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3 
Związek Harcerstwa Polskiego                                                       Żary, dn. 27.05.2005r. 
Komendant Hufca                                                              
im II Armii Wojska Polskiego 
w Ż A R  A C H 
 
 
 
2.1.1. Podaję, że decyzją Zbiórki Wyborczej delegatami na XXXIII Zjazd Związku 
Harcerstwa Polskiego  

III Rejonu Wyborczego Chorągwi Lubuskiej zostali: 
 phm Bożena Bryś – Hufiec Żary - członek Komendy Hufca, 
 pwd Marcin Tur – Hufiec Żary - drużynowy 6 żDH”Eska-IV” im Aleksandra 
Kamińskiego. 
2.5.1. Powołuje Sztab Harcerskiej Akcji Letniej ZHP Żary im II Armii Wojska Polskiego 
          z dniem 30 maja 2005 roku w składzie: 
 Wojciech Hercik   - Przewodniczący 
 Bożena Bryś   - Z-ca Przewodniczącego 
 Tadeusz Daszkiewicz  - Skarbnik 
 Adam Biegański   - Członek Sztabu 
 Marcin Wocal                - Członek ds. Świnnej AR 
 Krystyna Zengiel  - Komendant Ośrodka „Leśny Dwór”. 
4.3.1. Nadaję Młodzieżowemu Kręgowi Instruktorskiemu przy Komendzie Hufca          
nazwę „ŁEMKEM” i zamykam okres próbny. Siedzibą Kręgu jest hufcowa harcówka 
Rynek 17. Na wniosek Przewodniczącego Kręgu upoważniam Krąg do organizacji 
Zobowiązań Instruktorskich w Hufcu. 
8.2.1. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 25.05.2005 roku otwieram próbę 
na stopień  przewodnika: 
          druhnie Małgorzacie Hołudiuk – opiekunem próby mianuję hm Krystynę Zengiel  
          druhowi Kamilowi Zengielowi – opiekunem próby mianuję phm Bożenę Bryś. 
8.2.2. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 25.05.2005 roku otwieram próbę 
na stopień podharcmistrza druhnie pwd Katarzynie Jarosz. – opiekunem próby mianuję 
hm Krystynę Zengiel. 
8.2.3. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 25.05.2005 roku zamykam próbę 
na stopień  przewodnika: 

• druhnie Ewelinie Żywek i dopuszczam do Zobowiązania Instruktorskiego.      
• druhowi Krystianowi Czerwińskiemu i dopuszczam do Zobowiązania 

Instruktorskiego.                                                        
 
 

                                                                                                      
 
 
 
 

