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Związek Harcerstwa Polskiego                                                      Żary, dn. 19.04.2008 r. 
Komendant Hufca 
im II Armii Wojska Polskiego  
w Żarach 
 
 
 
 
 
 
 
1.1. Zarządzenia Komendanta Chorągwi Ziemi Lubuskiej. 
Działając na podstawie Statutu ZHP 50 pkt.1.4 ZHP Komenda Chorągwi Ziemi Lubuskiej w Zielonej 
Górze zwołuje Zjazd Nadzwyczajny Hufca ZHP Żary w sprawie zmiany na funkcji 
Komendanta Hufca ZHP Żary. 
Zobowiązuję Komendę Hufca do podjęcia stosownych działań – zgodnych z obowiązującą w ZHP 
procedurą wyborczą oraz powiadomienie KCH ZHP o terminie i miejscu Zjazdu Nadzwyczajnego 
Hufca. 

 
 

1.1.1. Zwołuję Zajazd Nadzwyczajny Hufca w dniu 19 maja 2008 roku w Gimnazjum nr 2           
o godzinie 1600 ulica Broni  Pancernej 8. 
 
 

1.1.2. Zgodnie z ordynacją wyborczą podaję do wiadomości listę uprawnionych Instruktorów i 
Harcerzy Starszych na Zjazd Nadzwyczajny Hufca ZHP Żary im II Armii WP z czynnym 
prawem wyborczym: 

 
 
1. dh Babuśka Anna – drużynowa 22 GZ Gromady Zuchowej w Piotrowie 
2. ophm. Biegański Adam – drużynowy 13 ŻDH ”Tygrysy” w Żarach 
3. pwd. Bogdanowicz Sławomir – Redaktor Naczelny „Gońca” 
4. phm. Bryś Bożena – członek Namiestnictwa Harcerskiego 
5. pwd. Cieślak Halina – drużynowa 41 GZ ”Leśne Skrzaty” - SP Bieniów 
6. dh Cudyk-Żaba Magdalena – drużynowa 18 DH ”Potok”-  SP Niwica  
7. pwd. Czerwiński Krystian – członek Namiestnictwa Harcerskiego 
8. hm. Daszkiewicz Tadeusz – skarbnik Hufca 
9. phm. Delak Aneta – z-ca przewodniczącej Komisji Stopni Instruktorskich 
10. dh Front Justyna – drużynowa próbnej Gromady Zuchowej w Żarkach Wielkich 
11. hm. Galicka Wanda – członek Hufcowej Komisji Stopni Instruktorskich 
12. hm. Gonia Maria – drużynowa 54 DH ”Korczakowscy” – SP Lubanice 
13. pwd. Grabowska Katarzyna – drużynowa 9 DH ”Buki” – SP Górzyn 
14. dh Gruber Katarzyna – drużynowa 29 DH ”Diabliki”- Ośrodek Dla Dzieci z Wadami Słuchu i 

Mowy 
15. dh Grubizna Marcin – drużynowy 25 DSH - Gim. Tuplice 
16. dh Grzeszczuk Iwona – drużynowa  20 DH - SP Trzebiel 
17. dh Górzyński Tomasz – członek zespołu redakcyjnego „Goniec” 
18. phm. Haściło Elżbieta – Przewodnicząca Kręgu Instruktorskiego „SZANIEC” przy SP-1 Lubsko 
19. hm. Wojciech Hercik – członek Komendy Hufca ZHP Żary 
20. pwd. Januszewicz Tomasz - członek zespołu redakcyjnego „Goniec” 
21. phm. Jarosz Katarzyna – drużynowa 40 DH ”Korczaki” – SP Złotnik 
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22. hm. Karalus Piotr – drużynowy 1 JDSH im T. Kościuszki – Gim. Jasień 
23. phm. Klisowska Mirosława – członek Hufcowej Komisji Rewizyjnej 
24. pwd. Koszalik-Kokot Ewa – drużynowa 3 DW ”Dreptaki” ZSO i E Lubsko  
25. dh Kowalska Lidia – drużynowa 16 DH ”Dragoni” – SP-3 Lubsko   
26. dh Krzesińska Ilona - drużynowa 14 DH ”Turystyczna” Zespół Szkół Specjalnych Żary 
27. hm. Kurkiewicz Elżbieta – drużynowa 36 DH ”Cicha Stopa” – Dom Pomocy Społecznej w 

Miłowicach  
28. pwd. Łabuda Marzena – drużynowa 14 DH ”Turystyczna” – Zespół Szkół Specjalnych w Żarach 
29. pwd. Lenda Sylwia – Namiestniczka Namiestnictwa Harcerskiego 
30. hm. Lewicki Janusz – drużynowy 10 DH ”Puszcza” - Lipinki Łużyckie 
31. dh Lewicka Małgorzata – drużynowa 27 DH ”Krąg”- SP-1 Lubsko 
32. hm. Markowska Małgorzata – Przewodnicząca Kręgu Instruktorskiego ”Watra” przy SP Bieniów 
33. pwd.  Matysiak Małgorzata - drużynowa 26 DH - SP Nowe Czaple 
34. pwd. Mielniczuk Ewa – drużynowa 20 DH SP Mirostowice Dolne 
35. pwd. Modrzejewska Danuta – drużynowa 5 GZ ”Gumisie” – SP-3 Lubsko 
36. hm. Mużyłowska Helena – członek Namiestnictwa Zuchowego 
37. pwd. Nowakowski Dawid – członek Hufcowej Komisji Rewizyjnej 
38. hm. Orłowski Rudolf – Przewodniczący Hufcowego Sądu Harcerskiego 
39. dh Parcianko Anna – drużynowa 20 GZ „Leśne Skrzaty”- SP Piotrów 
40. hm. Pawłowicz Sławomir – Z-ca przewodniczącego HSH 
41. dh Pieńko Emilia – drużynowa 24 DH ”Lampart” - środowiskowa Przewóz 
42. pwd. Pilarski Grzegorz - Przewodniczący Hufcowej Komisji Rewizyjnej 
43. hm. Ramirez Angela - członek Hufcowego Sądu Harcerskiego 
44. dh Rutkowska Agnieszka – Namiestniczka Namiestnictwa Zuchowego 
45. dh Ryś Jarosław – drużynowy 19 DSH – Gim. Mirostowice Dolne 
46. dh Rzetecki Arkadiusz – Kapelan Hufca ZHP Żary 
47. phm. Skiba Mirosława – drużynowa 38 DH ”Czarni” SP-Bieniów 
48. dh Skiba Piotr – drużynowy 17 DH ”4 Żywioły” - środowiskowa Mielno 
49. dh Kałuża Katarzyna – drużynowa próbnej Gromady Zuchowej w SP-5 Żary 
50. pwd. Ślązak Katarzyna – drużynowa 6 ŻDH ”ESKA-IV” im Aleksandra Kamińskiego 
51. phm. Tur Marcin – Z-ca Komendanta Hufca ZHP Żary 
52. opwd. Wall Michał - drużynowy 1 ŻDH ”Wilki” – SP-2 Żary 
53. hm. Wieczyńska Halina – drużynowa 37 DH ”Cicha Stopa”- Dom Pomocy Społecznej w 

Miłowicach 
54. Wiśniewski Jerzy – Przewodniczący Kręgu Instruktorskiego „SENEX”  
55. Wojtaszewska Regina – Sekretarz Hufcowego Sądu Harcerskiego 
56. ophm. Mirosław Wywijas – Komendant Hufca 
57. opwd.  Zabawa Ewa – drużynowa 3 DH ”Leśne Mrówy” SP Olszyniec 
58. opwd. Zabawa Iwona – drużynowa 11 DH ”Młode Dęby” SP-5 Żary 
59. hm. Zengiel Krystyna – Komendantka Ośrodka „Leśny Dwór” w Świbnej 
60. hm. Zengiel Mirosław – Z-ca Komendanta Komendant Hufca ZHP Żary 

 
1.1.3. Instruktorzy i Harcerze Starsi Zaproszeni na Nadzwyczajny Zjazd Hufca z biernym prawem 
wyborczym: 
1. phm. Andruszkiewicz Irena - Baryła - członek Kręgu ”Watra” przy SP w Bieniowie 
2. pwd. Bogdanowicz Joanna – drużynowa  DSH Gim. Nr 3 Żary 
3. phm. Dobrewski Grzegorz – instruktor Hufca 
4. dh Durys Teresa – drużynowa 10 GZ ”Ogniki” – SP-3 Żary  
5. pwd. Drąg Arkadiusz – instruktor Hufca 
6. ophm. Jankowiak Artur – instruktor Hufca 
7. phm. Kłodnicka Jadwiga – instruktor Hufca 
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8. hm. Kochanowski Ryszard - członek Kręgu ”SENEX”   
9. dh Krzywokulski Rafał – członek Kręg 
10. ophm. Lenczyk Emilia – instruktor Hufca 
11. dh Mickiewicz Marek – członek Kręgu 
12. dh Mielczarek Małgorzata – członek Kręgu 
13. phm. Pietrzak  Barbara – członek Kręgu ”Watra” 
14. hm. Senyk Michał – członek Kręgu ”SENEX” 
15. hm. Stupkiewicz Helena – instruktor Hufca 
16. hm. Warlińska Halina - członek Kręgu „SENEX” 
17. opwd. Zengiel Kamil – instruktor hufca. 
          
