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 W sobotę 9 października 2004 roku odbył się w Żarach ślub „Naszych Ludzi”.         
Przed ołtarzem stanęli: dh phm. „Wióra” (Joanna Gruber) i „Naczelny” Gońca, członek 
Komendy Hufca dh pwd. „Rower” (Sławomir Bogdanowicz). Wesele odbyło się w sali 
105 Szpitala Wojskowego. Zabawa trwała do białego rana…  
 
 
Serdecznie młodej parze gratulujemy i życzymy dużo szczęścia, zdrowia, 
wszelkiego dobra i wszelkiej pomyślności na nowej drodze - wspólnego życia!  
 

(gc) 
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phm RENATA WLEKLIŃSKA 

Komendantka obozu w Łukęcinie I turnus 
 
1.Czy harcerska Akcja Letnia przebiegała bezpiecznie? 
Tak, tegoroczna Akcja Letnia przebiegała bezpiecznie. Obóz był trudny pod względem dużego 
zróżnicowania wiekowego uczestników, mimo to nie odnotowaliśmy żadnego wypadku, czy też 
nagannego zachowania. Młodzież została zapoznana z wszystkimi regulaminami, które obowiązują 
na obozie Każda forma wypoczynku czy to nad morzem, czy w górach, czy w mieście musi być 
dobrze przygotowana i przemyślana. „Sztab”  ludzi pracował, aby dzieci i młodzież bezpiecznie 
korzystała z wakacji.  
2.Co jako komendant zmieniłabyś w przyszłym roku na obozie harcerskim? 
Po zakończonym obozie już wyciągam wnioski do dalszej pracy, na pewno zmieniłabym fabułę. 
Każdy rok musi być inny. Młodzież żarska jeździ z nami co roku, trzeba zapewnić im świetną 
zabawę i wypoczynek, nie może być monotematyki. Druga sprawa, trzeba przesunąć termin 
wyjazdu, jest to stanowczo za wcześnie. W tym roku między zakończeniem roku szkolnego                 
a obozem były 3 dni, to trochę mało czasu na przygotowanie się do wakacji. Chodzi mi                      
tu o młodzież, rodziców i całą kadrę. 
3.Jakie były najciekawsze wydarzenia na obozie? 
Trudno mi odpowiedzieć, na to pytanie. Najlepiej na to pytanie odpowiedziałaby młodzież, która 
uczestniczyła w obozie. Ja uważam, że cały obóz był ciekawym wydarzeniem i pozostawił 
wspaniałe wspomnienia i przyjaźnie. 
4.Czy nasze hufcowe obozy harcerskie mają szansę istnienia w przyszłości? 
Tak, jak najbardziej, jest to forma wypoczynku, która zawsze znajdzie chętnych. Jest to coś innego, 
to nie komputer czy media. Tu jest piękny świat, szum morza, śpiew ptaków, szelest drzew, to, 
czego nie mamy w Żarach. Każdy znajdzie coś dla siebie. Coraz częściej na naszych obozach 
gościmy dzieci i młodzież spoza granic powiatu, to jest przykład na to, że u nas jest „fajnie”. 
Miejmy nadzieję, że z roku na rok będzie jeszcze lepiej, a nie trudniej.  
5.Czy frekwencja na obozie była zadawalająca? 
Już wcześniej mówiłam, że za szybko rozpoczął się ten turnus. To bezpośrednio wpłynęło               
na frekwencję tego obozu. Razem z kadrą było nas 50 osób, to stanowczo za mało. Trudniej się 
pracuje, trudniej wyglądają sprawy finansowe. Ktoś może powiedzieć, że to jest łatwiej, bo jest 
mało dzieci, to nieprawda. Taki obóz to są wielkie koszty utrzymania całej bazy, bo przecież 
wszyscy muszą pracować. Musi być pielęgniarka, kucharka, księgowa itd. Nie ważne czy to jest 20 
osób czy 140. Są stanowiska pracy, bez których nie może się odbyć obóz. Dlatego trzeba wszystko 
zrobić, aby w przyszłym roku taka sytuacja się nie powtórzyła. 
6.Czy kadra, z którą druhna pracowała, jest w pełni przygotowana do pełnienia funkcji? 
Tak, są to świetnie przygotowani ludzie, którzy jeżdżą, co roku. Od nich można się wiele nauczyć, 
to oni tworzą klimat, który panuje w Łukęcinie. Baza przygotowana i usprawniana systematycznie 
sprawia, że pracuje się dobrze. W tym roku drużynowi mieli bardzo trudne zadanie, bo w swoich 
drużynach mieli dzieci począwszy od starszego przedszkolaka do licealisty. Musieli wykazać się 
dobrym przygotowaniem merytorycznym, psychologią, dyplomacją, całym potencjałem, który 
posiadali. Udało im się! Stworzyli wspaniałą rodzinną atmosferę!  
 Wszystkim, z którymi, było mi dane pracować na tegorocznym obozie serdecznie dziękuję           
za wspaniałą współpracę.  

phm. RENATA WLEKLIŃSKA 
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5 
hm. PIOTR KARALUS 

Komendant obozu w Łukęcinie III turnus 
 
Goniec: Czy Harcerska akcja Letnia przebiegła bezpiecznie? 
Piotr Kalarus: Tak – nie mieliśmy żadnych wypadków ani wizyt w szpitalu i muszę powiedzieć że, 
nie pamiętam tak  spokojnego obozu. Nie było nocnych wizyt i jedynie lisy zaczęły się panoszyć      
do tego stopnia, że nie reagowały na odstraszanie. Pewnej nocy, jeden wszedł do mojego namiotu      
i wskoczył do kabiny, wszedł mi na rękę i zbudził mnie pazurami. Strącony uciekł z namiotu ale nie 
było to zbyt przyjemna wizyta. 
Goniec: Co jako Komendant zmienił/a byś w przyszłym roku na obozie harcerskim? 
P.K.: Myślę, że najważniejszym problemem na obozie w Łukęcinie, staje się konieczność 
polepszenia warunków sanitarnych a w szczególności latryn. Należy również pomyśleć nad 
zadaszeniem nad zmywalnią naczyń do jedzenia.  
Goniec: Jakie było najciekawsze wydarzenie na obozie? 
P.K.: Zorganizowaliśmy wyjazd na 10 Jubileuszowy Międzynarodowy Zlot Wikingów  w Wolinie.  
Byliśmy tam pierwszy raz i muszę powiedzieć, że jest to wspaniała impreza na wyspie Wolin. 
Walki jakie toczyli „Słowianie” z „Wikingami”, czasami były aż zbyt mocno realistyczne. Impreza 
dość podobna do organizowanych w Biskupinie ale chyba bardziej ciekawa.  
Goniec: Czy nasze hufcowe obozy harcerskie mają szansę istnienia w przyszłości? 
P.K.: Myślę, że w takim środowisku jak Żary nie ma mowy o nie organizowaniu obozu. Być może 
w przyszłości zaistnieje konieczność zmniejszenia ilości turnusów czy zorganizowania „taniego” 
obozu tylko dla harcerzy. O wszystkim decydować będą jednak możliwości finansowe hufca.  
Goniec: Czy frekwencja na druha obozie była zadowalająca? 
P.K.: To pytanie dla  mnie jest chyba najważniejsze. Tegoroczna rekrutacja pokazała,          że nie 
możemy już jako ZD Jasień podejmować decyzji o samodzielnej organizacji obozu. Dzięki 
współpracy z Komendą Powiatową Straży Pożarnych w Żarach oraz wielu innych życzliwych nam 
ludzi udało się zamknąć obóz bez strat i mogliśmy zapłacić wszystkie zobowiązania. Ale koszt 
obozu jest dzisiaj tak wysoki, że nie wolno podejmować decyzji na zasadzie „uda się zorganizować 
albo się odwoła”. Dlatego podjąłem już decyzję, że samodzielnego obozu nie będzie, jak również ja 
nie będę pełnił funkcji komendanta obozu. Nie oznacza to oczywiście całkowitej rezygnacji                    
z uczestniczenia w HAL. Włączymy się w rekrutację i przygotowanie bazy Łukęcin do przyjęcia 
uczestników obozu a kadra instruktorów i przyjaciół harcerstwa z Jasienia być może będzie 
uczestniczyć w innych obozach. 
Goniec: Czy kadra, z którą druh pracował jest w pełni przygotowana do pełnionych funkcji? 
P.K.: Odpowiedź na to pytanie jest dla mnie dość proste – Tak . Jeśli powiem, że przez                  
19 kolejnych lat kadra naszych obozów składała się: Komendant obozu - hm Piotr Kalarus,  Z-ca ds. 
program. - hm Helena Gowdziak, Księgowa - hm Marta Wiśniewska, Magazynier - phm Piotr 
Wiśniewski, Zaopatrzeniowiec - hm Ewa Ryzińska, Instruktor sportu - hm Irena Korolik,                 
a większość pozostałych członków kadry gospodarczej posiada co najmniej 10 letni staż w obozach 
to jest to chyba odpowiedź na postawione pytanie. Kadrę drużynowych tworzyli jak zawsze studenci 
i uczniowie ostatnich klas szkół średnich ale i oni posiadali właściwe kwalifikacje. Mam nadzieję, 
że większość z nich będzie dalej uczestniczyć w organizacji HAL. 

