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Związek Harcerstwa Polskiego                      Zielona Góra, 22.04. 2009 r.
Komendant Chorągwi Ziemi Lubuskiej 

ROZKAZ L7/2009
 
1. Zarządzenia i informacje 
1.2. Informacje 

1.2.1. Informuję, że na podstawie § 42 Statutu ZHP, Uchwały nr 36 / XXXV Rady 
Naczelnej ZHP z dnia 07.03.2009r. Zjazdy sprawozdawcze hufców mają odbyć się w 
terminie od 1 września do 30 listopada 2009r.

1.2.2. Informuję, że na podstawie § 42 Statutu ZHP, Uchwały nr 37 / XXXV Rady 
Naczelnej ZHP z dnia 07.03.2009r. tworzę następujące regiony zbiórek wyborczych w 
celu wyboru delegatów na XXXVI Zjazd ZHP

Rejon I Kostrzyn nad Odrą, Gorzów Wlkp. Krzeszyce, Sulęcin, Słubice 1

Rejon II Strzelce Kraj., Skwierzyna, Drezdenko, Międzychód 1

Rejon III Babimojsko – Sulechowski, Nowa Sól, Zielona Góra 2

Rejon IV Szprotawa, Żagań, Żary 1

13. Odznaczenia, pochwały, wyróżnienia

13.1.1 Na wniosek Komendy Hufca ZHP w Skwierzynie przyznaję Honorową Odznakę 
Ruchu Przyjaciół Harcerstwa

Marii Słomińskiej– 
13.2.1 Na wniosek Komendy Hufca ZHP w Skwierzynie przyznaję Honorową Odznakę 

„Służba Dziecku” druhnom :

 pwd. Hannie Barczewskiej
pwd. Marii Sobczak - Siuta 

Hufiec Skwierzyna
Hufiec Skwierzyna

         
Czuwaj!

hm. Leszek Kornosz 
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1. Jakie są cele waszej działalności?

Przede wszystkim wspólna zabawa a w zasadzie to nauka i nasz rozwój przez zabawę. 
Ważnym elementem jest również poznawanie nowych znajomych. 

2. Czy bierzecie czynny udział w imprezach organizowanych przez KH?

Tak, jeżeli tylko jesteśmy akurat na imprezie. Dało sie to chyba  zauważyć:). Staramy 
sie uczestniczyć w jak największej ilości imprez organizowanych przez KH. 

3. Jakiej pomocy oczekujecie od KH?

Z pewnością dalszego szkolenia funkcyjnych. 

4. W jaki sposób zdobywacie środki fi nansowe na swoją działalność?

Głównie ze składek harcerskich. Czasem podejmujemy się zbierania funduszy w mar-
ketach. Mamy nadzieję, że jakiś efekt przyniosą działania związane z 1% - w tym roku 
był dopisek 13 ŻDH „Tygrysy”.

5. Jak wygląda wychowanie patriotyczne w waszej drużynie?

Przybiera różne formy. Udział w uroczystosciach Państwowych i Kościelnych, kominki 
i ogniska np. poruszające tematykę postaw harcerzy w czasie okupacji, apele ze śpie-
wem hymnu państwowego, wycieczki turystyczno-historyczno-przyrodnicze, akcja 
„Mam Flagę Narodową”. 

6. Czym jest dla waszej drużyny ideologia ZHP?

Staramy się, by była ona wyznacznikiem naszej działalnosci. 

7. Nasze propozycje to..................................................................

Powrót do INO zimowego, coś jeszcze wymyślimy i damy znać.

SONDAŻ 
13 ŻDH „TYGRYSY”
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CHARAKTERYSTYKA CHARAKTERYSTYKA CHARAKTERYSTYKA 
13 DRUŻYNY HARCERSKIEJ13 DRUŻYNY HARCERSKIEJ13 DRUŻYNY HARCERSKIEJ

„TYGRYSY”„TYGRYSY”„TYGRYSY”
1. Historia powstania drużyny 

Drużyna sięga swoimi początkami do działalności tragicznie zmarłej dh Ewy Szymań-
skiej, tj. roku 2005.

2. Opis drużyny oraz specjalizacja, bądź profi l

Na chwilę obecną nie mamy specjalizacji więc można powiedzieć ze mamy ogólno-
harcerski profi l. 

3. Osiągnięcia drużyny

Niewątpliwym osiągnięciem drużyny było zdobycie tytułu Brązowej Drużyny Hufca 
w rankingu drużyn w ubiegłym roku. Ponadto ważnym dla nas osiągnięciem było 
zdobycie pierwszego miejsca w wykonaniu piosenki przygotowanej z okazji 60-lecia 
Hufca. 

4. Kadra drużyny

pwd. Adam Biegański – drużynowy

pwd. Emilia Drgas – przyboczna

dh Łukasz Wąsowicz – zastępowy

dh Karolina Mierzwińska - zastępowa

13 ŻDH „TYGRYSY”
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TEMATYKA POSIEDZEŃ KH
Posiedzenie Komendy Hufca 21.04.2009

Tydzień Ekologiczny.1. 
Wycieczka do Gdańska.2. 
Wizyta Skautów z VCP w Hufcu Żarskim 30.04. – 05.05.2009.3. 
Propozycje szkoleń do HAL 2009.4. 
Wnioski o dofinansowanie na HAL 2009.5. 
Kampania reklamowa HAL.6. 
Terminy Hal 2009:7. 

Łukęcin I   01.07. – 14.07.2009 cena – 750 złotych.a) 
Łukęcin II 14.07. –  27.07.2009 cena - 750 złotych. b) 
Świbna  I   22.06. -   05.07.2009 cena – 600 złotychc) 

Ukraina (48 osób) + Niemcy i Polacy (15+15) 10 dni
Świbna II     05.07. – 18.07.2009d) 

            możliwość wniosku MEN.
Łukęcin III 27.07. – 05.08.2009 strażacye) 

Kalendarz imprez.8. 
II Festiwal Piosenki Hufcaa) 

Posiedzenie Komendy Hufca 03.03.2009

Harcerska Akcja Zimowa – 2009 w Hufcu ZHP Żary1. 
Świbna – pwd. Ewa Zabawaa) 
Kraków – hm.  Sławomir Pawłowicz.b) 

Zadania do realizacji przed HAL w:2. 
Świbnaa) 
Łukęcinb) 

       3.  Zadania na miesiące marzec i kwiecień.
Spis harcerski – pwd. Sławomir Bogdaniowicz – stan na dzień 28.02.2009 rok.4. 
Rozkaz L1/2009.5. 
GONIEC NR 1(69).6. 
Podsumowanie roku 2008.7. 
Sprawy różne i bieżące.8. 
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Żary, 04.03.2009 godz. 1530  w Gimnazjum nr 2 w Żarach ul. Broni Pancernej 8.
Pierwsza środa miesiąca.