1.1.4.  Zwołuję Zlot Drużyn Nieprzetartego Szlaku w dniach 15-17.05.2008 roku w Świbnej. 
 
2.3.1. Powołuję Sztab Harcerskiej Akcji Letniej w Hufcu ZHP Żary „Lato *2008” 
 w składzie: hm. Mirosław Zengiel                        – Przewodniczący 
              hm. Tadeusz Daszkiewicz                 – Skarbnik 
              hm. Wojciech Hercik                         – członek Sztabu ds. logistycznych 
              pwd. Sławomir Bogdanowicz            – członek Sztabu ds. organizacyjnych 
              phm. Katarzyna Jarosz                       – członek Sztabu ds. programowych 
              phm. Marcin Tur                                – członek Sztabu ds. programowych 
 
2.3.2. Rozwiązuje Sztab Harcerskiej Akcji Zimowej w Hufcu ZHP Żary „Zima *2008”  
 w składzie:    hm. Mirosław Zengiel           – Przewodniczący 
                hm. Tadeusz Daszkiewicz     – Skarbnik 
                phm. Bożena Bryś                 – Sekretarz  
 
3.2.2.  Otwieram okres próbny gromadzie zuchowej: 
      GZ     - SP – 5 drużynowa dh Katarzyna Kałuża (młodzieżowa)  
      GZ     - SP Żarki Wielkie drużynowa dh Front Justyna 
 
3.3.2. Mianuję drużynową Gromady Zuchowej: 
         dh Katarzynę Kałużę próbnej Gromady Zuchowej przy SP-5 Żary (młodzieżowa)  
                                          – opiekunem z Ramienia Rady Pedagogicznej dh Katarzynę Szklarz 
  dh Justynę Front próbnej Gromady Zuchowej przy SP w Żarkach Wielkich 
 
3.3.3. Zamykam okres próbny n/w gromadom i drużynom i przyjmuję w poczet drużyn hufca: 
 
20 GZ „Leśne Skrzaty” dh Anna Parcianko - SP Piotrów 
22 GZ dh Anna Babuśka  - SP Nowe Czaple  
24 DH ”Lampart” dh Emilia Pieńko - środowiskowa Przewóz 
25 DSH dh Marcin Grubizna  - Gimnazjum w Tuplicach 
26 DH dh Małgorzata Matysiak - SP Nowe Czaple 
27 DH ”Krąg” dh Małgorzata Lewicka - SP-1 Lubsko 
29 DH ”Diabliki” dh Katarzyna Gruber - Ośrodek Dla Dzieci z Wadami Mowy i Słuchu w Żarach 
 
4.1.1. Nadaję Kręgowi Instruktorskiemu przy SP-1 w Lubsku numer 5 oraz nazwę „Szaniec”. 
 
4.2.1. Powołuję przy SP-1 w Lubsku Krąg Instruktorski. 
 
4.3.1. Zatwierdzam wybór i mianuję phm. Elżbietę Haściło na funkcje Przewodniczącej Kręgu 
Instruktorskiego działającego przy SP-1 w Lubsku. 
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9.4.1. Udzielam urlopu instruktorskiego n/w druhnom: 
 pwd. Emilii Lenczyk 
 pwd. Joannie Bogdanowicz 
 dh  Teresie Durys 
 
12.Pochwały. 
 Udzielam pochwały przedstawicielom n/w drużyn z Hufca Żarskiego za udział  
             w Obchodach III Rocznicy Śmierci Jana Pawła II w dniu 2 kwietnia 2008 roku w Żarach 

● 6 ŻDH ”Eska IV” środowiskowa Żary 
● 40 DH ”Korczaki” z SP Złotnik. 
 

            
 
 
                                                                                                                     ophm.  Mirosław Wywijas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Czuwaj Druhny i Druhowie! 
Środowisko Harcerzy w Nowych Czaplach ma zaszczyt zaprosić drużyny / gromady do 
udziału w I Edycji Festiwalu, którego celem jest krzewienie bogatej tradycji śpiewów 
harcerskich i wspólna dobra zabawa. 

 

Więcej na www.zhpzary.org 
 

Kontakt: 

Małgorzata Matysiak 

ul. Krzywa 2 

68-210 Nowe Czaple 

Z dopiskiem „Festiwal” 

0 721 705 121 
 
GRAND PRIX  - Nagrody rzeczowe: 
I miejsce - nagroda Wójta. 

      II miejsce - nagroda Komendanta.  
III miejsce - nagroda Dyrektora Szkoły. 
IV kolejne miejsca - wyróżnienia - sponsorzy. 

(gc) 

PATRONI MEDIALNI 
 
Gazeta Regionalna 
Tygodnik Powiatowy 
Żarska Telewizja Kablowa 
TVP 3 
Radio Zachód 
Redakcja GOŃCA 
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Charakterystyka drużyny 
Nasza drużyna powstała 25 kwietnia 1995 roku z dwóch zastępów 64 
Środowiskowej Drużyny Harcerskiej „ESKA”. W ciągu 13 lat naszej działalności 
uczestniczyliśmy w niezliczonej ilości imprez harcerskich (m.in. Rajd zagadka, Harcbit, 
Festiwal Piosenki-Turystyczna Włóczęga, Szlakiem Kamyka, Rajd Arsenał). 15 czerwca 
2000 roku ukończyliśmy Kampanie "Bohater" w wyniku czego drużyna nosi imię 
Aleksandra Kamińskiego z czego jesteśmy strasznie dumni. Uwielbiamy chodzić po górach 
i aktywnie spędzać czas na świeżym powietrzu☺ 
Obecnie do drużyny należy 15 osób. Są to harcerze w różnym wieku, pochodzący z 
różnych środowisk. Kadrę drużyny stanowią drużynowa pwd. Katarzyna Ślązak oraz 
dwóch przybocznych sam. Katarzyna Kałuża oraz odk. Konrad Kwiatkowski 
 

Sondaż 
 
1. Jakie są cele waszej działalności? 
Głównym celem naszej działalności jest istnieć do końca świata i o jeden dzień dłużej☺ 
Inne cele to ciągłe szkolenie siebie i zdobywanie umiejętności oraz nabywanie tym samym 
nowych doświadczeń. Pragniemy odkrywać dotąd nie znane dla nas zakątki świata i 
techniki. A przy tym zawsze się świetnie bawić i poznawać wielu ciekawych i 
wyjątkowych ludzi. 
2. Czy bierzecie czynny udział w imprezach organizowanych przez KH? 
Na naszą aktywność składa się z wiele czynników, nie zawsze zależnych od nas samych, 
pomimo tego na każdej imprezie staramy się być. Naszą reprezentację widać przy każdej 
nadarzającej się okazji w życiu hufca. 
3. Jakiej pomocy oczekujecie od KH? 
Na dzień dzisiejszy jest to kwestia pomocy w organizacji szkoleń „małej kadry” w 
drużynie (zastępowi). 
4. W jaki sposób zdobywacie środki finansowe na swoją działalność? 
Kilka lat temu naszą drużyną zapoczątkowaliśmy zbiórkę pieniędzy w marketach co jest 
bardzo skuteczne po dzień dzisiejszy. W chwili obecnej odstąpiliśmy od tej formy 
pozyskiwania środków i ograniczyliśmy się do zbierania składek harcerskich i jeśli jest 
potrzeba zakupu pewnych środków na program to dzielimy się tymi kosztami w drużynie.  
5. Jak wygląda wychowanie patriotyczne w waszej drużynie? 
Wychowanie patriotyczne powinno występować w każdej drużynie. Naszym sposobem jest 
uczestniczenie w imprezach hufcowych i miejskich poświęconych wydarzeniom o 
charakterze zarówno harcerskim jak i narodowym. Organizujemy w drużynie rożnego 
rodzaju kominki, ogniska w celu uczczenia wyjątkowych chwil istotnych dla każdego 
polaka. 
6. Czym jest dla waszej drużyny ideologia ZHP? 
Ideologia ZHP jest dla nas sposobem na życie a nie jedynie pięknymi słowami i fikcją. 

 
(gc) 
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„Jest rok 1791. Wielkie dni przeżywa 
Warszawa. Oto już czwarty rok obraduje w 
stolicy Sejm zwany Sejmem Czteroletnim 
lub Wielkim. Toczy się zacięta walka o losy 
Polski. 
Bo dalej tak być nie może, aby ci, których 
obchodzą tylko własne, prywatne sprawy, 
mogli rządzić państwem.” 
 Każdy Polak winien pamiętać tamte 
wydarzenia, które zostały w kartach historii 
zapisane nie jedną kroplą krwi i łzy. 
 Konstytucja 3 Maja, właściwie to 
Ustawa Rządowa jako pierwsza w Europie, 
a druga na świecie, regulująca ustrój prawny 
Rzeczpospolitej Obojga Narodów. 
Dokument ten spisany i przyjęty przez 
posłów po czterech wyczerpujących latach 
pracy został utworzony w celu likwidacji 
obecnych wad systemu politycznego. 
Ponadto zapis ten wprowadził polityczne 

zrównanie szlachty i mieszczan, łagodząc tym samym nadużycia pańszczyzny.  
Od tamtych dni minęło 217 lat. Zapragnęliśmy harcerskim akcentem upamiętnić tamte, 

ważne dla każdego Polaka, wydarzenia. Dzięki, między innymi, takim wybitnym 
postaciom kochającym swoją ojczyznę jak: Hugo Kołłątaj, Stanisław Staszic czy Ignacy 
Potocki mogliśmy poczuć się dumni, że żyjemy w wolnym kraju. To oni pokazali Nam, że 
można cenić swój kraj chociaż za to, że jesteśmy jego częścią i dziećmi. Jak wyraził się 
sam twórca skautingu gen. Rober Baden-Powell „zostawmy świat trochę lepszym, niż go 
zastaliśmy”. Za tymi słowami z szczerego serca podążamy i swoimi poczynaniami głosimy 
tę ideę. 

