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ROZKAZ L2/10
Żary, dn.  16.08.2010r.
Związek Harcerstwa Polskiego                                                                     
Komendant Hufca                                                             
Im. II Armii Wojska Polskiego
HUFIEC Ż A R Y

7.1. Zamknięcie próby na stopień przewodniczki
7.1.1. Na wniosek HKSI zamykam próbę na stopień przewodniczki 
i dopuszczam do złożenia Zobowiązania Instruktorskiego dh Emilię Pieńko. 

Czuwaj
hm. Mirosław Zengiel

ROZKAZ L3/10
Żary 20 września 2010
Związek Harcerstwa Polskiego        
Komendant Hufca                                                             
Im. II Armii Wojska Polskiego
HUFIEC ŻARY

I.1. Zarządzenia.
I.1.1. Zwołuje na dzień 20 października 2010 roku na godzinę 17.00 

w restauracji „Amber”, w Żarach, Zbiórkę Wyborczą Hufca ZHP Żary 
celem wyboru dwóch delegatów na Zjazd Sprawozdawczo – Wyborczy 
Chorągwi Ziemi Lubuskiej w grudniu 2010 roku oraz podsumowanie 
HAL 2010 roku w hufcu ZHP Żary.

I.2.1. Zgodnie z ordynacją wyborczą podaje do wiadomości listę 
instruktorów uprawnionych na Zbiórkę Wyborczą i podsumowanie HAL 
2010 roku Hufca ZHP Żary.

Instruktorzy z czynnym prawem wyborczym:

L.p. Nazwisko i imię Stopień Funkcja
1. Babuśka Anna dh Drużynowa 26 DH „Sokole Oko”
2. Biegański Adam ophm. Członek HKRewizyjnej 
3. Bogdanowicz Sławomir ophm.  Z-ca Kom Hufca, Redaktor Naczelny „Gońca” 
4. Brudny Piotr opwd. Drużynowy 2 DSH „Nirwana”
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5. Cieślak Halina ophm. Drużynowa 41 GZ „Leśne Skrzaty” SP- Bieniów
6. Drgas Emilia pwd. Członek Zespołu Kadry Kształcącej
7. Daszkiewicz Tadeusz hm. Skarbnik Hufca
8. Galicka Wanda hm. Członek KSInstruktorskich
9. Górzyński Tomasz dh Członek „Czerwone Bractwo” red. ”Gońca” 
10. Gonia Maria hm. Drużynowa 54 DH „Korczakowcy” SP- Lubanice
11. Grabowska Katarzyna pwd. Drużynowa 9 DH „Buki” SP- Górzyn
12. Gruber Katarzyna dh Drużynowa NS 29 DH „Diabliki”
13. Grzeszczuk Iwona dh Drużynowa 20 DH  „Przyrodnicy” SP-Trzebiel 
14. Grzebyk Dorota dh Drużynowa 2 DH -Lubsko
15. Haściło Elżbieta phm. Przew. Kręgu Instr.  Nr 4 „Szaniec” SP-1 Lubsko
16. Jankowiak Artur pwd. Członek „Czerwone Bractwo” red. „Gońca”
17. Januszewicz Tomasz pwd. Członek „Czerwone Bractwo” red. „Gońca”
18. Jarosz Katarzyna phm. Drużynowa 40 DH „Korczaki” SP- Złotnik 
19. Kałuża Katarzyna opwd. Drużynowa 6 ŻDH „Eska IV” im. A. Kamińskiego
20. Karalus Piotr hm. Drużynowy 1 JDSH im. T. Kościuszki
21. Klisowska Mirosława phm. Z-ca Przewodniczącego Hufcowej Kom. Rewizyjnej
22. Kowalska Lidia pwd. Drużynowa 16 DH „Dragoni” SP-3 Lubsko
23. Kurkiewicz Elżbieta hm. Drużynowa NS 37 DH „Leśna Gromada”
24. Krzywokulski Rafał dh Drużynowy 27 DH „Krąg”, Członek Namiestnictwa
25. Kołton Przemysław dh Członek Namiestnictwa
26. Lenda Sylwia pwd. Członek KSInstruktorskich
27. Lewicka Małgorzata dh Drużynowa 2 GZ -Lubsko
28. Łabuda Marzena ophm. Drużynowa NS 14 DH „Turystyczna”
29. Markowska Małgorzata hm. Przew. Kręgu Instr. Nr 2 „Watra”
30. Mielniczuk Ewa pwd. Drużynowa 21 DH „Mądre Sowy” -Mirostowice
31. Modrzejewska Danuta    phm. Drużynowa 5 GZ  „Gumisie” SP-3 Lubsko
32. Mużyłowska Helena hm. Członek  KSInstruktorskich, Członek Zespołu KK
33. Nowakowski Dawid pwd. Członek Hufcowej Komisji Rewizyjnej
34. Pawłowicz Sławomir hm. Z-ca Przew.Sądu Harcerskiego, Członek Namiest.
35. Pieńko Emilia opwd. Drużynowa 24 DH „Lampart” Przewóz 
36. Pilarski Grzegorz pwd. Przewodniczący Hufcowej Komisji Rewizyjnej
37. Ramirez Angelika hm. Członek  Sądu Harcerskiego, Członek Zespołu KK
38. Rowińska Magdalena dh Członek Namiestnictwa 
39. Rzetecki Arkadiusz dh Kapelan Hufca ZHP Żary
40. Skiba Mirosława phm. Drużynowa 38 DH „Czarni” SP- Bieniów
41. Sałandziak Joanna opwd. Członek Namiestnictwa
42. Tur Marcin phm. Z-ca Kom. Hufca, Przew. Kręgu Inst.Nr 3„ŁEMKEM”
43. Wieczyńska Halina phm. Drużynowa NS 36 DH „Cicha Stopa” 
44. Wojtaszewska Regina hm. Członek KSInstruktorskich, Członek red. „Gońca”
45. Wywijas Mirosław ophm. Członek „Czerwone Bractwo” red. „Gońca”
46. Zabawa Ewa ophm. Drużynowa 3 DH „Leśne Mrówy” SP- Olszyniec
47. Zengiel Krystyna hm. Komendantka Ośrodka w Świbnej „Leśny Dwór”
48. Zengiel Kamil pwd. Pełnomocnik Komendanta Hufca. ds. zagranicznych
49. Zengiel Mirosław hm. Komendant Hufca Żary
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Instruktorzy z biernym prawem wyborczym:

L.p. Nazwisko i imię Stopień Funkcja
1. Andruszkiewicz Irena phm. Członek Kręgu Instr. 2 „Watra”
2. Arkuszewski Jan hm. Instruktor 
3. Bogdanowicz Joanna pwd. Instruktor
4. Bryś Bożena phm. Instruktor
5. Drąg Arkadiusz pwd. Instruktor
6. Dąbrowski Andrzej dh Instruktor
7. Dobrewski Grzegorz phm. Instruktor
8. Ganczar Justyna dh Instruktor
9. Hercik Wojciech hm. Instruktor
10. Karpińska Helena hm. Członek Kręgu Instr. 1 „Senex”
11. Kłodnicka Jadwiga phm. Instruktor
12. Kochanowski Ryszard hm. Członek Kręgu Instr. 1 „Senex”
13. Ksiuk Sylwia dh Instruktor
14. Pietrzak Barbara hm. Członek Kręgu Instr. 2 „Watra”
15. Ryś Jarosław dh Instruktor
16. Rupieta Jadwiga hm. Członek Kręgu Instr. 1 „Senex”
17. Mickiewicz Marek dh Instruktor
18. Senyk Michał hm. Członek Kręgu Instr. 1 „Senex”
19. Senyk Emilia hm. Członek Kręgu Instr. 1 „Senex”
20. Stupkiewicz Helena hm. Członek Kręgu Instr. 1 „Senex”
21. Strojek Stefania hm. Członek Kręgu Instr. 1 „Senex”
22. Ślązak Katarzyna pwd. Członek Kręgu Instr. 3 „Łemkem”
23. Wall Michał pwd. Instruktor
24. Warlińska Halina hm. Członek Kręgu Instr. 1 „Senex’
25. Wocal Marcin hm. Członek Kręgu Instr. 1 „Senex”
26. Wiśniewska Irena dh Członek Kręgu Instr. 1 „Senex”
27. Wleklińska Renata phm. Instruktor

 13.2.2. Udzielam pochwały uczestnikom Światowego Zlotu Harcerstwa 
Polskiego w Krakowie w 2010 roku m.in.:
     - Drużynowym: phm. Katarzynie Jarosz i pwd. Emilii Pieńko,
     - Przewodniczącej Kręgu „SENEX” hm. Helenie Mużyłowskiej.
     W dniach 16-18.09.2010 roku w Świbnej odbył się XIX Chorągwiany Zlot 
Drużyn Nieprzetartego Szlaku w Harcerskim Ośrodku „Leśny Dwór”. 
 Udzielam pochwały drużynom z Miłowic: 36 DH NS „Cicha Stopa” i 37 
DH NS „Leśna Gromada”, oraz z Żar: 14 ŻDH NS „Turystyczna”, 29 ŻDH NS 
„Diabliki”. 5 DH „Leśni” z Gubina”, DH „Draptaki” z Słubic, DH „Mrówy” 
Strzelce Krajeńskie. Dziękuję organizatorom. Na apelu inauguracyjnym 
w piątek 16.09.2010 roku był Komendant Chorągwi Lubuskiej hm. Leszek 
Kornosz. 

Czuwaj
hm. Mirosław Zengiel
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O D P R A W Y

Tematyka Posiedzenia KH
07 września 2010

I. Wydarzenia od ostatniego spotkania. 
1. Obozy HAL 2010:

a) Łukęcin I i II turnus
  - nabór uczestników
  - kadra pracująca na obozach m.in  
 odpłatność za wyżywienie kadry
  - programy dotacyjne na obozy
  - stanowiska drużynowych i udział  
 zuchów i harcerzy w obozach
b) Światowy Zlot Harcerstwa Polskiego w Krakowie
  - udział harcerzy z Hufca Żary
  - udział Seniorów z Hufca Żary
  - znaczenie zlotów dla środowiska i własnego przeżycia
c) biwak grupy aktywnych z KCH Zielona  
 Góra – organizator dh Katarzyna Kawka,
d) biwak dla rodzin dzieci adoptowanych
e) biwak dla Przedszkola nr 7 w Żarach

2. Stan baz pod względem sprzętowym w Łukęcinie 
i Świbnej pod przyszłe obozy

3. Zadania programowe na okres wrzesień – grudzień
a) Dzień Kombatanta – 01.09.2010
b) 17 Dzień Sybiraka
c) 30.10 – 01.11.2010 Dni Pamięci o naszych  
 najbliższych m.in. Instruktorach – Harcerzach,
d) 11.11.2010 Dzień Niepodległości
e) 16-18.09.2010 XXI Zlot Drużyn 
Nieprzetartego Szlaku w Świbnej.

4. Kolejna Edycja Kursu Drużynowych w Świbnej.
5. Biwaki drużyn w Świbnej we wrześniu i październiku.
6. Palmiry 2010
7. Naliczanie składek – stan zadłużenia, a forma ściągalności.
8. Sprawy różne – wniesione.
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O D P R A W Y

Tematyka Posiedzenia KH
05 października 2010

I. Wydarzenia od ostatniego spotkania. 
1. Zlot Drużyn Nieprzetartego Szlaku Chorągwi 

Lubuskiej 16-18.09.2010 rok w Świbnej.
2. Biwak sportowy gimnazjum nr 2 Żary 17-19.09.2010 rok.
3. Kurs drużynowych 3 spotkanie. 1-3.10.2010 rok.
4. Narada komendantów hufców  2.10.2010 rok w Zielonej Górze.

II. Zadania na okres październik - listopad 2010 rok.
1. Dzień Instruktora  - podsumowanie HAL 2010 – 

Restauracja „Amber” 20.10.2010 rok godz. 17:00.
2. Zbiórka Wyborcza Delegatów na Zjazd Chorągwi 

Lubuskiej – 20.10.2010 rok w „Amber”.
3. Numer „Gońca”.
4. Dyplomy i wyróżnienia.
5. 1% przygotowania – kalendarzyki – poszukiwanie 

grup wsparcia oraz instytucji.
6. Wszystkich Świętych – lampiony.
7. Składki harcerskie i instruktorskie na chwile obecną.
8. Wyjazd na Ukrainę 13-16.10.2010 rok do Tarnopola.
9. Remont ośrodka – boazeria – szpachlowanie – malowanie.
10. Sprawy różne – wniesione.

                                                                                 

Taki dzień się zdarza raz…
 „Pompa dzisiaj jest w Złotniku, dużo wrzawy, dużo krzyku…” a dlaczego?? 
Ponieważ 22 czerwca 13 zuchów z 40 DH KORCZAKI podeszło do biegu 
sprawdzającego wiedze i umiejętności i złożyło Obietnicę Zuchową. 
 O godzinie 15 zebraliśmy się przed szkołą. Druhna Kasia wytłumaczyła 
na czym polegać będzie dzisiejsze spotkanie i rozdała karty dla każdego 
zucha. Następnie każdy sam musiał przejść trudną drogę do zwycięstwa, 
pokonując różne zadania. Na punktach stali nasi harcerze starsi. Zuchy 
przechodziły indiańską próbę dzielności.Za dobrze wykonane zadanie 
otrzymywały pióra, które przypinały do opaski na głowie. Wśród zadań 
znalazły się m.in.: alfabet Morse’a, łowienie ryb z zagadkami, odgadywanie 
tropów zwierząt, strzelanie z łuku, odnajdywanie insygni indiańskich, 
łapanie żubra na lasso oraz praca z Prawem Zucha. Wszyscy przetrwali tę 
próbę. Weseli i uśmiechnięci wyrazili zgodę na złożenie Obietnicy Zucha. 
Przed ważnym dla nas symbolem, jakim jest godło polskie oraz ogień zuchy 
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W Y D A R Z E N I A

złożyły Obietnicę i stały się pełnoprawnymi członkami ZHP. 
 Wszystkim zuchom serdecznie gratulujemy i życzymy wielu wspaniałych 
przygód na harcerskim szlaku.