 hm Mirosław Zengiel 
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 16-17 kwietnia w Warszawie odbyła się przedzjazdowa Konferencja Strategiczna. 
Tematyka była następująca: „Ku przyszłości- Kogo chcemy wychowywać?” Chorągiew 
Ziemi Lubuskiej reprezentowało na niej 8 osób. Rozpoczęto odczytaniem referatów 
wprowadzających, które przedstawiały stan liczebny ZHP, raport z dzisiejszej strategii 
rozwoju ZHP oraz komentarz do Prawa Harcerskiego. W międzyczasie obejrzeliśmy 
„filmik:, który przedstawiał sondę, co ludzie wiedzą na temat harcerstwa i co powinni 
wiedzieć. Podstawowym zadaniem harcerstwa jest przecież wychowanie młodzieży, ale 
nikt na to nie wpadł. Najbardziej podobała nam się wypowiedź harcerza:- Wiem, czym się 
zajmujemy! Zniczami! No cóż chyba ktoś nie jest zbytnio poinformowany albo zmieniły 
się ostatnio funkcje harcerstwa – trzeba szybko uzupełnić wiedzę na ten temat. 
 Po referatach zaczęliśmy pracę w grupach na temat tego, kogo chcemy wychowywać 
– ciężka praca. Wspólnymi siłami doszliśmy do wniosku, iż chcemy wychować człowieka 
odważnego, uczciwego, postępowego, otwartego i tolerancyjnego, dobrego obywatela 
świata, patriotę o ukształtowanym systemie wartości opartym na Prawie i Przyrzeczeniu 
oraz pracującego nad udoskonaleniem siebie. Po pysznej kolacji pracowaliśmy nad tym 
jak powinna wyglądać nasza organizacja, aby przedyskutowane postawy mogły być 
zrealizowane. Podzieliliśmy się na 4 grupy tj: Praca z kadrą, finanse i zarządzanie, 
program i wzrost liczebny, wizerunek. Na zakończenie naszej pracy był krąg i „lulu”.     
Aż dziw bierze, że prawie wszyscy posłuchali i poszli spać – na placu boju została tylko 
nasza ósemka i gitara – czyżby ludzie się szybciej starzeli w dzisiejszych czasach!. 
 Nastał kolejny dzień i oczywiście śniadanko! Ludzie się chyba nie wyspali, bo miny 
mieli zdziwione, gdy złączyliśmy stoły, usiedliśmy razem a przed spożyciem posiłku 
zaśpiewaliśmy piosenkę – chyba tylko u nas jest taki zwyczaj! Przełknęliśmy to nie lekko 
i zabraliśmy się do pracy. Dziś przedstawienie naszej pracy w grupach. A oto wnioski: 
 Kadra – musi więcej współpracować z fachowcami, więcej mieć możliwości do 
uczestnictwa w kursach, więcej trzeba ich wspierać i motywować oraz to, ze młoda kadra 
musi więcej czerpać z doświadczenia seniorów, poza tym trzeba zbudować od podstaw 
komunikację zarówno między strukturami związku, międzypokoleniową jak i między 
nami w drużynach. 
 Finanse i zarządzanie – działalność ZHP wymaga poszukiwania sponsorów, młoda 
kadra musi zostać wprowadzona w tajniki zarządzania – nikt z nas nie jest wieczny. 
 Program i wzrost liczebny – „zapukać do drzwi harcerzy, którzy odeszli z ZHP”, 
aby poszerzyć nasze szeregi i udoskonalić nasze formy pracy, aby zaciekawić i zachęcić 
zarówno nowych  członków jak i tych, którzy chcą wrócić. 
 Wizerunek – promocja ZHP poprzez różnorodne formy od plakatów począwszy na 
happeningach skończywszy, stworzyć taką komunikację, aby była czytelna zarówno dla 
nas jak i dla zewnętrznego otoczenia. 
 Konferencja skończyła się debatą podsumowującą, na której wypłynęło wiele 
wniosków do przedyskutowania na zjeździe. Następna konferencja już w czerwcu w 
Poznaniu – na pewno też będzie ciekawa.   I ja tam byłam, trzy grosze swoje dołożyłam. 
 

 
dh KATARZYNA JAROSZ 
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12 maja w Gimnazjum nr 2 odbyła się zbiórka wyborcza delegatów  na Zjazd ZHP, który 
odbędzie się w grudniu. Przybyli na nią instruktorzy z Żar, Szprotawy, Jasienia. Mieliśmy 
podjąć decyzję o wyborze dwóch osób, które będą reprezentowały nasz rejon. 
 Na wstępie było uroczyste wprowadzenie Sztandaru Hufca i odśpiewanie Hymnu 
ZHP. Przed rozpoczęciem głosowania i podaniem propozycji było oczywiście kilka 
kwestii technicznych tj. wybór członków poszczególnych komisji, słowo wstępne 
wygłoszone przez dh Wojciecha Hercika i komendantkę Chorągwi dh Elżbietę 
Maciejewską, a także dyskusja, podczas której podzieliłam się wrażeniami z konferencji 
Strategicznej ZHP w Warszawie. 
 Po dyskusji przystąpiliśmy do momentu kulminacyjnego naszej zbiórki. Spośród 
zebranych padły propozycje, aby na Zjeździe reprezentowali nas dh Marcin Tur i dh 
Bożena Bryś. Obie kandydatury przeszły przez głosowanie pomyślnie i to właśnie te 
osoby pojadą na Zjazd i będą nas godnie reprezentować. 
Życzymy im powodzenia i owocnej pracy! 

dh KATARZYNA JAROSZ 
 
 
 
