
toster”, która rozbawiła nas niemal do łez. Ale oczywiście zabawa 
zabawą, a dyscyplina dyscypliną. Musieliśmy przeznaczyć trochę czasu 
na doskonalenie musztry. Jak zwykle czas zbiórki upłynął nam szybko, 
ciekawie i pożytecznie.

opwd.  Katarzyna Gruber
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W Y D A R Z E N I A

Echa  Chorągwianego 
Zjazdu ZHP
 Kolejny Zjazd Chorągwi Ziemi Lubuskiej ZHP odbył się  w dniu  11.XII.2010
w Zielonej Górze w auli rektoratu Uniwersytetu Zielonogórskiego. 
W Zjeździe z głosem decydującym wzięło udział 31 delegatów z 36 
uprawnionych. 
Nasza Hufcowa delegacja to Komendant Hufca – hm. Mirosław Zengiel, 
delegaci- pwd. Piotr Brudny i phm. Marcin  Tur. Członkowie ustępujących 
władz chorągwi hm. Krystyna Zengiel – przewodnicząca Chorągwianego 
Sadu Harcerskiego i phm. Katarzyna  Jarosz członek Rady Chorągwi 
Gośćmi Zjazdu byli m.in. Pani Helena Hatka Wojewoda Lubuski, Pan 
Maciej Szykuła Wicemarszałek Województwa Lubuskiego, ks.bp.hm. 
Adam Dyczkowski, Pani Bożena Mania – Prezes ZO ZNP, Pan Franciszek 
Grześkowiak Okręgowy Inspektor Pracy, Przewodniczący LRPH senator 
Zbyszko Piwoński, Pan Gerard Nowak Pełnomocnik Wojewody, Pan 
Grzegorz Dyrka – Komendant WKU.
Na uwagę zasługiwał głos Pani Wojewodziny Heleny Hatke, która podkreśliła 
wielką rolę  harcerstwa w wychowaniu młodego pokolenia  i zadania jakie 
w minionej kadencji podjęli zielonogórscy harcerze.
  Głos w dyskusji zabrał nasz Komendant Hufca- M. Zengiel , który zaapelował 
miedzy innymi do zielonogórskich harcerzy o podejmowaniu zadań 
w ramach wymiany międzynarodowej ze wschodem i zadań skierowanych  
i podejmowanych na rzecz dzieci niepełnosprawnych.
Zjazd przyjął uchwałę  na następną  kadencję i wybrał nowe władze.
KOMENDANTEM na następną  kadencję wybrano hm. Leszka Kornosza 
Członkami nowej komendy zostali:
- hm. Tadeusz Strażewicz – z-ca komendanta
- hm. Dariusz Zajączkowski – skarbnik
- hm. Artur Doliński -członek
- pwd. Katarzyna Pawlak- członek
Zjazd wybrał pozostałe władze chorągwi. 
RADA CHORĄGWI - hm. Elżbieta Maciejewska – przewodnicząca
W skład Rady weszła  nasza delegatka phm. Katarzyna Jarosz
KOMISJA REWIZYJNA- hm. Stanisława Niemira - przewodnicząca
SĄD HARCERSKI- hm. Krystyna Zengiel – przewodnicząca
Tradycyjnie -„Bratnie słowo sobie dajem” – zaśpiewane w harcerskim kręgu 
zakończyło kolejny Zjazd Chorągwi Lubuskich harcerzy i instruktorów.

                                                                                    hm. Krystyna Zengiel
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Wigilia Hufca Żary
We wtorek, 21 grudnia 2010 r., ekipa z 24 Drużyny Harcerskiej „Lampart” 
zebrała się  i pojechała do Żar na Wigilię hufcową, która jak co roku odbyła 
się w Gimnazjum nr 2 im. Aleksandra Kamińskiego w Żarach.  Na początku 
wigilii uczniowie szkoły przedstawili jasełka oraz śpiewali kolędy, do 
których chętnie dołączyli się uczestnicy wigilii. Po zakończeniu części 
artystycznej Komendant Hufca Żary, hm. Mirosław Zengiel zabrał głos 
i złożył wszystkim gościom życzenia świąteczne. Również przedstawiał 
drużyny oraz Seniorów hufca, niektórzy z nich brali udział w II wojnie 
światowej i tworzyli historię hufca Żary. Po przedstawieniu wszystkich 
gości, harcerki z 40 DH „Korczaki” rozdały opłatki i każdy z nas mógł się 
podzielić nim ze swoim sąsiadem, ze znajomym i nieznajomym. Nawiązały 
się nowe znajomości, które połączył stół suto zastawiony potrawami 
wigilijnymi i owocami. Gdy nadszedł czas pożegnaliśmy się i wróciliśmy 
do naszej miejscowości. Bardzo się cieszę, że mogłam uczestniczyć w tym 
wydarzeniu, poznałam swoich rówieśników z innych drużyn harcerskich, 
szkoda, że tak mało harcerzy z naszej drużyny mogło pojawić się na wigilii, 
ale wierzymy, że w przyszłym roku przyjedzie nas więcej. 