My harcerze żarskiego Hufca ZHP chcieliśmy pokazać, że o tamtych dniach nie można 
zapomnieć. Mimo że w obchodach 3 Maja udział wzięły tylko dwa środowiska Żarskie nie 
zabrakło świetnej zabawy i możliwości sprawdzenia swojej wiedzy związanej z tamtymi 
losami. W zagorzałej rywalizacji nie przeszkadzał nam fakt braku mszy św. za naród i 
państwo, jak to miało miejsce w latach ubiegłych, co pozwalało nam na poczucie 
tożsamości z obywatelami naszego kraju jako wielkiej wspólnoty. 

Podczas całej wspólnej zabawy i sprawdzenia swojej wiedzy mieliśmy okazję na 
chwilę refleksji i zadumy. „Jest to dla nas bardzo ważne święto, które pokazało innym 
narodom, że jesteśmy silnym zjednoczoną wspólnotą. Konstytucja jest doniosłym aktem 
naszego patriotyzmu, dlatego też święto to powinno być obchodzone w sposób dostojny. 
Powinniśmy szczycić się, że to właśnie w naszym kraju powstała pierwsza w Europie 
konstytucja uchwalająca nowe prawo i nowy ład w państwie.  

„Ojczyzna moja” 
 
„Opowiedz nam, moja ojczyzno,” 
Jak matka dzieciom ciekawym, 
O latach znaczonych blizną, 
Na wiekach chwały i sławy! 
Wytłumacz nam, tak jak umiesz, 
Skąd czerwień i biel sztandarów, 
Niech ludzie żyją tu w dumie, 
Że taki wydał ich naród! 
A jeśli wielka historia 
I dla nas ma trochę miejsca, 
Bądź z wiernych mi najwierniejsza  
I mnie weź sobie do serca! 
 

wiersz J. Szczepkowskiego 
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W każdym mieście, miasteczku i wsi, powinny być odprawiane uroczyste msze i apele, 
na których młodzi ludzie mogliby się więcej dowiedzieć o tym święcie.” (harcerze z 6 
ŻDH „ESKA IV” im A. Kamińskiego). 

„Jest to dla nas jedno z najważniejszych świąt, ponieważ jako drudzy na świecie 
ustaliliśmy prawa oraz obowiązki panujące w całym kraju. Powinno się to uświęcać 
pochodami oraz imprezami, na których można uzupełnić swoją wiedzę na ten temat.” 
(harcerze z 13 ŻDH „TYGRYSY”) Taki dzień powinien być dla każdego mieszkańca Żar 
chwilą zetknięcia się z ciągle żywą historią tamtych lat. W dalszym ciągu historia jest 
pisana przez nas samych i przez kolejne pokolenia, a losy kraju zależą od nas.  

 
Organizator oraz harcerze z: 

13 ŻDH „TYGRYSY” 
6 ŻDH „ESKA IV” im A. Kamińskiego 

 
 
 
 

Dnia 29 lutego członkowie Harcerskiego Klubu Służby Ruchu Drogowej zebrali się 
przed kościołem pod wezwaniem św. Józefa, aby pomóc policji i straży miejskiej 
przeprowadzić drogę krzyżową. Zabezpieczaliśmy 3 skrzyżowania oraz wyjazdy z 
parkingów. Nie trzeba było długo czekać, aby nasza pomoc znowu była potrzebna, tym 
razem kościołowi pod wezwaniem Miłosierdzia Bożego. Również tam było trzeba pomóc 
w przeprowadzeniu drogi krzyżowej, czego chętnie sie podjęliśmy. Akcja była trudniejsza, 
gdyż przebiegała jedną z głównych ulic (Okrzei). Tym razem jednak mieliśmy do 
dyspozycji nowy sprzęt łącznościowy, który spisał sie doskonale. Po każdej akcji 
proboszczowie obydwu parafii podziękowali nam za pomoc. 
 

PATRYK  LUSZKA 
 

 
  
 

We wtorek, 15 kwietnia, miał miejsce marsz po Zielonym Lesie. Był on jednym z 
punktów Tygodnia Ekologicznego, który po raz kolejny został zorganizowany przez 
Komendę Hufca ZHP w Żarach. W marszu, oprócz harcerzy, uczestniczyli przedstawiciele 
żarskich szkół, byli to zarówno uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych jak i ponad 
gimnazjalnych. Jako miejsce spotkania wyznaczono Szkołę Podstawową nr 2. Właśnie 
stamtąd startowały kolejne patrole. Zadaniem uczestników było przejście wyznaczoną trasą 
z pomocą mapy oraz zmierzenie obwodu pni największych drzew rosnących w ustalonych 
punktach. Ostatnim miejscem na trasie był stadion Syrena. Tam uczestnicy oddawali karty 
z zanotowanymi na nich obwodami zmierzonych pni drzew oraz dostawali skromny 
poczęstunek. Mogli tam również odpocząć, po czym udać sie do domów. 

SABINA RYBAK 
1ŻDH „WILKI” 
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1 marca do Zielonej Góry zjechali sie liderzy wędrowniczy z całej Chorągwi, by 
porozmawiać na tematy dręczące wędrowników. Zaraz po zakwaterowaniu odbyła sie 
debata Tuba NT: "Młodzi w ZHP", czyli dyskusja o tym czy młodzi instruktorzy powinni 
obsadzać stanowiska zarządzające oraz o tym czy sami tego chcą. Część uczestników 
postanowiła wzbudzać kontrowersje i zawsze siadała tam, gdzie było najmniej osób, 
wywołując tym samym gorącą rozmową. Potem udaliśmy sie na przepyszny obiad do 
pobliskiego baru. Następnie odbyło sie spotkanie z doradcami zawodowymi z Nowej Soli.  

Wiele osób dopytywało się, jaka praca czeka ich po kierunku studiów, który wybrali 
albo jakie zawody są lub będą atrakcyjne w przyszłych latach. Po spotkaniu z doradcami 
odbyła się rozmowa o kodeksie instruktorskim i o tym czym powinien sie kierować 
instruktor w naszej organizacji. Kiedy ustaliliśmy czym powinien sie kierować instruktor, 
udaliśmy się na kolację ,po której czekał na nas kabaret złożony z harcerzy ZHR oraz 
fireshow, które przy orkanie Emma  było czymś niezwykłym. Następnie odbyły sie zajęcia 
o życiowych priorytetach czyli co jest dla nas ważne. Decydowaliśmy o losie młodej 
drużynowej, która chciała podjąć studia ale nie wiedziała co wybrać naukę, pracę, 
harcerstwo, czy miłość. Decyzje były ciężkie, a od nich zależało dalsze życie druhenki. Po 
zajęciach można było posiedzieć pośpiewać w doborowym towarzystwie, które przerwało 
nam ogłoszenie ciszy nocnej.  

Zaraz po pobudce (o ile ktoś kładł sie spać) zjedliśmy śniadanie i udaliśmy sie na 
zajęcia, na których mówiliśmy o wieku, w którym wyrasta sie z harcerstwa. Po małej 
przerwie na kawę, odbyło sie podsumowanie sejmiku i spotkanie z komendantem 
chorągwi. 

dh KRZYSZTOF GEMBARA 
 

 
  

W weekend, 19-20 kwietnia, drużyna nasza wzięła udział w biwaku w Świbnej. 
Wybraliśmy się tam dosyć nietypowo, ponieważ pierwszy raz trasę z Żar do ośrodka 
pokonaliśmy pieszo. Droga była pełna niespodzianek, a największa był pies, który z 
Grabika postanowił iść razem z nami. Po dotarciu na miejsce i zjedzeniu obiadu mieliśmy 
chwilę przerwy, żeby odpocząć po ciężkiej wędrówce, po czym udaliśmy się na bieg 
indiański, gdzie mieliśmy okazję m.in. strzelać z łuku, pomalować twarze w barwy 
wojenne, ćwiczyć tańce indiańskie oraz dopasowywać tropy do zwierząt. Wieczorem miało 
miejsce świecowisko, gdzie zintegrowaliśmy się z innymi uczestnikami biwaku. W środku 
nocy miał miejsce alarm podczas którego harcerze, którzy pierwszy raz byli na biwaku 
mianowani byli na mieszkańców ośrodka. 
 Następnego dnia od samego rana miejsce miały porządki, po których udaliśmy się na 
staw, gdzie nakarmiliśmy zamieszkującego go łabędzia. I to był juz koniec naszego 
krótkiego biwaku. Następnym razem mamy zamiar udać sie tam na więcej dni, by dłużej 
pobyć razem. A czy pokonamy ta trasę jeszcze raz na nogach? Nad tym się jeszcze 
zastanowimy. 

opwd. MICHAŁ WALL 1ŻDH „WILKI” 
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Słońce pukało do okien, lekkie górskie powietrze wzywało na włóczęgę, skąpane w 
obłokach góry powoli ukazywały swoje leśne kożuchy. Kolejny dzień w Szklarskiej 
rozpoczynał swoje przeznaczenie. A my wraz z nim. 
  W pokoju było gwarno, byłem chyba jedyną osobą, która  próbowała odespać te cenne 
15 minut pozostałe do jakże znienawidzonej pobudki. Z tym wyjątkiem, że ja wiedziałem, 
że ten dzień nie będzie lekki. Czułem to i miałem racje.  Szybkie śniadanie, odprawa, 
instrukcję kilka zdjęć i nie jedna fotka, by pamiętać. W końcu to już XIII.  
 Urodziny drużyny. Tak, to specjalna okazja, nie można jej było bowiem kupić 
prezentu, zrobić laurki czy podarować kwiatów. Nadszedł czas na coś wyjątkowego. Na 
wyprawę. Trzy dni pełne pokonywania przeszkód, to wspaniałe trzy dni. Setki schodów, 
tuzin ulic, wzgórza, las, rzeczka, tory, deszcz, niedobitki śniegu, jezioro, zamek,  nawet 
wodospad. 
  Takich urodzin, i takiej liczby życzymy Wam wszystkich. 
 