 
 Dnia 14 maja 2005 roku wraz z druhem Kuflem udaliśmy się na zbiórkę drużyny             
w celu zdobycia sprawności „Robinson”. Pełni niecierpliwości oraz niepewności                    
w stosunku do zadań wymyślonych przez druha Drużynowego udaliśmy się, tak jak reszta 
drużyny, na 9:00 na stadion „Syrena”. Zaraz po przybyciu druh Marcin zwołał nas 
komendą do siebie i po otwarciu realizacji sprawności, meldunku i krótkim wstępie oraz 
określeniu zadań, udaliśmy się do lasu. Czekają na nas trzy zadania. Budowa miejsca 
obozowego w lesie, zwiad drużyny oraz wyznaczenie biegu „po azymutach”. 
Podzieliliśmy się zadaniami. Druh Michał został w znalezionych przez nas miejscu, aby 
przygotować miejsce biwakowe, a ja udałem się śledzić drużynę w zaroślach. I tak po 
dwugodzinnym zwiadzie, robieniu zapisków oraz obserwowaniu drużyny wróciłem na 
miejsce obozowe. Muszę przyznać, że bardzo miło się zaskoczyłem. Czekał na mnie 
szałas, którego na pierwszy rzut oka nie zauważyłem oraz bardzo starannie przygotowane 
miejsce na ognisko. Teren został ładnie wysprzątany. Może teraz kilka słów o samym 
miejscu. Było to blisko stadionu, w pewnym zagłębieniu przykrytym gałęziami. 
Przechodzący ludzie nie zauważali nas nawet z odległości ok. 20 metrów. Widać było       
w tym wszystkim rękę prawdziwego harcerza. Po krótkim odpoczynku oraz pożywieniu 
się udaliśmy się na spotkanie z Drużynowym. Był zachwycony naszym pomysłem 
zarówno na samo miejsce, jak i wykonanie szałasu oraz ogniska. Sprawdził wywiad              
i zostało nam ostanie zadanie do wykonania. Wyznaczyliśmy trasę na mapie i udaliśmy 
się wyznaczać azymuty. Po ponad godzinnej wędrówce cała trasa była gotowa. I tak oto, 
po tych wszystkich trudach, można rzec, że mamy „Robinsona w kieszeni”.  
          

odkr. WOJCIECH LALEK 
6 ŻDH „ESKA IV” im. A. Kamińskiego 



6                                                                                                                                                                                                                GONIEC              GONIEC              GONIEC              GONIEC                                              MMMMAJ AJ AJ AJ ---- CZERWIEC CZERWIEC CZERWIEC CZERWIEC    2005200520052005   

 

 
 
 
  
 8 maja br. Harcerski Klub Służby Ruchu Drogowego brał udział w zabezpieczaniu 
trasy I Otwartego Żarskiego Biegu Ulicznego organizowanego przez Gimnazjum nr 2 
oraz Komendę Powiatową Policji. Choć pogoda nie była sprzyjająca to klubowicze               
w strugach deszczu wytrwali do końca, a gdy nastąpił koniec zza chmur pokazało się 
słońce. Organizatorzy biegu również nie mogli narzekać na brak zainteresowania, chociaż 
gdyby nie pogoda to uczestników przybyłoby pewnie znacznie więcej.  
Klub ma na swoim koncie kolejną udana akcję.  
 

odkr. WOJCIECH LALEK 
HKSRD 

 
 
 
 
 
  
 

 
 
 
  
 
 
 Akcja rozpoczęła się o godzinie 10.30 na stadionie „Syrena”, gdzie na rowerach 
zjechały się osoby odpowiedzialne za pomoc i „obstawę” wyścigu. Po dotarciu całej 
grupy, wyruszyliśmy trasą wyścigu wiodącą przez „Zielony las”, aby „ustawić” osoby na 
przygotowanych stanowiskach i przekazać zadania. Przed godziną 12.00 trasa była już 
obstawiona i przygotowana do startu. Po 10 minutach można było zobaczyć pierwszego 
zawodnika. Po stroju oraz jakości sprzętu można było poznać zaangażowanie uczestników 
wyścigu oraz wagę jaką do niego przywiązują. W wyścigu  było siedem  kategorii 
wiekowych, tak więc każda osoba mogła brać w nim udział. Po ukończeniu wyścigu             
w drodze powrotnej  wraz z całą grupą pojechaliśmy na stadion, gdzie się pożegnaliśmy.  
 