       I.
1. Wydarzenia od ostatniego spotkania.
    Harcerska Akcja Zimowa – 2009 w Hufcu ZHP Żary

Świbna – relacjonuje pwd. Ewa Zabawa 21.02. – 28.02.2009a) 
Kraków – relacjonuje hm. Sławomir Pawłowicz.   18.02. – b) 
25.02.2009

Dzień Myśli Braterskiej/ HARCBIT – 23.02.2008 Gimnazjum nr 2 w Żarach.1. 
       3.   Elektroniczny Spis Harcerski 2009.
       4.  1% podatku na Organizacje Pożytku Publicznego m.in. Hufi ec Żary.
       5.  Kolejne wnioski m.in. do:

Burmistrza Miasta Lubsko – 3 wnioski SP-1 i 1 SP-2.a) 

      II.   Sprawy poruszone na odprawie.
       1.   Komisja Stopni Instruktorskich – jej propozycje pracy – rozmowa z   
             przewodniczącą KSI na temat otwarcia stopnia i opiekuna.
       2.   Zaliczanie służby instruktorskiej.
       3.   Szkolenia cykliczne dla drużynowych i tzw. „Malej kadry”.
       4.   Zadania do realizacji przed HAL w:

Świbnac) 
Łukęcind) 

       5.   Zadania na miesiące marzec i kwiecień.
Powitanie Wiosny *2009a) 
02 kwietnia 2009 – Dzień Papieski.b) 

       6.   Wycieczka instruktorska do Trójmiasta  01-03.05.2009.
7.   Sprawy różne i bieżące.

Odprawa drużynowych 
- opiekunów - funkcyjnych
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Żary 06.05.2009 godz. 1530  w Gimnazjum nr 2 w Żarach ul. Broni Pancernej 8.
Pierwsza środa miesiąca.

Wydarzenia od ostatniego spotkania.I. 
Podsumowanie Roku Harcerskiego 2008 w Hayduku 30.03.09.1. 
Tydzień Ekologiczny.2. 
30.04 – 05.05.09 Spotkanie ze skautami z Niemiec.3. 
01-03.05.09 Wycieczka Instruktorska do Trójmiasta Gdańsk- 4. 
Gdynia- Sopot.

        II.         Sprawy poruszone na odprawie.
Komisja Stopni Instruktorskich – jej propozycje pracy – rozmowa 1. 
z przewodniczącą na temat otwarcia stopnia i opiekuna.
Szkolenia cykliczne dla drużynowych i tzw. „Małej kadry”.2. 
Zadania do realizacji przed HAL w: 3. 

Świbna – terminy turnusów, kadra, uczestnicy itp.•	
Łukęcin•	

Zadania na miesiąc maj – czerwiec 09:4. 
14.05.09 (czwartek) zbiórka wyborcza przed Zjazdem a) 
ZHP - wybór delegata na Zjazd (z Hufców Szprotawa – 
Żagań – Żary).
15-17.05.09 OBOWIĄZKOWE SZKOLENIE b) 
DRUŻYNOWYCH (ELEKTRONICZNA EWIDENCJA 
DRUŻYN ZHP, SZKOLENIE FINANSOWE I 
PRZYGOTOWANIE DO HAL 09)
Hufcowy Festiwal Piosenki Harcerskiej Nowe Czaple c) 
22-24.05.09.
Wydanie Gońca nr 2 (70) MAJd) 

Biwaki drużyn - szkół (klas) w Świbnej.5. 
     Szkoła SP-8 Żary 14-15.05.09.•	

Szkolenie kadry HAL w Zielonej Górze:6. 
komendantów obozów, księgowych  30.05.09 •	
godz. 1000-1300,
szkolenie drużynowych 29-31.05.2009 internat •	
Zespołu Szkół Budowlanych w Zielonej Górze.                                
7.    Sprawy różne i bieżące:

ubezpieczenie harcerzy i instruktorów za 2009 podczas •	
biwaków, wyjazdów i obozów.
składki instruktorskie i harcerskie za 2009.•	
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 W dniach 12 - 15 marca 2009  w Warszawie odbyło się pierwsze spotkanie 
kursu pełnomocników ds. zagranicznych, w którym to szkoleniu brałem udział. 
Na kurs zakwalifi kowano 26 osób, reprezentujących 14 Chorągwi. Zdecydowaną 
większość stanowiły osoby pełniące swoje funkcje na szczeblu hufca, nie zabrakło też 
pełnomocników chorągwianych. Rozwój współpracy międzynarodowej z jednej strony 
i potrzeba lepszego wykorzystania na szczeblu lokalnym ogromu możliwości, które 
stwarza przynależność ZHP do światowych stowarzyszeń WOSM i WAGGGS rodzi 
nowe potrzeby i wyzwania.
Uczestnicy i kadra kursu  przeżyli bardzo intensywny i długi weekend, pełen zajęć, 
gier, rozmów i spotkań. Zajęcia dotyczyły takich spraw jak zasady i formy współpracy 
zagranicznej, świat skautowy, WOSM i WAGGGS, organizowanie wymiany 
międzynarodowej, fi nansowanie projektów międzynarodowych, tworzenie i planowanie 
pracy zespołu zagranicznego, jego miejsce w chorągwi i hufcu.

Uczestnicy kursu brali udział  gościnnie 
w  konferencji „Skautowe inspiracje 
w kształceniu i pracy z kadrą”, która 
dała okazję do spotkania i rozmowy z 
instruktorami skautowymi z Holandii, 
Niemiec, Słowacji i Węgier. Wiele osób 
z satysfakcją oceniło ten element jako 
pożyteczne wymierne doświadczenie 
skautowe. Na konferencji wysłuchano 
także prezentacji Komisarzy 
zagranicznych ZHP na temat kształcenia 
w skautingu. Kolejna część kursu to 
„praca domowa” złożona z trzech 
zadań:

1. Zaplanowanie pracy własnego zespołu na najbliższy rok.
2. Przeprowadzenie w środowisku konkretnego działania podnoszącego 
świadomość i doświadczenie przynależności do międzynarodowego ruchu 
skautowego.
3. W zastępach kursowych przygotowanie wieczoru polskiego, prezentującego nasz 
kraj i organizację w-obec zagranicznych skautów.
Trzecią i ostatnią częścią kursu będzie ogromna dawka wiedzy, doświadczeń i 
skautowych przygód - wyprawa do światowego ośrodka skautowego w szwajcarskim 
Kanderstegu w październiku.

Czuwaj!
pwd. Kamil Zengiel
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W dniach 20-22.03.2009, odbył się rajd
 „W Poszukiwaniu Wiosny” w Świbnej. Jest to impreza 
cykliczna, odbywa się już od kilku lat, z roku na rok 
cieszy się coraz większym powodzeniem. W tym roku 

w rajdzie brało udział 6 partoli, razem ok. 80 osób.
Impreza rozpoczęła się w piątek, gdy ok. 16.00, 

wyjechaliśmy z Żar. W Świbnej każdy patrol został przydzielony
      do pokoi, później mieliśmy chwilę czasu na zakwaterowanie, 

a następnie odbył się uroczysty apel, na którym pokrótce został przedstawiony program 
oraz Regulamin Ośrodka. Po apelu, wyszliśmy przed budynek, gdzie odbyły się 
zajęcia integracyjne. Wszyscy przedstawiliśmy się sobie, a następnie włączyliśmy do 
wspólnej zabawy. Kiedy zaczęło się ściemniać, wróciliśmy do budynku na kolacje, a 
następnie na świetlicy odbył się „Turniej na Wesoło”, któremu towarzyszyły zabawy 
i śpiewy. Około godziny 21.30, wyszliśmy do lasu, aby zabawić się w grę nocną 
„Świetlik”. Po około godzinie jednej z drużyn udało się nareszcie znaleźć naszego 
świetlika. Po powrocie do budynku nadszedł czas na toaletę wieczorną i ciszę nocną.