Trop. Alicja Zamkotowicz

List - Senat
Tarnopol, 15 stycznia 2011 r.

Biuro Polonijne Senatu RP
ul. Wiejska 6
00 – 902 Warszawa

Szanowni Państwo,

W imieniu Zarządu Polskiego Towarzystwa Kulturalno-Oświatowego 
Tarnopolskiego Obwodu na Ukrainie pragnę złożyć serdeczne 
podziękowanie za pomoc w sprawie rozwoju naszej współpracy z Komendą 
Hufca ZHP Żary (Komendant mgr Mirosław Zengiel), która trwa od 2003 r. 
Dzieci i młodzież polska z Tarnopola i obwodu co roku jest zapraszana 
i odwiedza Żary i okolice, podczas którego poznaje zabytki i kulturę 
polską. Ważnym momentem pobytów stało się zapoznanie z mieszkańcami 
powiatu żarskiego, którzy po wojnie przybyli na te ziemie z tarnopolskiego. 
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Niezapomniane wrażenia mają także wspólne pobyty naszej młodzieży 
na zimowiskach w Krakowie, zorganizowane coroczne przez naszych 
przyjaciół z Żar.
Skutkiem pobytów naszej młodzieży w Żarach stało się nie tylko zapoznanie 
z życiem harcerzy, ale i pogłębienie znajomości języka polskiego, kultury 
i tradycjami naszej Macierzy – Rzeczypospolitej Polski. W ostatnich   pięciu  
lat na studia do Polski z Tarnopola dostało się 11 osób. Pod czas spotkań 
naszej młodzieży u nas mamy możność poznawać polska kulturę kresową 
oraz życiorysy wielu wybitnych osobistości narodu polskiego.
Liczymy na dalszą pomoc Senatu RP w sprawie rozwoju naszej współpracy 
z  Komendą Hufca ZHP Żary.

Z wyrazami wdzięczności i poważania
                                                          Prof. dr hab. Henryk Stroński,

                                                                                                  Vice-prezes

Harcerska Noc w Bibliotece
w Szkole Podstawowej w Mirostowicach Dolnych

W nocy z 28 na 29 stycznia 2011 r. odbyła się impreza szkolna pod 
hasłem: Harcerska Noc w Bibliotece. Głównym celem tej uroczystości było 
przeprowadzenie Obietnicy Zuchowej i Przyrzeczenia Harcerskiego. Wzięli 
w niej udział zuchy i harcerze ze Szkoły Podstawowej w Mirostowicach 
Dolnych, uczęszczający do klas III – VI i należący do 21 Drużyny Mądre 
Sowy. Organizatorkami imprezy były: Pani Ewa Mielniczuk – drużynowa 
i Pani Wiesława Zegiel – bibliotekarka. Obecny był również Pan Dyrektor 
Szkoły – Wojciech Mielniczuk, który pasował uczniów na zuchów i harcerzy, 
a drużynowa wręczała zuchom odznaki, a harcerzom krzyże. Po części 
o icjalnej wszyscy braliśmy udział w zabawach, grach i pląsach, a także 
śpiewograniu i nocnym czytaniu książki o tematyce harcerskiej, pt. „Antek 
Cwaniak”. Dla wszystkich uczestników przygotowano poczęstunek, pyszną 
pizzę oraz wyborną herbatę. Zabawom nie było końca i dopiero późna noc 
położyła kres naszym wesołym harcom.
Niestety nazajutrz drużynowa obudziła nas już o siódmej i z trudem 
wzięliśmy udział w porannej zaprawie. Niedługo po  niej przyjechali rodzice 
i radości nastąpił ciąg dalszy, bo przecież zaczęły się FERIE!!!