 

 
 
 
 
 

odkr. MICHAŁ KUFEL 
HKSRD 
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 W dniu 1 czerwca nasz Krąg Instruktorski zorganizował imprezę harcerską z okazji 
Dnia Dziecka. Impreza opierała się na nietypowych konkurencjach sportowych jak np. 
rzut trampkiem do celu. Udział wzięły trzy drużyny. Bawiliśmy się w parku przy             
ul. 9 – go Maja.  
 Uczestnicy przyjęli sportową postawę, co bardzo nas ujęło. Oczywiście zwyciężyli 
wszyscy. Wszystkim uczestnikom dziękujemy za przybycie i świetną zabawę. 
 

 
 
 
 
 
 

próbny KRĄG INSTRUKTORSKI 
„ŁEMKEM” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
W  dniach  4-5 czerwca grupa harcerzy z kilku drużyn pomagała zbierać pieniądze 
na rzecz  fundacji  Rewitalizacji Miasta Żary,  a  dokładniej  na odbudowę 
wieży ratuszowej. Każda z osób biorących udział w zbiórce pieniędzy otrzymywała 
zaplombowaną puszkę, identyfikator i kopię pozwolenia na zbiórkę  pieniędzy. Większość 
osób chętnie wrzucała pieniądze do puszek. Na szczęście  nie było żadnych problemów     
z puszkami choć przed  rozpoczęciem  zbiórki  pieniędzy  udzielono  nam  porad,  jak  się 
zachowywać przy kradzieży puszki. Uważam, że zbiórka przeszła sprawnie bez żadnych  
komplikacji  
 
 
 
 
 
 
 

dh TOMASZ SZCZEPANIK 
6 ŻDH „ESKA IV” im. A. Kamińskiego 
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 W dniach 3-5 czerwca odbył się Chorągwiany Zlot Drużynowych oraz kurs                    
na wychowawców. Już w drodze panowała miła atmosfera. Po przyjeździe na miejsce 
uczestnicy podpisywali listę obecności, po czym obyło się zakwaterowanie oraz liczne 
powitania. Jak na "namiotowe" warunki przystało każdy musiał przynieść kanadyjkę, 
materace i koce. W między czasie dojeżdżali harcerze z innych hufców. Następnie 
mieliśmy sporo wolnego czasu. Niektórzy przeznaczyli go na zapoznanie się                      
z uczestnikami, inni - zwiedzanie Ochli, a pozostali z niecierpliwością oczekiwali kolacji. 
 Czas wolny zakończył się z chwilą powitalnego apelu, na którym przedstawiono 
kadrę zlotu i odczytano plan dnia. Po czym zwołano wszystkich do kręgu, gdzie 
uczyliśmy się piosenek oraz za pomocą kartek z imionami i reprezentującymi nas 
zwierzętami zapoznaliśmy się ze sobą. Przy uzasadnianiu wyboru zwierzaka było sporo 
śmiechu. Przebojem był aktywny w nocy nietoperz. Kiedy nadszedł wyczekiwany 
moment ruszyliśmy na jedzonko. Przed posiłkiem, jak na harcerzy przystało, 
odśpiewaliśmy piosenkę "przed jedzeniem" Nakarmiono nas fasolką po bretońsku,            
chlebem i herbatą. Najedzeni powróciliśmy na teren zlotu.  
 Po niedługim czasie udaliśmy się na kuźnicę. Jej tematem był system wartości            
i ideałów w harcerstwie oraz ich aktualność w dzisiejszym świecie. Podzieleni na 
przeważnie 8 – osobowe grupy wypisywaliśmy fundamenty harcerstwa, aktualne cechy       
i ideały, to co nad nami czuwa oraz to co nas niszczy. Między odczytywaniem zadania 
każdy indywidualnie odpowiadał na pytania: Co jest dla ciebie najważniejsze                    
w harcerstwie i dlaczego przystąpiłeś do ZHP. Z analizy odpowiedzi i zadania grupowego 
nawiązała się ciekawa dyskusja. Jako przerywniki śpiewaliśmy wcześniej wyuczone i już 
dobrze znane piosenki harcerskie. Po zakończeniu kuźnicy i kręgu pożegnalnym, w czasie 
którego dorwały nas krwiopijcze komarzyce, udaliśmy się do mycia w "korytku".  
 Jak ktoś chciał, to mógł powrócić pod "spadochron", gdzie wcześniej odbyła się 
kuźnica i spędzić czas przy gitarze i piosenkach. Po raz drugi komarzyce miały ucztę, 
gdyż siedzieliśmy przy lampie jarzeniowej. Większości z nas rozeszła się do namiotów         
w okolicach godziny 24-1 w nocy, chociaż byli i tacy co się rozśpiewali i wytrzymali 
dłużej. W namiotach niektórzy urządzili sobie "pogaduchy" aż do rana, a inni poszli 
grzecznie spać, gdyż następnego dnia czekał na nas równie uczący i rozrywkowy dzień. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

