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Napisz do nas! Czekamy na Twoje artykuły.
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Rozkaz L4/10
16 listopada 2010

1.1.1. Podaję do wiadomości, że wolą Zbiórki Wyborczej Hufca ZHP Żary 
delegatami na  Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Chorągwi Lubuskiej w 
dniu 12.12.2010 roku zostali wybrani:

   phm. Marcin Tur
     dh Piotr Brudny  
4.3.1. Zwalniam z funkcji Komendantki Kręgu Instruktorskiego„SENEX” 

hm. Helenę Mużyłowską na prośbę zainteresowanej.
4.3.2. Powierzam funkcję Komendantki  Kręgu Instruktorskiego „SENEX” 

hm. Wandzie Galickiej, obecnej zastępczyni.
7. Mianowania instruktorów
7.1. Zamknięcia próby na stopień przewodniczki/przewodnika
7.1.1. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 16.11.2010 

zamykam próbę, przyznaję stopień przewodnika i dopuszczam do 
złożenia Zobowiązania Instruktorskiego druhny/ druhów: Katarzyna 
Kałuża, Piotr Brudny.

7.2. Otwarcie próby na stopień przewodniczki
7.2.1. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 16.11.2010 

otwieram próbę na stopień przewodniczki następującym druhnom: 
Katarzyna Gruber.

13.2.1.Udzielam pochwały przedstawicielom chorągwianej drużyny 
kwatermistrzowskiej uczestniczącej w Zlocie Ogólnopolskim 
Harcerstwa Polskiego w Krakowie w tym:

   24 DH „LAMPART” – pwd. Emilia Pieńko
   40DH „Korczaki”      – phm. Katarzyna Jarosz
13.2.2. Udzielam pochwały:

 ``` phm. Marcinowi Turowi
 pwd. Sławomirowi Bogdanowiczowi
 pwd. Arturowi Jankowiakowi za aktywną służbę 

podczas Święta Zmarłych w Żarach.
13.2.3. Udzielam pochwały komendantce kursu phm. Katarzynie Jarosz za 

przeprowadzenie kolejnej edycji kursu drużynowych:
 pwd. Katarzynie Ślązak – Tur  – drużynowej kursu, 
    dh Piotrowi Brudnemu – przybocznemu 

oraz instruktorom wspierającym:
   hm. Krystynie Zengiel
   hm. Angeli Ramirez
   pwd. Marzenie Łabudzie
   pwd. Ewie Zabawie 
                         phm. Marcinowi Turowi.

   hm. Mirosław Zengiel                                                                                                                      
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O D P R A W Y

Tematyka  Odprawy 
Drużynowych
7 grudnia 2010

Tematyka spotkania:

1. Podsumowania ostatnich biwaków i V edycji kursu drużynowych.
2. Uregulowanie należności za składki za rok 2009 i 2010.
3. Możliwości pozyskiwania środków inansowych przez drużynę.
4. Mój 1 % - jak go zwiększyć lub zdobyć w 2011 roku.
a) zasady uzyskania 1 % dla drużyny od naszych darczyńców.
5. Mikołajki w drużynach.
6. Betlejemskie Światło Pokoju – udział mojej drużyny i mój w przyjęciu 

Światła w Zielonej Górze od biskupa podczas Mszy Świętej.
7. Hufcowa Wigilia w Gimnazjum nr 2 w Żarach.
8. Ferie zimowe 2011 – już czas pomyśleć o udziale mich zuchów i harcerzy 

w zimowisku w Świbnej lub Krakowie – nabór kandydatów i mój udział
       

Harcerski Rok
IV kwartał 2010
I.

20.10. -  Narada drużynowych i funkcyjnych – Zbiórka Wyborcza.
30.10 – 02.11– Zaduszki – Wszystkich Świętych w środowisku. 
05-07.11 – IV Edycja Kursu Drużynowych w Świbnej /ostatnia/.
19-21.11 – Biwak Zuchowy w Świbnej.
26-28.11 – Biwak Andrzejkowy w Świbnej.
03.12 –05.12 – Biwak Mikołajkowy w Świbnej.
08.12. -  Narada drużynowych i funkcyjnych.
20.12 - Betlejemskie Światło Pokoju –
 a) przyjęcie Światła w Zielonej Górze od Biskupa - wyjazd.
      b) spotkanie przy Wigilijnym Stole – Wigilia Hufcowa.
 31/1.01 Zabawa Sylwestrowa 2010 rok.
 Już czas pomyśleć o zimowisku – nabór kandydatów na kurs 

funkcyjnych i zimowisko wypoczynkowe w Świbnej i Krakowie.
II.

Plany pracy i działań przedłożyć – przesłać mailem.
III.

Uregulować zaległości składkowe za 2009 i 2010 rok.
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S O N D A Ż

Sondaż 2 DSH „Nirwana” 
1. Jakie są cele Waszej działalności?

 Krzewienie wartości harcerskich, poznawanie nowych ludzi,  dobra 
zabawa.

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

3.  Jakiej pomocy oczekujecie od KH?

 Od KH oczekujemy dobrej współpracy, jak do tej pory.

4.  W jaki sposób zdobywacie środki inansowe na swoją
  działalność?

 Środki inansowe zdobywamy poprzez akcje zarobkowe głównie BŚP.

6. Czym jest dla Waszej drużyny ideologia harcerska?

 Wychowanie patriotyczne realizowane jest poprzez zajęcia dotyczące 
historii Polski i ZHP. Udział w imprezach takich jak rad „Wielka Ucieczka”.

7. Nasze propozycje to...

 Proponujemy, aby w hufcu były organizowane imprezy: typu 
survivalowego (doskonała baza w Świbnej), szkolenie pierwszej pomocy 
przeprowadzone przez ratowników, szkolenie ratownicze na basenie.

Wesołych Świąt
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O P I S  D R U Ż Y N Y

Charakterystyka 
2 DSH „Nirwana”

1. Historia powstania drużyny

Drużyna przy Publicznym Gimnazjum nr 1 w Bieniowie istnieje od 
1999r. Pierwszym drużynowym był druh Marcin Wocal. Po odejściu 
druha Marcina na emeryturę, drużyna zawiesiła swoją działalność na 
pewien czas. Po reaktywacji drużyny pierwszym jej drużynowym był 
druh Marcin Kuros. Po roku obowiązki drużynowego przejął druh Piotr 
Brudny. Drużyna złożyła wniosek do komendanta hufca o zatwierdzenie 
drużyny próbnej. Po półrocznej działalności drużyna została zatwierdzona 
rozkazem komendanta hufca z dnia 13.12.2009 L 4/09 jako 2 DSH Nirwana 
z Bieniowa. 
 
2. Opis drużyny

Większość składu drużyny stanowią dziewczyny. Nie posiadamy jeszcze 
pro ilu.  Drużyna bierze udział w większości imprez organizowanych przez 
hu iec i nie tylko. Zorganizowaliśmy dla naszej szkoły bieg patrolowy, 
którego tematyką była historia ZHP, ze szczególnym uwzględnieniem 
Szarych Szeregów. Harcerze chętnie włączają się w akcje wolontariackie 
takie jak WOŚP czy Szlachetna Paczka. 