hm. PIOTR KARALUS 
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 Obóz trwał do 30.07. do 14.08.2004. Jak co roku w ramach HAL, III turnus obozu           
w Łukęcinie prowadzony był przez Druhny i Druhów z Jasienia w składzie  Komendant 
obozu – hm. Piotr Kalarus, Z-ca Komendanta ds. programowych – hm. Helena Gowdziak, 
Księgowa – hm. Marta Wiśniewska, Magazynier – phm. Piotr Wiśniewski, 
Zaopatrzeniowiec – hm. Ewa Ryzińska, Instruktor sportu – hm. Irena Korolik, drużynowi 
to studenci i uczniowie ostatnich klas szkół średnich. Uczestnicy obozu to w większości 
„nie zrzeszeni” (tzw. „cywile”) oraz 3 drużyny harcerskie. Kadra obozu jak tylko mogła 
wpajała uczestnikom wartości i ideały harcerskie. Pomocna w tym była praca „metodą 
harcerską”. 
 W programie obozu znalazły się imprezy obozowe, rozgrywki sportowe (piłka nożna, 
koszykówka, siatkówka i ping-pong). Ważnymi elementami programu, bez których obóz 
nie byłby obozem, to ogniska. Wspólna zabawa i piosenki przy ognisku integrowały 
młodzież. Nie mogło obejść się bez „Olimpiady Obozowej” i „Chrztu Obozowego”. 
Odbyła się też uroczystość ku czci Króla Morza „Dni Neptuna”. Szczególną atrakcją była 
niewątpliwie wycieczka na 10 Jubileuszowy Międzynarodowy Zlot Wikingów w Wolinie. 
Ciekawymi propozycjami okazały się „Zwiady” do Łukęcina, Dziwnówka i Dziwnowa.
 Obóz udał się. Jednak pojawiły się problemy z frekwencją. Jest też kila rzeczy, które 
trzeba „wziąć na tapetę” przed następną akcją letnią. 

(gc) 
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 W dn. 16 – 18.09.2004 r. w Harcerskim Ośrodku Szkoleniowo – Wypoczynkowym   
w Świbnej k/Jasienia w ramach XII Chorągwianego Zlotu Drużyn NS odbyły                  
się Manewry Sprawnościowe Drużyn Nieprzetartego Szlaku. Organizatorem tej imprezy 
była Chorągiew Ziemi Lubuskiej i Hufiec ZHP Żary. W spotkaniu wzięło udział            
105 harcerzy  i instruktorów z 9 środowisk NS: Miłowic, Żar, Przytoku, Sulęcina, Gubina, 
Nowej Soli, Górzykowa, Kożuchowa i Słubic. Organizatorzy stanęli na wysokości 
zadania i zapewnili uczestnikom niezapomniane wrażenia. 
 Pierwszego dnia, po pysznej kolacji – ognisko, w czasie którego drużyny 
przedstawiały się i prezentowały program pt. „ Wspomnienia z wakacji – a nam jest 
szkoda lata”. 
 Drugiego dnia od rana wyjazd do Żagania, gdzie zajęcia przygotowali i prowadzili 
żołnierze z Batalionu Rozpoznawczego Strzelców Konnych. To były niezapomniane 
ćwiczenia. M.in. zjazdy na linie z wieży spadochronowej, strzelanie z pistoletu, jazda 
motorem 4 – kołowym (hondą terenową) po leśnych duktach, wchodzenie na wysokości       
(ok. 2,5 m !) z asekuracją liny. 
 Po smacznym obiedzie harcerze z Hufca Żary przygotowali „wesoły poligon”,          
na którym drużyny sprawdzały swoje umiejętności w różnych dyscyplinach.              
Każdy z uczestników otrzymał również wylosowany przez siebie upominek zlotowy. 
 Po kolacji oczekiwana przez wszystkie dzieciaki dyskoteka, na której popis tańca 
współczesnego dały druhny ze Słubic. Wszyscy byli zachwyceni!  
 Dzięki organizatorom i przyjaciołom harcerzy kolejny raz dzieci i młodzież 
niepełnosprawna mogli przeżyć harcerską przygodę. 
 W tym miejscu, w imieniu uczestników Manewrów pragnę podziękować m.in. panu 
płk. Stanisławowi Janowskiemu – przedstawicielowi LOK, za zorganizowanie zajęć          
ze strzelania z karabinka pneumatycznego; dowódcy i żołnierzom Batalionu 
Rozpoznawczego Strzelców Konnych z Żagania za niezapomniane ćwiczenia                        
na poligonie; dyrektorom ośrodków, z których wywodzą się drużyny NS za umożliwienie 
im wyjazdu na zlot. 
 Bezpośrednim organizatorom i naszym przyjaciołom w osobach  hm. Mirosława 
Zengiela – Komendantowi Zlotu, hm. Elżbiecie Kurkiewicz – Komendantce                
ds. programowych i hm. Wojciechowi Hercikowi – Komendantowi ds. organizacyjnych 
za serce i cudowna atmosferę, dzięki czemu ciągle z radością wracamy do Świbnej         
na każdy zlot. 
 W imieniu harcerzy 5 DH NS „Leśni” z Gubina i własnym pragnę podziękować 
dowództwu 9 Rejonowych Warsztatów Technicznych w Krośnie Odrz. za wypożyczenie 
auta. Dzięki wieloletniej pomocy 9 RWT gubiński Nieprzetarty Szlak może realizować 
zadania i prezentować się w szerszym środowisku harcerskim. 
   
 Z harcerskim pozdrowieniem  
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                  Czuwaj!!! 
    pwd. ELŻBIETA KONOPACKA Gubin 

    

    

    

    

    

    

 Chorągwiana Zbiórka Komendantów Hufców i Przewodniczących Hufcowych 
Komisji Rewizyjnych odbyła się w Harcerskim Ośrodku Szkoleniowo-Wypoczynkowym 
„Leśny Dwór” Świbna w dn. 22-23.10.2004 r. 
 Spotkanie było poświęcone analizie Arkusza hufca za rok harcerski 2003/2004 oraz 
Uchwale Programowej Zjazdu Chorągwi Ziemi Lubuskiej na lata 2004-2007 „Ja, Ja 
wśród innych, My wobec wyzwań” 
 Zbiórkę otworzyła i prowadziła Komendantka Chorągwi dh hm. Elżbieta 
Maciejewska, z-ca Komendantki Chorągwi dh hm. Artur Doliński prowadził zajęcia                  
z Uchwałą programową. 
 Przewodniczący Chorągwianej komisji Rewizyjnej dh phm. Krzysztof Kowalski 
prowadził spotkanie z Przewodniczącymi Hufcowych Komisji Rewizyjnych. Hufiec nasz 
na zbiórce reprezentowali: hm. Krystyna Zengiel, phm Bożena Dejmek, hm Tadeusz 
Daszkiewicz, hm Michał Senyk, hm Piotr Karalus, hm. Wojciech Hercik. 
 

hm. WOJCIECH HERCIK 

 
 
 
 
 Mam niespotykany zaszczyt poinformować, że powstała strona internetowa 6 ŻDH 
„ESKA IV” im. A. Kamińskiego pod adresem: http://www.eska.4.pl .  
 Na stronie można znaleźć m.in.: informacje dotyczące naszej drużyny, fotografie, 
opisy technik harcerskich oraz notę o naszym patronie. Ponadto na stronie znajduje się 
Księga Gości, gdzie można zostawić po sobie ślad i wyrazić swoja opinię na temat strony. 
 Nie zwlekaj i skieruj swój krok do najbliższego „kompa z netem”, a na pewno nie 
będziesz żałował. 