40 DH KORCZAKI

Zlot Chorągwi w Gorzowie 
Wielkopolskim
 5 czerwca reprezentacja naszego Hufca, która jedzie do Krakowa 
uczestniczyła w Zlocie Chorągwi organizowanym w  Gorzowie 
Wielkopolskim. Ze względu na wczesną godzinę rozpoczęcia zlotu 
przyjechaliśmy do Gorzowa dzień wcześniej. Z małymi przygodami i długimi 
przestojami dotarliśmy na miejsce. Na dworcu czekały na nas sympatyczne 
druhenki z gorzowskiej drużyny, które zaprowadziły nas do miejsca 
zakwaterowania. Wieczorem, po kolacji, mieliśmy możliwość skorzystania 
z atrakcji Dni Gorzowa. Dzięki temu mogliśmy „wszamać” olbrzymią 
pizzę, obejrzeć miasto nocą, pobawić się luorescencyjnymi pałeczkami 
oraz podziwiać panoramę Gorzowa z wieży widokowej przy kościele. Swą 
wędrówkę zakończyliśmy grubo po północy. Zmęczeni, ale pełni wrażeń, 
udaliśmy się na miejsce spoczynku. Następnego dnia, już od rana, było 
zamieszanie i harmider związany z przyjazdem innych reprezentacji hufców 
oraz z wykwaterowaniem ze szkoły. Gdy wrzawa ucichła, udaliśmy się na 
Mszę Świętą, którą odprawił kapelan Chorągwi oraz na plac apelowy. Po 
apelu rozpoczęła się gra po mieście. Dzięki temu mogliśmy poznać kilka 
fajnych zakątków Gorzowa w tym teren Domu Dziecka, w którym jedliśmy 
obiad. Po zrealizowaniu zadań wszyscy spotkali się pod sceną, na której 
występowała Wolna Grupa Bukowina – specjalnie sprowadzona przez 
harcerzy dla mieszkańców miasta. Po 1,5 godzinnym koncercie harcerskim 
kręgiem pożegnaliśmy się i rozjechaliśmy do domów. 

 Czujemy mały niedosyt związany z uczestnictwem w Zlocie. Fajnie 
było ale mało. Poza tym czy ktoś pamięta jaki był cel Zlotu? Chyba nie do 
końca został on zrealizowany – przynajmniej według nas. Przykro nam, że 
nie mieliśmy czasu zaprezentować swoich zadań przedzlotowych w takiej 
formie w jakiej je przygotowaliśmy. 

 Składamy serdeczne podziękowania reprezentacji i Komendantce Hufca 
Żagań za wyciągnięcie pomocnej dłoni i znalezienie miejsca w autokarze 
podczas drogi powrotnej. 
 40 DH KORCZAKI
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W Y D A R Z E N I A

Żarscy instruktorzy na Zlocie 
100 lecia w Krakowie
 100 lecie harcerstwa obchodzone  w Krakowie przez harcerzy 
i instruktorów to wydarzenie na miarę dziejów. Nie mogło zabraknąć 
naszych żarskich harcerzy i instruktorów. Zorganizowany zastęp 
instruktorów-dh T. Daszkiewicz, W. Galicka -Ochab, H. Mużyłowska
M. Zengiel K. Zengiel, S. Pawłowicz.  poszerzony o dwóch skautów z Niemiec-
Horst i Johanes wyruszył  20 sierpnia 2010 roku  do Krakowa na Złaz 
Seniorów. Postanowiliśmy przyjechać dzień wcześniej, a  wieczorny spacer 
po Starym Mieście wprowadził nas w nastrój tego miasta i obchodów 100 
lecia.
 Przed apelem zdążyliśmy przejść na Wawel i odwiedzić kryptę, gdzie 
spoczywają dwaj protektorzy harcerstwa- prezydenci: Józef Piłsudcki i Lech 
Kaczyński.
Na apelu inauguracyjnym  podzielono nas na 10 drużyn, naszej składającej  
się z instruktorów lubuskich i podkarpackich nadano nazwę „Smoki” 
wręczono chusty- barwy drużyny.
Opiekę nad nami sprawowała druhna Renata z Hufca Wieliczka, należą się 
jej wielkie brawa za służbę i duże poświęcenie dla wspólnej sprawy.
 Na Złaz Seniorów przybyło ponad  400 druhen i druhów z całej Polski, 
z różnych okresów harcerstwa – przed wojną i po roku 1945, którzy  nadal 
są blisko harcerstwa i harcerzy. Spacer popołudniowy zaprowadził nas 
pod BARBAKAN, gdzie po raz pierwszy w historii zapłonęło harcerskie 
ognisko. Uroczyście została przekazana przechodnia buława złazowa 
komendantowi XIX Złazu Seniorów i Starszyzny Harcerskiej dh hm. 
Tadeuszowi Cyankiewiczowi.
 W pięknej scenerii, historycznym miejscu płynęły harcerskie piosenki, 
a nad nami unosił się duch założycieli pierwszych drużyn harcerskich 
Druhny Olgi i Andrzeja Małkowskich. Gawędę wygłosił prof. dh Jasiu, 
nawiązując do przeszłości i mocno osadzając w teraźniejszości. Podkreślił 
wkład harcerstwa w rozwój osobowości młodych ludzi na przestrzeni 100 
lat funkcjonowania organizacji w Ojczyźnie. 
 W pierwszej części wieczornego spotkania zespół harcerski  Watraki 
wprowadził nastrój  harcerski, a w drugiej grupa instruktorów z Warszawy 
z kręgu artystycznego zaprezentowała w iście teatralny sposób  różne teksty 
roty, hymnów. 
 22 sierpnia 2010 roku (niedziela). Zgodnie z programem najważniejszym 
wydarzeniem była Msza Święta na  dziedzińcu wawelskim z udziałem 
Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego wraz z małżonką. Wspaniale 
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prezentujące się zastępy harcerskie, poczty sztandarowe. Ponad 4 tysiące 
harcerzy na Wawelu tego dawno nie było. 
 Chętnych było dwa razy tyle, ale względy bezpieczeństwa ograniczyły 
ilość miejsc na tę uroczystość. Podniosły nastrój uroczystości celebrowanej 
przez kardynała Stanisława Dziwisza na długo pozostanie w pamięci 
uczestnikom  ceremonii. Po mszy spotkanie na dziedzińcu wawelskim, 
prezydent Protektor Harcerstwa w myśl tradycji wręczył najwyższe 
odznaczenie dla wielce zasłużonym druhnom  i druhom. 
 Prezydent, iście po harcersku, przemówił do nas, podkreślając służbę 
jaką pełnimy dla innych i kraju, że jesteśmy zawsze tam gdzie potrzebna 
jest pomoc. Rozumie i zna harcerskie serca, bo sam z żoną byli w drużynie 
i nadal czują się harcerzami. Podkreślił, że harcerstwo związało ich na 
całe życie. Uczestniczący w spotkaniu na Wawelu profesor Belka wręczył 
uczestnikom zlotu pamiątkowe monety, takie  monety otrzymali również 
uczestnicy Zlotu.
 Uczestnicy Zlotu i Złazu korzystali z bezpłatnych przejazdów 
tramwajowych na czas Zlotu, co umożliwiało szybkie przemieszczanie się.
 W ramach zajęć popołudniowych odwiedziliśmy Gniazdo Chorągwi Ziemi 
Lubuskiej, gdzie gościli nas uczestnicy Jubileuszowego Zlotu Harcerstwa 
Polskiego. O wrażeniach, atmosferze na obozie – zlocie opowiadał 
komendant gniazda lubuskiego hm. Tadeusz Strażewicz. Obóz naszej 
chorągwi liczył ponad 400 zuchów, harcerzy i instruktorów. Mogliśmy 
też podziwiać wystrój poszczególnych gniazd zlotowych co było czymś 
wyjątkowym i stałym elementem tego typu zlotów.
  Mamy  już za sobą zlot w Zegrzu (1995r k/Warszawy),Gnieźnie (2000r), 
Kielcach (2007r) czy Kraków (2010r). Następny  zapowiada się  w 2018 
roku w 100 letnią rocznicę zjednoczenia harcerstwa polskiego z trzech 
zaborów. Nie powinno zabraknąć na nim instruktorów i harcerzy naszego 
Hufca 
 Poniedziałek 23 sierpnia 2010 roku – dzień trzeci, to był wyjątkowy 
dzień. 
Wszyscy uczestnicy zlotu mieli możliwość wyboru jedną z pięciu propozycji 
m.in. zwiedzanie Krakowa traktem królewskim, wycieczka do Oświęcimia – 
Muzeum Auschwitz-Burkenau, Wieliczki czy w Beskid Sądecki. Żarska grupa 
reprezentująca „SENEX” autokarem udała się poznać region Małopolski, aby 
dotrzeć do przystani  na Dunajcu i z lisakami popłynąć przełomem Dunajca.
  Szczególnie była to interesująca oferta, ponieważ tra iliśmy na 
wspaniałego przewodnika, notabene górala, który mając wielki zasób 
wiedzy, dużą kulturę osobistą, dowcip potra ił w umiejętny sposób 
zjednać sobie grono licznych słuchaczy podczas podróży w obie strony 
na trasie do spływu Dunajcem. To było czymś wyjątkowym dla tych co po 
raz pierwszy skorzystali z takiej okazji, przy tym przy wspanialej aurze 
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oraz niesamowitych widokach, przy bezchmurnym niebie i wspaniałej 
widoczności, mogliśmy podziwiać wspaniale widoki po obu stronach 
Dunajca, często patrząc na słowacką stronę. Na zakończenie pstrąg  
w góralskim wydaniu z potoku, hmm ... . pycha.
 Część popołudniowa miała zdecydowanie odmienny charakter, bowiem 
była to biesiada w Nowohuckim Centrum Kultury. Było harcerskie śpiewanie 
wspólne zabawy, a na stołach staropolskie jadło. Do bazy noclegowej 
wróciliśmy zmęczeni, ale szczęśliwi. A było nas ponad 500 osób. Słowa 
uznania należą się organizatorom za sprawnie i wesoło przeprowadzony 
wieczór w gronie wspanialej grupy instruktorów z kraju oraz poza jego 
granicami. 
 We wtorek 24 sierpnia 2010 roku – dzień czwarty. Żegnamy się już 
z gościnną ziemią krakowską – organizatorami XIX Złazu Seniorów 
i Starszyzny Harcerskiej i życzymy sobie spotkać się za rok w Warszawie.  
Ostatni apel, wiele zdjęć, ujęć w różnej kon iguracji z wieloma wspaniałymi 
niedawno poznanymi ludźmi, poznanymi przed chwilą, ale jakby znanymi 
od lat ... .         