2 DSH Nirwana
 

Szczęśliwego
Nowego Roku
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W Y D A R Z E N I A

Dlaczego ?  -  „Nadzwyczajny 
Zjazd Hufca ZHP Żary”
 Rozeszła się wieść, że kończy się kadencja władz chorągwianych 
i zwołany jest Zjazd Chorągwi na 11 grudnia 2010 roku. Aby taki zjazd 
mógł się odbyć należy w każdym Hufcu wybrać delegatów. Więc musi 
się spotkać kadra instruktorska Hufca z czynnym prawem wyborczym  
i biernym prawem wyborczym, aby wybrać swoich reprezentantów na 
Zjazd Chorągwi. 
 Pierwsze pytanie jakie  mi się nasuwa to dlaczego takie spotkanie
nazwano Zjazdem Nadzwyczajnym Hufca, a nie na przykład Zjazdem 
Wyborczym na którym wybiera się delegatów, bo przecież nic 
nadzwyczajnego się nie stało. Ale to od nas nie zależało-szczebel centralny 
takie nazewnictwo ustalił.
 Komenda Hufca skrupulatnie przygotowała się  do tego zjazdu, podzieliła 
zadania między sobą. Zaproponowała prowadzącego i scenariusz tego 
zjazdu i żeby dobrze się dyskutowało na miejsce tego „Nadzwyczajnego 
Zjazdu” wybrała  restaurację „Amber”. 
 Na swym posiedzeniu  dokonała analizy kadry i zaproponowała na 
delegatów na Zjazd Chorągwiany druhów Marcina Tura i Piotra Brudnego.
Kierownictwo zadbało o ciekawy wystrój, a członkowie komendy o pokaz  
fotek z ostatnich  zadań i imprez, oraz obiad.
 Na „Nadzwyczajny Zjazd” przybyło tylko 24 instruktorów (22 z czynnym 
prawem wyborczym i 2 z biernym prawem wyborczym).
 Moje pytanie dlaczego tak mało? Czyżby tylko takiej małej grupie 
zależało, kto nas będzie reprezentował, jak się to ma do wypełniania 
obowiązków Statutowych i zaliczenia służby instruktorskiej? 
 Na dzień  20.09.2010 z czynnym prawem wyborczym było nas 49, 
z biernym  prawem wyborczym było nas 27 członków. Ale mimo tych 
nieciekawych statystyk Nadzwyczajny Zjazd Hufca Żary w ciekawej scenerii 
rozpoczął w dniu 20 10.2010 r  swoje spotkanie, któremu przewodniczył 
Z-ca Komendanta Hufca pwd. Sławomir Bogdanowicz. Druh  phm. Marcin  
Tur  za-ca Komendanta Hufca do spraw programowych przedstawił 
zebranym zrealizowane zadania programowe w ostatnim okresie i  
kalendarz imprez na najbliższe miesiące. Przedstawiono kandydatury: 
M. Tura z-ca komendanta Hufca, i P. Brudnego – drużynowego drużyny 
starszoharcerskiej z Bieniowa. W glosowaniu jawnym wyżej wymienieni 
zostali delegatami na Zjazd Chorągwi (innych kandydatur nie zgłoszono)
 W zjeździe chorągwianym uczestniczyć będą również  z prawem 
wyborczym Komendant Hufca  hm. Mirosław Zengiel, z prawem biernym: 
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W Y D A R Z E N I A

hm. Krystyna Zengiel –Przewodnicząca ustępującego Sądu Harcerskiego 
i phm. Katarzyna Jarosz członek ustępującej Rady Chorągwi.
 Instruktorzy podjęli Uchwałę  w sprawie planów i sprawozdań  pracy 
drużyn, w sprawie składek harcerskich i instruktorskich.
  Bratnie słowo ... zakończyło  Nadzwyczajny Zjazd Hufca.

                                                                                                        hm. Krystyna Zengiel

Pomoc dla Konrada
Harcerz jest pożyteczny i niesie pomoc bliźnim, 

więc pomóżmy Konradowi

 Konrad Kowalski ma 16 lat i jest uczniem Szkoły Podstawowej 
w Lubanicach. Kiedy jest ładna pogoda mama przywozi go do 
szkoły, bo bardzo lubi przebywać wśród dzieci. Konrad jest uczniem 
niepełnosprawnym, porusza się na wózku. Jest z nami podczas wszystkich 
uroczystości szkolnych i harcerskich. Ma już nowy wózek inwalidzki 
i ma szansę na wyjazd na rehabilitację, która kosztuje 5 ton plastikowych 
nakrętek.
 Nasza drużyna harcerska od 
września zbiera nakrętki ale 
5 ton to bardzo dużo, dlatego 
zwracamy się z prośbą o pomoc 
do wszystkich drużyn harcerskich 
o zorganizowanie zbiórki nakrętek 
w swoim środowisku. Zebrane 
nakrętki prosimy przekazać na 
adres:
Żary ul. Kolejowa 5
Tel. 607 108 878
z  informacją, że przeznaczone są 
dla Konrada Kowalskiego.

Wszystkim drużynom, które włączą  
się do tej zbiórki bardzo dziękujemy.

Czuwaj!
54 DH  „Korczakowcy” z Lubanic
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C H A R A K T E R Y S T Y K A

Zajęcia z biblioterapii
 Już od kilku lat w Dworku ZHP w Świbnej prowadzę  zajęcia  z dziećmi 
i młodzieżą z polskich rodzin mieszkających na Ukrainie. Ponieważ 
jestem takze biblioterapeutą, dlatego prowadzone przeze mnie zajęcia są 
prowadzone  metodami ścisle związanymi z biblioterapią, Wprowadzone 
do zajęć elementy biblioterapii są wsparciem osobowości wszystkich 
uczestników biorących udział w zajęciach warsztatowych. Wychowawców 
także. Zajęcia, jako warsztaty z biblioterapii, po wczesniejszej 
charakterystyce uczestników zajęć, są umiejętnie dobierane do wieku i cech 
osobowości przybyłych gości z Ukrainy. Dzieci polskie z Ukrainy uczestniczą 
w warsztatch bardzo chętnie. Fotogra ie pokazują dzieci i młodzież podczas 
warsztatów np. budowane żywe pomniki radości, smutku czy agresji. 
Naturalnie, zawsze warsztaty opracowane są zgodnie z ściśle okreslonym 
modelem biblioterapii, przez nowo rodzącą się i rozwijającą się nauką 
z pogranicza pedagogiki, psychologii, medycyny i psychiatrii.
 Jest mi bardzo miło, że dzieci i młodzież z Ukrainy bardzo chętnie 
uczestniczy w zaproponowanych i prowadzonych zajeciach , że na nie 
czekają. Warsztaty podobają się, a osobowość każdego uczestnika po tego 
rodzaju zajęciach jest silniejsza i bogatsza.Jest wsparta poprzez aktywność 
uczestników. Zajęcia pozwalają poznać się wzajemnie a przede wszystkim 
zajrzeć w głąb siebie, stwarzają również możliwość poznawania samego 
siebie, przeżycia katharsis.
hm. Helena Mużyłowska
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C H A R A K T E R Y S T Y K A

List
   Dzień Dobry, Szanowny Panie Mirosławie i Pani Krystyno!

Witam Pana Mirosława, Panią Krystynę i Kamila w Dzień Niepodległości!!!