dh MARTA JABŁOŃSKA 
3 DSH "Dreptaki" Lubsko 
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 4 maj 2005 rok jest drugim dniem Zlotu Drużynowych  w  Ochli.  Dzisiejszy  dzień  
zaczął  się  od  pobudki  o  godzinie  7.00.  Po  śniadaniu  i  zrobieniu  porządków                  
w  namiotach  zaczęliśmy  realizować  przewidywany  program.  Udaliśmy  się  zwiedzać 
skansen.   
 Na  terenie  skansenu  odbył się  pokaz  zapomnianych  zawodów  i  narzędzi  pracy. 
 Podczas  czasu  wolnego  mieliśmy okazje mielić zboże na mąkę i wyprodukować 
własnoręcznie masło, które później zjedliśmy na kolacje. Było pyszne! Po obiedzie 
poszliśmy do obozowiska przygotować scenki przedstawiające zawody. Każdy miał 
okazje wykazać się drużyną w grach sprawnościowych. Pozostały czas do kolacji 
spędziliśmy ucząc się tańczyć.  
 Wieczorem każda drużyna miała okazje na ostanie próby generalne naszych scenek. 
Późnym wieczorem drużyny przedstawiły swoje scenki. Pozostałe drużyny miały za 
zadanie zgadywanie przedstawianych zawodów. Gdy już wszyscy wystąpili, pod koniec 
każda drużyna zaśpiewała przyśpiewkę.  
 Ten niezwykły dzień skończyliśmy zwyczajnie toaletą wieczorną i wyczerpani 
poszliśmy spać.  
 
 

dh Monika Winkler 
6 ŻDH „ESKA IV”im. A. Kamińskiego 

 
 
 
 
 
 
 
 
 Ostatni dzień zlotu rozpoczął się od pobudki w wykonaniu druha oboźnego. 
Postawiła nas od razu na nogi. Toaleta poranna, szybkie porządki w namiotach i wszyscy 
udali się na śniadanie. Po śniadaniu w komplecie stawiliśmy się na nabożeństwie 
niedzielnym koncelebrowanym przez kapelana Pawła Bryka. Po mszy świętej uczestnicy 
kursu wychowawców udali się na swoje zajęcia, a pozostali uczestnicy zlotu w Ochli 
zabrali się do „zwijania” obozu. Uczestnicy zlotu ruszyli do pracy z wielkim zapałem. W 
niespełna dwie godziny po naszym obozowisku nie było śladu. Następnie uczestnicy udali 
się wspólnie na obiad. Po posiłku zastępca komendanta chorągwi – Leszek Korkosz 
oficjalne zakończył zlot.  
 Wszyscy z żalem musieli się rozstać. Plac apelowy nie milknął od okrzyków 
pożegnalnych i wzajemnych uścisków, po których każdy odjechał w swoją stronę. 
Wierzymy, że spotkamy się już niedługo ... może w Krakowie, na Ogólnopolskim Zlocie 
Drużynowych.   

dh KAMIL ZENGIEL 
2 ŻDH „Dżungla” 
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Z pamiętnika kamikadze: 
Dzień pierwszy: lot próbny. 
 