pwd. Ewa Mielniczuk
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Zimowisko Świbna
„w krainie Robin Hooda”

Kadrę zimowiska tworzyli:

Komendantka zimowiska:   phm. Katarzyna Jarosz
Za-ca komendantki, drużynowa: hm. Helena Mużyłowska
Oboźny:     dh Łukasz Wąsowicz
Drużynowi:    dh Magdalena Rowińska
      pwd. Adam Biegański

Drużyna „Leśne bractwo”:
Zastęp „Leśni rycerze”:
- Drozdowski Patryk 
- Mazurek Bartosz
- Spychalski Adrian
- Wojnarowski Adrian
- Matukiewicz Dorian
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- Wąchała Marcin

Zastęp „Leśne Damy”:
- Czaplińska Wiktoria
- Durys Aleksandra
- Lis Natalia
- Matuszek Izabela
- Reszel  Patrycja
- Siedlecka Paulina
- Stępień  Katarzyna

Przyboczny: Wąsowicz Łukasz

Drużyna „Strzelcy”: 
Zastęp „Leśne Pióra”:
- Kamiński Marcin
- Karpiński Michał
- Kumaszewski Brajan
- Mużyłowski Dawid
- Wieczorkiewicz Mateusz

Zastęp „Strzały”:
- Duszyńska Edyta
- Jańczak Dominika
- Jańczak Kornela
- Orzechowska Justyna

Przyboczna: Karolina Wojnarowska

Drużyna: „Uciekinierzy z Sherwood”
Zastęp „Ludzie z Lasu”:
- Biegała Dominik
-  Biegała Kacper
- Deluga Joanna
- Korycki Damian
- Matrumionek  Julia
- Szczekot Aleksandra

Zastęp „Sherwoodzkie łuczniczki”:
- Burzyńska Anna 
- Burzyńska Jadwiga
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- Prabucka Klaudia
- Zielonka Urszula
Przyboczna: Emilia Pieńko

Dnia 29.01.2011r. do ośrodka „Leśny Dwór” w Świbnej przybyli uczestnicy 
zimowiska. Zimowisko zaczęło się ciepłym obiadem, składającym się 
z dwóch dań. Następnie odbył się apel mundurowy, podczas którego 
zapoznano uczestników z regulaminem ośrodka, podzielono na drużyny 
i zastępy oraz zostali wyznaczeni drużynowi. Powstały takie drużyny jak: 
„Uciekinierzy z Sherwood” pod opieką druhny Heleny Mużyłowskiej, w tym 
dwa zastępy: „Sherwoodzkie łuczniczki” i „Ludzie lasu”, drużyna „Strzelcy”, 
których drużynowym został druh Adam Biegański, w tym także dwa 
zastępy: „Leśne pióra” i „Strzały”, oraz ostatnia drużyna – „Leśne bractwo” 
pod opieką druhny Magdy Rowińskiej, w której znajdują się dwa zastępy - 
„Leśne damy” i „Leśni rycerze”. W takim oto składzie, każda z grup miała 
za zadanie zaprojektować swoje powitanie, pożegnanie oraz hymn, okrzyk 
zastępów i drużyny.  Wszystkie drużyny wyruszyły na bieg terenowy do 
lasu, gdzie zbierały materiały, aby wykonać swoje drużynowe herby. Po 
twórczym projektowaniu i opisaniu swojego dzieła kadra zorganizowała 
uczestnikom zajęcia integracyjne, na których wszyscy mogli sie lepiej 
poznać. Gdy zrobiło się już późno dzieci wzięły swoje rzeczy i poszły wziąć 
prysznic, następnie ogłoszono bezwzględną ciszę nocną i wszyscy musieli 
znajdować się już w swoich łóżkach.