 

ANIOŁ  
 
 
 
 
 

    
 

 
 

Dnia 26.04.2008r., w pałacu w Żaganiu, odbył się "Festiwal Piosenki Harcerskiej". Na 
konkurs przybyło wiele drużyn, między innymi nasza. Z Żar przybyły również 14 DH 
„Turystyczna” oraz 36 DH „Cicha Stopa”. Kiedy dotarliśmy na miejsce, odbył się występ 
orkiestry wojskowej, po czym poszliśmy do "sali kryształowej" w pałacu. Gdy już 
usiedliśmy na miejsca, dowiedzieliśmy, się że będziemy śpiewać jako pierwsi ale jeszcze 
przed nami wstąpiła grupa młodzieżowa, która pokazała wszystkim co to znaczy ka-puera, 
czyli walka w formie tańca. Zaśpiewał również chór. Wreszcie przyszła pora na nasz 
występ. Wszystko wyszło nam świetnie. Zaśpiewaliśmy dwie piosenki: "Jestem 
harcerzem" i "Hej w góry...". Akompaniował nam nasz niezawodny grajek dh Krystian 
Czerwiński, za co mu serdecznie dziękujemy. Przed ogłoszeniem wyników itp. zostaliśmy 
poczęstowani ciepłą grochówką i pączkami oraz odbyło się przedstawienie.  

Zabawa była wspaniała i wszyscy mieli świetny humor. Niestety nie udało nam się 
znaleźć w pierwszej trójce ale i tak w nagrodę za starania dostaliśmy upominki (najlepszy 
był biały miś, który od razu został naszym przyjacielem) i poszliśmy całą drużyna na 
pyszne lody. Mamy nadzieje, że za rok również weźmiemy udział w festiwalu. 
 

dh Paulina Jędrzejewska  
40 DH Korczaki 
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15  kwietnia 2008 roku odbyły się już po raz trzeci powiatowe uroczystości z 

okazji 63 rocznicy Forsowania Nysy Łużyckiej przez II Armię Wojska Polskiego 
w Przewozie.  
 Pierwszy raz harcerze żarskiego hufca aktywnie uczestniczyli z okazji 60 
rocznicy Forsowania Nysy Łużyckiej na uroczystościach Ogólnopolskich w 
Zgorzelcu z udziałem władz centralnych. Uroczystością przewodził ówczesny 
Minister Obrony Narodowej Jerzy Szmajdziński. Kilkanaście tysięcy ludzi, w tym 
wielka rzesza kombatantów, liczne poczty sztandarowe, zrobiły na uczestnikach 
wielkie wrażenie. Uroczystości zapoczątkowano w po brzegi wypełnionym 
kościele, następnie przemarsz ulicami miasta licznej rzeszy uczestników w asyście 
wojskowej orkiestry. To robi wrażenie. Główne uroczystości odbyły się na 
największym, cmentarzu II Armii Wojska Polskiego, gdzie znajdują się groby 
3500 uczestników walk o Nysę Łużycką. Są one pieczołowicie przez władze 
Zgorzelca pielęgnowane. Efektownie wygląda pomnik piastowskiego orła 
poświęcony bohaterom tamtych dni (16-19 kwietnia 1945 roku), którzy polegli za 
wolność ojczyzny. Wielki piknik mieszkańców miasta, zaproszonych gości, władz 
różnych szczebli od miejskich po centralne, a na zakończenie występ Centralnego 
Zespołu Wojska Polskiego, pozostawił wielkie wrażenie i pamięć po tamtych 
wydarzeniach. Dlatego postanowiliśmy rokrocznie uczestniczyć w tego typu 
uroczystościach patriotycznych poświeconych wydarzeniom z historii naszego 
powiatu, przecież nie tak odległych w dziejach tysiącletniej historii naszego 
państwa. Tegoroczne uroczystości zapoczątkował występ młodzieży z Zespołu 
Szkół w Przewozie. Miał on charakter patriotyczny i rozrywkowy. Na 
uczestnikach zrobił miłe wrażenie. Wystąpienie starosty żarskiego, przedstawiciela 
wojewody oraz wręczenie upominków dla kombatantów zakończyło uroczystości 
w Gminnym Ośrodku Kultury. Przemarsz ulicami Przewozu, pod pomnik, w 
asyście kompanii honorowej i orkiestry 11 Lubuskiej Dywizji Kawalerii Pancernej, 
złożenie kwiatów, stanowił drugą część tej podniosłej uroczystości. Złożone 
zostały kwiaty, wieńce i zapalone znicze pod pomnikiem. Apel poległych, salwa 
honorowa, wyjazd delegacji z kwiatami do miejsc pamięci w Dobrzyniu, Sanicach, 
Sobolicach i Lipnej zakończył część patriotyczną. W części trzeciej odbył się 
piknik nad Nysą dla uczestników tej uroczystości patriotycznej. Uczestnikami byli 
również harcerze z 3 DH ”Leśne Mrówy” z Olszyńca z druhną drużynową Ewą 
Zabawą. 

hm. Mirosław Zengiel 
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W czwartek 3 kwietnia 2008 roku miało miejsce uroczyste otwarcie harcówki w 

Nowych Czaplach. W Szkole Podstawowej doszło w ostatnim okresie do reaktywowania 
harcerstwa. Działają dwie drużyny: zuchowa i harcerska, prowadzone przez druhny, 
nauczycielki miejscowej szkoły: Małgorzatę Matysiak i dh  Annę Babuśka . 
Świadkami wspomnianej uroczystości, oddania wyremontowanej harcówki byli: Wójt 
Gminy Eugeniusz Olejniczak, Przewodniczący Rady Gminy Grzegorz Rygiel, dyrektorka 
Szkoły Podstawowej w Nowych Czaplach  Wioletta Konieczna oraz rodzice. 
 Pretekstem do spotkania była robocza narada, dotycząca Hufcowego Festiwalu 
Piosenki Harcerskiej jaki ma się odbyć w dniach 6-8 czerwca 2008 roku na terenie 
wspomnianej szkoły. Urokliwy teren, gotowy amfiteatr, zaangażowanie rodziców i władz 
pozwoli w tym miejscu spotkać się  dzieciom i młodzieży z całego powiatu. 
Całość wymaga kosmetycznych zabiegów, które zadeklarowali gospodarze gminy i  
mieszkańcy- rodzice. Te deklaracje  i zapał  przyczynia się do aktywności harcerstwa na 
terenie szkoły. Hufcowy Festiwal Piosenki Harcerskiej w Nowych Czaplach planuje się na  
ok. 250-300 uczestników w ramach trzydniowego biwaku na którym królować będzie 
piosenka harcerska, turystyczna i rajdowa.  W programie festiwalu przewiduje się program 
rekreacyjno-sportowy wraz z grami, zabawami i zajęciami integracyjnymi.  
W trzecim dniu wszyscy uczestnicy festiwalu udadzą się na wycieczkę do słynnego Łuku 
Mużakowskiego, gdzie gościnni gospodarze oprowadzą młodzież po tym wyjątkowym 
bardzo atrakcyjnym, ciekawym parku, słynnym poza granicami kraju. W tym okresie bujna 
przyroda ukaże młodzieży piękno swoje w całej okazałości na tą porę roku. 
Do zobaczenia na festiwalu.  

MAŁGORZATA MATYSIAK   
 

 
Harcerze oraz Zuchy ''Leśne Sowy'' z Żarek Wielkich rozpoczęli praktyczną 

działalność na rzecz swojej drużyny. Od 22 lutego drużyna prowadzi na terenie 
szkoły kiermasz żywnościowy, który odbywa się co dwa tygodnie. Sprzedawane są 
produkty przygotowywane przez samych Harcerzy. Do tej pory drużyna zebrała 
222,60 zł. Pieniądze przeznaczone są na zakup mundurów. Działalność ta cieszy 
się powodzeniem wśród uczniów, którzy przed pójściem do domu mogą jeszcze 
coś skonsumować. Swoje działania podejmują również Zuchy, poprzez 
reprezentowanie swojej drużyny wśród społeczności lokalnej. Pierwsze 
wystąpienie odbyło się 16 marca podczas Kiermaszu Wielkanocnego na Sali 
Wiejskiej w Żarkach Wielkich, gdzie odegrane zostało przedstawienie                  
pt. ''Zwyczaje Wielkanocne''. Natomiast 6 kwietnia w Kościele Matki Boskiej 
Różańcowej w Żarkach Wielkich, podczas mszy św. Odbyła się recytacja wierszy 
upamiętniających śmierć naszego rodaka Papieża Jana Pawła II. W tym dniu pod 
pomnikiem Papieża zostały również zapalone znicze zebrane przez drużynę 
zuchów i harcerzy. Takie działania zaplanowane są do końca roku szkolnego. 