Życzę pokojowego nieba Polski i szczęścia Panu i Pani. W Tarnopolu też 
świętujemy Dzień Niepodległości Polski. W sobotę (13.11.2010) nasze 
Ukraińsko-Polskie Towarzystwo organizuje podróż w Iwano-Frankiwsk 
(Stanisławiw) do teatru na koncert. W niedzielę w Towarzystwie odbędą 
się uroczyste zebrania, poświęcone Dniu Niepodległości. Roksana razem 
z innymi dziećmi z Towarzystwa przygotowały koncertowy program: polskie 
wiersze, piosenki. W domu każdy wieczór przeprowadzamy próbę „Mazurek 
Dąbrowskiego”. Często z Roksaną wspominamy „Leśny Dwór”. Jeszcze 
znajdujemy się pod wrażeniem od gości z Polski - Pana Mirosława, Pana 
Sławka i Pana Jarka. Wy bardzo spodobaliście się mojej mamie. Żal, że tak 
mało u nas gościliście. Lecz mam nadzieję, że Wy jeszcze przyjedziecie. I Pani 
Krystynie, Pani Helenа Mużyłowska. Wszystkim Wam serdecznie dziękuję! 
Przyjmijcie życzenie od mojej mamy i Roksany.

Proszę przekazać Życzenie Kamilowi, Sławkowi i Jarkowi.

Rybicka Ludmyla

Kurs Pierwszej Pomocy 
Harcerskiej Szkoły 
Ratownictwa
 Harcerski Klub Ratowniczy Chorągwi Ziemi Lubuskiej w ciągu dwóch 
weekendów 17-19 września i 24-26 września 2010 roku, przeprowadził 
Kurs Pierwszej Pomocy. Wyszkoleni Instruktorzy HSR przeprowadzili blok 
zajęć i wykładów, podczas których nauczyliśmy się teoretycznie udzielać 
pomocy. Teorii było mnóstwo, jednakże nie zabrakło ćwiczeń, podczas 
których nauczyliśmy się praktycznie wykorzystywać zdobytą wiedzę, nie 
obyło się bez walki ze stresem, który pojawił się, mimo tego, że były to 
scenki ‘wyimaginowane’, lecz odrobina wyobraźni i ta sztuczna krew była 
niczym prawdziwa, a jęki ratowników ZHP prawdziwymi dramatami osób 
poszkodowanych.
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C H A R A K T E R Y S T Y K A

 Oto przykłady scenek, które rozegrały się: wypadek zbiorowy, 
osoby pobite, z ciałami obcymi (szkło) w ciele, krwotoki i biegający, 
pijany rozbójnik. Inny przykład, wypadku zbiorowego: komunikacyjny 
(samochodowy), potrącony mężczyzna oraz ludzie w samochodzie, nie 
oddychające dziecko oraz nieprzytomny kierowca. Jednymi ze scenek, 
podczas których udzielaliśmy pomoc działając samemu to m.in. pomoc 
poparzonemu, amputowany palec czy upadek ze schodów. Wszystko brzmi 
z jednej strony strasznie, jednakże często w naszym życiu takie sytuacje są 
spotykane. 

 Z terenu całej chorągwi przyjechało ośmiu, (razem ze mną) śmiałków 
i pasjonatów. I choć nie wszystko poszło tak, jakby się chciało to jednakże 
śmiało mogę rzec – kurs nauczył nas pokory i trzeźwego myślenia w miejscu 
wypadku. Często zderzenie z ogromnym stresem powodował nielogiczne 
działanie, a po wszystkim tylko marudzenie: „No przecież wiedziałem/
wiedziałam...”. Jednakże – egzamin, który uprawnił nas do nazwania 
siebie „Ratownikami ZHP” i do noszenia Brązowej Oznaki Ratownictwa 
Medycznego na mundurze – zdało 7 osób, ale za to nasz kursowy wyjątek 
obiecał na następnym kursie zrobić szał ;-)

 Mam nadzieję, że zachęciłam wszystkich pasjonatów oraz ludzi, którzy 
czują w sobie chęć udzielania pomocy, zwłaszcza tej pierwszej pomocy. 
W najbliższym czasie, tj. w styczniu będzie organizowany kolejny kurs 
HSR, podobny do tego wyżej opisanego. Zachęcam Was wszystkich – nie 
dla odznaki, lecz dla zdobycia wiedzy, która kiedyś może uratować ludzkie 
życie. Do tego wspomnienia z kursu – są niezapomniane 
 Aby móc uczestniczyć w 40-godzinnym kursie (tj. dwa weekendy) 
należy mieć     16 lat (ale mogą być wyjątki od tego wymogu, w zależności od 
zasług), posiadać Przyrzeczenie Harcerskie i opłacone składki harcerskie. 

 Drodzy Harcerze i Harcerki! Drużynowi i Drużynowe! Pytajcie o kurs  
członków komendy hufca bądź też zapraszam do odwiedzania strony 
naszej chorągwi:

http://www.lubuska.zhp.pl

Tam w najbliższym czasie pojawi się informacja o kolejnym kursie HSR. 
Serdecznie pozdrawiam i zachęcam.

pwd. Emilia Pieńko
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W Y D A R Z E N I A

Wyprawa na Kresy
„Ojczyzna przodków”
List do naszych przyjaciół

 W dniach 13.10 do 18.10.2010 roku miała miejsce wyprawa 
przedstawicieli Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-
Wschodnich z Żar oraz przedstawicieli Żarskiego Hufca Związku 
Harcerstwa Polskiego m.in.: hm. Mirosława Zengiela /Prezes Oddziału 
TMLiKP-W w Żarach, Komendant Hufca ZHP Żary/, hm. Sławomira 
Pawłowicza i dh Jarosława Tomczaka. Powodem zaproszenia i udziału 
w uroczystościach było otwarcie i poświęcenie Drogi Krzyżowej na Świętej 
Górze przy para ii katolickiej w Połopanówce. Wyjazd wynikał z naszej 
wieloletniej współpracy, datującej się od 2002 roku, kiedy to w marcu 
byliśmy zaproszeni przez Prezesa Polskiego Towarzystwa Kulturalno-
Oświatowego prof. dr hab. Henryka Strońskiego oraz księdza kanonika 
Andrzeja Maliga do Tarnopola. Nasz pierwszy pięcioosobowy tygodniowy 
pobyt grupy instruktorskiej z żarskiego Hufca ZHP zaowocował tym, 
że nawiązaliśmy stałą systematyczną współpracę, która trwa do chwili 
obecnej. W ramach tej współpracy przyjęliśmy na nasze obozy letnie 
w Sosnówce Górnej k/Karpacza, Świbnej oraz na zimowiskach w Krakowie 
łącznie 298 osób. Należy podkreślić duży wkład inansowy ze strony Senatu 
Rzeczypospolitej, gdzie systematycznie rokrocznie uzyskujemy dotację 
na przyjęcie 20-40 młodych ludzi polskiego pochodzenia lub mających 
polskie korzenie na naszych obozach i zimowiskach w kwocie 10 – 22 
tysięcy złotych. Są to koszty w granicach 35-60 % ceny obozu. Pozostałe 
kwoty uzyskujemy od naszych przyjaciół, sympatyków i sojuszników 
oraz Kresowiaków zamieszkujących nasz żarski powiat. Przykładem jest 
rok obecny w którym uzyskaliśmy dotacje na nasz wniosek w wysokości 
22148 złotych dla 40 uczestników lecz ostatecznie w dwutygodniowym 
obozie uczestniczyło 57 osób! Dodać należy, że w trakcie obozu gościliśmy 
grupę 42 osobową z Czerniowiec z proboszczem ks. Sapalskim, którzy 
zorganizowali wycieczkę po Polsce, goszcząc u nas kilka dni. Naszym 
wspólnym sukcesem Senatu RP, naszych przyjaciół i naszym m.in. kadry 
instruktorskiej merytorycznej i gospodarczo-organizacyjnej Związku 
Harcerstwa Polskiego Hufca Żary jest, że wielu z uczestników obozów 
i zimowisk uczy się intensywnie języka polskiego, poznając kulturę, obyczaje 
i zwyczaje ojców i dziadów. Aktywnie uczestniczy w spotkaniach sobotnio-
niedzielnych w polskiej szkole w Tarnopolu, o czym z dumą poinformował 
nas obecny prezes Towarzystwa Pan Piotr Fryz, którego pragnę serdecznie 
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pozdrowić i życzyć Mu i Wam, nasi kochani przyjaciele, wiele sił i zapału. 