wyw. TOMASZ „SZCZEPAN” SZCZEPANIK 
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 Nie wszystkim wiadomo,  że 22. 09. 2004 obchodziliśmy „Światowy Dzień bez 
Samochodu”, o czym doskonale wiedzą ze szkół podstawowych, gimnazjalnych,               
a także te uczęszczające do przedszkola. 
 Tego dnia Harcerski Klub Służby Ruchy Drogowego odwiedził przedszkole nr 7       
w Żarach. Ze względu na kiepską pogodę, dzieci nie wyjechały na ścieżki rowerowe,         
ale klubowa młodzież zorganizowała im świetną zabawę na placu przedszkola. Na 
podwórku ustawiono tor przeszkód. Dzieci musiały na rowerach, czy też hulajnogach 
jechać slalomem, miedzy tyczkami z woreczkami w ręku, oddać go osobie, która stała         
za przeszkodami, a następnie przejechać pod tasiemką. Nie obyło się bez śmiechów ☺. 
Oprócz toru przeszkód była tez pogadanka na temat tego, jak należy się zachowywać          
na drodze, jadąc rowerem. Na ten temat z dziećmi i ich wychowawczyniami rozmawiali 
członkowie klubu ratownictwa. 
 Harcerze, organizując czas dla dzieci, pomagając im znieść rowerki i ubrać się, 
bardzo pomogli paniom pracującym w przedszkolu. Przedszkolanki z panią dyrektor na 
czele, powiedziały, że same by sobie z tym tak nie poradziły i że liczą na dalszą 
współprace 
 
                                                                                          ŁOPUSIŃSKA MAGDALENA- 

HARCERSKI KLUB SŁUŻBY RUCHY DROGOWEGO 
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 Warszawa 20-23.października.2004 roku gościła 2142 uczestników XLIV Zlotu 
Młodzieży dla uczczenia pomordowanych w Palmirach podczas II wojny Światowej 
Polaków m.in. znakomitego sportowca olimpijczyka Janusza Kusocińskiego i wybitnego 
działacza politycznego marszałka Sejmu RP Macieja Rataja.  
  Organizatorem tego wielkiego ogólnopolskiego przedsięwzięcia od lat jest żoliborski 
oddział PTTK. Przy wydatnej pomocy ze strony wojska, Ministerstwa Edukacji 
Narodowej i Sportu, Ministerstwa Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej, Związku 
Harcerstwa Polskiego, Dyrekcji Kampinoskiego Parku Narodowego. Starostw powiatów: 
Nowy Dwór Mazowiecki, Piaseczno, Pruszków, W-wa Zachodnia. Urzędów gmin; 
Czosnów, Izabelin, dzielnic m.st. Warszawy, LO im. C.K. Norwida w Warszawie, 
Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Warszawie oraz z licznym udziałem organizacji 
kombatanckich z okresu II Wojny Światowej, różnych formacji. Żary były 
reprezentowane przez 49 osobową grupę młodzieży złożonych: z harcerzy                          
2 żDH ”Dżungla”(z drużynowym Kamilem Zengielem) i uczniów Gimnazjum nr 2. 
Opiekunami byli mgr: Monika Machnicka, Sławomir Pawłowicz, Jarosław Tomczak, 
Mirosław Zengiel (nauczyciele G-2 Żary) oraz Przewodnicz Rady Rodziców płk. Paweł 
Frankiewicz. 
  Motto tegorocznego zlotu to: „...Narody pamiętają zawsze o tych, którzy dla ich 
dobra poświęcili się, którzy w obronie praw i swobód położyli to, co po honorze mieli 
najdroższe – życie”. Te słowa Konstantego Gałczyńskiego, spisane w XIX stuleciu,        
nie straciły na swej aktualności, aby kolejne pokolenia urodzone i wychowane w kraju, 
bez wojny, nie wyrzuciły z pamięci tych, którzy pracowali, cierpieli i ginęli za Ojczyznę – 
jak co roku od 44 lat wzywają organizatorzy na palmirskich szlakach.  
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 Organizatorzy w swoich założeniach starali się przybliżyć uczestnikom zlotu pamięć 
o tych co walczyli, co zginęli oddając swoje życie, uczyć młodzież szacunku dla dokonań 
przodków i ich martyrologii, kształtować świadomość historyczną oraz zbiorową pamięć 
o poległych i pomordowanych w burzliwej przeszłości Polski. 

W bieżącym roku, w 60 rocznicę Powstania Warszawskiego Zlot rozpoczął się           
w jednym z miejsc pamięci VII Obwodu Okręgu Warszawskiego AK, noszącego 
kryptonim „OBROŻA”. Ramy czasowe zlotu pozwoliły tylko na skoncentrowanie się           
na rejonach od V do VIII, położonych na zachodnim brzegu Wisły. Jest to obszar 
obejmujący tereny Wilanowa, poprzez Lasy Chojnowskie, Sękocińskie, Nadarzyńskie, 
wschodnia część Puszczy Kampinowskiej, aż po Nadwiślańskie łęgi w okolicach 
Łomianek. Powstańcy działający na tym terenie mieli za zadanie opanować lotnisko            
na Bielanach, radiostację w Raszynie, stację kolejową i główną arterię komunikacyjną            
od strony zachodniej w celu powstrzymania ruchu oddziałów niemieckich w kierunku 
miasta Warszawy. 

Z perspektywy czasu te zadania oceniono jako nierealne. Mimo to żołnierze 
„Obroży” przeprowadzili wiele akcji, uczestniczyli  w potyczkach i bitwach                   
pod Wilanowem, Piskórką, Pęcicami, Truskawką, Wólką Węglową, Pociechą i w wielu 
innych miejscach. To na tym terenie istniała „Niepodległa Rzeczpospolita 
Kampinowska”, ale również na tym samym terenie, w Pruszkowie i Piastowie przeżywali 
swą gehennę powstańcy oraz cywile po upadku kolejnych redut i dzielnic. 

Organizatorzy zaproponowali 13 tras, w tym dla osób niepełnosprawnych                     
im. Tadeusza Siedleckiego biorących swój początek przy Zakładzie dla Ociemniałych           
w Lakach. Były też trasy rowerowe wynoszące ok. 150 km, kilkudniowe, ale głównie 
trzy-czterodniowe piesze cieszą się od lat największym powodzeniem. Nasza grupa 
otrzymała dyplom za najbardziej zdyscyplinowany zespół na Zlocie. 
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hm. MIROSŁAW ZENGIEL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

… z posiedzeń „CIAŁ 

STATUTOWYCH” 
 
Komenda Hufca – 06.10.2004 r. w KH ZHP Żary godz. 15.30: 
 
Podsumowanie Zlotu NS 16-18.09.2004 rok w Świbnej. 

a. strona merytoryczna – hm Wojciech Hercik 
b. strona finansowa – hm Mirosław Zengiel 

Sprzątanie Świata – hm Mirosław Zengiel 
Zlot Hufca 24-26.09.2004 rok w Świbnej. 

a. hm Wojciech Hercik strona organizacyjna 
b. hm Krystyna Zengiel strona merytoryczna 
c. hm Mirosław Zengiel strona finansowa 
d. hm Tadeusz Daszkiewicz stan wpłat finansowych na Zlotu 

Biwaki w Świbnej – plany – koncepcja. 
a. propozycje wszystkich członków Komendy 
b. hm Wojciech Hercik – strona organizacyjno-techniczno-obsługowa 
c. hm Krystyna Zengiel – strona merytoryczna 
d. hm Mirosław Zengiel - „Dziś-jutro-pojutrze Świbnej – plany założenia”. 