                                                                                              hm. Mirosław Zengiel    
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Wspomnienia ze zlotu
 Tego roku mija stulecie harcerstwa na ziemiach polskich. Jest to 
bardzo ważne wydarzenie dla każdego harcerza, dlatego nasza drużyna 
postanowiła wziąć udział w Jubileuszowym Zlocie 100-lecia Harcerstwa  
w Krakowie(16-24 sierpień). Z naszej drużyny  w zlocie wzięły udział : 
Kalina Graczyk, Kinga Kozik, Paulina Jędrzejewska, Paulina Siemińska, 
Aleksandra Owad i oczywiście nasza drużynowa Katarzyna Jarosz.  Jednak 
z żarskiego hufca były też również dwie inne drużyny :  24 DH Lamparty   
i  3 członków 4 ŻDH Eska IV.  Przygotowania do zlotu trwały jeszcze długo 
przed wyjazdem. Z niecierpliwością czekałyśmy na pierwszy dzień zlotu. 
Naszej drużynowej udało się załatwić dla nas i Lampartów miejsca na 
kwaterce dzięki czemu na zlot wyjechałyśmy   już 11 sierpnia.

11 sierpień
 Już o godzinie 17:00 byłyśmy w Zielonej Górze.  Zostawiłyśmy nasze 
toboły w Chorągwi i poszłyśmy na miasto. W czasie, gdy chodziłyśmy po 
mieście, Lamparty wraz z innymi członkami drużyn pakowały do tirów 
w Niesulicach namioty, materace itp. Wieczorem wróciłyśmy do chorągwi 
i czekaliśmy na przyjazd ekipy z Niesulic. Kiedy już wszyscy przyjechali 
i wygodnie się rozłożyli, zaczęło się zapoznawanie i śpiewogranie.  Niestety 
już o 4:00 nad ranem musieliśmy być na PKS-sie  w Zielonej Górze skąd 
wyjechaliśmy autobusem do Krakowa. 

12 sierpnia 
 Po męczącej ale i zabawnej podróży zatłoczonym autobusem w końcu 
około godz. 14:00 dotarliśmy do Krakowa. I mimo, że trudna wydawała 
się podróż to dopiero tutaj zobaczyliśmy czym jest prawdziwa, ciężka 
i wyczerpująca praca. Z PKS-u musieliśmy dojść na przystanek tramwajowy 
i mimo, że znajdował się on niedaleko to droga z ciężkimi plecakami była 
to dla wszystkich prawdziwą udręką. W końcu dotarliśmy na Błonie, 
które były jednym wielkim pustym placem. Od razu zabraliśmy się do 
rozstawiania namiotów i sprawdzania czy nie brakuje części od półek lub 
kanadyjek. Było bardzo gorąco, słońce dawało się wszystkim we znaki. Upał 
sprawiał, że każdy bardzo dużo pił, a praca wydawała się jeszcze bardziej 
ciężka i wyczerpująca. Wszyscy byli zabiegani i zaaferowani. Czas płynął 
tak szybko, że zanim się spostrzegliśmy był już wieczór a słońce leniwie 
zachodziło zostawiając miejsce księżycowi i przyjemnemu chłodowi. 
Rozłożyliśmy się w rozstawionych namiotach, i mimo tego, że byliśmy 
wyczerpani postanowiliśmy zobaczyć nocne życie Krakowa. Zmęczeni 
wróciliśmy do namiotów i po wieczornej toalecie położyliśmy się spać, gdyż 

W Y D A R Z E N I A 13październik 2010



rano czekało nas jeszcze więcej pacy.