Dnia 30.01.2011r. po pobudce wszyscy wyruszyli na ćwiczenia poranne, 
potem zjedli śniadanie i przed południem odbyły się zajęcia z przyjęciem 
obrzędowości w lesie „Sherwood”. Następnie nasi uczestnicy dowiedzieli 
się, co to jest zastęp i kim jest zastępowy, oraz zapoznali się z historią ZHP. 
Po zajęciach zjedliśmy obiad. Później odbyły się następne zajęcia, tym 
razem z musztry, regulaminów ZHP oraz bieg, na którym sprawdzono nasze 
umiejętności i to, czy się nadajemy do bandy Robin Hooda. Przed kolacją 
jeszcze wykonaliśmy maski na wieczorny bal Robin Hooda. Wieczorem 
odbyła się zabawa, na której uczestnicy zaprezentowali stroje, które 
wykonali wcześniej na zajęciach. Po balu uczestnicy poszli się umyć, a po 
ogłoszeniu ciszy nocnej spać.

Dnia 31.01.2011r. po pobudce, zaprawie i śniadaniu uczestnicy mieli 
zajęcia ze stopni oraz sprawności harcerskich, a także zadanie zespołowe 
zatytułowanie „W pracowni płatnerza”. Po zajęciach zjedli obiad i wyruszyli 
do Żar na pływalnie „Wodnik”, gdzie uczestnicy mogli zrealizować  
sprawność „pływaka” oraz dobrze się bawić i popływać. Wieczorem 
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odbyły się zajęcia z Prawa Harcerskiego i praca z nim w zastępach oraz 
wspomniano, jak wprowadzić harcerstwo w życie codzienne. Gdy zrobiło 
się późno uczestnicy poszli się umyć i spać. 

Dnia 01.02.2011r., zaraz po pobudce, uczestnicy sprzątnęli na błysk swoje 
pokoje i wyruszyli autobusem na wycieczkę do Karpacza. Gdy dotarliśmy 
już na miejsce, po trzygodzinnej jeździe autobusem, zostaliśmy podzieleni 
na dwie grupy, z których jedna ruszyła w trasę do Sosnówki górskimi 
szlakami. Natomiast druga grupa zwiedziała teren Karpacza. Uczestnikom 
wędrówki udało się dotrzeć na teren dawnego obozowiska Hufca Żary oraz 
wdrapać się na wzniesienie zwane Czołem. Zmęczeni ale uśmiechnięci 
dotarli powrotem do Karpacza, gdzie obejrzeli świątynię Wang i zaopatrzyli 
się w pamiątki. Druga grupa dośc szczegółowo zwiedziła Karpacz, 
odwiedziła stok do nauki jazdy na nartach, tor saneczkowy oraz zrobiła 
niesamowitą sesję zdjęciową. Obydwie grupy spotkały się po 4 godzinach 
rozłąki przed autobusem i zaczęły opowiadać wrażenia z wypraw.  Po 
długim wędrowaniu wsiedliśmy do autobusu i wróciliśmy do ośrodka. Tam 
czekała na nas kolacja, później wszystkie drużyny wzięły udział w turnieju 
pieśni i tańca. Wszyscy dobrze się bawili, dopóki nie zrobiło się już późno. 
Musieliśmy wziąć prysznic i po ogłoszeniu ciszy nocnej znajdować się już 
w łóżkach. 

Dnia 02.02.2011r. gdy zabrzmiał gwizdek na pobudkę wszyscy uczestnicy 
wyruszyli na zaprawę do świetlicy, następnie uporządkowaliśmy swoje 
pokoje, zjedliśmy śniadanie i wyszliśmy na zajęcia w terenie. Tam dh Łukasz 
nauczył nas musztry, pionierki i terenoznawstwa. Po powrocie czekały nas 
zajęcia z pierwszej pomocy i obiad. Gdy zjedliśmy posiłek zapoznaliśmy 
się z symboliką ZHP, dla osób niezrzeszonych zajęcia pt. „Podróż do 
krainy trzeźwego umysłu”, a dla harcerzy z Bezpieczeństwa na zbiórkach, 
wycieczkach i biwakach. Kolejno czekała już na nas kolacja, zaraz po niej 
„Kufer pomysłów” – gry i zabawy oraz obejrzeliśmy ilm „Czarne stopy”, 
który skończył się dosyć późno i musieliśmy iść się umyć, później spać. 
W nocy odbyło się Przyrzeczenie Harcerskie, które złożyły dwie druhny: 
Kornela Janczak i Edyta Duszyńska.  