Doposażenie baz (temat był poruszany na poprzedniej Komendzie w dniu 02.09.2004) 
a. Łukęcin – hm Mirosław Zengiel 
b. sosnówka – hm Wojciech Hercik 
c. Świbna – hm Krystyna Zengiel 

Obozy – stan rozliczeń 
a. hm Tadeusz Daszkiewicz 
b. hm Wojciech Hercik 

Odpłatność – stan składek na dzień 30.09.2004 roku 
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13 
a. instruktorskich i harcerskich – hm Tadeusz Daszkiewicz 
b. instruktorskich i harcerskich – hm Wojciech Hercik -stan-prognozy ściągalności 

Podział obowiązków pomiędzy członków Komendy - każdy wg własnych propozycji i możliwości. 
Zadania sekretarza biura Komendy Hufca ZHP Żary 
Dni papieskie 
Tematyka na spotkanie z drużynowymi 
Zadania na następny miesiąc oraz plany do ferii zimowych (każdy z członków propozycje) 
 
Z harcerskim pozdrowieniem 
Czuwaj! 

hm. MIROSŁAW ZENGIEL 
 
Komisja Rewizyjna Hufca – 22.10.2004 r.  Harcerski Ośrodek w Świbnej 
 
 W posiedzeniu Komisji Rewizyjnej uczestniczyli: Przewodniczący hm. Michał Senyk, phm. 
Mirosława Klisowska, członkowie: pwd. Grzegorz Pilarski i pwd. Mirosław Wywijas. 
Usprawiedliwiona nieobecna: phm. Aneta Delak. Na posiedzenie zaproszono Kwatermistrza Hufca 
hm. Tadeusza Daszkiewicza oraz z-cę Komendanta Hufca hm. Wojciecha Hercika. Tematem 
posiedzenia było sprawozdanie z realizacji składek członkowskich, sprawozdanie z wizytacji HAL, 
przygotowanie projektów wniosków do Komendy Hufca oraz Komendy Chorągwi.  
 

pwd. GRZEGORZ PILARSKI 
 
 

 
          
  
 
 
 
 
 
 W tym roku nasz hufiec obchodził  XXX lecie nadania imienia i temu 
jubileuszowi poświęcony był Zlot XXX lecia. Komenda Zlotu i jej sztab pilnie śledzili 
prognozy pogody na dni zlotowe, a one  
nie były zadawalające i choć w przeddzień zlotu lał ulewny deszcz to już w piątek 
24.09.2004 r kiedy przez bramę Ośrodka w Świbnej, gdzie widniał duży napis ZLOT 
HUFCA ŻARY – ŚWIBNA 2004, wchodzili pierwsi zlotowicze, chmury przesuwały się   
w stronę Jasienia. A to za sprawą hasła, które widniało na jednej z tablic „A my się 
deszczu nie boimy”. Uroczysty wystrój bazy harcerskiej sprawił, że harcerze czuli, że coś 
niezwykłego będzie się działo przez trzy dni zlotowe w Świbnej.   
       Na czterech campingach alfabetem morsa zaszyfrowano hasło „HARCERSKA WIEŹ  
POKOLEŃ„. Tak, bo za harcerzami raźno kroczyli instruktorzy, choć już u niektórych 
zauważyć można było siwy włos, to dla nich też był to zlot.  
Przyjechali z Zielonej Góry, z Dąbrowy Górniczej, Wrocławia, Bremen, a także żarscy 
instruktorzy z kręgu „Senex” i wszyscy Ci instruktorzy, którzy w swoim życiorysie 
zaznaczyli działalność instruktorską. Ci, którzy ze względów zdrowotnych nie mogli 
przybyć na zlot przysyłali życzenia harcerzom i instruktorom. M.in. z Krynicy(hm 
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14 
Barbara Szałapata), Bielska Białej (hm Wojciech Łukaszewski), Wrocławia                  

(hm płk Ryszard Koper).  
          Uroczysty apel z udziałem gości rozpoczął obchody XXX lecia nadania imienia. 
Wśród gości nie zabrakło żołnierzy, którzy walczyli w szeregach II Armii Wojska 
Polskiego, porucznik Jan  Witkowski i weterani, Kazimierz Treider i Rudolf Dzimaga,          
to dla nich harcerze przygotowali ognisko „Szlakami II Armii Wojska Polskiego”                  
i wyśpiewali chyba wszystkie polskie piosenki wojskowe. A w dniu następnym               
do południa odbył się bieg. W czasie apelu inaugurującego Zlot komendant przedstawił 
dwóch instruktorów 30 lecia Hufca Żary, a są nimi: hm Krystyna Sontowska-Zengiel, 
której działalność instruktorską i pedagogiczną scharakteryzowała hm Helena 
Stupkiewicz, druha hm Tadeusza Daszkiewicza prezentował hm Mirosław Zengiel.  
Obie postacie są wybitne w skali hufca, Chorągwi i Zwiazku z uwagi na ich wielki wkład 
w działalność Hufca w minionym XXX – leciu. Były kwiaty, owacje i ... okrzyki 
harcerskie jakże nam dodrze znane. Rozkazem Komendantki Chorągwi Lubuskiej             
hm Elżbiety Maciejewskiej przyznano Srebrne Odznaki Ruchu Przyjaciół, które otrzymali 
Naczelniczka WOKKFiT Elzbieta Łobacz - Bącal, Rajmund Czrwonajcio – 
przedsiębiorca żarski oraz Odznakę Służba Dziecku phm Renata Wleklinska. 
 
 
 
 

Związek Harcerstwa Polskiego                                                              Świbna, 24.09.2004r 
Komendant Hufca 
Żary im II Armii Wojska Polskiego 
W Żarach. 
 
 
 

Szanowni goście, Przyjaciele harcerstwa. 
Druhny i Druhowie. 
 
 Z wielką radością witam Was na Zlocie Naszego Hufca z okazji XXX lecia nadania imienia.   
30 lat temu na wniosek Komendy Hufca Żary Powiatowa Rada Narodowa w Żarach ufundowania 
Hufcowi żarskiemu sztandar, który przez trzydzieści lat uczestniczy we wszystkich uroczystościach 
państwowych, kościelnych i harcerskich na terenie miasta i powiatu. 

30 lat temu w dniu 9 czerwca 1974 roku Hufiec przyjął imię II Armii Wojska Polskiego. 
Armii, która współuczestniczyła w wyzwalaniu zachodniej polski w tym powiatu żarskiego.  
Harcerze, instruktorzy hufca w swoich programach uwzględniają pracę wokół bohatera hufca 
organizując Manewry Techniczno-Obronne, Rajdy Szlakiem strażnic WOP i Osadników 
wojskowych. Uczestniczą w grach sprawnościowych, biegach na orientację, realizując sprawności 
harcerskie i zuchowe o charakterze patriotycznym. 
 Druhny i druhowie w czasie trwania Zlotu XXX lecia życzę wszystkim dobrej harcerskiej 
zabawy, poznania historii hufca oraz ich twórców i działaczy, a przede wszystkim poprzez wspólne 
spotkanie przybliżenie naszego bohatera jakim jest II Armia Wojska Polskiego. 
 
Wyjątki z rozkazu Komendantki Chorągwi Lub 

Rozkazem Komendantki Chorągwi Lubuskiej L 12/03 z dnia 5 listopada 2003 roku przyznaję  
Elżbiecie Łobacz – Bącal  
– Srebrną Honorową Odznakę Przyjaciół Harcerstwa.    
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– Rajmundowi Czewrwonajcio – Srebrną Honorową Odznakę Przyjaciół Harcerstwa 
– phm Renacie Wleklińskiej Odznakę „Służba Dziecku”. 

      
                                                                   . 

Program dnia. 
  16.00 - 18.00 – godzina przyjazd i zakwaterowanie uczestników. 
  18.00 – 18.30 – Apel. 
  18.30 – 19.00 – Kolacja 
  19.30 -  21.00 – Ognisko „Szlakiem bojowym II Armii Wojska Polskiego” 
21.15    - Spotkanie instruktorskie przy kominku  
21.16 (gospodarzem spotkania jest  Krąg  Senex 

- drużyny harcerskie – gra – niespodzianka 
 
   
                                                                            

    
hm MIROSŁAW ZENGIEL 

 
 
 

 
 
Bieg Szlakiem bojowym II Armii Wojska Polskiego 

 
 Podczas uroczystości obchodów nadania imienia II Armii WP Hufcowi ZHP 
Żary na terenie Harcerskiego Ośrodka Szkoleniowo-Wypoczynkowego miało miejsce 
niesłychane wydarzenie, mianowicie odbył się bieg harcerski upamiętniający Szlak 
Bojowy II Armii Wojska Polskiego. Trasa biegu wiodła ścieżkami świbniańskiego lasu 
nieopodal ośrodka. Harcerze przemierzali pieszo drogę znaczoną kolorowymi znakami 
rozwieszonymi na gałęziach drzew i krzewów. Uczestnicy zlotu mieli do pokonania 
dziesięć punktów, na których musieli zrealizować zadanie: rzut granatem do celu, 
rozstawianie namiotu, rozpalanie ogniska, pokonanie terenu skażonego, grę strategiczną 
(warcaby), wziąć udział w symulowanej grze ratowniczej, rozstawić bezbłędnie polową 
linię telefoniczną oraz nawiązać kontakt, zamaskować się i podejść niepostrzeżenie             
do kolejnego punktu, na którym był tor przeszkód. W biegu wzięło udział 120 harcerzy           
i harcerek w różnym wieku. A na trasie oprócz umiejętnego wykonania zadania patrole 
wykazywały się również dużą wiedzą z historii II Armii WP, która nas organizatorów 
pozytywnie zaskoczyła. W końcowej klasyfikacje I miejsce zajęła 43 ŻDW 
„Fatamorgana”, II miejsce 3 DSH im. Tadeusza Kościuszki z Jasienia oraz III miejsce      
8 ŻDSH ”Cobra”. 
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Drugi dzień to „Harcerska więź pokoleń”, wyrażona udziałem harcerzy                      

i instruktorów w „Wesołym Poligonie”. Niejeden z nas w dzieciństwie marzył                  
o przeżyciu czegoś naprawdę wspaniałego i ekscytującego. Na przykład jedni chcieli 
zostać żołnierzami służącymi w jednostkach specjalnych, drudzy pragnęli być 
wspaniałymi sportowcami, a inni oczekiwali dużej sławy w odgrywaniu wielkich ról 
tanecznych. Właśnie podczas Zlotu Hufca ZHP Żary z okazji XXX – lecia nadania 
imienia (24-26.09.2004r.) uczestnicy mogli połączyć te wszystkie elementy i sprawdzić 
się w „boju”.  I to na tej wielkiej imprezie dla każdego harcerza rozegrała się gra zwana 
„Wesołym poligonem”. Wydarzenie miało miejsce na terenie Harcerskiego Ośrodka 
Szkoleniowo-Wypoczynkowego w Świbnej.  