13 sierpnia 
 Wszyscy byliśmy na nogach bardzo wcześnie i po śniadaniu zabraliśmy 
się do pracy. Dziś przyjechał kolejny tir, którego było trzeba rozładować. 
Praca szła nam bardzo sprawnie, każdy miał przydzielone jakieś obowiązki. 
Ten upalny, pracowity dzień minął nam bardzo szybko. Nasz plac nie był 
już taki pusty z każdym dniem stało na nim co raz więcej namiotów i co raz 
więcej się działo. Wieczorem spotkaliśmy się wszyscy przy gitarach i trochę 
pośpiewaliśmy.  Wybraliśmy się później  do miasta, i podziwialiśmy piękne 
oświetlone budynki i rzeźby. Rano czekała nas znowu ciężka praca a więc 
szybko się umyliśmy i poszliśmy spać.

14 sierpnia
 Mimo tego, że na kwaterce było około 40 osób tego dnia praca szła 
nam jak po grudzie, wszyscy byliśmy zmęczeni upałem i porannym 
wstawaniem. Jednak wiedzieliśmy, że już wkrótce przyjadą drużyny 
z naszego województwa i należy się spieszyć a więc zakasaliśmy rękawy 
i wzięliśmy się do roboty. Dziś były rozłożone już magazyny i musieliśmy 
wszystko posortować i schować, w razie deszczu. Silniejsi rozkładali 
namioty, inni przenosili do magazynów cały sprzęt. Wszyscy byli zmęczeni 
i zdenerwowani ale trzymali emocje na wodzach i starali się jak najwięcej 
z siebie dać, aby zapewnić innym dobre warunki, w końcu my i inni 
uczestnicy zlotu mieliśmy mieszkać w tych namiotach aż do 24 siepania. 
Wieczorem zaczęło strasznie wiać, spodziewaliśmy się deszczu, szybko 
zaczęliśmy sznurować namioty. W końcu nadszedł regenerujący sen. 

15 sierpnia 
 Znów wstaliśmy wcześnie rano, i zaskoczyła nas pogoda. Padało. 
Było pochmurno i chłodno, a przed nami był pracowity dzień. Szybko 
zabraliśmy się do pracy, do rozkładania ostatnich namiotów i kanadyjek, 
do przydzielania materacy i koców. Kwaterka minęła bardzo szybko. Już 
jutro mieli przyjechać nasi koledzy i koleżanki z innych drużyn. Czekaliśmy 
na wszystkich z niecierpliwością.  Każdy z nas usnął z uśmiechem na twarzy, 
bo w końcu skończyliśmy pracę.  

16 sierpnia
 Już dziś przyjechały drużyny z naszego i innych województw. Nagle 
zrobiło się tłoczno i głośno, całe Błonia tętniły życiem. Dziś pierwszy dzień 
zlotu, czas na poznanie terenu i zawarcie pierwszych znajomości. Pogoda 
paskudna uniemożliwiła dalekie podróże. Większość  dnia spędziliśmy 
w namiotach. Tylko nieliczni krzątali się jeszcze po terenie gniazda, 
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dopracowując ostatnie szczegóły i stawiając bramę. Kwaterowicze zajęli 
się wydawaniem koców i materacy z magazynów. Tak upłynął nam kolejny 
dzień. 

17 sierpnia
 Obudziły nas ciepłe promienie słońca, wszyscy byliśmy uśmiechnięci 
i zadowoleni Dziś zlot rozpoczął się naprawdę. Całym gniazdem w pełnym 
umundurowaniu ruszyliśmy na apel na głównym rynku Krakowa, 
maszerowaliśmy równo z uśmiechami na twarzy, ludzie patrzyli na nas 
z zachwytem. Po apelu, na którym głos zabrał premier Donald Tusk, 
wróciliśmy do gniazda. O godzinie 14:00 można było oddać, krew akcja 
miała nazwę: Harcerska Kropla Braterstwa, w akcji wzięło udział wielu 
harcerzy z naszego województwa i hufca. Dziś czekała nas ścianka 
wspinaczkowa i zajęcia Czterema Żywiołami . Ścianka mimo tego, 
że wydawała się niska, wcale niska nie była, a kiedy się wspinaliśmy 
musieliśmy włożyć w to naprawdę wiele wysiłku. Po tych zajęciach, 
wróciliśmy do gniazda na obiad, aby później pójść na zajęcia przy 
składnicach harcerskich. Na zajęciach tych dowiedzieliśmy się wielu 
ciekawych rzeczy o namiotach, kompasach, śpiworach i o tym jak przetrwać 
w spartańskich warunkach.  Dzięki temu teraz śmiało możemy wyruszyć na 
obóz w surowych warunkach.  Dzień minął nam bardzo szybko, głównie na 
poznawaniu nowych osób i zabawach. Wieczorem odbył się koncert „Domu 
Zielonych Progach”, „Wołosatek”, na który wybrało się wiele osób. Wszyscy 
świetnie się na nim bawiliśmy i poznaliśmy tam ludzi z innych chorągwi. Po 
wieczornej toalecie wszyscy poszliśmy spać. Nad naszym gniazdem co noc 
a również w dzień ktoś czuwał, zmienialiśmy się wartami co dziennie. 

18 sierpień
Odbywały się bardzo ciekawe zajęcia, a wieczorem nasza Drużna wybrała 
się na koncert „Pereł i Łotrów” oraz „EKT Gdynia”.  Bawiliśmy się tam na 
prawdę dobrze. A idąc na koncert mogliśmy zobaczyć jak wyglądają inne 
chorągwie. Każde województwo maiło do zaoferowania bardzo wiele 
atrakcji. Chciało się pokazać z jak najlepszej strony. Wyczerpane wróciłyśmy 
do naszego obozowiska, gdzie inne drużyny integrowały się i bawiły. 
Zasypiałyśmy z uśmiechami na twarzy, byłyśmy zadowolone z  dnia, który 
właśnie mijał.

19 sierpnia
Nasze gniazdo do bramy miało naprawdę daleko, byliśmy rozmieszczeni 
na końcu Błoni, i każde wyjście na zajęcia czy do miasta zajmowało nam 
bardzo dużo czasu. Na szczęście mieliśmy dużo energii, która dostarczały 
nam posiłki przygotowywane przez nas. Nasz hu iec połączony był 
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z hufcem Sulęcin wspólnie przygotowywaliśmy posiłki, i zmywaliśmy 
naczynia. Dobrze się z nimi poznaliśmy i zintegrowaliśmy. Nasza drużyna 
brała dziś udział m.in. w zajęciach o anoreksji i bulimii, które odbywały 
się w Akademii Górniczo-Hutniczej. Zajęcia te bardzo się nam podobały  
wiele się dowiedzieliśmy i nauczyliśmy. W ten dzień robiliśmy również 
własnoręcznie biżuterię w parku Jordana i braliśmy udział w zajęciach 
logicznych, gdzie sprawdzaliśmy na ile stać nasze umysły. Wieczorem odbył 
się koncert Reprezentacji Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego. Który 
również widzieliśmy.  Zmęczeni i uśmiechnięci poszliśmy spać. 