Kolejny dzień naszej przygody rozpoczął się od bardzo wyczerpującej 
gimnastyki porannej, następnie nadszedł czas na  toaletę poranną i śniadanie. Później 
odbył się apel, na którym został przedstawiony porządek dnia, a następnie kolejno 
drużynami wyruszyliśmy na bieg „W Poszukiwaniu Wiosny”. W czasie biegu naszym 
zadaniem było odpowiadanie na pytania odnośnie wiosny oraz rozszyfrowanie piosenki 
o wiośnie. Po powrocie czekał na nas obiad, a później oczywiście dostaliśmy czas 
na chwilę odpoczynku, w czasie której naszym zadaniem było przygotowanie się do 
pożegnania zimy i naszych Marzann. Kiedy wszystko było już gotowe, spotkaliśmy 
się przed budynkiem, gdzie odbyła się pierwsza część wyborów MISS MARZANNY. 
Zadaniem Marzann, była odpowiedź na trzy proste pytania. Na druga część wyborów 
udaliśmy się nad rzekę, gdzie Marzanny musiały wykazać się niezwykłą skocznością, 
będąc w płomieniach. Po powrocie do budynku, każda drużyna miała za zadanie 
przebranie jednej osoby z patrolu za  Panią lub Pana Wiosnę. Kiedy Wiosny były 
już zaprojektowane, wraz z nim wybraliśmy się na kolację, a następnie wróciliśmy 
do świetlicy, by Wiosny mogły zaprezentować się nam na wybiegu. Około godziny 
20 wszyscy udaliśmy się do ogniska, przy którym wspólnie śpiewaliśmy i bawiliśmy 
się. Każdy z patroli przedstawił również swoją piosenkę o wiośnie. Po powrocie do 
budynku, młodsze dzieci udały się do łóżek, a na starszych czekała jeszcze jedna 
niespodzianka. Znów wybraliśmy się do lasu na grę nocną. Zostaliśmy podzieleni na 
dwa patrole, a naszym zadaniem było znalezienie lotnika i przetransportowanie go do 
budynku. Jednemu z patroli udało się wykonać to zadanie.

W niedzielę, wstaliśmy troszkę później. Od razu poszliśmy się umyć i zjeść 
śniadanie, następnie zabraliśmy się za porządkowanie pokoi. Kiedy wszędzie było 

W poszukiwaniu wiosny.



12  GONIEC KWIECIEÑ - MAJ 2009

W dniach 20 – 22 marca w Żaganiu odbył się I Rajd Harcerski „Wielka Ucieczka” 
upamiętniający jedną z największych ucieczek II Wojny Światowej – ucieczkę 80 jeńców 
z obozu Stalag Luft III. 20 marca o godz. 18.00 przyjechaliśmy do Szkoły Podstawowej 
nr 4 w Żaganiu, aby się zakwaterować. Następnie po zjedzeniu kolacji i zabraniu ze 
sobą śpiwora oraz potrzebnych rzeczy, wybraliśmy się do Muzeum Martyrologii, 
gdzie obok znajdował się barak, w którym oglądaliśmy film pt. „Wielka Ucieczka”. Po 
oglądnięciu filmu odbyła się gra nocna. W jak najkrótszym czasie trzeba było rozwiązać 
zadania logiczne i zdobyć jak najwięcej przedmiotów potrzebnych do ucieczki z obozu. 
Po krótkich zmaganiach, wróciliśmy do baraku, aby nabrać sił na następne zmagania, 
które czekały na nas w dzień. Nie wszyscy jednak spędzili noc w baraku – zostali tylko 
najwytrwalsi. Pozostali wrócili do szkoły. Rano, po odpoczynku, wróciliśmy na teren 
bazy. Tam była toaleta poranna oraz śniadanie. O godz. 9.00 zaczął się bieg, który trwał 
do godz. 20.00. Na trasie było wiele ciekawych punktów m.in.: tor przeszkód, liczenie 
schodów na wieży widokowej, test z filmu, wlewanie wody do dziurawej rury, wspinanie 
się, zjazd na linach, przedostanie się na drugi brzeg rzeki kajakami, wykradanie konia 
i jazda na nim oraz trzy punkty dotyczące wielkiej ucieczki, a wśród nich przejście 
tunelem „Harry”, którym uciekali jeńcy na wolność. Niestety nie na wszystkie punkty 
udało nam się dotrzeć. Do atrakcji rajdu dołożyliśmy swoje, przekraczając trzy razy tę 
samą rzeczkę na trzy różne sposoby. Ten wyczyn sprawił nam chyba najwięcej radości. 
Trasa biegu była trudna i męcząca, choć dała nam wiele doświadczenia i wytrwałości. 
Po przybyciu do szkoły czekała na nas pyszna grochówka, którą każdy zjadał z ochotą. 
Po kolacji był czas na toaletę wieczorną i oczywiście odpoczynek. O godz. 24.00 był 
apel, na którym ogłoszono wyniki całego rajdu. Rano każdy spakował swoje rzeczy, 
posprzątał swoje miejsce spania i najważniejsze pożegnał się ze swoimi nowymi i 

Wielka Ucieczka

już czysto, odbył się apel, na którym zostały przedstawione wyniki rajdu, rozdane 
zostały nagrody oraz dyplomy. Rajd w tym roku wygrał patrol z 6 ŻDH „ESKA IV”  
im. A. Kamińskiego. Następnie nadszedł czas rozstania, nikt z nas nie chciał wracać, 
ponieważ przez ten krótki czas bardzo się ze sobą zżyliśmy i świetnie wspólnie 
bawiliśmy. Na zakończenie obiecaliśmy sobie, że spotkamy się znów za rok. 

opwd. Katarzyna Kałuża
6 ŻDH „ESKA IV” im. A. Kamińskiego
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starymi znajomymi. Po odmeldowaniu się odjechaliśmy wszyscy w pełni zadowoleni 
do naszych domków.
 Dziękujemy organizatorom za zaproszenie i jeśli będzie taka możliwość 
przyjedziemy z chęcią w przyszłym roku na kolejną edycję rajdu. Tym razem będziemy 
lepiej przygotowani. Już zaczęliśmy ćwiczyć mięśnie. 