Na lekcji przyrody nauczycielka pyta: 
- Jasiu, co wiesz o jaskółkach? 
- To bardzo mądre ptaki. Odlatują, gdy tylko rozpoczyna się rok szkolny! 
 
Na lekcji biologii nauczycielka pyta Jasia:  
- Co to jest mamuthus primigenius?  
Ponieważ Jasio nie odpowiada, pani mówi:  
- To mamut, czyli prehistoryczny słoń.  
- Coś podobnego! To jaskiniowcy umieli wynajdować takie uczone nazwy? 
 
Wnuczek poszedł z babcią do kościoła w Zaduszki. Słucha jak ksiądz czyta wypominki: 
"Za duszę Jana, Marcina, Henryka, za duszę Adama, Andrzeja, Teofila..." 
Chłopiec słucha, słucha, w końcu zaniepokojony ciągnie babcie za rękaw: 
"Babciu, chodźmy stad, bo on nas wszystkich zadusi!" 
 
Jasio przychodzi do domu. Mama krzyczy: 
- Dlaczego masz takie brudne ręce??? 
- Bo bawiłem się w piaskownicy!!!  
- Ale dlaczego masz czyste palce???   
- Bo gwizdałem na psa!!! 
 
- Wiesz, mamo, Kazio wczoraj przyszedł brudny do szkoły i pani go za karę wysłała do 
domu! 
- I co pomogło? 
- Tak, dzisiaj cala klasa przyszła brudna. 
 
Nauczyciel kazał Jasiowi napisać 100 razy: "Nie będę mówił TY do nauczyciela". Na 
drugi dzień Jasio przyniósł zeszyt, w którym to zdanie było napisane 200 razy. 
- Dlaczego napisałeś 200 razy? Kazałem tylko 100... 
- Żeby ci zrobić przyjemność, bo cię lubię stary!... 
 
Jasiu, czy umyłeś już uszy? 
- Nie, ale jeszcze słyszę! 
 
Mamo, to jest Kazio! Przyjrzyj mu się uważnie! 
- Dlaczego? 
- Bo on się uczy jeszcze gorzej niż ja! 
 

(g.c.) 



MMMMAJ AJ AJ AJ ---- CZERWIEC CZERWIEC CZERWIEC CZERWIEC 2005 2005 2005 2005                                    GONIEC    GONIEC    GONIEC    GONIEC        

 

11 
 

 

                            

1          

2         

3           

4   

5     

6        

7      

8       

9       
 
1. My harcerze układamy się na tym w lesie. 
2. Inaczej ochrona środowiska. 
3. Np. harcerskie, szkolne, turystyczne itp. 
4. Pół okrągły namiot (potocznie). 
5. Podobno niektórzy widzieli go w Sosnówce ☺ 
6. Środowisko harcerskie. 
7. Np. ósemka, płaski, półwyblinka, ratowniczy itp. 
8. 4 + 4 ;) 
9. Półka w namiocie 
 
 Litery w zaczernionym polu utworzą rozwiązanie naszej krzyżówki, które należy 
wpisać na kartkę i wrzucić do skrzynki kontaktowej zawieszonej przy drzwiach 
naszego hufca, możecie również skorzystać z poczty elektronicznej i przesłać do nasz 
rozwiązanie e-mailem, adres znajdziecie na ostatniej stronie w stopce redakcyjnej. Na 
szczęśliwców czekają baaardzo atrakcyjne nagrody. Rozwiązanie z poprzedniego 
numeru brzmi „WALENTYNKI”, z racji ze nie było chętnych na nagrodę w postaci 
turystycznej kuchenki gazowej firmy Campus, nagroda przechodzi na stan redakcji. 
 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO PRZESYŁANIA ROZWIĄZAŃ, 
CZEKAJĄ ATRAKCYJNE NAGRODY 

☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺����☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺ 
(g.c.) 
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Wspomnienia Bukowińczyka… 