Dnia 03.02.2011r. po pobudce uczestnicy zebrali się na świetlicy na 
zaprawie porannej. 
Następnie wszyscy zjedli śniadanie, sprzątnęli pokoje i wyruszyli na 
zajęcia. Harcerze  poznali zasady prowadzenia dobrej zbiórki i jak pisać 
konspekt, a osoby niezrzeszone uczestniczyły w grze „Ślimak”, która 
polegała na sprawdzeniu wiadomości nabytych podczas zimowiska. Później 
wyruszyliśmy do Żar na kręgielnie, gdzie wszyscy wspaniale się bawili. 
Po długiej i wyczerpującej zabawie i uśmiechem na twarzy wróciliśmy 
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powrotem do ośrodka. Zjedliśmy obiad, po którym harcerze udali się na 
zajęcia na temat pracy Rady Drużyny 
a pozostali uczestnicy na zajęcia z dh Ewą Zabawą, na których tworzyli cuda 
z masy solnej. Później zaczęliśmy przygotowania do balu zakończeniowego 
zimowisko. Każda z drużyn miała do wykonania inne zadanie zespołowe 
dotyczące przygotowań do balu. Wszystkim udało się zrealizować 
powierzone zadania. 

Dnia 04.02.2011r., gdy zabrzmiał już ostatni dzwonek na pobudkę, 
uczestnicy poszli na zaprawę, a następnie na pyszne ostatnie śniadanie. 
Później odbyła się gra podsumowująca wiedze i umiejętności nabyte na 
zimowisku. Po grze wszyscy raźno zabrali się za porządki. Gdy już torby 
były spakowane a pokoje wysprzątane odbył się apel zakończeniowy, na 
którym zostały wręczone nagrody za konkurs czystości, indywidualne 
za postawy na zimowisku, patenty zastępowych po ukończonym kursie 
oraz pamiątkowe dyplomy i upominki dla każdego uczestnika. Po apelu, 
wspólnych zdjęciach wyruszyliśmy w drogę powrotną do Żar, gdzie na 
placu kardynała Wyszyńskiego powiedzieliśmy ostatnie Czuwaj 
i rozjechaliśmy się do swoich domów. Do zobaczenia na harcerskim szlaku. 

 Kronikarki:
 dh Karolina Wojnarowska
 dh Edyta Duszyńska
 dh Justyna Orzechowska

Zimowisko Kraków 
02-09 luty 2011

Już od wielu lat młodzież wyjeżdża do Krakowa na zimowisko organizowane 
przez Hufca ZHP Żary. Tak jest i w tym roku.Tym razem komendantem 
zimowiska był dh Sławomir Pawłowicz. Opiekunami grup byli dh Marzena 
Szamborska oraz dh Jarosław Ryś. Przez tydzień mieszkaliśmy w Szkole 
Podstawowej nr.22   
  
1 dzień 
O godz. 5:35 wyjechaliśmy z Żar szynobusem. Narazie jesteśmy nieśmiali 
wobec siebie, jak to zawsze bywa na początku obozu. Z małymi przygodami 
we Wrocławiu, około godz. 15:00 dotarliśmy do Krakowa, miasta równie 
starego co pięknego. Po rozpakowaniu swoich bagaży, zapoznaniu się 
z ośrodkiem i zjedzeniu kolacji udaliśmy się na wieczorny kominek. 
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Poznaliśmy kadrę, zasady obowiązujące na zimowisku i program dnia. 
Następnie wykąpaliśmy się i poszliśmy spać. 

2 dzień
To była nasza pierwsza noc w Krakowie. Z niechęcią wstawaliśmy, 
ponieważ byliśmy bardzo zaspani. Nie mieliśmy w planach żadnych wyjść, 
więc poświęciliśmy ten czas na zapoznanie się ze sobą. Wieczorem prawie 
każdy znał się z każdym. Wieczorem urządziliśmy gry i zabawy.

3 dzień
Po śniadaniu zwiedzaliśmy wraz z przewodnikiem Kościół Mariacki, 
kosciół na  Skałce, Wawel oraz synagogę. Odwiedziliśmy słynnego Smoka 
Wawelskiego, widzieliśmy Dzwon Zygmunta, a także zobaczyliśmy 
Kraków z góry. Usłyszeliśmy hymn grany z wieży Mariackiej. Pełni wrażeń 
wróciliśmy do ośrodka, gdzie przygotowywaliśmy się do kominka. 
Wieczorem przyszedł czas na skecze, zabawy i pląsy. 