Twierdzę, że po ostatnim letnim obozie zwiększyła się liczba uczestników 
nauki języka polskiego o ponad 60 osób. We wspomnianych zajęciach 
systematycznie uczestniczy 192 osoby, ucząc się w kilku grupach 
językowych. Wielka jest tu zasługa Pani nauczycielki, którą serdecznie 
pozdrawiamy. W trakcie rozmowy z uczestnikami naszych wspólnych zajęć 
letnio-zimowych, z wielką satysfakcją poinformowano nas, że kilkunastu 
uczestników uczy się na polskich uczelniach w Olsztynie w Sanoku i we 
Wrocławiu oraz na uczelniach krakowskich w Katowicach oraz Żarach. Dla 
wielu z nich przyjazd do Polski jest wielkim wyróżnieniem w środowisku, 
które ich wyróżnia za pracę na rzecz Towarzystwa, para ii, m.in. pomagają 
przy sprzątaniu grobów, przygotowując programy patriotyczne z okazji 
świat, rocznic państwowych wynikających z polskiej historii i tradycji. 
Będąc kilkakrotnie w Tarnopolu, Starym Skałacie, Krzemnieńcu, Lwowie 
w tym roku szczególnie można było usłyszeć wiele bardzo pochlebnych 
ciepłych słów pod adresem młodzieży uczestniczącej w wyjazdach do 
Polski. Myślę, że jest to wynik kilkuletnich wyjazdów, w trakcie których 
uczymy młodzież w czasie zajęć na obozie języka polskiego, literatury, 
kultury, ognisk, kominków, gier i zabaw. Przeprowadzamy liczne rozmowy 
i dyskusje na temat odpowiedniej postawy i wrażliwości na piękno, 
tradycję i wielokulturowość wynikającą z kilkuwiekowej polskiej historii 
i dorobku w wielu dziedzinach. Polska jawi się Im jako kraj, w którym by 
chcieli studiować, żyć, a przynajmniej od czasu do czasu móc zwiedzić ten 
kraj marzeń rodziców – ojców i dziadów.
 Kraków – Wrocław – Częstochowa – Zielona Góra – Żary – Żagań – 
Świbna czy pobyt w Niemczech, w Bad Muskau jest możliwy i realny dzięki 
naszemu wspólnemu projektowi, któremu na imię „Ojczyzna Przodków”. 
Znamienne jest, że będąc w siedzibie Towarzystwa w Tarnopol,u w jednej 
z sal, gdzie odbywają się zajęcia wisi gazetka ze zdjęciami z ostatniego 
pobytu w Polsce, na obozie w Świbnej w dniach 01-14.07.2010 roku z czego 
jesteśmy bardzo dumni. Pośrodku napis: „Obóz możliwy dzięki dotacjom 
z Senatu Rzeczypospolitej”. Myślę w najbliższych tygodniach opracować 
materiał tekstowy i fotogra iczny na temat naszej ośmioletniej współpracy. 
Po latach stwierdzam, że jest to jedyna i skuteczna droga na budowanie 
polskiej młodej inteligencji tam na wschodzie, która ma w chwili obecnej 
możliwość się uaktywnić i funkcjonować w życiu społeczno-politycznym 
lokalnego środowiska. Podkreślić również należy ich żal, ze nasza pomoc 
często kończy się na Lwowie.
 Na koniec pragnę za ostatnią gościnę w imieniu naszej trójki podziękować 
Pani Ludmile Rybickiej, jej cudownej, kochanej mamusi, utalentowanej 
córeczce. Szkoda, że nie mogliśmy spotkać się z mężem i go poznać. Myślę, 
że następnym razem. Prezesowi Piotrowi z małżonką.
 W drugiej części naszego pobytu byliśmy w Starym Skałacie o czym 
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piszę w drugim liście. Jeżeli uważacie za stosowne proszę odczytać na 
zebraniu. Pozdrawiamy. Z Bogiem. Do miłego i szybkiego zobaczenia. Może 
w styczniu – lutym w Krakowie na zimowisku w 2011 roku. Mający Was 
w sercu żarscy Kresowianie. 

            Komendant Żarskiego Hufca Harcerzy – Prezes Koła TMLiKP-W
hm.  Mirosław Zengiel 

Otwarcie Drogi Krzyżowej
w Połopanówce
List do naszych przyjaciół w Tarnopolu, Starym 
Skałacie, Połopanówce i Niesiółce.

 Środowisko żarskiego powiatu jest znane z dużej aktywności na 
rzecz Kresowiaków tak licznie mieszkających w wyniku decyzji wielkich 
mocarstw budujących nowy porządek terytorialny w tej części Europy 
po drugiej wojnie światowej. Komenda Hufca ZHP Żary od 2002 roku 
nawiązała ścisłą współpracę z księdzem kanonikiem Andrzejem Maligiem 
proboszczem para ii w Tarnopolu oraz prezesem Polskiego Towarzystwa 
Kulturalno-Oświatowego w Tarnopolu profesorem dr hab. Henrykiem 
Strońskim. W kolejnych latach współpraca rozwinęła się na teren 
województwa tarnopolskiego. Nawiązaliśmy ścisłą współpracę z para ią 
rzymsko-katolicką w Draganówce z księdzem proboszczem Krzysztofem 
Pasykiem oraz księdzem proboszczem Wojciechem Bukowcem 
w Starym Skałacie. W czasie ośmioletniej współpracy dzięki wsparciu 
inansowemu ze strony Senatu RP, ludziom dobrej woli, darczyńcom, pracy 

wolontariackiej kadry instruktorskiej żarskiego hufca ZHP przyjęliśmy 
grupę ok. 300 osób młodzieży polskiej o polskich korzeniach na naszych 
obozach i zimowiskach w Świbnej i Krakowie. Dlatego zaproszenie nas 
przez ks. W.Bukowca na otwarcie Drogi Krzyżowej w Połopanówce było 
dla nas miłym zaskoczeniem. W pielgrzymce na Kresy, jak ją nazywali 
uczestnicy, wzięli licznie udział mieszkańcy Sądeccyzny i Limanowszczyzny 
oraz z Grybowa w uroczystości poświęcenia Drogi Krzyżowej na Świętej 
Górze w Pałopanówce oraz trzyosobowa grupa z Żar. To para ia pw. św. 