Drużynowa JUSTYNA FRONT 
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 Dnia 22 marca nasza drużyna – 40 DH KORCZAKI, pełniła warty przed Grobem 
Bożym w kościele w Lubomyślu. Po mszy św. o godz. 17.00 zaczęła się pierwsza warta. 
Rozpoczęły ją: Kalina Graczyk i Paulina Jędrzejewska. Jedna warta trwała 15 minut. Gdy 
staliśmy przy Bożym Grobie mieliśmy czas na przemyślenia, dotyczące nadchodzących 
świąt Wielkiej Nocy oraz upływającego szybko życia. Te osoby, które zeszły z wart, razem 
ze zgromadzonymi ludźmi modliły się i śpiewały. Pełnienie wart zakończyło się o godz. 
20.00. Wszyscy byli zadowoleni i dumni, że mogli stać przy Bożym Grobie.  
 

dh PAULINA SIEMIŃSKA 
 
 
 
 
 
 
 

16 marca 2008 roku w Kościele p.w. Jana Chrzciciela w Złotniku 40 DH KORCZAKI 
wystawiła misterium Męki Pańskiej. Przygotowania do występów zajęły nam ponad 
miesiąc, ale nasze trudy nie poszły na marne. Dzięki naszej ukochanej drużynowej 
Katarzynie Jarosz, pani dyrektor Jadwidze Muńko, pani pedagog Małgorzacie Bryjak oraz 
pani Elżbiecie Ogorzelskiej nasz występ był pomyślny, okraszony muzyką oraz 
odpowiednimi dekoracjami. Cały występ był w ramach podziękowań dla mieszkańców 
Złotnika i Lubomyśla za pomoc rodzinie, której spalił się dom.  
 Gdy nadszedł moment kulminacyjny, mieliśmy ogromną tremę, ale po pierwszych 
minutach na scenie szybko nam przeszło i czuliśmy się jak ryby w wodzie. Patrzący na nas 
tłum był pod wielkim wrażeniem, nawet w wielu oczach pojawiła się łza. W tłumie jedno 
dziecko widząc drogę krzyżową i śmierć Pana Jezusa zapłakało. Występ trwał ok. 45 
minut. Wszyscy co przyszli na występ mówili do nas „aktorko”, „aktorze”. Miło było nam, 
gdy widzieliśmy, że ktoś nas docenia, a co najważniejsze występ wyszedł nam wprost 
znakomicie.  
 Na występie gościliśmy również przedstawicieli żarskiego hufca: z-cę komendanta ds. 
organizacyjnych dh Mirosława Zengiela wraz z małżonką, z-cę ds. programowych dh 
Marcina Tura oraz przedstawicieli KI ŁEMKEM. 
 Ten sam spektakl wystawiliśmy w kościele w Lubomyślu. Zebrane datki zostaną 
przeznaczone na szczytne cele oraz na działalność naszej drużyny. 
Wszystkim widzom serdecznie dziękujemy za przybycie. Szczególne podziękowania 
kierujemy dyrektorowi SP nr 8 w Żarach za użyczenie strojów.  
 

        dh PAULINA SIEMIŃSKA 
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Nasza drużyna postanowiła wrócić do starej, dla nas nowej, pięknej tradycji pełnienia 
wart przy Grobie Pańskim. W wielka sobotę, tj. 22 marca 2008r. przyszliśmy po godzinie 
ósmej do kościoła p.w. św. Józefa  Oblubieńca  w Żarach.  W udostępnionej salce 
ustaliliśmy grafik służby. I tak po 8.30 objęliśmy warte. Na pierwszym święceniu 
pokarmów większość z nas spełniła swoją powinność i poświecone pokarmy w 
koszyczkach mogły już czekać do godziny 14.30 kiedy to zakończyliśmy warty. Grób 
Pański, wystawiona monstrancja, figura Jezusa, pięknie przyozdobione kwiatami, płonące 
świece i para harcerskich postaci z 13 Żarskiej Drużyny Harcerskiej „TYGRYSY” 
pełniących straż. Każdy z nas miał zaszczyt pełnić tę służbę kilkukrotnie. Raz przypadła 
ona w czasie, gdzie była garstka ludzi, a innym razem, gdy było bardzo ciężko przejść by 
dokonać zmiany warty. Myślę, że te 20 minutowe warty, oprócz walki z własnymi 
słabościami, dały nam jeszcze większe odczucie nastroju świąt wielkanocnych. W 
pokonaniu chłodu bardzo pomogła nam gorąca herbata, którą ugościli nas księża oraz to, że 
byliśmy razem. Na zakończenie tradycyjnie stworzyliśmy krąg, w którym podzieliliśmy się 
przeżyciami z tego dnia. Dla wszystkich było to wielkie przeżycie, które miejmy nadzieje 
nieraz powtórzymy. Po czym, rozchodząc się do domów, życzyliśmy sobie Wesołych 
Świąt. 
    

Aleksandra Rybak 
13 ŻDH „Tygrysy”  

 
W dniu 24.04.2008r. w pojedynku na kręgle starły się dwa kręgi instruktorskie 

„Łemkem” i Redakcja „Gońca”. Rywalizowały ze sobą dwie pięcioosobowe drużyny, które 
w dziesięciu rundach miały za zadanie zdobyć jak największa ilość punktów. W pierwszej 
serii zwycięzcą okazała się redakcja „Gońca”, która zdobyła 497 punktów natomiast Krąg 
„Łemkem” zdobył 421 punktów. W drugiej serii prowadziła redakcja „Gońca” niestety 
końcowego wyniku nie da się ustalić a to dzięki temu, że druh Guzik niechcący skasował 
punktacje!!! Całe spotkanie przebiegało w miłej i przyjaznej atmosferze i przeciągało się 
do późnych godzin nocnych. Mamy nadzieje, że spotkamy się jeszcze raz i będziemy 
rywalizować w innych dziedzinach sportu. Kręgowi „Łemkem” dziękujemy za miło 
spędzony czas i zapraszamy na kolejne spotkanie. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Reprezentacja Kręgu „Łemkem”                                dh. Kasia przygotowuje się do rzutu 

(gc) 
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 2 kwietnia 2008 roku to trzecia rocznica odejścia Jana Pawła II do Domu Ojca. To już 
po raz trzeci zaproszenie do refleksji nad znaczeniem niezwykłego Pontyfikatu Wielkiego 
Polaka, Papieża Jana Pawła II. Papieża, który wielokrotnie zwracał się do skautów z 
prośbą, żeby „nie czynili skauting zbyt łatwym i stawiali wyzwania”. Znakiem pamięci dla 
harcerzy, młodych ludzi stał się żółty tulipan. Tulipan wręczany przechodniom, to znak 
radości - podziękowania za dar miłości i nauki jaką świat otrzymywał w czasie Jego 
pontyfikatu z jednoczesnym wypowiedzeniem słów „Santo Subito!”. 
 Pomysł jak ten dzień zrealizować rodził się w trakcie biwaku „Powitanie Wiosny” w 
Świbnej 28-30.03.2008 roku. Już w trakcie biwaku harcerze wykonali 78 tulipanów, a w 
kolejnych dniach dalszych 250. Zakupiliśmy 50 sztuk żywych kwiatów. W tej robocie 
niezwykłymi umiejętnościami wykazały się druhny: Sylwia Lenda i Kasia Jarosz. 
Sięgnęliśmy po materiały wykonane przez uczniów Gimnazjum nr 2 im Aleksandra 
Kamińskiego w Żarach, w którym problematyka papieska jest jednym z elementów 
wychowawczych. Z okazji Dnia Papieskiego w bibliotece szkolnej została przygotowana w 
dwóch gablotach okolicznościowa wystawa książek wydanych przez Jana Pawła II. 
Wcześniej na zajęciach w ramach koła europejskiego zostały wykonane dwie kroniki 
poświęcone życiu i pontyfikatowi papieża. 
 Młodzież postanowiła dorobkiem podzielić się z mieszkańcami miasta. Poprosiliśmy 

burmistrza miasta Pana Romana Pogorzelca 
o umożliwienie zorganizowanie 
okolicznościowej wystawy przed ratuszem 
miasta. Przychylność burmistrza, życzliwość 
mediów oraz ciepłe przyjęcie naszego 
pomysłu przypomnienia Dnia Papieskiego 
przez mieszkańców było dla nas miłym 
zaskoczeniem. Honorowymi gośćmi naszej 
wystawy byli ksiądz dziekan Tadeusz 
Dobrucki wraz z Burmistrzem Romanem 
Pogorzelcem. Na zakończenie wystawy 
grupa czterech harcerek wręczyła 
burmistrzowi miasta album wykonany w 
rocznice śmierci papieża. Burmistrz złożył 
obietnicę umieszczenia albumu w Izbie 
Historii Miasta. W planie mamy wycieczki o 
Lichenia, na Jasną Górę do Częstochowy, 
być może 16 października 2008 roku do 
Rzymu.         

 
 
 

hm. MIROSŁAW ZENGIEL 
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Trzydniowy pobyt w dniach 11-13 kwietnia 2008 roku z dobrze przemyślanym i zaplanowanym 