4 dzień
Sobota była dla nas dość wyczerpującym dniem. Pobudkę mieliśmy znacznie 
szybciej, ponieważ już po śniadaniu wyjeżdżaliśmy do Zakopanego. Po 
dwugodzinnej podróży zaczęliśmy zwiedzanie. Byliśmy w Sanktuarium 
na Krzeptówkach oraz zobaczyliśmy  Cmentarz na Pęksowym Brzysku. 
Robiliśmy zakupy na Krupówkach i poszliśmy pod skocznię na której skakał 
Adam Małysz. Zmęczeni i szczęśliwi wróciliśmy do Krakowa. Wieczorem 
urządziliśmy dyskotekę. 

5 dzień
W niedzielnych planach mieliśmy zwiedzanie muzem. Niestety byliśmy 
tylko we dwóch, lecz wywarły one na nas wielie wrażenia. Wszystkim 
najbardziej podobało się w Muzeum Archeologicznym, a szczególnie 
zainteresowały nas prawdziwe sarkofagi ze szczątkami faraonów. Wielkim 
zainteresowaniem cieszyły się również rekonstrukcje domostw ludzkich 
w dawnych czasach. 
Odwiedziliśmy także dom słynnego malarza Jana Matejki. Widzieliśmy jego 
niektóre obrazy, odzież jego rodziny, a nawet pierscionek zaręczynowy, 
który podarował swojej żonie.
Po obiedzie przygotowywaliśmy się do konkursu „Mam Talent”, który 
miał odbyć się nastepnego dnia. Wieczorem tradycyjnie urządziliśmy gry 
i zabawy na świetlicy.

6 dzień
Po śniadaniu wybraliśmy się na wycieczkę do Wieliczki. Spędziliśmy tam 
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dość dużo czasu, ale bardzo dużo zwiedziliśmy. Byliśmy w komnacie, która 
została niedawno udostępniona dla turystów. Usłyszeliśmy legendę o św. 
Kindze. Zobaczyliśmy również jej kaplicę. Widzieliśmy jak pracowali tzw. 
biali górnicy (czyli górnicy wydobujący sól). 
Po obiedzie uczestnicy „Mam Talent” mieli próby do swoich występów. 
W show uczestniczyło  trio taneczne, duet akrobatyczny oraz osoba 
tańcząca indywidualnie. Wszyscy wspaniale się bawili. 

7 dzień 
Po śniadaniu wybraliśmy się do Łagiewnik, miejsca, gdzie wiele razy 
odprawiał msze święte papież Jan Paweł II. Podziwialiśmy wnętrze 
kaplic oraz po raz drugi mieliśmy okazję zobaczyć Kraków z dość dużej 
wysokości. Pełni wrażeń wróciliśmy na obiad. Póżniej poszliśmy pożegnać 
się z Krakowem, kupić pamiątki i zrobić pamiątkowe zdjęcia. Wieczorem 
urządziliśmy ostatni kominek. Nie mogliśmy się pogodzić z tym, że 
następnego dnia wyjeżdżamy. Pomimo tego,że cisza nocna była od 23:00 
my rozmawialiśmy ze sobą  w pokojach znacznie dłużej.
 
8 dzień
Rano spakowaliśmy się i posprzątaliśmy po sobie w salach. Zjedliśmy obiad 
trochę szybciej i już przed godz.13:00 byliśmy na Dworcu Głównym. Cała 
droga chociaż trwała ok. osiem godzin, minęła nam bardzo szybko. O 20:45 
byliśmy w Żarach. Bardzo chcieliśmy, aby obóz trwał jeszcze kilka dni 
dłużej.

W imieniu wszystkich uczestników chciałam podziękować dh Sławkowi, 
dh Marzenie i dh Jarkowi za trud i cierpliwość jaką mieli dla nas. Za to, że 
codziennie byli uśmiechnięci i zawsze mieli ciekawe pomysły na spędzenie 
wolnego czasu z nami. Jeszcze raz dziękuję.