20 sierpnia
Wstaliśmy wcześnie rano i szybko poszliśmy na śniadanie. Dziś nasza 
drużyna brała udział w zajęcia ilmowych, na których nakręciliśmy ilm, 
który przekonywał ludzi do rozmów i kontaktu w rodzinie. Oraz do tego, 
że lepiej rozwiązywać problemy rozmową niż przemocą. Każdy z nas 
miał przydzieloną jakąś rolę, jedni grali w ilmie, inni mieli za zadanie 
np. obsługiwać kamerę. Później wzięliśmy udział w zajęciach o aparatach 
typu: lustrzanka. Robiliśmy zdjęcia, które miały pokazywać przyjaźń. Na 
tych zajęciach dowiedzieliśmy się wielu ciekawych rzeczy o aparatach 
i obróbce zdjęć. Dzięki zajęciom odbywającym się na zlocie mogliśmy się 
edukować i dowiadywać wielu nowych rzeczy. Gdy wróciliśmy na Błoniach 
działo się bardzo wiele, jeździły wojskowe, pancerne samochody, lądowali 
spadochroniarze i strzelały pistolety ze ślepakami. Efekt był niesamowity. 
Dzień minął nam bardzo prędko, wieczorem wyszliśmy jeszcze do miasta 
i wzięliśmy udział w karaoke, urządzanym przez sąsiednie gniazdo opolskie. 

21 sierpnia 
Na zlocie można było spotkać wielu obcokrajowców,  którzy przyjechali 
tutaj do zaprzyjaźnionych drużyn i również brali udział w zlocie.  Dziś odbył 
się dzień harcerski, na małym rynku krakowskim. Każda chorągiew mogła 
zaprezentować tu swoje zwyczaje i historię, a również tradycję i znaki 
rozpoznawcze województwa. Już z daleka było słychać piękny śpiew i głośne 
śmiechy. Zostały wypuszczone balony, 100 balonów, które  oznaczały sto 
lat harcerstwa na ziemiach polskich. Nasza chorągiew prężnie pracowała 
tego dnia. Rozdawaliśmy czapki, balony, ulotki i wiele, wiele więcej.  Odbyła 
się prezentacja drzew genealogicznych poszczególnych drużyn i pokaz 
herbów miast. Dzień był słoneczny i upalny, wszyscy byli trochę zmęczeni, 
czego jednak nie dawali poznać po swoich uśmiechniętych minach. Po Dniu 
Krakowskim wyruszyliśmy zwiedzać Kopiec Kościuszki.  Widok z kopca 
był niesamowity wręcz zapierał dech w piersiach, widzieliśmy całe Błonia, 
tysiące namiotów i ludzi, którzy z góry wydawali się mali jak mrówki. 
Słonice już zachodziło za horyzontem a my zadowoleni schodziliśmy z góry. 
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Wieczorem odbywały się wspólne gry i zabawy, dzień minął nam bardzo 
intensywnie. Zasypiający mieliśmy uśmiechy na twarzach.

22 sierpień
Dziś czekała nas Msza Św. Na Wawelu, na którą wybrało się sporo osób 
z naszego gniazda. We Mszy uczestniczył również prezydent Polski 
Bronisław Komorowski wraz z małżonką. Po mszy para prezydencka 
odwiedziła harcerzy na Błoniach. O 15.00 nasza drużynowa i kilku innych 
instruktorów uczestniczyło w spotkaniu z prezydentem i jego żoną. Po 
spotkaniu prezydent odwiedził też kilka gniazd i powspominał trochę 
stare dzieje z harcerskiej drużyny.  Gdy instruktorzy byli na spotkaniu 
z prezydentem, do naszego gniazda również zawitali goście. Odwiedził nas 
Marek Belka – Prezes Narodowego Banku Polskiego oraz Wiceminister 
Edukacji wraz z małżonką. Po tych odwiedzinach zawitali z wizyta 
również nasi seniorzy, którzy uczestniczyli w Złazie Seniorów. Wieczorem 
poszliśmy na  koncert zespołu Akurat, który na długo pozostanie w naszych 
pamięciach.  Po wieczornej toalecie, położyliśmy się wykończeni spać.

23 sierpnia
Dziś czekał nas dzień pełen zwiedzania. Po śniadaniu ruszyliśmy zwiedzać 
piękny Wawel. Dzięki uprzejmości kleryka Filipa tra iliśmy do najbardziej 
tajemniczych zakątków Wawelu i poznaliśmy kawałek historii tego miejsca 
i jego mieszkańców. Byliśmy m.in. w grobowcu Lecha i Marii Kaczyńskich, 
w wieży z dzwonem Zygmunta, w skarbcu. Wszyscy na zlocie mieli koszulki 
100+ ,chusty  oraz identy ikatory, a każde gniazdo charakterystyczne 
koszulki z nazwa województwa.  Dzięki koszulką 100+ , identy ikatorom 
i chustom mogliśmy jeździć za darmo komunikacja miejską . Wieczorem 
poszliśmy do miasta. Nie mogliśmy uwierzyć, że to już ostatni dzień zlotu, 
że już jutro wszyscy wyjedziemy, i pozostaną nam tylko wspomnienia, że 
złożymy namioty, zjemy ostatni wspólny posiłek i od tak opuścimy te piękne 
miasto.  Zasypialiśmy z uczuciem niedosytu, uderzało nas to, że wszystko 
tak szybko przeminęło.

24 sierpień 
 Dziś odbył się apel kończący Zlot 100-lecia Harcerstwa na Ziemiach 
Polskich. O godzinie 9:00 wszyscy w pełnym umundurowaniu ruszyli na 
sam środek błoni aby tam, w deszczu i wietrze wziąć udział w tym ostatnim 
apelu. Harcerze stali smutni, ale i z nowymi pomysłami na zbiórki czy 
kurs, z naprawdę wspaniałymi wspomnieniami. W głowie każdego z nas 
z pewnością kłębiło się tysiące myśli. Słuchaliśmy słów komendanta zlotu 
i wiedzieliśmy, że to co tu przeżyliśmy to coś niesamowitego i wspaniałego. 
Wróciliśmy do gniazd, zaczęliśmy składać namioty, deszcz zacinał, a mimo 
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to robiliśmy swoje. Przyszedł czas na pożegnania, na łzy, na opuszczanie 
obozowiska. Zanim się obejrzeliśmy siedzieliśmy już w pociągu i jechaliśmy 
w stronę domu. W drodze, śpiewaliśmy, wspominaliśmy i żałowaliśmy tego, 
że zlot już się skończył.