Paulina Siemińska
40 DH „KORCZAKI”
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Tydzień EkologicznyTydzień EkologicznyTydzień Ekologiczny
 Dnia 21.04.2009 o ustalonej godzinie stawiliśmy się drużyną przy SP. nr 2 w 
Żarach, gdzie oczekiwaliśmy na resztę uczestników Biegu po Zielonym Lesie, odby-
wającego się w ramach Tygodnia Ekologicznego. Początkowo myśleliśmy, że pomyli-
liśmy albo termin lub miejsce zbiórki. Jednak gdy zjawił się Komendant, było jasne, 
nie ma pomyłki. Nastawieni na ciężką rywalizację byliśmy z jednej strony szczęśliwi a 
zarazem zrozpaczeni, gdy potwierdził się fakt, iż my jako jedyni startujemy w tym bie-
gu. Zwyczajowo potwierdziliśmy nasz udział przez meldunek złożony Komendantowi 
Hufca. Następnie dostaliśmy mapy, dh Zengiel pomógł nam zorientować się w terenie. 
Omówił stojące przed nami zadania do zrealizowania. Na odchodne życzył nam powo-
dzenia i ruszyliśmy. Tego dnia pogoda była po naszej stronie, piękne słonko, przyjem-
ny, ciepły wietrzyk umilały nam marsz. Zadaniem było odnalezienie, zaznaczonych na 
mapie, drzew z własnymi nazwami i zmierzenie ich obwodu na określonej wysokości. 
Byliśmy do tego przygotowani, mieliśmy centymetr krawiecki. Korzystając z tego, iż 
nas nikt nie goni, próbowaliśmy mierzyć obwody drzew bez centymetra, tj.: rozstawem 
palców, długością przedramienia, rozpiętością rąk – było dość zabawnie. Znalazł się 
czas na odpoczynek i krótki posiłek. Część z nas poraz pierwszy miał okazje być w 
Zielonym Lesie, jest to bardzo urokliwe miejsce. Bieg stał się również dobrą okazją 
do przypomnienia, a dla niektórych nauki chodzenia z mapą. Każdy chciał prowadzić 
z punktu do punktu. Wśród wielu napotkanych w trakcie wędrówki żyjątek zachwyciła 
nas jaszczurka, która dała nam się poobserwować i nawet zrobić sobie zdjecie. Po pew-
nym czasie udało nam się dojść do mety czyli na stadion „Syrena”. Tam oczekiwał na 
nasze przybycie komendant. Po rozliczeniu się z karty zadań i ofi cjalnym zakończeniu 
biegu, zorganizował dla nas transport do naszego osiedla.

13 ŻDH „TYGRYSY”

 Pod takim hasłem przebiegał tegoroczny „Tydzień Ekologiczny”, który 
przez drużyny harcerskie, zastępy, patrole i szkolne koła Ligi Ochrony Przyrody był 
realizowany w okresie od 20 do 26 kwietnia 2009 roku. Zadań do realizacji było kilka, a 
mianowicie należało wykonać plakat p.t. „Mój ulubiony ptak” w formacie  A-4, którego 
tematem w tym roku były ptaki – „Przyroda wokół nas – ptaki”. Prace zostały nadesłane 
z kilkunastu szkół powiatu żarskiego. Dominowały prace ze Szkoły Katolickiej w 
Żarach i Nowych Czapli.   

„Tydzień Ekologiczny” - Ptaki w parkach i lasach„Tydzień Ekologiczny” - Ptaki w parkach i lasach„Tydzień Ekologiczny” - Ptaki w parkach i lasach
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           Drugim zadaniem był „Foto – konkurs – Ptasie osobliwości naszego miasta i 
okolicy”, m.in. zdjęcia ciekawych przykładów ptaków w różnych sytuacjach. 
           Zadanie trzecie polegało na wykonaniu zwiadu ekologicznego po najbliższej 
okolicy, w pobliżu miejsca zamieszkania i wykonanie ewidencji ciekawych, 
interesujących miejsc godnych popularyzacji wśród najbliższych i znajomych, 
koleżanek czy kolegów miejsc skupiających ptaki, ich miejsca lęgowe, gniazda lub 
ciekawe obserwacje z życia, ujęte w tekście lub na zdjęciu. 
 Zadanie czwarte to  marsz na orientacje przy pomocy mapy po „Zielonym 
Lesie”. Kolejny raz pokazało, że uczestnicy praktycznie wszyscy byli pierwszy raz w tym 
urokliwym zakątku naszego miasta. Szczególnie popisał się zastęp z 13 DH „Tygrysy” 
dh Adama Biegańskiego, który wykonał wszystkie zadania w regulaminowym czasie z 
czego uczestnicy byli bardzo zadowoleni.
 Tradycyjnie już od kilku lat trzydniowy biwak do Świbnej w ramach Tygodnia 
„Zielonym Szlakiem”, cieszy się dużym zainteresowaniem. Trasę 17 kilometrową do 
Ośrodka uczestnicy pokonali w bardzo dobrej kondycji i wspaniałym samopoczuciu. 
Zadania, jakie były do zrealizowania na trasie to m.in. opisanie ciekawych, zauważonych 
w czasie wędrówki miejsc, drzew, krzewów. Szczególnie należało zwrócić uwagę na 
budzącą się przyrodę, zachowanie ptaków i ich obserwacja w czasie wędrówki do 
Ośrodka.
 Jak stwierdzili generalnie wszyscy, ptaki są nieodzownymi bardzo miłymi 
często dającymi znać o sobie mieszkańcami lasu. Można było zauważyć pojedynczą 
biegnącą sarnę. Rośliny, drzewa i krzewy dopiero dawały oznaki budzącej się przyrody 
po okresie zimowym. W tym zadaniu najlepiej spisał się patrol pod kierunkiem dh 
Sławomira Pawłowicza z Gimnazjum nr 2 w Żarach. Ponadto w biwaku uczestniczyła 
 9 DH „Buki” z Górzyna i 13 DH „Leśne Sowy” z Olszyńca, którą trasę w 
obie strony pokonała jadąc rowerami, tutaj szczególne słowa uznania należą się pwd. 
Ewie Zabawie.Ton zajęciom nadawał pwd. Michał Wall podczas których były kominki, 
biegi harcerskie i wyjścia do świbnińskiego lasu mające na celu obserwacje m.in. 

zachowania się ptaków. „Tydzień Ekologiczny” został podsumowany podczas 
„Sesji Ekologicznej” w dniu 24 kwietnia 2009 roku w Świbnej, 

którego organizatorem było Szkolne Koło LOP ze Szkoły 
Podstawowej nr 1 w Żarach. W sesji uczestniczyły 
wszystkie szkoły podstawowe oraz uczniowie LO 

im. Bolesława Prusa z Żar. Liczba uczestników w 
poszczególnych propozycjach programowych, a 
szczególnie dorobek „Tygodnia Ekologicznego” 
świadczą o ciągle bardzo dużej popularności 

jakimi się cieszą propozycje programowe 
Komendy Hufca ZHP Żary realizowane 
już od kilkunastu lat.                                                                                           

             
Miłośnicy przyrody, pieszych i 

rowerowych wędrówek.
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 „O Wilku Mowa ...” – Sesja 
Przyrodnicza w ramach „Tygodnia 
Ekologicznego” w Świbnej. W 
dniu 24 kwietnia br. w Ośrodku 
Harcerskim ZHP w Świbnej 
odbyła się XI Sesja Przyrodnicza pt.
„O wilku mowa …”. Podobnie jak
 w poprzednich  latach sesja  miała charakter 
warsztatowy połączony z interesującymi 
konkurencjami. Sesję prowadziła pani 
Ewa Krauze – Michalska (Dyrektor SP. 1
w Żarach), a poszczególne warsztaty / konkurencje nauczyciele: 

• mgr Honorata Kryszewska  - „Piosenka o wilku” .
• mgr inż. Ewa Krauze – Michalska  -„O wilku mowa …” – quiz wiadomości. 
• mgr Izabela Żemojtel - „Rozpoznawanie pospolitych i chronionych gatunków 
drzew”.
• mgr Tadeusz Kordylewski  - „Polonistyczne przemyślenia o wilku”. 
• mgr Cezary Sułkowski - „Z drzewami i wilkiem”.
• mgr Andrzej Woźniak - „Impresje plastyczne o drzewach. 