Jana Strzemię w Starym Skałacie, położona koło Tarnopola, w archidiecezji 
lwowskiej na zachodniej Ukrainie. Uroczystość miała charakter ekumeniczny 
w dniu 18.10.2010 roku. Stacje Drogi Krzyżowej w plenerze poświęcili: 
abp Mieczysław Mokrzycki, metropolita archidiecezji lwowskiej i władyka 
Włodzimierz z Kijowskiej Cerkwi Prawosławnej. Pomimo deszczu i zimna 
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w uroczystości wzięły udział 
tłumy ludzi: miejscowych 
Ukraińców i Polaków oraz 
wielu gości z Polski. Z ust 
patriarchów obu wyznań padły 
doniosłe słowa o pojednaniu 
polsko-ukraińskim na gruncie 
Ewangelii. Było to wielkie 
święto dla obu nacji oraz 
kościoła rzymsko-katolickiego 
i cerkwi prawosławnej o czym 
świadczyły kilkutysięczne 
tłumy wiernych.

 Droga Krzyżowa w Połopanówce jest dziełem ks. proboszcza Wojciecha 
Bukowca, pochodzącego ze Żmiącej na Limanowszczyźnie, któremu przez 
ostatnie 2 lata pomagał w pracy duszpasterskiej w Starym Skałacie ks. prałat 
Marian Stepień, emerytowany proboszcz para ii w Trzetrzewinie. W tym 
dziele mają swój udział sądeczanie i limanowianie (szczególnie z Laskowej), 
stąd tak ich liczna obecność w niedzielę w Starym Skałacie. Figury do 
poszczególnych stacji Męki Pańskiej przyjechały na Ukrainę z Polski. Sama 
droga, igury robią na uczestnikach wielkie wrażenie – postacie wielkości 
człowieka, wykonane z brązu, przedstawiając bohaterów sprzed dwóch 
tysięcy lat, czynią nas uczestnikami tamtych wydarzeń mających w historii 
chrześcijaństwa najwyższy wymiar duchowy i religijny. Jeżeli uwzględnimy, 
że nieopodal, w odległości 150 metrów, stoją obok siebie dwie świątynie 
tj kościół rzymsko-katolicki i cerkiew prawosławna. A dalej jest źródło 
świętej wody, znane na całą okolicę od kilku stuleci. To tutaj biorą swój 
początek pobliskie góry. Wszystko to razem ma wyjątkowy wpływ na osobę, 
która modląc się w kilkutysięcznym tłumnie doznaje wyjątkowych przeżyć 
i uniesień duchowych. Prezesem Towarzystwa jest Pan Jerzy Kamiński – 
nauczyciel, poeta piszący do kilku czasopism. Był w Świbnej i znam Go 
bardzo dobrze. Przez 10 lat księdzem proboszczem był Wojciech Bukowiec, 
który jest przeniesiony do Sambora. Wielce zacny człowiek – duszpasterz, 
który zaskarbił sobie za te lata posługi duszpasterskiej wielkie uznanie 
wśród miejscowej ludności, która nie może się pogodzić z tym że Go już nie 
będzie. Trudno będzie „nowemu”. Taka wola Boska. Życie toczy się dalej.                                              

hm. Mirosław Zengiel
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VIII Chorągwiana 
Gra Ratownicza 
 W Zielonej Górze, w dniach 22-24 października 2010 roku odbyła 
się już VIII Chorągwiana Gra Ratownicza organizowana przez Harcerski 
Klub Ratowniczy Chorągwi Ziemi Lubuskiej. Zjechali się na nią ratownicy 
i pasjonaci z całej chorągwi. Również jako goście zaproszeni zostali 
ratownicy z Akademii Medycznej z Wrocławia.
 Gra toczyła się pewną fabułą: Wielka podróż na zdobycie szczytu Mont 
Blanc. Ekipa poznała się w Internecie i razem wyruszyli ku spełnieniu 
swoich marzeń. Jednakże po powrocie nic już nie było takie samo. Według 
opowieści koleżanki Anny – jednej ze zdobywczyni szczytu – stali się 
oni smętni i zamyśleni, zupełnie nie do poznania. Następnie ginie jeden 
ze znajomych (w wypadku samochodowym), a inna znajoma popełnia 
samobójstwo. Anna zwierzyła się swojej przyjaciółce, że jest pewna że 
to nie jest przypadek, Zyta nie odebrałaby sobie sama życia. Chce ostrzec 
swoich przyjaciół, jednakże znika. Jej przyjaciółka opowiedziała nam tę 
historię i poprosiła o pomoc. Na wstępie pokazała nam jedyne poszlaki, jakie 
były w domu Anny – sprawozdanie z wyjazdu umieszczone w Internecie, 
zdjęcia z wyjazdu i akty zgonów znajomych. Najbardziej zainteresował nas 
fakt, że w tekście była mowa o 8 osobach, z czego tylko 5 weszło na sam 
szczyt, natomiast na jednym ze zdjęciu pojawiło się 9 osób wyraźnie ze 
sobą zaprzyjaźnionych. Z ogromnym zaciekawieniem, co nas dalej czeka 
położyliśmy się spać.
 Kolejny dzień był jedną wielką zagadką, a każde jej ogniwo pomagało 
nam dojść do odkrycia prawdy, co się wydarzyło na szczycie. Otóż 
w każdym miejscu zdarzenia, do którego się udawaliśmy wydarzył się 
wypadek – porażenie prądem, upadek z wysokości, potrącenie rowerzysty, 
zawał serca, powieszenie czy atak astmy doprowadziły nas do bloku, gdzie 
znaleźliśmy sprawcę tych wszystkich wypadków i „samobójstw” Okazał się 
to ta 9 osoba na zdjęciu, jeden ze współtowarzyszy podróży      – Beniamin. 
Inni, przytomni towarzysze wypadu na górę, gdy byli pytani o tę 9 postać 
omijali temat bądź odsyłali nas do kogoś innego, z wielkim przerażeniem 
w oczach. Okazało się, że podczas podróży Beniamin złamał nogę. Byli na 
tyle daleko w trasie, że ekipa postanowiła pozostawić kolegę w górach 
na pewną śmierć, chociaż mu obiecali, że wrócą po niego. Niestety, nie 
wrócili. Beniamina znaleźli turyści i wezwano pogotowie lotnicze. Lecz 
kiedy zobaczył on w Internecie opis zdobycia przez jego „przyjaciół” 
szczytu zorientował się o ich zamiarach. Postanowił się na nich wszystkich 
zemścić i upozorował ich samobójstwa bądź wypadki. W jego mieszkaniu 
zastaliśmy go pijanego, leżącego w szkle po pobitych butelkach. Udzielając 
mu pierwszej pomocy rozwiązaliśmy jego zagadkę, przez co wskazał 
nam miejsce ostatniej swojej o iary, najbardziej znienawidzonego przez 
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niego – Filipa, który w myśl zbrodni Beniamina, zaczadził się w swoim 
samochodzie, który miał „przypadkiem” uszkodzoną jakąś część silnika. 
Oczywiście zarówno jemu, jak i innym poszkodowanym udzieliliśmy 
pierwszej pomocy, a potem udaliśmy się do szkoły, gdzie podczas 
wieczornych zajęć poznaliśmy dokładnie fabułę (pomimo, że sami wiele 
odkryliśmy warto to było sklecić w jakąś całość;-) oraz omówiliśmy 
konkretne postępowanie przy udzielaniu pierwszej pomocy w tych 
przypadkach z gry. Poznaliśmy też ludzi, którzy naprawdę przeżyli wyprawę 
na Mont Blanc i zdobyły ten szczyt. Ich historia, poparta fotogra iami 
pokazała nam, że przy odrobinie chęci i wytrwałości w działaniu każdy 
z nas może podjąć się takie wyzwania jakim są wysokie, bo powyżej 4000 
m.n.p.m. szczyty. 