 
Na trasie były takie punkty jak: snajper, na którym każdy z uczestników miał       

z pomocą wiatrówki do zestrzelenia balony. Ślimak – uczestnicy mieli za pomocą 
czterech sznurków przywiązanych do kija wyciągnąć go z ułożonego na ziemi ślimaka. 
Mała armatka  - harcerze za pomocą czerpanej wody kubkiem z oddalonego zbiornika 
musieli wyciągnąć piłeczkę z rury wlewając do środka wodę. Tor rangersa to typowy tor 
przeszkód, na którym był do pokonania slalom, podbijanie piłeczki ping - pongowej 
paletką, podskoki, skoki na skakance oraz kozłowanie piłki z rzutem do kosza. 
Wesoły saper – rozminowano teren zbierając szyszki po czym rzucano z określonej 
odległości do pudła. Bal w kasynie – w tej konkurencji wszyscy musieli się wykazać 
umiejętnościami tanecznymi wg podanej muzyki. 
W grze wzięło udział ok. 160 osób (ale to nie wszyscy) i  naprawdę się świetnie 
bawiliśmy, nie zważając na bariery wiekowe, bo oczywiście podczas konkurencji 
zmierzyli się z nami instruktorzy seniorzy.  
W końcowej klasyfikacji I miejsce zajęła 12 ŻDW ”RDZ im Zawiszy Czarnego,               
II miejsce 23 DH „WIDMO” z Przewozu, III miejsce 43 ŻDW ”FATAMORGANA”. 

A wieczorem przy ognisku śpiewane były piosenki harcerskie te najnowsze i te 
całkiem stare. 
„Harcerska więź pokoleń ...” z oddali słychać sygnał trąbki, po którym, z kilku różnych 
stron podchodzą harcerze z zapalonymi pochodniami. Przyklękają na prawe kolano                
i pochodniami rozpalają ognisko. Wstają salutują i odchodzą ... . Tak właśnie rozpoczyna 
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się wieczór pod hasłem: „Harcerska więź pokoleń”. Przy jasno płonącym ogniu 
spotykają się dzisiaj trzy pokolenia instruktorów i harcerzy wędrujących tymi sami 
szlakami, wyznających te same ideały. Ten wieczór przywołuje wspomnienia minionych 
dni. Harcerstwo to nie tylko zdobywanie górskich szczytów, to również przygody pod 
żaglami, nocne śpiewanie i wesołe zabawy, to przygoda naszym zdaniem najpiękniejsza 
w życiu. Wspominaliśmy zarówno czasy wojny jak i późniejsze lata harcerskiej służby,        
w których jeden fakt pozostał niezmienny – przyjaźń. Najpiękniejszym jej przykładem         
są Jan Bytnar „Rudy” i Tadeusz Zawadzki „Zośka”. Każdy z nas znalazł w harcerstwie 
dzięki niemu wielu prawdziwych i szczerych przyjaciół.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
„Śpieszmy się kochać ludzi, tak szybko odchodzą...”. Łza wzruszenia zakręciła się                

w naszych oczach na wspomnienia tamtych harcerzy i instruktorów, którzy w ciągu 
ostatnich 58 lat odeszli na „wieczną wartę” z żarskiego Hufca. Harcmistrz Mieczysław 
Michler – Komendant Hufca, hm Wiesław Niczewski – Komendant Szczepu w Zespole 
Szkół Budowlanych, hm Henryk Jach – jeden z twórców pierwszych drużyn harcerskich  
o profilu sportowym, hm Janusz Wawrzyniak - drużynowy, hm Leokadia Galanty – 
drużynowa, hm Jan Hanyż – drużynowy, hm Antonina Laskowska – drużynowa,           
hm Eleonora Kazancew – drużynowa, hm Baruch Sylwia – drużynowa, hm Emilia 
Kochanowska – drużynowa i wielu innych. Cześć ich pamięci !. Wstają wszyscy               
i w milczeniu, zadumie czcimy tych wspaniałych ludzi chwilą ciszy. Fabuła ogniska 
przemieszcza nas dalej, dalej przez kolejne etapy naszej harcerskiej drogi, piosenka, 
wiersz zawsze byli z nami w drodze na naszym szlaku.  

Dwie godziny minęło bardzo szybko, ... pieśń pożegnalna, iskierka ... i do zobaczenia 
znów przy nowym ogniu i w inną noc do zobaczenia znów”. 
Czuwaj druhny i druhowie – powie komendant hm Mirosław Zengiel.  
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W trzecim dniu po porannej pobudce tradycyjnie odegranej sygnałówką przez           
dh Przemysława Brysia z 2 ŻDH ”Dżungla”, odbyła się gimnastyka poranna. A po niej 
wielkie porządki. O godzinie 11.00 odbył się uroczysty pożegnalny apel kończący 
trzydniowe dni zlotowe. Wszystkim uczestnikom Zlotu Komendant z Komendą Zlotu 
wręczyli plakietki i pamiątkowy kubek zlotowy. Wszystkim drużynom wręczone zostały 
dyplomy okolicznościowe za udział w poszczególnych zadaniach zlotowych.  
 
 
 
Przez hm Antoniego Hajdula została odczytana ”Skarga”. Cytuję ... . 
 
 
 

Świbna, 24.09.2004r 
Drużyna Seniorów                                                                                
Środowiskowego Kręgu Instruktorskiego „SENEX” 
Żary wraz z Kunicami i filią w Dąbrowie Górniczej 
Polska Zjednoczona Europa 
 

                      Komendantka Zlotu Hufca Żary  
hm Pl Krystyna Sontowska-Zengiel 

                                           w Sztrasburgu na wygnaniu w Świbnej 
                                           Dziki Zachód w Europie Zjednoczonej    

 
 
 
 
 
 



PAŹDZIERNIKPAŹDZIERNIKPAŹDZIERNIKPAŹDZIERNIK----LISTOPAD 2LISTOPAD 2LISTOPAD 2LISTOPAD 2004004004004  GONIEC    GONIEC    GONIEC    GONIEC        

 

19 
 Donoszę do WOS, że stała się nam wielka krzywda podczas trwania turnieju 
seniorów wśród juniorów. A było to tak, kiedym biegli to nikt nas nie dopingował, 
kiedyśmy strzelali, to wszyscy się śmiali i za brzuchy się trzymali, kiedyśmy wodę 
przelewali to ping – ponga wyglądali. Jakeśmy kicali to Komenda z nieznanych powodów 
dziwnie się wyginali i nogi ściskali. Po tej treści następują podpisy. Rozpatrzenie skargi 
nastąpi przez kapitułę w ciągu lat dwóch, a jej rezultat podany zostanie na 60 - leciu 
Hufca za dwa lata.  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Związek Harcerstwa Polskiego                                                              Świbna, 26.09.2004r 
Komendant Hufca 
Żary im II Armii Wojska Polskiego 
w Żarach. 
 