W sesji uczestniczyło 9 drużyn z 5 szkół: SP. 10 w Żarach, KSP w Żarach, 
Zespołu Szkół w Lipinkach, LO im. B. Prusa w Żarach oraz SP. 1. Do Świbnej przybyli 
również nasi stali goście: pani Anna Jońska – Choinka (Konsultant ODN w Zielonej 
Górze), pani Dorota Boniec i pan Damian Sandak (pracownicy Nadleśnictwa Lipinki), 
pan Sławomir Kiewlicz (Leśniczy z Świbnej) oraz pan Mirosław Zengiel (Dyrektor 
Gimnazjum nr 2 w Żarach – Komendant Hufca). 

W czasie imprezy uczniowie zaprezentowali referat o wilku i prezentację o 
drzewach, recytowali wiersze, śpiewali piosenki oraz brali aktywny udział w różnych 
warsztatach. Sesję zakończyło krótkie podsumowanie, rozdanie nagród i dyplomów oraz 
smaczny bigosik. Słowem impreza, jak co roku udana, ciekawa i wesoła. Organizatorzy 
dziękują wszystkim uczestnikom. Szczególne podziękowanie kierują do ucznia z 
Liceum Ogólnokształcącego za wspaniałe przedstawienie referatu o wilku.

                                                                                                                                     
Organizatorzy 

Sesja Przyrodnicza 24.04.2009Sesja Przyrodnicza 24.04.2009Sesja Przyrodnicza 24.04.2009Sesja Przyrodnicza 24.04.2009Sesja Przyrodnicza 24.04.2009Sesja Przyrodnicza 24.04.2009

Tydzień
Ekologiczny
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Klasyfi kacja drużynowa: 

I miejsce   - 22,5pkt; drużyna z LO i drużyna „Mali Leśnicy” z SP. 1 Żary.
II miejsce  - 21,5pkt; drużyna „Młode Wilczki” z KSP i drużyna „Leśne Wilki” z SP. 
1 Żary. 
III miejsce - 21pkt; drużyna „Młode Wilki” z SP. w Lipinkach Łużyckich.
IV miejsce - 20,5pkt; drużyna „Actimela” z SP. 10 Żary i „Dzikie Wilki” z SP w 
Lipinkach Łużyckich 
V miejsce - 20pkt; drużyna „Wilczki” z SP. 10 w Żarach.
VI miejsce - 19pkt; drużyna „Zabójcze wilki” z Gimnazjum w Lipinkach Łużyckich. 
  



18  GONIEC KWIECIEÑ - MAJ 2009

MSZA Z OKAZII 3-ciego MAJA

Dnia 24.04.2009 roku w koń-
cu odbyła się tak długo przez nas wy-
czekiwana wędrówka. Zbiórka ta była 
wyjątkowa, ponieważ miała ona za 

zadanie przybliżyć nam nasze słabości, i mocne strony oraz pomóc wybrać właściwy 
autorytet. Wędrówka rozpoczęła się w Lubomyślu. Już o godz. 15.00 wszyscy zwarci i 
gotowi przywitaliśmy się naszym okrzykiem. Wszyscy pełni energii i z dobrymi humo-
rami wyruszyliśmy w drogę. Trasa biegła wzdłuż przepięknych pól i lasów, daleko od 
ruchliwej drogi i zgiełku samochodów. Kiedy doszliśmy na małą polanę w lesie,  odbył 
się pierwszy przystanek. Podzieliliśmy się na pary i mówiliśmy sobie nawzajem swoje 
zalety. Było bardzo przyjemnie i wesoło, niestety musieliśmy ruszać w dalszą drogę. 
Na następnym przystanku, również w parach próbowaliśmy znaleźć sposób na to, aby 
nasze zalety były bardziej widoczne dla otoczenia. Miło był porozmawiać i posiedzieć 
w cieniu drzew. Ruszyliśmy w dalszą trasę, i po długim marszu w końcu przyszedł 
czas na odpoczynek. Tym razem usiedliśmy w innych parach, i wymienialiśmy swoje 
wady. Mimo tego, że nie było to przyjemne zajęcie, wszyscy nadal mieliśmy wspaniałe 
humory, gdyż pogoda była naprawdę świetna co podtrzymywało nas na duchu, i dawa-
ło energię na dalsza podróż. Na następnym przystanku szukaliśmy sposobu na to jak 
niwelować nasze wady. Nasza wędrówka dobiegała już końca, ponieważ dostrzegliśmy 
z oddali SP w Złotniku, a tam zwykle kończyły się nasze zbiórki. Kiedy doszliśmy 
na miejsce byliśmy wyczerpani. Rozpaliliśmy ognisko i upiekliśmy na nim kiełbaski. 
Czekało na nas jeszcze jedno, przyjemne zadanie. Mieliśmy opowiedzieć o swoim au-
torytecie a później narysować tę postać. Wszystko byłoby w porządku, ale mieliśmy 
rysować  z zamkniętymi oczami.  Obrazki wyszły świetnie. były naprawdę „twórcze” 
i jedyne w swoim rodzaju. Niestety nadszedł już czas pożegnania. Spletliśmy krąg, a 
później wszyscy poszliśmy do domów. Mimo, że byliśmy bardzo zmęczeni to na na-
szych twarzach gościły uśmiech i zadowolenie. Dowiedzieliśmy się wiele o sobie i o 
cechach, które powinnyśmy cenić. Na długo zapamiętamy tą zbiórkę.     