 Kolejnym zaskoczeniem dla nas była wieczorna pozoracja, którą 
prowadzili „szefowie” grup. Był to (oczywiście rzekomy;) wypadek 
samochodowy z potrąconym pieszym. Samochód był zamknięty, więc 
na miejsce przybyła Ochotnicza Straż Pożarna z Raculi i rozebrali 
samochód na części pierwsze, dzięki czemu mogliśmy się dostać do osoby 
poszkodowanej. 
 Po tym wielkim show odbyło się, jak to zwykle bywa, dla chętnych 
śpiewogranie.
 Na grę pojechałam razem z ekipą z 4 Drużyny Harcerskiej „Feniks” im. 
Aleksandra „Kamyka” Kamińskiego z Żagania, za co jestem im wdzięczna, 
ponieważ gdyby nie oni, w ogóle nie przyjechałabym z miejsca moich 
studiów na tę grę. Oczywiście wspomnę, że pierwsze dwa miejsca zajęły 2 
grupy z Akademii Medycznej z Wrocławia, natomiast III miejsce należało 
do naszej grupy – „Aniołków Alana”, czym szczycimy się bardzo. Jednakże 
z powodu powrotu do domu nie mogłam uczestniczyć w uroczystej chwili 
wręczenia nagród. Chciałabym również podziękować za organizację tejże 
gry. 
 Zachęcam wszystkich zainteresowanych do gry – ale to już w następnej 
edycji gry ;-)

pwd. Emilia Pieńko
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1 listopada 2010 w Lubsku.
 Jak co roku, 1 listopada 2010r., harcerze i zuchy z drużyn GUMISIE 
I DRAGONI- SP3 Lubsko oraz drużyna z SP 2 Lubsko pełniły wartę przed 
Grobem Nieznanego Żołnierza i obelisku poświęconym Sybirakom. 
Dla wszystkich było to wielkie wyróżnienie.Pogoda była piękna. Nasze 
mundury wyglądały wspaniale i budziły zainteresowanie przechodzących. 
Rodzice pokazywali swoim dzieciom i z dumą mówili, że kiedyś też byli 
harcerzami. Starsi mieli łzy w oczach i niejednokrotnie słyszeliśmy z ich ust 
słowo: dziękuję. Było to bardzo wzruszające. Dobrze, że harcerstwo budzi 
takie reakcje.

phm. Danuta Modrzejewska
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Święto Zmarłych
 Druhny i Druhowie!
 Jak co roku z początkiem listopada udajemy się na groby swoich bliskich 
celem uporządkowania wszystkiego co znajduje się wokół nich. I tak było 
tym razem. Oprócz systematycznych porządków mięliśmy okazję chociaż 
przez chwilę zatrzymać się przy swoich najbliższych z rodziny, przyjaciół 
i znajomych. Przez moment mogliśmy powspominać swoich „kompanów”, 
którzy z nami przemierzali tak wspaniałą drogę życia. Nie zabrakło również 
wspomnień o Naszych druhach z którymi  zdobywaliśmy nie jeden szczyt 
gór, a może nawet szczyt Naszych własnych ludzkich możliwości. Chociaż 
to jeden dzień taki w roku ale wiele mówiący. Mogliśmy zatrzymać się na 
chwilę przy ich grobach, zapalić znicz na znak pamięci o nich, i przede 
wszystkim wspomnieć te najlepsze wydarzenia ze wspólnej wędrówki. 
 Oni zawsze zostają w Naszej pamięci, a ich historia jest ciągle żywa 
w gawędach opowiadanych przez instruktorów Naszego hufca, niegdyś 
wspólnie przemierzających te same ścieżki życia.
 Na zawsze pozostaniecie w Naszej pamięci.

CZUWAJ!

Zuchy, harcerze, wędrownicy i instruktorzy hufca Żary

Biwak
5-6 listopada 2010

 Zaczyna się weekend. Piątek godzina 17:00. Zbieramy się w Dworze 
Leśnym, w Świbnej. Jest to miejsce, do którego  wraca każdy, bez względu na 
wiek. Tego weekendu na biwaku były drużyny: 2DSH „Nirvana” z Bieniowa, 
1JDSH im. Tadeusza Kościuszki z Jasienia i 40DH „Korczaki” ze Złotnika. 
Byli również harcerze uczestniczący w kursie drużynowych.  

Piątek-1 dzień
Po wyznaczeniu pokoi i rozpakowaniu walizek poszliśmy wynosić materace 
i koce z pokoi przeznaczonych do remontu. Męska część  biwakowiczów 
rozebrała boazerię, zgodnie z zaleceniami inspektora ze straży pożarnej. 
Następnie poszliśmy na kolację, którą wszyscy ze smakiem zjedli. Późnym 
wieczorem wyszliśmy na dwór. Było miło spacerować między drzewami 
w ciemną noc (oczywiście na terenie ośrodka). Gdy zrobiło się naprawdę 
późno, musieliśmy zrobić wieczorną toaletę, a później pójść spać (mimo, iż 
nikt spać nie chciał). 
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Sobota-2 dzień
Rankiem była pobudka. Oczywiście nikomu nie chciało się wstawać. Kiedy 
jednak wstaliśmy, zaspani poszliśmy na śniadanie. Przed południem 
mieliśmy czas wolny, po obiedzie druh Piotr Brudny zaprowadził nas na 
stary cmentarz niemiecki. Próbowaliśmy odczytywać napisy, ale było 
ciężko. Pomniki były bardzo zarośnięte. Około godziny 17:00 wróciliśmy do 
Leśnego Dworu. Przygotowaliśmy kolację i zjedliśmy ją. Później przyszedł 
czas na pakowanie się, pożegnanie i wyjazd. Było nam smutno, że musimy 
się rozstać.
Kiedyś pewna osoba zapytała mnie: „ Po co tam jedziesz? W tym lesie nic 
ciekawego nie ma.” Jesteśmy my, harcerze. Leśny Dwór nie jest hotelem 
pięciogwiazdkowym i nigdy nie będzie, ale ma swój urok i moc przyciągania.      

Aleksandra Bury

Zakończenie Kursu 
Drużynowych
W dniach 05-07. 11. 2010 odbyło się w Świbnej zakończenie kursu 
drużynowych. Atrakcji nie zabrakło, nie zabrakło również zajęć  oraz 
wery ikacji wiedzy. Co prawda nie wszyscy uczestnicy kursu mogli dotrzeć 
na ostatnie zajęcia ale emocji nie zabrakło. 
          W piątek spotkaliśmy się już o godzinie 18.00. I od razu zabraliśmy się 
do pracy. Na dobry początek odbyła się zbiórka pokazowa przeprowadzona 
przez phm Marcina Tura. Po zbiórce czas był do dyspozycji kursantów. 
To oni na tym spotkaniu mieli wykazać się zdobytymi umiejętnościami 
i przeprowadzić na grupie przygotowanie zbiórki. Niektórzy nie mieli 
łatwo, ponieważ przygotowali zbiórki w terenie a ze względu na pogodę 
musieli je zmody ikować i dostosować do warunków i pomieszczenia. Jak 
przystało na dobrych drużynowych kursanci nie mieli z tym najmniejszego 
problemu. Kursanci bawili się świetnie na pierwszej zbiórce na temat 
wery ikacji wiedzy z symboliki, stopni, sprawności i funkcji. 
Po kolacji odbyły się zajęcia z bezpieczeństwa drużyny zarówno na 
zbiórkach jak i na wszelkiego rodzaju wyjazdach. 