 
…kolejne wydobywane za okres lat 1946-1956 
 
 Muszę i należy dopisać moją przynależność do ZHP (Związku Harcerstwa 
Polskiego). Wczesną wiosną i na pewno w 1946 r. po lekcjach w Gimnazjum stopnia 
licealnego w Żarach przy ul. 9 maja odbyło się zebranie uczniów wszystkich klas na temat 
zapisu i wstąpienia do ZHP – organizacji, jaka została zaakceptowana przez Kuratorium i 
Dyrekcję szkoły. Te słowa Pani Dyrektor Szmit rozbudziły i wyzwoliły krzyk radości... 
Szczególnie tych, którzy już mięli kontakt z harcerstwem (okresu przedwojennego). 
Rozradowana dzieciarnia falowała z radości. Biliśmy brawo a owacjom nie było końca. 
Ktoś wówczas wystąpił z Komendy Hufca. 
 Bardziej szczegółowo opisuje w swoich wspominkach hm. Tadeusz Daszkiewicz, ten 
pionier ZHP znany i lubiany na terenie miasta i powiatu Żar! Do takich zapaleńców 
(aktywnych) należy mój brat Rudolf Orłowski obaj aktywnie udzielają się tym ideałom. 
Zastanawiam się „czy to jest miłość, czy to jest kochanie”. Stwierdzam, że nie są oni 
osamotnieni w swoim zapale, mimo juz nagromadzonych latek doświadczenia jakże są 
przydatne i mile widziane. Roi sie od nazwisk na wpisanych stronach. Równali „do 
prawego...” i dzielne harcerki... niech wybaczą, że nie wspomnę o nich... przepraszam! 
 Nasz kolega szkolny i druh Zbigniew Olbryś ze 122 DDH w Żarach od lat 
sześćdziesiątych jako ksiądz hm. Zbigniew Olbryś po dziś dzień piastuje funkcję 
Kapelana Okręgu w Kanadzie. Pan Jerzy Piotr Majchrzak autor i współtwórca 
Encyklopedii Ziemi Żarskiej (wyd. 2002) i tak nie dogodził wszystkim... Zapowiedział 
dopisać i wydać suplement. 
 Daleki od powtarzania za „Przeglądem Wschodniołużyckim”, który drukował                
od stycznia do czerwca 2000 r. Tadzia Daszkiewicza wspominki (Historię ZHP na terenie 
Żar i powiatu) jeszcze raz dziękuję Ci seniorze, że nie pozostawiłeś to molom                         
a uratowałeś od zapomnienia... 
 Dodam, że rozpycha mnie radość przeglądając strony w/w Encyklopedii na str. 58             
i 193, gdzie autor wyeksponował Ciebie Tadziu i mego brata Rudolfa, dziękuję Mu z 
całego serca! 
 
Wydobył z pamięci dla potomnych – drużynowy z lat 1946-1950  
 
Marian Orłowski w roku 2005 czerwcu miesiącu 
 

 
 
 
 
 
 
 