Czuwaj 
40 DH „Korczaki” 

dh Paulina Jędrzejewska 

Dnia 03.05.2009. W niedzielę, nasza drużyna, pomagała prowadzić mszę 
dziękczynną w Lubomyślu i Złotniku. Wszyscy, w pełnym umundurowaniu, stawiliśmy 
się w kościele, gdzie już czekał na nas ksiądz, aby przekazać nam ostatnie wskazówki. 
Nasze serca waliły jak szalone, kiedy znaleźliśmy się tuż przy ołtarzu. Czuliśmy na 
sobie zdziwione spojrzenia ludzi. W końcu przyszedł czas na pierwsze czytanie. Dh 
Kornelia Kachel zaczęła dość drżącym głosem, ale już po chwili cała jej trema minęła. 
Wtedy byliśmy pewni, że i nam się uda. Zaraz po niej do mikrofonu podeszła dh Pau-

POZNAJEMY SWOJE
ZALETY I SŁABOŚCI
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lina Siemińska, Joanna Jaśnikowska i Paulina Jędrzejewska, które zaśpiewały piękny 
psalm. Po nich nadszedł czas na drugie czytanie, które odczytał dh Patryk Rezlerski, 
po nim druhny znowu zaśpiewały psalm i to był koniec naszego wkładu w tę mszę. 
Mimo tego nadal zostaliśmy tuż przy ołtarzu i z zaciekawieniem słuchaliśmy pięknego 
kazania. Nadszedł już koniec mszy i zadowoleni wyszliśmy z kościoła, aby pojechać do 
Złotnika na kolejną. Nasza trema była już dużo mniejsza i wiedzieliśmy, że wszystko 
się uda. I rzeczywiście tak było. Wszystko poszło świetnie i nikomu nawet przez chwilę 
nie drgał głos. Zadowoleni wróciliśmy do domów, wiedzieliśmy, że zrobiliśmy coś na-
prawdę dobrego i pożytecznego. Na długo zapamiętamy ten 3 Maja.     

Czuwaj

40 DH „Korczaki” 
 dh Paulina Jędrzejewska 

Nie w tym jest wart człowiek,
co przemyślał i co przeżył,

ale co zrobił dobrego na świecie.

Myśli Aleksandra Kamińskiego
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Spotkanie skautów niemieckich z 
polskimi instruktorami w 2009 roku

w Świbnej – Żarach i Gdańsku. 
 Już siedemnaście lat spotykają się instruktorzy Hufca ZHP Żary i skauci z 
Niemiec z  Kręgu „Dzieło Rodzin” VCP. W majowe weekendy organizowane raz przez 
instruktorów ZHP, w następnym roku przez skautów z Niemiec. W ubiegłym roku 
organizatorami byli skauci   a spotkanie odbyło się w Stuttgardzie. W tym roku na 
terenie Polski instruktorzy Hufca Żary zorganizowali spotkanie w Trójmieście (Gdańsk 
–  Gdynia – Sopot). Sześciodniowy pobyt (30.04. – 06.05.2009) był poprzedzony dobrze 
przemyślanym i zaplanowanym programem turystyczno - rekreacyjno - historycznym.
Na wyprawę do Trójmiasta zostali zaproszeni również  drużynowi, członkowie  
Komendy i Komisji Rewizyjnej. W czwartek 30 kwietnia po południu doszło do 
spotkania dwóch zaprzyjaźnionych kręgów. Komendant  Hufca hm. Mirosław Zengiel 
przedstawił program pobytu dwudziestoosobowej grupie z Polski i Niemiec. Program 
przewidywał wycieczki krajoznawczo - turystyczne, poznanie kultury i historii regionu, 
rozmowy i dyskusje na tematy międzynarodowe. Po uroczystej kolacji wszyscy 
udali się na wieczorny rekonesans po świbnińskim lesie, nad „Łabędzi” staw, gdzie 
rzeczywiście spotkaliśmy jednego samotnika, który na nasz widok podpłynął, żeby się 
z nami „przywitać”. Często można spotkać w tym miejscu trzy rodziny łabędzie. Pełni 
wrażeń ze spotkania, po trudach przyjazdu do Świbnej (nasi goście przyjechali nawet z 
Frankfurtu nad Menem) zmęczeni, udaliśmy się na spoczynek, aby nabrać sił na następny 
dzień realizacji programu. Trasa do Gdańska to przed nami 550 kilometrów, czyli długi 
czas jazdy. Czas jazdy minął bardzo szybko, rozmowy, muzyka, śpiew umilały jazdę 
w warunkach jakie stwarza autokar na tak długiej trasie. Gdańsk przyjął nas bardzo 
życzliwie, ale dojazd do centrum miasta, przy tradycyjnych polskich rozkopach, 
ulicach wąskich, jednokierunkowych sprawił mały kłopot. Zakwaterowaliśmy się  w 
zabytkowym budynku chorągwi gdańskiej „Za Murami”. Jak się okazało w samym 
centrum Starówki Gdańskiej, co nie było bez znaczenia dla naszego trzydniowego pobytu. 
Po kolacji spacer po Starówce, młodzi instruktorzy odwiedzili miejscową dyskotekę, 
a pozostali powrócili do miejsca zakwaterowania i w tradycyjnym kręgu z piosenką 
harcerską i niemiecką pożegnali pierwszy dzień wyprawy. Słońce przywitało nas  rano 
i zapowiadała się wyśmienita pogoda,  co sprawiło nam wielką radość. Zaczęliśmy 
od Westerplatte. Przy słonecznej aurze, licznych turystach, dużej dawce informacji 
przez trzy godziny spotkaliśmy się z historią w tym dla Polaków wyjątkowym miejscu. 
Wróciliśmy  do Gdańska i trasą, zaproponowaną przez przewodnika, poznaliśmy  to 
wyjątkowo urokliwe, zabytkowe i o bogatej przeszłości miasto. Po obiedzie udaliśmy 
się do Sopotu. Molo, molo wiodło prym nad historią i innymi ciekawymi dla tego miasta 
zabytkami, i informacjami, jakie przekazywał nam przewodnik.
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Niektórzy instruktorzy mieli okazję podszkolić swój język niemiecki.
Wzbogaceni historią i trochę osmagani słońcem wróciliśmy do Gdańska. Wieczór to 
przemiły pobyt z naszymi przyjaciółmi w jednej z urokliwych kawiarni, jakich wiele na 
trasie Długiego Targu.
Trzeci dzień to wyprawa do Gdyni. Zwiedzamy na trasie słynne trzy krzyże, jedziemy 
obok domu, gdzie mieszka legenda Solidarności - Lech Wałęsa. Uwagę zwraca chyba 
najdłuższy blok- „jamnik”  w którym mieszka ponad 6 tysięcy mieszkańców. Zwiedzamy 
nabrzeże, historyczny jacht szkoleniowy, który wykształcił wielu znakomitych polskich 
marynarzy „Dar Pomorza”. Po bliższym poznaniu  robi na ludziach lądu duże wrażenie. 
Obok niego do zwiedzania „Dar Młodzieży”. Jedna z większych atrakcji, gdyńskie 
„Akwarium” kończy trasę naszego trzydniowego pobytu w Trójmieście. Powrót do 
Żar – Świbnej i dalsze wspomnienia, rozmowy, wciąż i długo trwały. W piątym dniu 
pobytu naszym przyjaciołom pokazaliśmy kilka przykładów zmieniającej się polskiej 
rzeczywistości na przykładzie „Pol-Orsy”, drukarni „Chroma” i „Tempus Polska”, 
dzięki uprzejmości dyrekcji i właścicielom poszczególnych fi rm (za co serdeczne słowa 
uznania i podziękowania składamy z naszej strony). Zapraszamy na kawę  do Hufca, 
który dzięki pracy i środkom fi nansowym, jakie zainwestowali młodzi instruktorzy 
zmienił swoje oblicze. Na koniec wizyta u naszego przyjaciela znanego i cenionego 
żarskiego artysty - rzeźbiarza Pana Kmiecika kończy nasz pobyt w mieście. Wieczorny 
krąg z piosenkami i z udziałem grupy „Łazików” zwieńczył spotkanie harcersko-
skutowe. Po uroczystym śniadaniu- podsumowaniu i  plany na przyszłość. Pożegnanie, 
upominki kończą nasze kolejne spotkanie. A co i gdzie będzie za rok - nasi przyjaciele 
poinformują nas we wrześniu. Dziękuję wszystkim  instruktorom za trud i organizację 
bardzo udanego kolejnego spotkania i wycieczki do Gdańska.                                                                                                          