 Zlot był z pewnością emocjonujący dla wszystkich, ponieważ niósł ze 
sobą masę przygód i nowo zawiązanych znajomości, przyjaźni a nawet 
miłości. Z pewnością w oczach uczestników więcej było plusów niż 
minusów. A wspólnie spędzony czas na błoniach długo pozostanie 
w naszych pamięciach, zlot stał się z pewnością inspiracją dla wielu drużyn 
i pomysłem na kolejne 100 lat harcerstwa. Zlot ten dał nam bardzo wiele, 
nie tylko to, że poznaliśmy Kraków-miasto praktycznie nie zasypiające, 
gdzie na co dzień zderzają się ze sobą różne kultury, a teraźniejszość 
przeplata się z nowoczesnością. Nie tylko nowe doświadczenia i znajomości. 
Dał nam o wiele więcej, dał nam siłę na działanie w naszych drużynach, na 
zmienianie świata, na zrobienia czegoś naprawdę dobrego, czegoś co ludzie 
zauważą i za co będą nas podziwiać.  Myślę, że Zlot 100-lecia Harcerstwa na 
Ziemiach Polskich zostanie w naszych pamięciach na zawsze.  

Czuwaj !
Paulina Jędrzejewska

Łukecin 2010
 Gdy za oknami jesień, jest  coraz zimniej, spadają liście,   zaczynamy 
tęsknic za latem. Zaczynamy tak naprawdę tęsknić  za Łukęcinem... Na 
obozie w Łukęcinie odpoczywało łącznie około 200 uczestników były 
to dzieci i młodzież z Żar, okolic  jak również uczestnicy z Warszawy. 
„W bajkowym świecie” bo taka była fabuła tegorocznego obozu, było 
naprawdę bajkowo. Piękny las, szumiące nasze morze i cudowna aura. 
Uczestnicy mogli dowoli korzystać z kąpieli morskich. A zdarzyło się 
nawet ze musiałam wydać „rozkaz specjalny” o zakazie wychodzenia na 
plażę - sło ńce tak grzało, że nie można było przejść po plaży bez obuwia. 
Kreski na termometrze wskazywały wysokie  temperatury. Przebywając 
w lesie wszyscy zachowywaliśmy szczególna ostrożność. Bo o pożar nie 
było trudno. Podczas dwóch turnusów, tylko raz udało się nam rozpalić 
malutkie ognisko (był zakaz palenia ognia wydany przez leśniczego). Ale 
zdecydowanie wolimy takie słonce, niż dokuczliwy deszcz.
 Gry, zabawy, wyprawy, pląsy, zwiady terenowe to zajęcia które dzieci 
bardzo lubią. Każdy dzień był wypełniony innym zdaniem dla uczestników. 
Myślę, że należy tu podkreślić dzień, w którym wszyscy uczestnicy obozu 
udali się statkiem pirackim w godzinny  rejs po Zalewie Kamieńskim. 
A potem  chętni pojechali do Międzyzdroji.  Walczyliśmy z Królem Śmieciem, 
odbył się wieczór bajek i legend, zaślubiny z morzem, wiele, wypraw 
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w poszukiwaniu leśnego ducha. Obozowicze  w wyborach demokratycznych 
wybrali rade obozu, która podzieliła się na sekcje. Starsi harcerze urządzili 
konkurs na projekt bramy obozowej. Nagrodzony zastęp zbudował 
bramę według własnego projektu. Zdobywaliśmy sprawności harcerskie, 
uczyliśmy się pływać. Byliśmy na wyprawach w Dziwnówku, Pobierowie 
no i oczywiście  w Łukęcinie. Na zakończenie obozu każdy wpisał się do 
pamiątkowej kroniki. Tu w tym łukęcińskim lesie   każdy zostawił cząstkę 
siebie, każdy znalazł przyjaciela. Wiele z nas wróci tu znów za rok. Bo 
Łukęcin da się lubic jak mówią słowa piosenki. Łukęcin żyje w nas....
                                                                                                                                                      

                                                                             phm. Renata Wleklińska 

Wspomnienia uczestniczek 
obozu z mojej klasy
 W tym roku byłam na obozie harcerskim  Łukęcinie. Najbardziej 
podobało mi się jak chodziliśmy na plażę, robiliśmy ogniska, śpiewaliśmy 
piosenki i robiliśmy różne konkursy. Na obozie byłam z moja siostrą. Nikola 
ma 8 lat. Ja byłam na II turnusie. Ostatniej nocy spaliśmy na plaży, była to 
fajna noc , było ciemno , a morze szumiało. Poznałam tu dużo koleżanek. 
Było tez dużo opiekunów. Pani Renata czyli komendantka, pielęgniarka 
i panie kucharki które  gotowały pyszne dania i był nasz druh Krystian. 
Nasza drużyna nazywała się „Madagaskar” Jak chodziliśmy na śniadanie 
mówiliśmy  czuwajcie kochane druhny kucharki, a one odpowiadały 
czuwajcie druhny i druhowie. A zamiast mówić do opiekunów „dzień dobry” 
to mówiliśmy czuwaj. To był super bajkowy obóz.

Blanka Bogucka kl. IV c SP 217 Warszawa

Moje wspomnienia z Łukęcina 
W Łukęcinie na obozie harcerskim byłam pierwszy raz. Podobało mi się 
tu bardzo. Zamierzam za rok pojechać jeszcze raz i zabiorę koleżankę. 
Najbardziej podobał  mi  się chrzest morski. Wtedy na plaży był tor 
przeszkód który prowadził do morza, a potem wychodziło się z niego 
na plaże gdzie Neptun wybierał imię. Ja na  imię morskie otrzymałam 
„Meduza”. A jeszcze przed nadaniem imienia morskiego musiałam zjeść  
zupę morską. Tu naradę było super i cudownie. Polecam jeździć do Łukęcina 
na obóz harcerski, bo można dużo się bawić i uczyć pływac, ja nawet chce 
zostać harcerzem Związku Harcerstwa Polskiego.

Ania Mordzonek  kl  IV c SP 217 Warszawa
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Cześć
 Nazywam się Ola . Byłam w tym roku na obozie harcerskim w Łukęcinie. 
Wyjechałam pierwszy raz na wakacje bez rodziców . Było super. 
Zapewnione były różne zabawy ,ogniska , morskie kąpiele i niezapomniany 
druha. Śpiewaliśmy przeróżne piosenki . W Łukęcinie jest przepięknie: 
las , plaża i cudowne fale morskie . Byłam z trzema koleżankami z klasy. 
Zawiązałam różne przyjaźnie z innymi uczestnikami obozu w Łukęcinie. 
Dwa tygodnie minęły za szybko . Było tak fajnie , ze zapomniałam dzwonić 
do rodziców. W dzień wyjazdu z Łukęcina obiecałam sobie, ze na pewno za 
rok tam wrócę. Gorąco zapraszam na obóz ŁUKĘCIN 2011.