                                                                                     Aleksandra Bury
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Zimowisko Świbna
Jak co roku w Świbnej odbywa się obóz harcerski w czasie ferii 
zimowych.  Jak to zwykle bywa w pierwszy dzień odbył się uroczysty apel 
i zakwaterowanie uczestników po pokojach. Na apelu rozpoczynającym 
dowiedzieliśmy się, kto jest opiekunem drużyn obozowych, na które 
zostaliśmy podzieleni. W tym roku było inaczej niż w zeszłym, ponieważ 
w tym roku na zimowisku odbywał się kurs zastępowych, podczas którego 
można było zdobyć patent zastępowego. 
Podczas trwania kursu dowiedziałem się sporo o zastępie i jak być dobrym 
zastępowym. To nie był mój pierwszy kurs, ale i z pewnością nie ostatni!  
Zwykle plan dnia nie ulegał większym zmianom: na samym początku dnia 
odbywała się zaprawa poranna, następnie apel (na apelu dowiadywaliśmy  
się o planach na dany dzień, o pochwałach, były też fanty, to znaczy- jak 
ktoś coś zgubił, a druga osoba to znalazła to oddawała to do odkupienia). 
Gdy kończył się apel mieliśmy trochę czasu na ogarnięcie u siebie 
w pokojach, następnie śniadanie, które rozpoczynało się tradycyjnie – 
harcerskim śpiewaniem, kolejnie były albo zajęcia albo jakiś wyjazd (np. 
do Karpacza albo na basen), po zajęciach mieliśmy obiad, a obiady były 
bardzo pyszne (i to nie tylko moje zdanie) ,po obiedzie była zwykle godzina 
odpoczynku, podczas której wypoczywaliśmy bądź robiliśmy zadania, a  po 
poobiedniej „drzemce” rozpoczęły się znów zajęcia. Trwały one do kolacji, 
a po niej odbywały się kolejne zajęcia, gdzie bardzo często bawiliśmy się 
i śpiewaliśmy piosenki harcerskie, nie zabrakło również świecowisko 
harcerskiego.
Na tym obozie dowiedziałem się wiele rzeczy m.in. o pierwszej pomocy, 
dzięki dh Emilii, ale i też od wielu innych druhów – dh. Heleny, dh. Magdy, 
dh. Łukasza, dh. Kasi czy dh. Karolinie. Świbną oraz zimowisko zawsze 
będę mile wspominał, zwłaszcza, że właśnie tam, 3 lata temu złożyłem 
Przyrzeczenie Harcerskie. Są to dla mnie niezapomniane chwile. Ten obóz 
był jest dla mnie bliski, na pewno pozostanie na długo szczególnie w mej 
pamięci, gdyż po raz pierwszy po powrocie do domu poczułem tęsknotę za 
poznanymi tam przyjaciółmi. I będę zachęcał każdego harcerza, że warto 
do Świbnej przyjechać. 

młodzik Dominik Biegała
24 DH „Lampart”
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Ferie w Lubsku 
W nowym roku szkolnym 2010/ 2011 zuchy i harcerze ze Szkoły 
Podstawowej nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Lubsku otrzymały 
pomieszczenie na harcówkę. Była to wielka radość dla wszystkich. 
Zdobyliśmy miejsce do spotkań i pracy. Niestety wymagało ono 
odnowienia. Pomysł nasunął się sam. Z pieniędzy zebranych w ramach 
1% kupiliśmy farby i podczas ferii zimowych w troje: dh Lidia Kowalska, 
dh Arek Drąg i ja- Danuta Modrzejewska, pomalowaliśmy harcówkę. Ku 
naszemu zaskoczeniu wyszło lepiej, niż przypuszczaliśmy. Pomieszczenie 
wygląda wspaniale. Miło jest teraz tam przebywać. Jeszcze raz sprawdza 
się powiedzenie: Chcieć- to móc! Czuwaj!