hm. Mirosław Zengiel
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 W długi majowy weekend wybraliśmy się wraz ze Skautami z Niemiec na 
wycieczkę do Gdańska. Wyjazd zorganizował Komendant dh Mirek z dh Sławkiem 
zwanym. Dziesięć godzin jazdy autobusem z rolniczaka, wymagało od uczestników 
nielada odwagi. Złośliwi mówili, że to za daleko, że nie ma „klimy” i że kierowca 
nie trafi , ale jakoś się udało. W autobusie nie było zbyt gorąco no i w końcu był czas 
poruszyć wiele problemów naszej harcerskiej pracy. Gdańsk zobaczyliśmy wieczorem, 
potem zakwaterowanie, szybka kolacja, w ośrodku harcerskim „Za Murami”  i pierwsze 
zwiedzanie starówki. Ośrodek Chorągwi Gdańskiej położony jest przy dawnych murach 
obronnych a więc nie mieliśmy daleko do centrum. Wieczór spędziliśmy na zwiedzaniu 
starówki i plotkach. Dojechały do nas druhny z Warszawy m.in. dh Renia Wleklińska.
 Zwiedzanie Trójmiasta w sobotę zaczęliśmy od Westerplatte. Robi wrażenie 
most Jana Pawła II przez który każdy musi przejechać a na Westerplatte widać 
pozytywne zmiany. Wspaniałe jest małe muzeum w wartowni nr 1, widać, że zaczyna 
się zmieniać na lepsze i społeczeństwo opiekuje się Półwyspem, udostępniając coraz 
więcej pamiątek turystom. Oczywiście, porządne zwiedzanie nie może odbyć się bez 
konkretnego przewodnika. Dh Mirek zorganizował przewodnika, którego wiedza 
wybiegała daleko poza ramy podręczników historii, co bardzo wszystkich cieszyło 
szczególnie, że wśród naszych instruktorów jest wielu miłośników historii. W końcu w 
hufcu mamy historyków z bogatą wiedzą mam na myśli tutaj dh Jerzego Wiśniewskiego 
i dh Mirka Zengiela. Podczas przejazdu mogliśmy zobaczyć, gdzie powstanie stadion 
Baltic Arena, kto wie może wybierzemy się tam na Euro 2012? Po Westerplatte przyszła 
kolej na Starówkę, ulicę Długą, Długi Targ, Neptun, Panienka z okienka, dwór Artusa, 
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Złota Kamienica, Zielona Brama, Żuraw, po prostu full serwis gdańskiej starówki. Tego 
dnia zwiedzanie skończyliśmy pod Pocztą Gdańską i Kościołem św. Brygidy, niestety 
prałata Jankowskiego nie spotkaliśmy, a szkoda. Po obiadku pojechaliśmy do Sopotu. 
No właśnie, a propos Sopotu, kto z czytających wie co jest dłuższe kolejka po bilety 
na molo, czy samo molo? To jest właśnie nowa zagadka. Na szczęście dh Kasia Jarosz 
wkomponowała się jakimś cudem na początek kolejki i kupiła wszystkim bilety, cóż za 
bohaterski wyczyn. W ten sposób oszczędziła nam co najmniej półgodzinnego stania 
w ogonku. Molo zwiedzaliśmy w tempie ekspresowym, choć mimo krótkiego czasu, 
niektórzy podjęli życiowe decyzje, mianowicie kronikarz tej wycieczki odnotował jedne 
oświadczyny na sopockim molo. Po powrocie do Gdańska wybraliśmy się większą 
grupą na nocne zwiedzanie Starówki bardzo sympatycznie bawiliśmy się do późnych 
godzin wieczornych.
 Niedziela zaczęła się od zwiedzania Kapitanatu portu w Gdyni, szczęśliwie 
zauważyliśmy wypływający w morze kontenerowiec. Następnie udaliśmy się na Aleje 
Jana Pawła II, gdzie oczom naszym ukazał się najdroższy apartamentowiec w Polsce, 
niestety ludzie z nadmiarem pieniędzy potrafili zepsuć tak ładne miejsce. Zobaczyliśmy 
„Dar Pomorza i „Dar Młodzieży”, ale najpiękniejsze widoki były w „Akwarium” 
Morskim. Jeżeli ktoś był w Gdyni i nie był w „Akwarium”, to niech żałuje, po prostu 
cudo. Piękne ryby słodko i słonowodne naprawdę warto wydać 5 polskich złociszy na 
bilet. Wspaniałe kolekcje pływających ryb, żółwi, węży, krabów, nawet jest miejsce, 
gdzie można pogłaskać rybki. Tylko szkoda, że nie można pogłaskać anakondy! Po tych 
wszystkich atrakcjach znowu dziesięciogodzinna przejażdżka z atrakcjami autobusem 
z rolniczaka i byliśmy znowu w Żarach. Pan kierowca nie pozwalał nam zasnąć, cały 
czas robiąc wszystkim psikusa. Wycieczka była super szkoda, że tak krótko trwała. 
Wielkie słowa podziękowania kieruję tutaj w imieniu wszystkich instruktorów dla 
organizatorów. CZUWAJ DRUHOWIE! I do zobaczenia za rok na innym harcerskim 
szlaku!!!!

o.phm. Mirosław Wywijas
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Listy z Australii (14)
POLONIA  AUSTRALIJSKA  (w świetle najnowszych danych)

Na przełomie lat 1947-1951 do Australii przybyło blisko 70 tysię-
cy Polaków. Z tej liczby prawie 10 tysięcy przybyło bezpośrednio 
z Polski. Pierwsze 1,5 tysiąca stanowili żołnierze Polskich  Sił 
Zbrojnych na Zachodzie. Zostali oni zdemobilizowani w Anglii 
i Szkocji. Przesiedleni zostali za zgodą rządu brytyjskiego. W 
pierwszym powojennym rzucie polskiej emigracji do Australii 
przeważali byli więźniowie obozów koncentracyjnych i robotnicy 
przymusowi, którzy nie wyraźili zgody na prowadzoną pod patro-
natem Organizacji Narodów  Zjednoczonych do spraw Pomocy i 

Odbudowy repatriację do kraju. Byli to głównie wysiedleńcy z terenu okupowanych 
Niemiec. Wśród niech znaleźli się uchodźcy polityczni z Polski. 