Następnego dnia, już od rana, odbywały się zbiórki przygotowane przez 
kursantów. Nie zabrakło zbiórek o Szarych Szeregach, pierwszej pomocy, 
bohaterze drużyny, święcie pieczonego ziemniaka, zbiórce tematycznej, na 
której realizuje się zadania na sprawność zuchową. Po przeprowadzeniu 
i omówieniu wszystkich zbiórek nastąpił czas na wery ikacje wiedzy 
kursantów, oczywiście w formie zabawowej, bo jakże inaczej. Wszystkim 
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poszło wspaniale – widać kursanci nabyli sporo wiedzy i umiejętności. 
W końcu przyszedł czas na upragniony wypoczynek. Po stresującej 
wery ikacji wiedzy uczestniczki dostały zaproszenie do świbniańskiego 
salonu SPA. Tam mogły się zrelaksować i poświecić chocby 5 minut 
dla siebie. Przy muzyce relaksacyjnej i nałożonej maseczce spożywały 
bezalkoholowe drinki i wysłuchały motywujących słów. 
Po relaksie odbyło się nieo icjalne zakończenie kursu, na którym nie 
zabrakło pląsów, zabawy i dobrego jedzenia oraz niesamowitych 
średniowiecznych kreacji. Po części nieo icjalnej odbyło się w niesamowitej 
scenerii i atmosferze przyrzeczenie harcerskie dh Anny Parcianko oraz apel 
podsumowujący kurs na którym komendant hufca wręczył uczestniczkom 
zaświadczenia o ukończeniu kursu. W tak miłej atmosferze rozjechaliśmy 
się do domów. Myślę, że jeszcze nie raz spotkamy się na harcerskim szlaku. 

phm. Katarzyna Jarosz

11 listopada 2010 w Lubsku
 
 11 listopada przypada Święto Niepodległości Polski. Jednym z głównych 
założeń harcerstwa jest patriotyzm. 
 W tak ważnym dla Polaków dniu, harcerze i zuchy z naszej szkoły, 
brali udział w miejskich obchodach tego święta. Na placu przed ratuszem 
miejskim odbyło, się uroczyste wciągnięcie lagi państwowej na maszt 
i przemarsz do kościoła Mariackiego na mszę świętą. Następnie ulicami 
naszego miast przeszliśmy pod Obelisk ku czci poległych o odzyskanie 
niepodległości. Wystawiona została honorowa warta. Przedstawiciele 
harcerzy z Lubska złożyli kwiaty. 
 W uroczystościach brała udział kompania wojska polskiego, co czyniło 
je jeszcze bardziej podniosłymi.
 Na zakończenie w LDK zaprezentowano część artystyczną.

phm. Danuta Modrzejewska
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Zbiórka Harcerska „Krótko 
o niepodległości Polski” 
 13 listopada 2010 roku 24 Drużyna Harcerska „Lampart” zebrała 
się wspólnie na zbiórce, podczas której zapoznała się bliżej ze Świętem 
Niepodległości. Harcerze na wstępie otrzymali kilka wskazówek oraz 
wprowadzenie do zbiórki. 
 Przenieśli się w czasie do roku 1795, kiedy właśnie dokonano ostatniego 
rozbioru Polski. Polska przestała istnieć na mapie, lecz nigdy nie przestała 
istnieć w sercach patriotów. Jednakże, jakby to było mało, zdrajcy ukryli 
tajną lagę naszej ojczyzny, którą zamierzali wydać w ręce okupantów wraz 
z danymi o tajnym, konspiracyjnym nauczaniu języka polskiego. Wybrane 
osoby (harcerze będący na zbiórce) mają za zadanie odnaleźć lagę i złapać 
zdrajcę, ryzykują przy tym życie. Najpierw jednak zostali oni sprawdzeni 
pod kątem karności i posłuszeństwa. Gdy zyskali zaufanie otrzymali 
dokumenty z nowymi nazwiskami, których musieli się nauczyć. Wraz 
z nimi była również mapa, która przedstawiała Polskę przed zaborami 
i podział naszego państwa. Do tego klucz do zadań – hasło, na które mieli 
reagować łącznicy, którzy posiadali kolejne zaszyfrowane wskazówki do 
miejsca ukrycia lagi. Za każdym razem gdy wykonali zadanie otrzymywali 
kolejną część zaszyfrowanego miejsca i wskazówkę, gdzie mogą znaleźć 
kolejnego łącznika. Następnie tę wskazówkę musieli spalic, gdyż zostali 
by posądzeni o zdradę. Ważnym elementem było przemieszczanie się 
w sposób niewidoczny dla ‘cywili’.
 Wysłańcy zawalczyli z historią, odpowiadając na pytania, poznali 
polskich wieszczów oraz recytowali hymn Polski, po drodze na następny 
punkt zostali złapani przez policję i zostali przepytani ze swoich nowych 
nazwisk, oczywiście nie obyło się bez musztry i kilkukrotnego „padnij, 
powstań!”, ale po wykonaniu wszystkich komend policjanta mogli się 
spokojnie oddalić na kolejny punkt. Tam musieli złapać zdrajcę, który, 
niestety, zdążył ukryć lagę i skraść informację o następnym wysłanniku, 
jednakże poddał się szybko, gdy go ściągnęli z drzewa :) Na ostatnim 
punkcie otrzymali zaszyfrowany list, w którym wzywano wszystkich 
Polaków do broni, gdyż wraz z całą wędrówką mijał czas i nastawał rok 
1914, a z nim wraz wojna. Po rozszyfrowaniu wysłannicy udali się na 
Wieżę Głodową w parku, gdzie na nich czekali ukryci zdrajcy pilnujący 
lagę. Jednakże szybko stracili życia (bibułkę ;), a laga została odnaleziona, 

a przy niej słodka nagroda dla patriotów i nie tylko. 
 Po zawiązaniu kręgu i serdecznych podziękowaniach za pomoc przy 
zbiórce i uczestnictwo dyskutowaliśmy na temat: „Co znaczy być patriotą 
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w czasach, gdy nie trzeba przelewać krwi za kraj?” i wspólnie doszliśmy do 
wniosku, że trzeba starać się, aby każdy dzień był lepszym niż go zastaliśmy, 
a miłość do kraju będzie wpojona w naszych sercach. Przy „Bratnim Słowie” 
i iskierce puszczonej w kręgu drużyny pożegnaliśmy się po to, aby niedługo 
znów się przywitać. 

pwd. Emilia Pieńko

„Diablikowe Andrzejki” 
 
 24 listopada 2010 r. odbył się w naszej drużynie wieczór wróżb 
andrzejkowych. Zaprosiliśmy na tę uroczystość zaprzyjaźnioną grupę 
chłopców z naszego internatu. Jak zwykle rozpoczęliśmy  zbiórkę musztrą. 
Dużo jeszcze ćwiczeń przed nami, ale robimy ogromne postępy. Następnie 
usiedliśmy w kręgu przy zapalonych  świecach  i posłuchaliśmy krótkiej 
gawędy na temat zwyczajów związanych z Andrzejkami. Każdy z nas mógł 
się podzielić swoją wiedzą na ten temat. Później pośpiewaliśmy sobie 
troszkę, przypomnieliśmy sobie znane już pląsy i nauczyliśmy się nowego. 
Naszym gościom się to bardzo podobało - chętnie z nami śpiewali i pląsali. 
I co się okazało? Niektórym szło bardzo dobrze.