Druhny i druhowie ! 
 Dobiega końca Zlot Hufca Żary z okazji XXX lecia nadania imienia. Działalność naszego Hufca to 
58 lat pracy wychowawczo – organizacyjnej na terenie powiatu żarskiego.  
Dorobek Hufca jest znaczący w historii harcerstwa Chorągwi Lubuskiej, a nawet naszego Związku w skali kraju. 
Wielkie zaangażowanie i praca wychowawcza naszych druhów i druhen przez te minione lata dała znakomite 
efekty. To dzięki dużej rzeszy instruktorów i Waszemu aktywnemu udziałowi w Zlocie efekty naszego 
wspólnego spotkania przez trzy dni są znaczące. W pierwszym dniu mieliśmy wszyscy przyjemność być dumni 
z tak znakomitego udziału naszych zaproszonych gości w osobach władz naszego powiatu i miasta oraz władz 
Chorągwianych naszego Związku. Jest to dowód na wielkie uznanie naszej pracy  
i działalności na terenie naszego działania. Dziękuje wszystkim za udział i zaangażowanie  
 
Ogłaszam wyniki współzawodnictwa Zlotowego: 
I    miejsce  43 ŻDW „Fatamorgana”. 
II   miejsce  23    DH „Widmo”. 
III  miejsce  12 ŻDW „RDZ” im Zawiszy Czarnego. 
IV  miejsce  VI ŻDH „ESKA-IV” im Aleksandra Kaminskiego 
V   miejsce    2 ŻDH „Dżungla” 
VI  miejsce    1 ŻDH „Wilki” 
 Dyplom za udział w Zlocie otrzymują : 
                     3 DSH im Tadeusz Kościuszki w Jasieniu. 
                     8 ŻDSH „Cobra” 
                   10 DH „Puszcza” 



                                                                                                                                                                                                                                        GONIECGONIECGONIECGONIEC            PAŹDZIERNIKPAŹDZIERNIKPAŹDZIERNIKPAŹDZIERNIK----LISTOPAD 2004LISTOPAD 2004LISTOPAD 2004LISTOPAD 2004 

 

20 
                     1 ŻDW „Armagedon” 

                     2 ŻDSH „Rabadab”  
                   52 DH “Włóczykije”. 
Program dnia. 
   Podaje do wiadomości następujący program dnia: 
- Pobudka 
  7.40 - Gimnastyka poranna 
  7.55 - Toaleta poranna 
  8.10 - Porządkowanie miejsc zakwaterowania  
  8.30 – 9.30 Śniadanie 
  9.30 – 11.00 Zajęcia programowe 
11.00 – 11. 20 Apel sumujący Zlot 
             12.00 – Wyjazd autokaru do Żar.         
2.5. Odwołania. 
2.5.1. Odwołuję Komendę i Sztab Zlotu w osobach: 
hm    Krystyna Zengiel    - Komendantka Zlotu 
pwd  Marcin Tur              - Zastępca komendanta ds. programowych 
pwd Katarzynę Jarosz      - Zastępca komendanta ds. organizacyjnych 
phm Bożenę Bryś             - Instruktora ds. współpracy z instruktorami uczestniczącymi w Zlocie 
phm Grzegorza Dobrewskiego - Oboźnego     
Członków Sztabu: 
pwd Annę Pietrzak, pwd Katarzynę Jarosz, pwd Katarzynę Ślęzak, pwd Małgorzatę Kucharską, dh Magdalenę 
Łopusińską, dh Niwińska Agnieszkę, dh Małgorzatę Bryś, pwd Tura Tomasza, dh Waldemara Brysia     – 
kwatermistrza Zlotu, hm Wojciecha Hercika   – Zaopatrzeniowca Zlotu 
                    Dziękuję za aktywny udział w Zlocie: 
Przewodniczącemu hm Jerzemu Wiśniewskiemu i członkom Instruktorskiego Kręgu „SENEX” 
                              
  

hm MIROSŁAW ZENGIEL 
 
 
 Instruktorzy pożegnali się tradycyjnym kręgiem życząc sobie kolejnego 
spotkania za dwa lata na 60 lecie Hufca. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 W Zlocie uczestniczyło 217 harcerzy i instruktorów oraz gości zaproszonych. 
Wśród gości byli Starosta powiatu żarskiego Edward Skobelski, Wicestarosta Stanisław 
Wojtyła, Burmistrz miasta Żary Roman Pogorzelec, Przewodniczący Rady Miasta           
dr Jerzy Węgier, Naczelniczka WO,K,KFiT Elżbieta Łobacz-Bąca, Wójt Przewozu 
Ryszard Klisowski, Zastępca Komendantki Chorągwi Lubuskiej hm Leszek Kornosz,       
hm Wiesław Cieśla – Członek „Szarych Szeregów”- władz naczelnych w Warszawie,       
hm Helena Jakubowska - Komendantka Hufca Zielona Góra, hm Ryszard Krassowski 
Członek kręgu „Czerwona Szpilka” w Zielonej Górze (druh od pogody w naszym radiu 
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Zachód), Dariusz Łoś – Komendant Straży Pożarnej, Piotr Jankowiak – Prezes 
Stowarzyszenia Civitas Chrystiana w Żarach, Tarniowy Józef – Prezes Koła Tarnopolan 
w Żarach, płk Stanisław Janowski – Prezes LOK w Żarach, ksiądz Piotr Napieralski. 

Dowodem uznania za naszą służbę instruktorską są wręczone dyplomy              
od starosty i burmistrza. Słowa podziękowania za prace i służbę instruktorską w imieniu 
gości przekazał starosta Edward Skobelski. Burmistrz miasta i przewodniczący napisali 
Cytuję … „Sz. P. Mirosław Zengiel hm Komendant Hufca ZHP w Żarach. Z okazji 
jubileuszu XXX – lecia nadania Hufcowi imienia II Armii Wojska Polskiego składam 
Panu oraz wszystkim druhnom i druhom i harcerzom serdeczne gratulacje. XXI wiek 
wyznacza nowe konieczności przyjęcia odpowiednich kierunków i programów działania. 
Bycie instruktorem ZHP jest specyficzną rolą społeczną wobec dzieci i młodzieży oraz 
samego siebie. Pozwala ona jednak realizować nowoczesny program odnoszący się do 
bogatej tradycji harcerstwa oraz może dać wiele satysfakcji, radości i dumy. Dzięki 
stosowaniu ciągle nowych metod i form kształcenia, Wasza praca wychowawcza 
nadążająca za współczesnymi tendencjami wychowania patriotycznego                               
i proekologicznego, stwarza nam nadzieję na lepszą przyszłość. W dniu dzisiejszym 
wyrażam podziękowanie za wieloletnią i pomyślną współpracę z władzami miasta. Życzę 
jednocześnie pełnej realizacji wszystkich zamierzeń i dalszych twórczych inicjatyw.”  

Podpisali Przewodniczący Rady Miasta Żary dr Jerzy Węgier i Burmistrz Miasta 
Żary  Roman Pogorzelec. Dla nas są to słowa uznania za naszą pracę wychowawczą          
i służbę serdecznie dziękujemy.  

  
Czuwaj!!!                           

KOMENDA ZLOTU HUFCA ZHP ŻARY 

DLACZEGO II ADLACZEGO II ADLACZEGO II ADLACZEGO II ARMIA WOJSRMIA WOJSRMIA WOJSRMIA WOJSKA KA KA KA 

POLSKIEGO ?POLSKIEGO ?POLSKIEGO ?POLSKIEGO ?    
          
 W dniu 9.06.1974 roku z inicjatywy Komendy Hufca Żary Hufiec Żarski  przyjął  
imię II Armii Wojska Polskiego ,armii, która wyzwalała między innymi ziemie powiatu 
żarskiego- forsowanie Nysy Łużyckiej w rejonie Sanic i Toporowa. (Komendantem 
wówczas był  hm Marian  Macias ,a z--cą hm Krystyna Sontowska –Zengiel ).Tak między 
innymi pisało  Słowo Żarskie w dniach 31 maja 1974 r i 29 czerwca 1974 r  ( gazeta 
wychodząca ówcześnie w Żarach) 
„...Przystępując do realizacji zadań chorągwianej kampanii programowej „Muzeum 
Osadnictwa” w żarskim hufcu ZHP zrodziła się koncepcja wyboru bohatera hufca. Zuchy,  
harcerze i instruktorzy  byli w wyborze jednomyślni .Zdecydowali, że ich bohaterem będą 
żołnierze walczący w szeregach II Armii WP. Przedtem jednak ogłoszono w hufcu 
szeroką akcje, która była realizowana w czterech etapach. Pierwszy etap obejmował 
spotkania młodzieży z żołnierzami II Armii WP , poznawanie jej szlaków bojowych.               
 Drugi etap akcji  przebiegał pod hasłem „Harcerski hołd uczestnikom walk                
w szeregach  II Armii WP” Alert Hufcowy –Bohater, manewry techniczno obronne, mały 
festiwal piosenki żołnierskiej, hufcowy  konkurs wiedzy o  bohaterze. Śladami uczestników  
walk w szeregach II Armii to trzeci etap akcji. Harcerze w tym czasie przeprowadzali 
wywiady zbierali dokumenty, tworzyli kroniki...”, „..Niecodzienną uroczystość obchodził 
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żarski hufiec ZHP, przy udziale władz polityczno- administracyjnych przekazano 