phm. Danuta Modrzejewska

,,Szkoła granatowych”
Dnia 4 lutego zaczęła się nasza ciekawa przygoda. Uczestniczyłyśmy 
w kursie drużynowych organizowanym przez Chorągiew Ziemi Lubuskiej. 
Po przyjeździe wszystkich harcerzy do Świbnej rozdzielono nas do pokojów, 
tam poznałyśmy nasze współlokatorki. Były starsze ale to nie było żadnym 
problemem. W sumie było trzydziestu dwóch uczestników podzielonych 
na pięć zastępów: arsenał, dywersantki, zośki, agricoola i żółwie. 
 W pierwszym dniu zajęcia polegały na pląsach i zabawach, dzięki którym 
zapoznawaliśmy się z innymi. Naszym pierwszym wspólnym zadaniem 
było ułożenie piosenki i okrzyku naszego zastępu i przedstawienie go 
podczas świecowiska. W niedziele mieliśmy zajęcia na świeżym powietrzu: 
budowaliśmy szałas, bawiliśmy się w podchody, wykonywaliśmy różne 
zadania i przeprowadziliśmy wywiad  z mieszkańcem Świbnej. Wieczorem 
uczestniczyliśmy w Przyrzeczeniu Harcerskim. Przy ognisku dh. Michał 
dostał krzyż harcerski- było to niesamowite przeżycie. Kolejne dni 
ob itowały w nowe wyzwania. Niestety nie było tak łatwo jak mogło się 
wydawać. Dwa kolejne dni podzieleni byliśmy pionami metodycznymi – 
zuchy, harcerze i harcerze starsi-  i zajęcia toczyły się oddzielnie.  Jednak 
większość zajęć i tak mięliśmy wspólnie. Przed nami było kilka trudnych 
zadań: napisanie gawędy,  konspektu, planu pracy drużyny, prowadzenie 
książki inansów i rozpisanie karty na przewodnika- dla niektórych było to 
nie lada wyzwanie. Jednak każdemu udało się, dzięki pomocy innym. 
Podsumowując było niesamowicie, zwłaszcza ostatni wieczór. Wszyscy 
usiedliśmy w kręgu przy świecowisku  i zaczęliśmy  rozmawiać o naszym  
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przyrzeczeniu harcerskim, śpiewaliśmy piosenki a na koniec oglądaliśmy 
zdjęcia z całego kursu. W ostatni dzień 12 lutego wszyscy się żegnali z łzami 
w oczach. Uważamy, że warto było przyjechać i zapraszamy wszystkich na 
następny rok.

dh.  Karolina Samonek 
dh. Ala Zamkotowicz

Kurs zastępowych.
W dniach 18-20 lutego 2011, w Trzebowie (hu iec Żagań), odbył się kurs 
zastępowych, którego zakończenie i podsumowanie dokona się w sobotę, 
26 lutego. O kursie dowiedziałam się od znajomych, którzy działali 
w kadrze. Pomyślałam, że warto zainwestować w harcerzy, nawet jeśli 
niektórzy byli świeżo po kursie zastępowych w Świbnej, który odbył się 
podczas zimowiska. W końcu…  wiedzy nigdy dość! Wybraliśmy się ekipą 3- 
osobową ( z 24 DH „Lampart) + ja na ten o to kurs. Był on bardzo intensywny 
dla uczestników, od samego przyjazdu, aż po późną noc – zajęcia. Następny 
dzień podobny – od rana do 1 w nocy zajęcia.  W niedzielę również nie 
odpuszczono uczestnikom. I co prawda była ich tylko 8, ale grupa bardzo 
ze sobą się zżyła i ostatkami sił próbowali dopracować swoje gawędy, plany 
pracy czy obrzędy tylko po to, aby zadowolić jakże wymagającą kadrę.  I choć 
wrócili do domów bardzo senni (w końcu noc jest po to, aby zrobić zadania, 
a spanie jest dla cieniasów!;) to jednak bardzo zadowoleni. Poznali  m.in. 
sposób prowadzenia zbiórek, strukturę ZHP , musztrę i terenoznawstwo. 
Dyskutowaliśmy również na ciekawe tematy, takie jak rozwiązywanie 
problemów  i kon liktów w zastępie, system kar i nagród oraz o zwyczajach 
przy ognisku. 
Lecz na uczestnika czeka jeszcze kolejny dzień pełen zajęć, którego 
uwieńczeniem będzie egzamin, na podstawie którego otrzymają patent. I już 
tutaj, na łamach naszego „Gońca” chciałabym podziękować organizatorom.

pwd. Emilia Pieńko
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