Poza tym do Australii dotarli Polacy z obozów dla uchodźców w Afryce, Indiach, na 
Bliskim Wschodzie, a także z Chin. Znaczna większość z nich w latach 1939-1941 
była deportowana z terenów wschodnich Rzeczypospolitej Polskiej w głąb Związku 
Radzieckiego, a następnie ewakuowano na mocy umów polsko-sowieckich na Środko-
wy Wschód. Ze wspomnianej na początku liczby 70 tysięcy Polaków  przybyłych do 
Australii, około 50 tysięcy urodziło się w Polsce, natomiast 20 tysięcy stanowiły dzieci 
urodzone przeważnie w obozach dla uchodźców. Ponad 1,5 tysiąca osób urodzonych w 
Polsce miało status bezpaństwowców.

W kolejnych latach 1952-1957 przybyło do Australii zaledwie 124 Polaków, z tego 26 
bezpośrednio z  Polski.

 Druga fala emigracji Polaków do Australii nastąpiła w 1957 roku. Przybyło wówczas 
okolo 1000-1800 osób rocznie. Po 1965 roku liczba ta spadła do 500 w ciągu roku. W 
większości były to kobiety przybywające  do swoich mężów  lub z zamiarem zawarcia  
związku małżeńskiego. Ta fala polskich emigrantów charakteryzowała się wyższym 
poziomem wykształcenia niż ta z przełomu lat czterdziestych i piędziesiątych. Spora 
ilość przybyła do swoich rodzin.

Trzecią dużą  falą emigracji do Australii było przybycie około 25 tysięcy Polaków w 
latach osiemdziesiątych. Aktualnie do Australii przybywa  około 1000 -1200 rocznie. 
Jednoczesnie od 1990 roku około 300-400 powraca co roku do Polski.

Ze spisu powszechnego ludności z 1986 wynika, że w Australii mieszkało 67 697 osób 
urodzonych w Polsce. Ponadto dalsze 49 636 osób identyfikowało się jako druga  ge-
neracja  Polaków. Oblicza się, że ogółem było 142 173 osób, które miały polskich 
przodków.
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SYDNEY  OPERA  HOUSE

Jednym z najbardziej znanych symboli  Australii jest Opera House. Budowę tej niezwy-
kłej konstrukcji rozpoczęto w 1959 roku, a ostatecznie ukończono w 1973 roku. Wznie-
siono ją kosztem 102 milionów dolarów  australijskich. Suma ta została zebrana dzięki 
publicznym zbiórkom i loteriom. Projekt opery wykonał duński architekt Jorn Utzon. 
W trakcie 16- letniej budowy wycofał się z przedsięwzięcia, ponieważ wykonawcy nie  
akceptowali wszystkich jego architektonicznych pomysłów. Jorn Utzon, duński archi-
tekt wygrał zorganizowany w 1957 roku konkurs na budynek opery. Dzięki uporowi 
Eero Saarinena, słynnego fi ńskiego architekta i jednego z jurorów w Sydney. Uznał on 
wstępne szkice Utzona  za „genialne” i uparł się, że innego wyboru nie zaakceptuje. 

Utzon wzorował się na cząstkach 
pomarańczy. Tak mówił, choć 
przyznawał, że zainspirowały go 
żaglówki  na zatoce  i muszle na  
plaży. Realizację wstrzymywali 
politycy, zarzucając architektowi  
przekroczenie budżetu. Opóżnie-
nie sprawiło, że koszty wzrosły o 
1400 procent. Utzon zrezygnował 
z prowadzenia zespołu w 1968 
roku, gdy australijski inwestor 
(rząd) przestał mu płacić. Wtedy 
wrócił do  Danii i nigdu już nie 
przyjechał do  Sydney. Nigdy nie 
skrżył się na brak  zamówień. Bu-
dował dla  Iranu i w Kuwejcie, 

projektował wiele w Skandynawii i w rodzinnej Danii. Jego fi lozofi ą było poszano-
wanie i wykorzystanie natury. Zafascynowany był budownictwem tradycyjnym. Jego 
własny dom na Majorce, Can Felic, zbudowany w 1994 roku został idealnie wtopiony 
w otoczenie, otwarty, pełen światła, równocześnie chroniący przed oślepiającym słoń-
cem. Gmach opery podczas budowy wzbudzał wiele kontrowersji, to dzisiaj mieszkań-
cy  Sydney dumni są z sylwetki swojej opery stojącej na Bennelong Point.

Utzon otrzymał m.in. najwyższe odznaczenia australijskie, medal Alvara Aalto i nagro-
dę Pritzkera (2003 roku), najwyższe wyróżnienie architektoniczne. Zmarł (29 listopada 
2008 roku) na zawał serca w Kopenhadze.Sydney Opera House została wpisana (w 
2007 roku) na Listę Swiatowego Dziedzictwa.

Jorn Utzon nigdy nie widział swego dzieła.

Z harcerskim pozdrowieniem Czuwaj!
hm. Bolesław Jeśman
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HUMOR KOMPUTEROWY

Ostatnio do Naszego miasta zawitał Cyrk 
(pozdrowienia dla Redaktora Naczelnego 
GOŃCA), więc ku pamięci tego wydarzenia...

Młody tygrys po raz pierwszy w życiu 
bierze udział w cyrkowym pokazie tresury. 
Zaciekawiony pyta matkę: 
- Kto tam siedzi? 
- To są widzowie. Ale ich nie musisz się bać, 
przecież widzisz, że wszyscy są za kratami. 

Jasio wraca ze szkoły z pokrwawionym nosem. 
- Co ci się stało? - pyta mama. 
- To przez tego magika z cyrku, który podczas przedstawienia wyciągnął mi z nosa 
złotą monetę! 
- I zostawił cię w takim stanie? 
- On nie! Po przedstawieniu moi koledzy szukali następnych monet!

A teraz trochę humoru branżowego...

Zimą koło jeziora przechodzi harcerz. Mija wędkarza łowiącego w przeręblu ryby, a 
po chwili słyszy wołanie: 
- Ratunku! Lód pękł! Topię się! 
Harcerz sam do siebie: 
- Po co krzyczysz?! Medal za ratowanie tonących już mam.

Tato, harcerze z mapą idą, będą o drogę pytali!

Harcerz nie świnia - zje wszystko.
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pwd. TOMASZ JANUSZEWICZ, pwd. GRZEGORZ PILARSKI,

h.o. TOMASZ GÓRZYŃSKI, pwd. ARTUR JANKOWIAK.
KOREKTA: hm. REGINA WOJTASZEWSKA.

SKŁAD I ŁAMANIE: REDAKCJA „CZERWONE BRACTWO”
WEBMASTER: ROMAN DROZD

DRUK: KH ZHP ŻARY
NASZ ADRES: SKRZYNKA KONTAKTOWA PRZY KH ZHP ŻARY ul. RYNEK 17 

tel. 0-68 374-32-42 LUB ul. CHOPINA 24/8  68-200 ŻARY tel. (0) 608 656 946
REDAKCJA ZASTRZEGA SOBIE PRAWO ADIUSTACJI

I SKRACANIA MATERIAŁÓW ORAZ ZMIANY TYTUŁÓW.

Adres e-mail: gonieczhp@goniec.org