programem turystyczno –rekreacyjno – historycznym w okolicach Kudowy był dla uczestników 
wycieczki wyjątkowo udany. W schronisku „Sudety” w centrum Kudowy zatrzymaliśmy się na 
nocleg. Miejsce przy głównej ulicy Kudowy daje możliwość przemieszczania się busem w różne 
kierunki po Kotlinie Kłodzkiej. W piątek, wieczorem docieramy do znanego nam miejsca. Wszak jest 
to jedno z najpiękniejszych, najbardziej urokliwych miejsc w Polsce. Program to wycieczki 
krajoznawczo-turystyczne, poznanie kultury i historii regionu, rozmowy i integracja grupy. Po kolacji 
wszyscy udali się na wieczorny rekonesans po ulicach i parkach Kudowy, mieście uzdrowisku, w 
którego herbie znajduje się serce. Miasto na osobie, która jest pierwszy raz robi duże wrażenie, dużo 
zieleni, ulice bardzo dobrze oświetlone, miasto czyste, dobrze oznakowane. Park zdrojowy ciekawie i 
w sposób przemyślany zagospodarowany z licznymi terenami spacerowymi i rekreacyjnymi. Dużo 
zieleni, ławek, miejsc do zwiedzania, dużo ciekawych atrakcji. Wiele informacji turystycznych o 
różnych ciekawych zakątkach tego miasta. W ostatnim okresie duże zmiany nastąpiły wokół 
miejscowego „jeziorka” bardzo chętnie odwiedzanego przez turystów i kuracjuszy. Wszyscy trochę 
zmęczeni udali się na spoczynek aby nabrać sił na następny dzień realizacji programu. Nas cel to 
zdobycie szczytu – Skalniaka. Skalnik jest najwyższym szczytem Rudaw Janowickich. Kopulasty, 
szeroki szczyt posiada faktycznie dwie kulminacje: północno-wschodnią (945 m n.p.m.) z 
opadającym ku zachodowi gołoborzem oraz południowo-zachodnią (936 m n.p.m.) ozdobioną 
granitowymi skałkami, uważaną błędnie za wyższą. Największa ze skałek - Ostra Mała, udostępniona 
schodkami i zabezpieczona barierką, jest jednym z najlepszych punktów widokowych w Sudetach. 
Dobrze widoczny, będący doskonałym punktem widokowym Skalnik od dawna przyciągał 
wędrowców. Góry Stołowe zaliczane są do parku narodowego od 16.09.1993 roku. Na podstawie 
Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16.09.1993 roku. Sąsiadują z Czechami, po stronie polskiej 
powierzchnia wynosi 6280 ha, a stan zalesienia 89 %.  Góry Stołowe to jedyny w Polsce przykład gór 
płytowych, zbudowanych poziomo zalegających warstw górnokredowych piaskowców cisowych i 
ławic margli o różnorodnej odporności na szczycie. Zachodzące procesy geomorfologiczne przez 
wieki, erozja doprowadziły do powstania oryginalnych skupisk skalnych, form (wież, ambon, 
grzybów), skalnych labiryntów m.in. Błędne Skały (852 m n.p.m.), Skalniak (915 m n.p.m.) Mnich 
(522 m n.p.m.), Skalne Grzyby czy Skały Puchacza robią na każdym wielkie wrażenie, a otaczająca 
przyroda z resztkami śniegu dopełnia reszty. Szczególnie, kiedy jest słoneczny dzień. W godzinach 
wieczornych mieliśmy sposobność zrelaksować się w grocie solnej. W trzecim dniu wyruszyliśmy na 
„Szlak ginących zawodów”. Na tym szlaku na niewielkim budynku widnieje tablica upamiętniająca 
pobyt biskupa Karola Wojtyły równo 53 lat temu, kiedy to udawał się z grupą studentów 
krakowskich na ośmiodniową pielgrzymkę po miejscach kultu chrześcijańskiego w Kotlinie 
Kłodzkiej, których to miejsc jest bardzo dużo między innymi, z kultowym Bazylika w 
Wambierzycach. Dalej mija się dawne przejście graniczne z Czechami, teraz nie ma tego problemu. 
Należy jednak mieć dokument tożsamości ze sobą. Ale kilka lat temu można było napotkać na duże 
trudności. Teren ten to przedmieścia Kudowy, pierwsza lokalizacja miasta w czasach 
najdawniejszych. Czas jakby się tutaj zatrzymał. Budowle mieszkalne domów z czasów głównie XIX 
wiecznych i początkach XX wieku. Ale młodsi gospodarze stawiają nowe zabudowania mieszkalne i 
gospodarcze. Dużo jest miejsc agroturystycznych i noclegowych, w których to okoliczni mieszkańcy  
znaleźli sposób na życie. Dzięki temu mają pracę i utrzymanie dla siebie i najbliższych. Ciekawy jest 
skansen „Szlak Ginących zawodów” państwa Gorczyńskich w Czermnej. Gospodarz zgromadził 
narzędzia i urządzenia, które pozwalają wykonywać różne czynności związane z następującymi 
zwodami: jak kowal, garncarz, młynarz. Atrakcją szczególnie dla dzieci i młodzieży jest mini 
zwierzyniec, gdzie znajdują się strusie jedzące z ręki, pawie, bażanty, kurki, kogutki chińskie barwnie 
upierzone, ciekawie obdarzone przez naturę. Nieopodal jest wiatrak sprowadzony z okolicy Kielc z 



KWIECIEŃKWIECIEŃKWIECIEŃKWIECIEŃ----MAJ 2008                 MAJ 2008                 MAJ 2008                 MAJ 2008                 GONIEC    GONIEC    GONIEC    GONIEC        

 

19 
1886 roku w bardzo dobrym stanie. Atrakcją dla tej grupy była przejażdżka bryczką po okolicy  i 
wyciąganie chleba z prawdziwego pieca. Zaczyn do tego chleba został zrobiony dzień wcześniej. Piec 
został rozpalony od 4,30 rano, tak żeby o godzinie 10.00 można było pierwszy bochen chleba  
wyciągnąć z pieca. Pajdy chleba, które gospodarze posmarowali wiejskim smalcem z ogórkiem 
kiszonym wszystkim smakowały wybornie. W czasie przerwy wszyscy przeszli pod odpowiednio 
skonstruowaną wiatę, gdzie w środku znajduje się palenisko i tam odbywa się pieczenie kiełbasek. 
Gospodyni w stroju ludowym podaje herbatę i kawę przy melodiach ludowych z okolicznych 
miejscowości. Czas biegnie wartko i przyjemnie. Ale to co dobre i przyjemne szybko mija, a program 
nakazuje udać się do Kaplicy Czaszek i tam też powędrowaliśmy. W sposób bardzo interesujący w 
jednej z nielicznych na świecie tego typu kaplic można usłyszeć przedziwną historię związaną z tym 
miejscem i historią tych stron z czasów XVI-XVII wiecznych. Kolejne atrakcje to możliwość 
zobaczenia dwóch słynnych ruchomych szopek zbudowanych przez miejscowych mistrzów 
zadziwiają do dzisiaj przybyszów z całego świata. Krajobraz Jerozolimy ujęty w ciekawy sposób 
przez wykonawcę z wieloma osobami, obiektami, roślinnością i utrwalone codzienne życie pozwala 
oglądającym wcielić się i atmosferę tamtych czasów. Mechanizmy jakie zastosował konstruktor 
pomimo upływu czasu sprawdzają się rewelacyjnie w szopce w Wambierzycach. 

Drugim przykładem ruchomej szopki jest szopka w Czernej przy ulicy Kościuszki 101 w starej 
sudeckiej chacie, w oryginalnej izbie. Zbudował ją w przeciągu 20 lat F.Stepan (1881-1953). W roku 
1927 została zmechanizowana poprzez zastosowanie prądu elektrycznego. A w latach 1930-38 
wykonał drewniane organy o 270 glosach w 10 rejestrach. Dla obecnych właścicieli to był dziadek o 
talentach rzeźbiarskich i muzycznych. Prace zaczął mając 15 lat, w wolnych chwilach wykonywał 
kolejne postacie, elementy itp. Słów kilka więcej ponieważ jest ona często przez turystów pomijana. 

Kolejny etap to Pstrążnia z całym kompleksem zabudowy sudeckiej skansen, który się ciągle 
rozbudowuje i wzbogaca. Degustacja przed chwilą złowionych pstrągów jest zapłatą za wysiłek i 
nagrodą dla tych co tutaj dotarli. Liczną grupę stanowią Czesi, bo do granicy dosłownie metry. 
Ciekawym miejscem na chwilowe zatrzymanie się jest pomnik narodów poświęcony Polakom – 
Niemcom i Czechom. Przecież te trzy nacje przez ostatnie wieki ze sobą tutaj żyły, współpracowały i 
współ mieszkały. Każda z nich ma określony wkład w dorobek, dzieje tej ziemi. Miejsce, które na 
każdym robi wrażenie to bazylika Wambierzycka. Ale to na inną okazję. Popołudniowy wyskok do 
byłej kopalni, zwiedzanie jej z parą przewodników, którzy prześcigają się w znajomości różnego 
rodzaju legend i podań związanych z górnictwem i okolicą dodają tylko pikanterii. W drodze 
powrotnej zatrzymujemy się w Świdnicy w Świątyni Pokoju oraz w Jaworze, drugiej tego typu 
budowli sakralnej na Dolnym Śląsku. Wykonane przez wielkich mistrzów tematu z drewna, budzą 
powszechny podziw i uznanie. Mistrzowsko wykonane figury, wystrój wnętrza i ogrom 
pomieszczenia, które mieści kilka tysięcy wiernych podczas Mszy Świętej. Po drodze zatrzymujemy 
się w miejscu szczególnym dla młodych Niemców i Polaków. Historia obu narodów przez ostatnie 
1000 lecie była wyjątkowo zawiła i bolesna, szczególnie dla nas. Tutaj za przykładem polskiego 
premiera Tadeusza Mazowieckiego i kanclerza Niemiec Helmuta Kola buduje się zręby wzajemnych 
stosunków dobrosąsiedzkich w młodym pokoleniu. To miejsce licznych seminariów, warsztatów i 
spotkań polskiej i niemieckiej młodzieży z wybitnymi przedstawicielami polityki, kultury, sztuki i 
życia gospodarczego obu narodów. Pełni wrażeń wracamy do domu. Wielość miejsc, różnorodność 
dokonań, efekt dziejowej twórczości wielu pokoleń, stan ich pieczołowicie utrzymywany przez ludzi 
sztuki, kultury i gospodarzy pozwala kolejnym pokolenia cieszyć się i kształtować pamięć i szacunek 
dla minionych czasów, a szczególnie ludzi.      
 
Uczestnicy tego co ciekawe, piękne i godne zobaczenia. 
P.S. W jesieni zapraszamy w inny rejon kraju również ciekawy i atrakcyjny. 

 
 
 

hm. MIROSŁAW ZENGIEL 
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Hufiec Żary im II Armii Wojska Polskiego tradycyjnie, od wielu lat jest  
organizatorem letniego wypoczynku dla dzieci  młodzieży w okresie letnich wakacji. Jakie 
będą w tym roku miejsca i terminy letniego wypoczynku żarskich harcerzy oraz tych, 
którzy swój letni wypoczynek będą spędzali wspólnie z harcerzami?  