  Aleksandra Figat, Warszawa Rembertów              

Trzecie spotkanie kursu 
drużynowych
 W dniach 1-3 października w ośrodku w Świbnej odbyło się kolejne 
spotkanie kursu drużynowych. Ten weekend ob itował w wiele 
praktycznych zajęć. Nie zabrakło również tak ważnych elementów jak 
planowanie pracy drużyny i rozwój osobisty instruktora. 
 W piątkowy wieczór uczestnicy kursu mogli dowiedzieć się jaka jest 
specy ika pracy z drużynami NS, jak funkcjonuje grupa oraz jak pracuje rada 
drużyny i kto może wchodzić w jej skład. Gdy nadeszła noc w barwnych 
strojach średniowiecznych dam i rycerzy, zapoznali się z obrzędem 
przyjęcia do drużyny przy blaskach ogniska. 
 W sobotę, już od samego rana, w ośrodku wrzało. Do boju ruszyła 
dh Angela Ramirez, która zapoznała uczestników z obowiązującymi 
w Związku regulaminami oraz przetrenowała na nich musztrę. Po tych 
zajęciach można było ich wykręcać i chłód nie był już straszny. Później czas 
na złapanie oddechu podczas zajęć z pierwszej pomocy choć i tu złapany 
oddech trzeba było oddać przy ćwiczeniach reanimacyjnych. Po pysznym 
obiadku kolejna porcja intensywnych ćwiczeń praktycznych z pionierki. Na 
tych zajęciach uczestnicy nauczyli się ustawiać i zapalać stosy ogniskowe 
używając odpowiednich materiałów, wiązać węzły, budować szałasy oraz 
rozstawiać namioty wojskowe. Po tych zajęciach uczestnicy dowiedzieli 
się jak zaplanować roczną pracę drużyny. A wieczorem zrelaksowali się 
podczas współzawodnictwa zastępów. 
 W niedzielę uczestnicy dowiedzieli się jak rozpisywać próby na stopień 
przewodnika oraz jak pracować w zespole instruktorskim. Następnie 
dowiedzieli się, gdzie szukać przybocznego i jak pracować z funkcyjnymi. 
Po tak intensywnym weekendzie rozstaliśmy się przy blasku jesiennego 
słonka i zapachu nazbieranych grzybów. 
 phm. Katarzyna Jarosz
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Podsumowanie Rankingu 
Drużyn 2009/2010
Druhny i Druhowie!
 Pragniemy z radością ogłosić listę drużyn, które w roku harcerskim 
2009/2010 wykazały się nadprzeciętnymi zdolnościami organizacyjnymi, 
zgrania, dążących do osiągnięcia jak najwyższych wyników w codziennej 
harcerskiej pracy z drużyną. Musimy zwrócić szczególną uwagę na jedną 
drużynę, która kolejny rok z rzędu obejmuje czołowe miejsce. Czy to 
harcerze „urodzeni w czepku”? Czy, może nastawieni na osiąganie wysokich 
wyników niczym Robert Kubica z Formuły F1? To już chyba największa 
tajemnica tego środowiska – może zapytasz się ich sam. 
 Zanim zaprezentujemy same wyniki w poszczególnych kategoria 
pozwolimy sobie na krótkie podsumowanie rywalizacji i tym samym 
podsuniemy kilka „złotych zasad” jak zostać potencjalnym liderem w swojej 
kategorii. 
Na przełomie ostatnich edycji Rankingu oraz tego ostatniego można 
zauważyć, że same drużyny nie do końca dostrzegają szansę osiągnięcia 
wysokiego miejsca. Wystarczy dobre, pozytywne podejście do sprawy 
rywalizacji i ocenienia zadań z Rankingu pod kątem przydatności 
poszczególnych punktów pod charakter drużyny. Na przykład w drużynie 
jest dużo wspaniałych osobowości, które lubią puścić wodzy fantazji, 
to nie zostaje nic innego jak tylko dać im czystą kartkę papieru i coś do 
pisania. Swoją twórczość mogą reprezentować w Naszej harcerskiej 
gazetce Goniec, która wszystkim daje możliwość bycia ich wspólnym 
redaktorem specjalnym i pozwalając tym samym dać poznać siebie z jak 
najlepszej strony. Może kiedyś w przyszłości te artykuły mogą być świetnym 
materiałem przy szukaniu pracy jako dziennikarz w lokalnej gazecie. 
Innym równie ciekawym pomysłem to jest zadanie gdzie możemy 
przejawiać swoje zdolności organizacyjne przygotowując w drużynie np. 
Mikołajki. Wystarczy do tego zaprosić kilka zaprzyjaźnionych drużyn, a po 
samej imprezie napisać sprawozdanie do Komisji Rankingu z przebiegu 
minionej zabawy popartej dodatkowym artykułem z gazetki Goniec. Tym 
sposobem dostajemy podwójną ilość punktów, i bez większych trudności.
Mamy też coś dla tych co lubią wysokiego szczebla przedsięwzięcia i lubią 
podróżować. Zachęcamy do brania udziału w imprezach organizowanych 
przez nasz Hu iec oraz przez środowiska z innych regionów lub nawet 
ogólnopolskie. Pamiętaj, że uczestnicząc w tej imprezie może Twoja 
drużyna dostać dodatkowe punkty gdy napiszecie ciekawe sprawozdanie 
do Naszej hufcowej gazetki Goniec lub wypowiecie się na temat imprezy na 
hufcowym forum. 
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Pamiętaj, że zadania z rankingu są dość elastyczne i każdy znajdzie coś dla 
siebie. Coś co pozwoli na osiągnięcie wysokiego miejsca, to takie proste. 
Zacznij działać już dziś!

Poniżej przedstawiamy wyniki rankingu z minionego roku harcerskiego:

GROMADY ZUCHOWE
- I miejsce i tytuł złotej gromady Hufca Żary 2 GZ „GOSIACZKI”
- II miejsce i tytuł srebrnej gromady Hufca Żary 5 GZ „GUMISIE”

DRYŻYNY HARCERSKIE
- I miejsce i tytuł złotej drużyny Hufca Żary 40 DH „KORCZAKI”
- II miejsce i tytuł srebrnej drużyny Hufca Żary 24 DH „LAMPART”
- III miejsce i tytuł brązowej drużyny Hufca 

Żary 3 DH „LEŚNE MRÓWY”
- IV miejsce i tytuł zielonej drużyny Hufca Żary 

6 ŻDH „ESKA IV” im. A. Kamińskiego

ŚRODOWISKA NIEPRZETARTEGO SZLAKU
- I miejsce i tytuł złotej honorowej drużyny 

Hufca Żary 14 DH „TURYSTYCZNA”
- I miejsce i tytuł złotej honorowej drużyny 

Hufca Żary 36 DH „CICHA STOPA”
- I miejsce i tytuł złotej honorowej drużyny 

Hufca Żary 37 DH „LEŚNA GROMADA”
- I miejsce i tytuł złotej honorowej drużyny 

Hufca Żary 29 DH „DIABLIKI”

Wszystkim wyróżnionym gratulujemy. Życzymy powodzenia w Nowej edycji 
rankingu!

Komisja Rankingu

Harcerstwo jest organizacją nastawioną 
nie na „żądanie” od społeczeństwa, ale na 
„dawanie” społeczeństwu, służenie mu.

Myśli Aleksandra Kamińskiego
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Światowy Zlot Harcerstwa Światowy Zlot Harcerstwa 
Polskiego 2010Polskiego 2010
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