młodzieży harcerskiej sztandar ufundowany przez społeczeństwo miasta. Doniosła 
uroczystość na długo zapisze się w pamięci uczestników...”                                                                                                                                                                                                                                                   
 Na Zlocie Hufca, który odbył się 9.06.1974 r na stadionie Klubu Sportowego  
Włókniarza przy ul. Witosa oprócz  władz państwowych i politycznych zgłosiły się 
wszystkie szczepy Hufca ( około 2500 zuchów harcerzy i instruktorów).Urząd Powiatowy 
w imieniu społeczeństwa powiatu żarskiego w uznaniu zasług hufca ufundował wtedy 
sztandar, który przez trzydzieści lat uczestniczy we wszystkich uroczystościach 
państwowych, kościelnych i harcerskich. 
 A  po roku 1974 hufiec adresował  zadania do drużyn, które wspierały pracę wokół 
bohatera, były to między innymi hufcowe alerty, hufcowe manewry techniczno obronne, 
rajdy szlakiem bohatera, i do dziś organizowane rajdy Osadników Wojskowych ( bo część 
żołnierzy osiedliła się na naszych ziemiach i  była  pionierami tych ziem). Wszystkie           
te działania wzbogacały historyczną wiedzę zuchów i harcerzy, uczyły miłości                
do Ojczyzny i szeroko pojętego patriotyzmu. 
 W roku jubileuszowym  instruktorzy Hufca   podjęli się  organizacji zlotu  XXX lecia 
z udziałem harcerzy, instruktorów i  uczestników  walk w szeregach II Armii  WP. 
Komendant Hufca  hm Mirosław Zengiel rozkazem powołał Komendę Zlotu i jej Sztab. 
  Po pierwszym spotkaniu Komenda Zlotu  określiła następujące  cele: przybliżenie 
harcerzom i instruktorom zbiorowego  bohatera żołnierskich walk w szeregach  II  Armii 
WP, poznanie  historii hufca oraz ich twórców i działaczy, dobra harcerska zabawa, 
odnowienie starych przyjaźni i nawiązanie nowych.  A cele te realizowane były przez  
dwa ogniska  „Szlakiem II Armii WP” i „Harcerska więź pokoleń” a także bieg harcerski 
szlakami II Armii WP, i turniej  „Wesoły poligon „oraz instruktorskie spotkania przy 
kominku.  

                                                                            hm. KRYSTYNA ZENGIEL 
 
 

 
 To już trzydzieści lat! 9 czerwca 1974 roku Hufiec Żarski przyjął imię „II Armii        
WP”. A wydaje się, to że to tak niedawno. Byłam wtedy na tym Zlocie. I jeszcze jedno; 
wspólnie z  Komendantem hm M. Maciasem i członkiem Rady Hufca hm R. Koperem         
z Poznania prosto spod  igły przywieźliśmy ten sztandar do Hufca. 
 Po otrzymaniu zawiadomienia o Zlocie  wspomnieniami wracałam do chwil sprzed 
30 lat, do pomieszczeń Komendy Hufca i do instruktorów z tamtych lat. Pomyślałam –          
ja tam muszę być razem z tymi co tworzyli historie tego Hufca i z tymi młodymi, którzy 
przejmują pokoleniową pałeczkę.  
 Po przyjeździe do Świbnej odżyły wspomnienia po powitaniu z instruktorami,            
z którymi przeżyło się tyle biwaków, alertów, obozów, ... ognisk i tras. 

Inauguracyjny apel, w którym uczestniczyliśmy wspólnie z harcerzami, zuchami, 
obecnymi instruktorami, dowiódł, że harcerstwo w Żarach kwitnie i rozwija się.                
Jest to dowód społecznej pracy Komendanta Hufca hm Mirosława Zengiela, hm Krystyny 
Zengiel, hm Wojciecha Hercika, hm Tadeusza Daszkiewicza i sporej grupy młodych 
aktywnych instruktorów w środowisku żarskim.( to oni jak ja teraz za trzydzieści lat będą 
wspominać swoją młodość) 
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      Ognisko „Szlakami II Armii Wojska Polskiego” przygotowane profesjonalnie 
przez młode instruktorki, nam dorosłym przypomniało tamte dni, a dla młodzieży była                 
to ciekawa lekcja patriotyzmu i historii. W drugim dniu biorąc udział u „turnieju gier            
i zabaw” daliśmy dobry przykład młodym, „chociaż mamy już trochę lat”, że kondycja           
i humor to nasz atut. 
      Na zakończenie drugiego dnia ognisko „Harcerska więź pokoleń”. wspólne śpiewane 
piosenki harcerskie, pląsy te sprzed lat i nowe – połączyły nas w jedną wielką harcerską 
rodzinę. Tworząc ogromny krąg z ogromnym wzruszeniem odśpiewaliśmy pieśń 
pożegnalną„Nie zgaśnie tej przyjaźni żar, co połączyła nas. Nie pozwolimy, by ją starł 
nieubłagany czas ...”. Po ognisku spotkanie instruktorskie, które przeciągnęło się                
do późnych godzin nocnych. Każdy z nas opowiedział – przypomniał zebranym swoją 
harcerską drogę. 
 Ze Zlotu wyjeżdżam pełna wrażeń. Serdecznie dziękuję za zaproszenie druhnie       
hm Krystynie Zengiel oraz współorganizatorom gratuluję wspaniałej organizacji zlotu. 
Komendantowi Hufca życzę zapału do dalszej harcerskiej pracy. Jestem pod wrażeniem 
wspaniałej bazy harcerskiej w Świbnej.  
 Niech słowa piosenki będą drogowskazem do następnych spotkań na harcerskim 
szlaku „Przy innym ogniu w inną noc do zobaczenia znów ...”. 
 
             Czuwaj !       
                                                                     hm. KRYSTYNA MICHALSKA – ŁOCIK  

                                                                     wraz z mężem Krzysztofem. 
Dąbrowa Górnicza 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 W dniu 10.10.2004 r. o godz. 9:00 spotkaliśmy się drużyną pod Ratuszem Żarskim     
w celu przeprowadzenia zbiórki pieniędzy na stypendia dla wybitnej młodzieży.              
Po podziale na zespoły udaliśmy się do miasta. Byliśmy wszędzie, gdzie tylko było           
to możliwe, a choć nie było zbyt wielu chętnych, by wesprzeć naszą akcję, nie 
poddawaliśmy się. W godzinach popołudniowych udaliśmy się do harcówki, aby 
przeliczyć zebrane przez nas pieniądze. Po zakończeniu zbiórki każdy ze zbierający 
otrzymał mały upominek, po czym udaliśmy się zmarznięci ale uśmiechnięci do domów. 
 

ODKRYWCA MICHAŁ „WOLI” WALL  
6 ŻDH „ESKA IV” 
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 W przeddzień Święta Zmarłych, w sobotę 30 października, 6 Żarska Drużyna 
Harcerska „ESKA IV” im. Aleksandra Kamińskiego wybrała się na cmentarz komunalny 
w Żarach. Porządkowaliśmy mogiły „wojskowych”, a także te groby, o których nikt już 
dzisiaj nie pamięta. Na każdym z nich zapaliliśmy symboliczny znicz, na znak jedności     
i pamięci o tych, którzy odeszli.. 
 

wyw. Tomasz „DZIKU” Dzikowski  
6 ŻDH „ESKA IV” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

1        

2           
3         
4     
5        
6        
7        
8     
9      
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1. Rodzaj lasu, który rośnie na terenie ośrodka w Świbnej. 
2. Dąb ……….(chodzi o odmianę). 
3. Roślina chroniona, występuje wysoko w górach. 
4. Drzewne ubranko. 
5. Liście, igliwie, mech – inaczej. 
6. Drzewo iglaste z małymi szyszkami skierowanymi ku górze. 
7. Prawdziwek inaczej. 
8. Jedno ze zwierząt leśnych. 
9. Samica jelenia. 

 
Tym razem krzyżówka bez hasła, ale nie martwcie się.... ☺ W tym numerze zamiast 
rozwiązania krzyżówki należy podesłać rozwiązanie zagadki.  
Hasło przyślijcie na adres hufca lub adres redakcji (patrz: ostatnia strona).  
 