Od 1969 roku dzieci i młodzież Żar i powiatu żarskiego w czasie lata korzysta z 
przygotowanej bazy letniej w Łukęcinie. Jest to kawałek „żarskiego” morza. Umowa 
dzierżawna jaką co roku Hufiec ZHP podpisuje z nadleśnictwem w Gryficach pozwala  
organizować dwa turnusy letniego wypoczynku w jednym z najbardziej urokliwych miejsc 
polskiego wybrzeża. Miejsca bardzo zasobnego w jod, którego jest tak mało w naszym 
rejonie zamieszkania, a którego jest tak bardzo potrzeba dla właściwego rozwoju młodego 
organizmu. Często się słyszy jak to lekarze kierują dzieci i dorosłych dla celów leczniczych  
nad morze m.in. do kompleksu uzdrowisk w Kamieniu Pomorskim oddalonym 14 
kilometrów o Łukęcina. Hufiec dzierżawi  działkę leśną  „ 517”a” obszar kilku hektarowy 
najdalej oddalony o  Łukęcina w stronę Dziwnówka. Obozowisko posiada własne ujecie 
wody ze studni głębinowej, które kilka lat temu uzyskaliśmy w wyniku odwiertu już na 
głębokości 12 metrów, wystarczy dodać, że w pobliskim Pobierowie tzw. żyła wodna 
znajduje się nawet na głębokości 65 metrów. Możliwe 
to było, ze względu na mapy geodezyjne jakie 
uzyskaliśmy o mieszkańca Wisełki (przedwojenne). W 
tychże mapach jest obrys wód pitnych z 
uwzględnieniem parametrów głębokościowych co 
pozwoliło nam dokonać odwiertu we właściwym 
miejscu, wyjątkowo zasobnym w wodę. Dostojny 
sosnowy las 60-80 letni, z terenem młodszego 
drzewostanu, teren suchy, z obrysem dróg i duktów 
leśnych pozwala nam wykorzystać warunki naturalne 
na budowę obozowiska. Teren lekko pofałdowany, co 
daje dodatkowego waloru wizualnego przy 
rozmieszczaniu poszczególnych obozowisk dla zuchów harcerzy i harcerzy starszych oraz 
komendy czy zaplecza kuchenno-kwatermistrzowskiego. Odpowiedni wystrój jaki jest 
robiony podczas zagospodarowania (tak zwanej kwaterki) oraz w trakcie trwania 
poszczególnych turnusów las zamienia się w pożądany wg fabuły teren. Tak przygotowany 
obóz przez 15 dni staje się specyficznym domem, miejscem wypoczynku, gier i zabaw, 
oraz miejscem zawieranych przyjaźni na całe życie. Zakwaterowanie w namiotach 10 
osobowych po 6-7 osób, gdzie funkcję łóżka pełni nieoceniona słynna kanadyjka, a rolę 
szafy regał metalowy. Tylko sygnał porannej pobudki przywołuje nas do codziennego 
rytmu dnia, gimnastyka poranna często nad morzem, toaleta poranna przy „batorym”. No i 
wspólny wymarsz z piosenką na ustach na upragnione śniadanie. Apel poranny, na którym 
zostajemy poinformowani o programie na dany dzień. To fabuła na dany rok decyduje o 
specyfice obozu, aczkolwiek Rada Obozu ds. programowych ma zawsze dużo do 
zaproponowania odnośnie realizacji programu. Mile widziane są propozycje i uwagi 
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stałych bywalców obozu, często zdarza się, że są uczestnikami osoby co jadą 5 czy 
nawet 7 razy. Widać, że ten rodzaj spędzenia wakacji im najbardziej odpowiada. Specyfika 
życia obozowego, gry, zabawy, ogniska, podchody, musztra, nocne warty, festiwal 
piosenki obozowej, śluby obozowe, mini warsztaty z technik obozowych to dodaje 
dodatkowe walory obozom harcerskim i ciągle są w modzie i ciągle cieszą się dużym 
zainteresowaniem młodzieży. W myśl tradycyjnej od wielu lat piosenki „Łukęcin da się 
lubić, tutaj szczęście można znaleźć, tutaj serce można zgubić…”  

Tegoroczne terminy są następujące 28 czerwiec do 12 lipca pierwszy turnus na 120 
osób, a drugi turnus 12 lipca do 26 lipca na 150 osób. Uczestnikami od wielu lat jest 
młodzie z terenu powiatu żarskiego, ale o kilku lat m.in. z Warszawy, Szprotawy, Zielonej 
Góry czy innych rejonów i miast kraju, w znacznym stopniu zależnie często od kadry. 
 Obozy letnie na terenie Harcerskiego Ośrodka „Leśny Dworze” w Świbnej w tym roku 
będą iście międzynarodowe. Pierwszy turnus 23 czerwiec do 6 lipca 2008 roku. 
Uczestnikami będzie młodzież z polskich rodzin z Ukrainy. Z takich miejscowości jak 
Tarnopol, Brzeżany, Draganówka, Petryków, Stary Skałat, Połpanówka, Nowosiółka. 
Zarówno młodzież w wieku szkoły podstawowej jak, gimnazjum oraz studenci. Liczymy 
na uczestnictwo 42 osób wraz z opiekunami. W drugim turnusie uczestnikami będzie 
młodzież niemiecka, w terminie 16 lipiec do 23 lipca 2008 roku. Poza specyfiką każdego 
obozu uczestnikom będziemy proponowali ciekawy program regionalny po naszym 
powiecie, województwie czy nawet dalsze wyjazdy m.in. do Wrocławia. Nieodzownym 
elementem będą ogniska, kominki, gry i zabawy czy tańce integracyjne. Programy będą 
realizowane metodą harcerską z wykorzystaniem 100 letniej bogatej metodyki harcerskiej 
w oparciu o skauting. Oczywiście w każdym turnusie może uczestniczyć młodzież z 
naszego powiatu. Chęć skorzystania z naszej bazy zgłosili harcerze z Krakowa w miesiącu 
sierpniu w liczbie 40 osób. 
 Tradycyjnie o kilku lat w drodze rewanżu my uczestniczymy w akcji wyjazdowej na 
Ukrainę. W tym roku planujemy 12 dniowy wyjazd na Ukrainę w miesiącu sierpniu oraz 
do Mołdawii i Rumunii. Poza stałą bazą w Tarnopolu na Uniwersytecie czy na parafii w 
Starym Skałacie, mamy przyjaciół w Czerniowcach, a bliżej granicy rumuńsko-moławskiej 
w Bojanach. I stąd tylko ok. 40 kilometrów do granicy obu krajów. Egzotyka, kultura, 
smak wschodu, przygoda, wiele niezapomnianych wrażeń. Jest to urok każdego wyjazdu na 
wschód. Piękna przebogata historia Polski XV-XX, kresowa. Toć województwo 
tarnopolskie jak żadne inne posiada ponad 100 najwspanialszych zamków, budowli 
godnych zobaczenia z bliska nie tylko czytając książki Henryka Sienkiewicza czy 

oglądając filmy nagrane na podstawie trylogii. 
Bo takie miasta jak Lwów, Krzemieniec, 
Tarnopol, Zbaraż, Czerniowce, Buczacz, Ławra 
Połaczajowska, Wiśniowiec, Jałowiec, 
Trembowla, Kołomyja, Kamieniec Podolski, 
Skała Podolska, Podhajce, Brzeżany, Borszczów, 
Raj, Zaleszczyki warto zobaczyć. To nie tylko 
budowle, ale wspaniali gościnni ludzie. Więc nie 
zwlekaj, jedź z nami. Wakacje za dwa miesiące, 
a na decyzję czasu masz już niewiele.               
Jedź z nami.   (WIĘCEJ NA www.zhpzary.org) 

hm. MIROSŁAW ZENGIEL 
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… z posiedzeń ciał statutowych… 
 
 

Tematyka spotkania Namiestnictwa Harcerskiego 
 
Spotkanie odbyło się w dniu 10.03.2008 o godzinie 16.00 w Komendzie 
Hufca ZHP w Żarach. 
Dotyczyło podsumowania turnieju Harcbit oraz ustaleniu program na 
„Powitanie Wiosny” które odbędzie się w dniach 28 - 30.03.2008 
Harcerskim Ośrodku „Leśny Dwór”. 
 
 

Tematyka posiedzenia Komendy Hufca  01.04.2008 
 

1. Wydarzenia w ostatnim miesiącu (od ostatniej Komendy Hufca)  
a. inscenizacja Męki Pańskiej     - phm. Katarzyna Jarosz 
b. wydanie kolejnego numeru „Gońca”   - pwd. Sławomir Bogdanowicz 
c. umieszczenie na stronie „Miasta” „Gońca”- pwd. Sławomir Bogdanowicz 
d. opracowanie - wysłanie zaproszeń na „Tydzień Ekologiczny” – hm. M. Zengiel 
e.  opracowanie - wysłanie zaproszeń na Zlot NS w maju 15-17.05.2008 w Świbnej – hm. 

Mirosław Zengiel, 
f. finalizowanie montażu pieca - pozyskanie środków – hm. M. Zengiel, pwd. S. 

Bogdanowicz 
g. finalizowanie ubezpieczenia zuchów-harcerzy i instruktorów  w PZU Dzierżoniów – 

hm. Mirosław Zengiel 
h. „Powitanie Wiosny” - biwak 28-30.03.2008 – hm. Mirosław Zengiel, 
i) proszę uwzględnić swoje inne propozycje realizowane w miesiącu. 