(g.c.) 
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 W dniach 26.06.2005 do 19.07.2005 odbędzie się obóz harcerski w Świbnej,                   
a następnie w Tarnopolu. Uczestnikami będą harcerze z Hufca ZHP Żary oraz młodzież 
polonijna z Polskiego Towarzystwa Kulturalno-Oświatowego i Parafii polskiej                        
z Tarnopola w wieku gimnazjalnym, ponad gimnazjalnym oraz studenci. W części pobytu 
wspólnego w powiecie żarskim bazą będzie harcerski ośrodek „Leśny Dwór”                         
w Świbnej, a w drugiej części w Tarnopolu bazą będzie siedziba parafii polskiej. Na 
terenie naszego powiatu zaplanowano trzy wycieczki m.in. zwiedzanie Jezior Wysokich, 
Lubska, Brodów. W czasie drugiej wycieczki zwiedzimy Żary, Żagań. Trasą trzeciej 
wycieczki będą Buczyny, Łęknica i Bad Muskau.  
 W naszym codziennym dniu obozowania bardzo często będą miały miejsca kominki                 
i ogniska, gdzie nieodzowne będą piosenki, pląsy, skecze oraz różne inne propozycje 
zabaw i gier wspólnych. Wspólne zajęcia pozwolą lepiej się poznać i nawiązać 
przyjacielskie kontakty pomiędzy rówieśnikami. 
 Program będzie realizowany metodą harcerską. Cały dzień będzie podporządkowany 
tematyce harcerskiej od rannej pobudki po ciszę nocną. Pierwsi uczestnicy już zjadą              
do Świbnej w niedzielę 26 czerwca 2005 roku. 8 lipca 2005 nastąpi wspólny wyjazd               
do Tarnopola. W czasie pobytu w Tarnopolu w planie jest zwiedzanie miasta Tarnopola 
liczącego ponad 250 tysięcy ludności, siedziby rodu Tarnowskich. Szczególnej uwagi są 
obiekty sakralne wraz z historycznym cmentarzem. Bardzo interesujące są miejscowości 
znajdujące się na terenie województwa tarnopolskiego, do których zamierzamy dotrzeć           
i zwiedzić. A są to następujące miasta o bogatej historii, tradycji i kulturze z polskiej 
przeszłości. 
 Czortów, Kołomyja, Czerniowce, Ławra Połaczejowska, Zbaraż, Kretowce, 
Kamieniec Podolski, Krzemieniec. Wielkie miasta z naszej wielkiej historii i czasów 
trylogii Sienkiewiczowskiej, które to miejsca i miejscowości do dzisiaj wywierają wielki 
wpływ na zwiedzających. Jesteśmy przekonani, że jedziemy na spotkanie z wielką 
historią i przygodą. 
 
Z harcerskim pozdrowieniem                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (g.c.) 



14                                                                                                                                                                                                                GONIEC              GONIEC              GONIEC              GONIEC                                              MMMMAJ AJ AJ AJ ---- CZERWIEC CZERWIEC CZERWIEC CZERWIEC    2005200520052005   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ŁUKĘCIN  
(nad morzem okolice Pobierowa) 
 

I TURNUS: 
od 04.07. – 19.07.2005 
 
II TURNUS: 
od 19.07 do 03.08.2005 
 
 
Wyjazd: 
04.07 i 19.07.  
godz. 7:00 z Żar 
godz. 8:00  
z Zielonej Góry (PKS przyst. dla 
wysiadających) 
 
Wracamy: 
ok. 20:00 do Zielonej Góry 
ok. 21:00 do Żar 
/w dniu zakończenia turnusu/ 

 

ŚWIBNA (okolice Żar) 
 
 
I TURNUS: 
od 27.06 do 10.07.2005 
 
II TURNUS: 
od 11.07 do 24.07.2005 
 
III TURNUS  
od 08.08. do 21.08.2005 
 

 
Wyjazdy na wszystkie turnusy: 

godz. 13:00  
z Żar pl. Kard. Wyszyńskiego 
 
Wracamy: 
ok. 15:00 do Żar 
/w dniu zakończenia turnusu/ 
 

KOSZTY OBOZÓW: ŁUKĘCIN – 690 zł;  ŚWIBNA – 500 zł. 
 
Związek Harcerstwa Polskiego 
Hufiec Żary im. II Armii WP 
Ul. Rynek 17 
68-200 Żary 
 
tel. (0-68) 374-32-42 

 

Rachunek bankowy dla osób płacących przelewem: 
BZ WBK S.A. o/Żary 
 
03 1090 2561 0000 0006 4207 3065 

Więcej informacji na temat Harcerskiej Akcji Letniej Hufca Żary  
w ulotce dostępnej w Komendzie Hufca oraz na stronie internetowej

www.goniec.org 
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Redakcja „GOŃCA” życzy wszystkim czytelnikom                  
udanych i słonecznych wakacji.  

Pamiętajcie o bezpieczeństwie na drodze,  
nad wodą i w górach. 

Zachęcamy do pisania o Waszych wakacyjnych 
przygodach.  

Stwórzmy wspólnie naszą 
 „WAKACYJCĄ KROCIKĘ” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(g.c.) 
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