 
 
 
Co to jest: Mam dwie szklanki: jedną z wodą, drugą z mlekiem. 
Stołową łyżkę mleka przelewam do szklanki z wodą i starannie mieszam. 
Teraz stołową łyżką tej mieszanki przelewam znów do szklanki z mlekiem. 
Czego jest więcej: wody w mleku, czy mleka w wodzie? 

(gc) 
 
           
 
 
 
                                                         
  
 Komenda Hufca ZHP w Żarach zawiadamia Cię, że rozpoczyna  się szkolenie 
drużynowych zgodnie ze standardami Głównej Kwatery ZHP.  
 Kurs odbywać się będzie w Świbnej  (trzy razy po trzy dni), a następnie praktyki 
instruktorskie na zimowisku i obozie harcerskim, kurs zakończony zostanie jesienią              
w 2005 roku na trzydniowym spotkaniu w Świbnej .Uczestnicy kursu po zrealizowaniu 
wszystkich zadań przewidzianych programem kursu otrzymają patent drużynowego. 
 Kadrę kursu będą stanowić instruktorzy z długoletnim stażem posiadający Odznakę 
Kadry Kształcącej, jak również nauczyciele akademiccy (instruktorzy).  
 Uczestnikami kursu mogą być drużynowi, przyboczni, zastępowi lub harcerze starsi, 
którzy ukończyli minimum 14 lat. Kurs  proponujemy nauczycielom szkół 
podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, w których planuje się założenie 
drużyn zuchowych lub harcerskich. Dla nauczycieli kurs prowadzony będzie odrębnym 
programem.  
 Pierwsze spotkanie kursowe odbędzie się 19.11.04 – 21.11.04 w Świbnej  
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(od piątku godz. 17,30 do niedzieli godz.12,00). 

 
Zgłoszenia należy kierować telefonicznie do Komendy Hufca ZHP Żary tel. 374-32-42  
do dnia 15.11.04.w szczególnych przypadkach  w terminie późniejszym 
 Koszt  każdego spotkania to wyżywienie, a inne koszty pokrywa Komenda Hufca 
 
-   10 zł  (drużynowi, których drużyny mają opłacone składki harcerskie) 
-   15 zł pozostałe osoby 
 
Na szkolenie należy zabrać: 

− notatnik 
− latarkę 
− śpiwór 
− sportowe ubranie (będą zajęcia w terenie) 

 
Nie będą to biwaki  ani znane Wam warsztaty szkoleniowe tylko kurs drużynowych    
  
                                                                                                           KOMENDA KURSU                           
                            
                                                         
 
    
 
 
 
 
 

BIBLIOTECZKA DRUŻYNOWEGO C.D. Z NUMERU 4(39) WRZESIEŃ 2004 
 
 

    

OCHOTNICZKAOCHOTNICZKAOCHOTNICZKAOCHOTNICZKA----MODZIKMODZIKMODZIKMODZIK    
 

Z ochotą poznaję smak harcerskiej przygody. W swoim postępowaniu kieruję się 

Prawem Harcerskim. Pamiętam o codziennym dobrym uczynku. Chętnie zdobywam 

nowe wiadomości i umiejętności przydatne w zastępie, drużynie, domu i szkole. Jestem 

zaradna/y, dzielna/y i pogodna/y.  

 
Do próby może przystąpić harcerka/harcerz, która/y: 

− złożyła/ył Przyrzeczenie Harcerskie, 
− aktywnie uczestniczy w życiu zastępu i drużyny. 

 
Zalecany czas trwania próby: 6-9 miesięcy 
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WWWW    YYYY    MMMM    AAAA    GGGG    AAAA    NNNN    IIII    A A A A         SSSS    TTTT    OOOO    PPPP    NNNN    IIII    AAAA    
Praca nad sobą 
Staram się postępować zgodnie z Prawem Harcerskim. 
W każdym widzę bliźniego. Dostrzegam potrzeby bliźnich, wyrażam to przez spełnianie 
dobrych uczynków. 
Mam swoją ulubioną książkę. Korzystam z biblioteki. 
Mam swoje hobby, zaprezentowałem je w zastępie, drużynie. 
 
Życie rodzinne 
Mam stały obowiązek domowy i wywiązuję się z niego. 
Znam daty świąt rodzinnych (imieniny, urodziny, rocznice) i pamiętam o nich. 
Dziele się z rodzicami moimi radościami i niepowodzeniami.  
 
Zaradność życiowa 
Noszę mundur zgodny z regulaminem obowiązującym w ZHP.  
Zaoszczędziłam/em niedużą sumę pieniędzy i wydałam/em ją na zaplanowany wcześniej 
cel. 
Znam okolice swego domu i szkoły. Wiem, gdzie jest przychodnia lekarska, apteka, 
poczta, posterunek policji, dworzec autobusowy i dworzec kolejowy. Potrafię wskazać 
drogę do tych miejsc. 
Dbam o własny wygląd i czystość, utrzymuję porządek wokół siebie. Przyszyłam/em 
guzik, plakietkę do munduru. 
Systematycznie uczestniczę w zajęciach ruchowych (np. gimnastyka, gra w piłkę, jazda na 
rowerze, aerobik, jazda na rolkach). 
Dbam o higienę osobistą i zapobiegam przeziębieniom, odpowiednio się ubierając. 
 
 

Wiedza harcerska 
Wiem, kiedy powstał skauting, kto był jego twórcą oraz kto tworzył harcerstwo na 
ziemiach polskich. Wiem, czym wsławiły się Szare Szeregi.  
Wiem, kto jest bohaterem mojej drużyny (szczepu). 
Potrafię zachować się w kręgu i podczas ogniska. Znam zwyczaje i obrzędy mojego 
zastępu i drużyny. 
Wiem, jak oznacza się funkcje pełnione w zastępie, drużynie, szczepie. 
Znam podstawy musztry harcerskiej. Stanę w postawie zasadniczej i swobodnej, 
wykonam zwroty. Ustawię się na zbiórce, zachowam się w szyku i zamelduję się. 
Odpowiednio zachowam się podczas hymnu i wobec sztandaru. 
Mam śpiewnik harcerski. Znam przynajmniej 5 piosenek harcerskich i pląsów. 
 
Techniki harcerskie 
Umiem zaradzić w przypadku skaleczenia, otarcia nogi, zachłyśnięcia, niewielkiego 
oparzenia i stłuczenia, krwotoku z nosa, użądlenia przez pszczołę lub osę. Odpowiednio 
wykorzystuję dostępne środki opatrunkowe. Znam prawidłową temperaturę człowieka i 
potrafię ją zmierzyć. Znam numery telefonów pogotowia ratunkowego, policji, straży 
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28 
pożarnej oraz ogólnopolski numer alarmowy. Wiem, jak wezwać pomoc w nagłym 

wypadku. 
Uczestniczyłam/em w grze terenowej. Wyznaczyłam/łem strony świata za pomocą słońca, 
przedmiotów terenowych i busoli. Dotarłam/em do wyznaczonego miejsca po znakach 
patrolowych.  
Uczestniczyłam/em w wycieczce, przygotowałam/em swój ekwipunek wycieczkowy, 
odpowiedni do warunków atmosferycznych i terenowych. Potrafię bezpiecznie poruszać 
się po drodze (samodzielnie i w grupie). 
Rozstawiłam/em namiot turystyczny, ułożyłam/em i rozpaliłam/em bezpiecznie ognisko. 
Znam trzy węzły. 
Byłam/em z zastępem lub drużyną na wycieczce w lesie. Umiem się w nim zachować. 
Rozpoznałam/em po sylwetce i liściach 5 drzew.  
Zaopiekowałam/em się zwierzęciem lub rośliną. 
Znam co najmniej dwa sposoby szyfrowania wiadomości. 
 
Postawa obywatelska 
Znam historię godła i barw narodowych. Wiem, co oznaczają i potrafię się wobec nich 
zachować. Zaśpiewam hymn państwowy. 
Odszukam na mapie Polski miejsca, które dotąd odwiedziłem lub chciałbym odwiedzić. 
Wyrobiłem w sobie pożyteczne domowe nawyki ekologiczne. 
W okresie próby uczestniczyłam/em w realizacji co najmniej dwóch zadań zespołowych 
zastępu. Zdobyłam/em w czasie próby przynajmniej dwie sprawności. 
Uwaga. Próbę można uzupełnić o dodatkowe wymagania przyjęte w środowisku. 
 
W następnym numerze wymagania na kolejne stopnie harcerskie. Drużynowi!!! 
Przekażcie te ciekawostki swoim podopiecznym. Do zobaczenia w następnym 
numerze.  
                                                             CZUWAJ!!!                                                       (gc) 