 
2. Sprawy na najbliższy miesiąc. 
a. Dzień Papieski - 3 rocznica śmierci – 02.04.2008  
b. zawarcie umów na HAL - Łukęcin, Świbna I (Ukraina), II (Niemcy), 
c. propozycje HAL – reklama na stronie internetowej Hufca 
b. - ulotka 
c. - kadra 
d. - strona organizacyjna 
e. „Tydzień Ekologiczny” – zadania – podział obowiązków 
f. V Edycja Kursu Drużynowych 
g. stan realizacji składek harcerskich i instruktorskich za I kwartał 2008 rok 
h. pisma do instruktorów na stopnie pwd. i phm. 
i. realizacja możliwości pracy w marketach 
i) Hufcowy Festiwal Piosenki w Nowych Czaplach 
j. wycieczka Instruktorska do Kudowy Zdrój – Góry Stołowe 11-13.04.2008 
k. wycieczka do Studgarttu 27.04. – 02.05.2008  



KWIECIEŃKWIECIEŃKWIECIEŃKWIECIEŃ----MAJ 2008                 MAJ 2008                 MAJ 2008                 MAJ 2008                 GONIEC    GONIEC    GONIEC    GONIEC        

 

23 
l. sprawa funkcjonowania Komendanta i Komendy, a umowy finansowe 
m. wnioski do Burmistrza i Starosty do napisania w miesiącu – kwietniu 
n. realizacja wniosków Burmistrza i Marszałka oraz GK ZHP i KCh 
o. 15 kwietnia 2008 Dzień Forsowania Nysy Łużyckiej – Bohater Hufca II Armia  

Wojska Polskiego 
p. plany biwaków do wakacji na dzień 30.03.2008 
q. inne propozycje członków Komendy na miesiąc kwiecień – maj – czerwiec, 
r. moja osoba w czasie HAL 2008 

 
 

Tematyka posiedzenia Komendy Hufca 05.05.2008 

 
I. Wydarzenia od ostatniego posiedzenia: 

a) V Edycja Kursu Drużynowych, 
b) Pogrzeb dyrektora SP-1 Lubsko, 
c) II Chorągwiany Przegląd Piosenki Harcerskiej – Żagań, 
d) Pisma instruktorów o kolejne stopnie instruktorskie, 
e) Narodziny dzieci Instruktorów 
f) Wycieczka Instruktorska do Kudowy Zdrój 11-13.04.2008, 
g) Forsowanie Nysy Łużyckiej – rocznica gmina Przewóz, 
h) Wnioski do Starosty Żarskiego, 
i) Ulotki na HAL 2008 Łukęcin – Świbna – Ukraina, 
j) Wycieczka do Sztudgarttu 27.04 – 02.05.2008, 
k) Bieg 3 Maja, 
l) Patrona w czasie Świąt nad Sztandarami Kombatantów, 
m) Stan opłacalności za składki instruktorskie i zuchowe i harcerskie na dzień 

30.04.2008. 
 
II. Sprawy do załatwienia i podział zadań na Komendzie:  

1. Stan przygotowań do HAL 2008 (ulotki, karty kwalifikacyjne, informacje  itp.) 
a) nabór kadry i uczestników na poszczególne turnusy. 

2. Chorągwiany Zlot Nieprzetartego Szlaku w Świbnej 15-17.05.2008 
a) stan przygotowań – zgłoszenia. 

3. Nadzwyczajna Zbiórka Wyborcza Hufca ZHP Żary – 19.05.2008  godz. 16.00 
Gim. nr 2 

a) stan przygotowań – rozkaz, 
b) podział zadań, 
c) sprawozdanie za okres 05.12.2007 do 19.06.2008 Komendy. 

4. Narada drużynowych i opiekunów – po zbiórce wyborczej. 
5. Stan przygotowań do Hufcowego Festiwalu Piosenki Harcerskiej  
    w Nowych Czaplach 6-8.06.2008. 
6. Wnioski do Urzędu Miasta na sport – Hal 2008 21.06. – 31.08.2008 termin 
realizacji. 
7. Biwaki maj – czerwiec Świbna „Leśny Dwór”. 
8. Wydanie 64 nr Gońca – Planowane wydanie na 19.05.2008 

(gc) 
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Jesteś rozsądnym drużynowym i wiesz, że wszystkiego nie możesz robić sam?  

Nie masz wyszkolonej kadry?  

Nikt nie wie jak wypełniać dokumentację finansową drużyny? 

 Przyślij młodych członków swojej drużyny do Świbnej a my postaramy się temu zaradzić.  

 
Zapraszamy wszystkich chętnych członków drużyn, którzy chcą poznać tajniki 
gospodarowania finansami i objąć funkcję skarbnika, na kurs skarbników lub 
interesują się finansami.  
 
Kurs odbędzie się 23 – 25 maja w Harcerskim Ośrodku „Leśny Dwór” w Świbnej.  
Koszt kursu: 30 zł.  
Zgłoszenia należy przesyłać do dnia 20 maja na adres: zary@zhp.pl 
 

Więcej na www.zhpzary.org 
 
 

TURNIEJ – „Człowiek – Historia – Przyroda” 
 

Związek Harcerstwa Polskiego – Komenda Hufca ZHP w Żarach 
proponuje w ramach „Dni Żar” Turniej „Człowiek – Historia – Przyroda”. 
Termin turnieju – 4 czerwca 2008 roku o godz. 13.00 

Zbiórka przy Ratuszu. 
Cele turnieju; przybliżenie historii miasta, poznanie przyrody i ludzi zasłużonych. 
Uczestnicy turniej: 4-5 osobowe patrole reprezentujące szkoły, kluby, drużyny. 
Każdy patrol ma zabrać ze sobą przybory do pisania i rysowania. 
Wpisowe 5 złotych od uczestnika. 

 
TRZY ZADANIA DO REALIZACJI 

I. Dotyczy mieszkańców naszego miasta. 
II. Przyrody w naszym mieście. 
III. Historii naszego miasta.  

 
Zgłoszenia: na załączonych kartach należy przesłać, dostarczyć do KH ZHP Żary, ul. 
Rynek 17 do 2.06.2008 roku kartę zgłoszenia. 

Więcej na www.zhpzary.org 
 

(gc) 
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Jakiś czas temu w teatrze w Częstochowie grali takie kiepskie sztuki, że aktorzy zmuszeni 
byli występować na scenie w liczbie co najmniej trzech, aby w razie zatargu z 
publicznością, mieć przewagę liczebną. 
 
W szkole:  
- Hej, ty tam, pod oknem - kiedy był pierwszy rozbiór polski? Pyta nauczyciel. 
- Nie wiem.  
- A w którym roku była bitwa pod Grunwaldem?  
- Nie pamiętam  
- To co ty właściwie wiesz? Jak chcesz zdać maturę?  
- Ale ja tu tylko kaloryfer naprawiam. 
 
Na targu dla jaskiniowców potężny jaskiniowiec podchodzi ze swym 4-letnim synkiem do 
stoiska z owocami i pyta:  
- Ile kosztuje ten kosz bananów?  
Sprzedawca spogląda na wielkie dłonie jaskiniowca i odpowiada:  
- Jak dla pana, to trzy garście zębów mamuta.  
- Czemu tak drogo?  
- Niech stracę! Niech będą dwie garście.  
- Biorę! - odpowiada jaskiniowiec i zwraca się do synka: - Daj temu panu dwie garście 
zębów mamuta. 
 
Młody Szkot wraca z randki. 
- Jak się udało spotkanie? - pyta tata Szkot. 
- Nieźle, wydałem tylko 4 funty. 
- Uuuuuuu... dużo. Za dużo! 
- Ale ona więcej nie miała.  
 
Organizowane są przejażdżki łodzią po jeziorze Genezaret. Bilet kosztuje 500 dolarów. 
- To strasznie dużo - dziwi sie zbulwersowany turysta. 
- Owszem, ale to przecież po tym jeziorze Jezus piechotą chodził! 
- Nie dziwię się, przy takich cenach!  
 
- Stary, Ty wiesz że Eskimosi mają ponad sto słów na określenie śniegu? 
- Eee, ja to mam nawet więcej jak rano śpiesząc się do pracy samochód  
odśnieżam  
 
- Jaki śliczny z ciebie chłopiec! - wykrzykuje ciocia. Nosek masz po mamusi, oczy po 
tatusiu, usta po babci...  
- Spodnie po bracie i buty po siostrze! - dodaje Jasiu.  
 
Jaś z tatą są w operze. Jaś pyta: 
- Tato, czemu ten pan grozi tej pani kijem? 
- On jej nie grozi, on dyryguje. 
- To czemu ta pani krzyczy?  
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1     

2    7 

3   6  

4    3    

5       

6  9 2     

7    1  4 5   

8    8  

 
1. Najwyższy szczyt w Polsce. 

2. ……….   Krakowsko – Częstochowska. 

3. Najbardziej wysunięty punkt na północ naszego kraju. 

4. Np. Notecka. 

5. Warmia i ………… 

6. Region na południu polski, słynący m.in. z wyrobu oscypków. 

7. Filmowe miasto nad Wisłą. 

8. Przepływa przez Poznań.  

 

Hasło krzyżówki utworzą literki z oznaczonych pół od 1 – 9. Hasło należy przysłać e-
mailem na adres redakcji podany w stopce redakcyjnej. Na szczęśliwców wylosowanych 
przez redakcje, Czekaja atrakcyjne nagrody  ☺ Hasło z poprzedniego numeru brzmi PIES I 
KOT. Szczęśliwcom gratulujemy nagród.  

 
 

(gc) 
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Kudowa Zdrój – Wycieczka Instruktorska 11-13.04.2008 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kudowa Zdrój – Wycieczka Instruktorska 11-13.04.2008 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wycieczka do Niemiec – Studgart 27.04-03.05.2008 
(gc)
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