 Wreszcie nastał czas na najważniejszy punkt zbiórki – wróżby. 
Rozpoczęliśmy od chyba najbardziej popularnej, czyli lania wosku przez 
ucho od klucza. Jakież to kształty nam powychodziły. Jednych czekała długa 
podróż na kontynent afrykański, a innych życie miało być usłane różami. 
Nasza wyobraźnia działała na najwyższych obrotach, by móc odgadnąć co 
przedstawia woskowa forma.
 Następną wróżbą były „Kubki przyszłości”. Dowiedzieliśmy się czy 
będziemy bogaci, czy weźmiemy ślub albo może zostaniemy osobami 
duchownymi. Było dużo śmiechu. Na końcu chcieliśmy się dowiedzieć kto 
z naszego grona pierwszy wyjdzie za mąż lub ożeni się. Odbyła się więc 
kolejna wróżba – tzw. „Wychodzenie butów za próg”.
Przy tak wspaniałej zabawie czas zbiórki upłynął nam błyskawicznie. 
Bawiliśmy się super, a przy okazji spośród naszych gości kilku zgłosiło chęć
wstąpienia do naszej drużyny. 

                                       dh Katarzyna Gruber
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Zbiórka Harcerska
 Dnia 23.11.2010r. odbyła się pierwsza zbiórka zastępu starszego 
męskiego w naszej drużynie. Była to zbiórka organizacyjna i zapoznawcza. 
Siedząc w kręgu rzucaliśmy do siebie piłką, a każdy, kto złapał musiał 
opowiedzieć coś o sobie. Zwykle było to krótkie przedstawienie się, 
opowiedzenie o swoich zainteresowaniach, ulubionych rzeczach, np. 
kolorze czy też ulubiony rodzaj muzyki. Wspólnie pobawiliśmy się jeszcze 
i w wesołych nastrojach, po lepszym zapoznaniu się rozeszliśmy się po 
zawiązaniu kręgu. Choć wiele osób nie było panowała bardzo sympatyczna 
atmosfera, która z pewnością zaowocuje nie tylko dobrą współpracą, ale 
i przyjaźnią, która wspólnie nas poprowadzi po harcerskim szlaku.

Trop. Agata Jowtuch

Andrzejki
 25 listopada jak co roku spotkaliśmy się z uczniami Szkoły Podstawowej 
w Złotniku na andrzejkowym wieczorze dyskotekowym. Oprócz 
tradycyjnych tańców było wiele atrakcji. Jak to w andrzejki bywa, każdy 
mógł skorzystać z andrzejkowych wróżby i dowiedzieć się co go czeka 
w przyszłości. Nie zabrakło również zabaw oraz suto zaopatrzonego bufetu. 
Zuchy wraz z Kamilem spisały się na medal. Sprzedały wszystkie artykuły 
z bufetu co było ukoronowaniem i potwierdzeniem ich umiejętności 
nabytych przy zdobywaniu sprawności „Sprzedawca”. 

 40 DH Korczaki

25grudzień 2010



W Y D A R Z E N I A

Andrzejkowy Biwak 
 W dniach 26 – 28 odbył się w Ośrodku „Leśny Dwór” w Świbnej 
andrzejkowy biwak, w którym uczestniczyły po raz pierwszy nasze zuchy. 
W piątek, jako pierwsze, pojawiły się w Ośrodku przejęte tym co ich 
będzie czekać. Po zakwaterowaniu i zapoznaniu się z ośrodkiem i jego 
regulaminem przyszedł czas na świecowisko, na którym poznawaliśmy 
się wzajemnie i integrowaliśmy się z innymi drużynami z naszego hufca. 
Oprócz naszych zuchów były tam drużyny z Mirostowic Dolnych, Trzebiela, 
Jasienia i Bieniowa. Zabawy trwały do 22. 
 W sobotę już od rana był ruch i zamieszanie. Do ośrodka przybyła 
druhna Helena Mużyłowska, która przygotowała zajęcia dla zuchów. Po 
smacznym śniadaniu zuchy wyruszyły na poszukiwanie dh Kasi, robiąc przy 
okazji zwiad terenowy w okolicach ośrodka. Po odnalezieniu drużynowej 
wróciliśmy razem do budynku i odbyły się zajęcia z rozpisywania planu 
zbiórek cyklicznych. Zuchy bawiły się w organizatorów i planowały jak 
powinny wyglądać zajęcia przy zdobywaniu sprawności „Ptasi opiekun”. 
Wygłodniali poszliśmy na obiad. A po obiedzie chwila odpoczynku i kolejne 
zajęcia z tworzenia proporców i totemów. A później przygotowania do 
wieczornego balu andrzejkowego. Po kolacji przyszedł czas na bal a na nim 
andrzejkowe wróżby jak tradycja nakazuje. Zabawa trwała do godziny 22. 
Zmęczeni, ale z wesołymi minami i workiem nowych doświadczeń wszyscy 
udali się do swoich pokoi na wieczorny odpoczynek. 
 W niedzielny poranek po śniadaniu już pierwsze zuchy odjeżdżały do 
domu. Pozostali zabrali się za porządki w pokojach. Gdy wszystko wróciło 
do stanu z piątkowego dnia udaliśmy się na apel zakończeniowy. Jeszcze 
tylko wymiana telefonów, pożegnanie i powrót do domów.
 Zuchy z utęsknieniem czekają na kolejny wyjazd i poznanie nowych 
przyjaciół. 

 40 DH Korczaki

Biwak andrzejkowy
Świbna 26 – 28 listopada 2010

 W dniach 26.11 – 28.11.2010 miałyśmy przyjemność wziąć udział 
w biwaku andrzejkowym w Świbnej. Na miejsce dotarłyśmy autobusem 
wieczorem w piątek, czekała nas jeszcze droga przez las do Leśnego Dworu, 
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na szczęście bez bagaży  (zadbali o to druh komendant hm. Mirosław 
Zengiel i hm. Piotr Karalus) i nie same, lecz z naszym drużynowym. Po 
rozpakowaniu się i przydzieleniu pokoi poszłyśmy się rozejrzeć kto z nami 
będzie się bawił w Leśnym Dworze przez 3 dni. Ucieszyłyśmy się, ponieważ 
oprócz nas na biwaku było sporo innych drużyn: 1 JASIEŃSKA DSH IM. 
T. KOŚCIUSZKI z Jasienia, 20 DRUŻYNA HARCERSKA „PRZYRODNICY” 
z Trzebiela, 2 DRUŻYNA STARSZOHARCERSKA „NIRWANA” z Bieniowa, 
21 DRUŻYNA HARCERSKA „MĄDRE SOWY” z Mirostowic Dolnych, a także 
gromady zuchowe z Żar z drużynową phm. Katarzyną  Jarosz. Wieczorem 
poćwiczyłyśmy piosenki harcerskie, pobawiłyśmy się z całą grupą 
i poszłyśmy spać ciesząc się na ciekawie zapowiadającą się sobotę.
 W sobotę 27.11 Leśny Dwór odwiedziła HM. HELENA MUŻYŁOWSKA. 
Do obiadu prowadziła ona zajęcia z gromadami zuchowymi, a my wraz 
z innymi harcerzami udałyśmy się na Andrzejkowy Bieg Patrolowy. Bieg 
przygotowali harcerze z 1 JASIEŃSKA DSH IM. T. KOŚCIUSZKI z Jasienia. 
Nie spodziewałyśmy się, że będzie on aż tak długi. Było bardzo zimno, 
ale zimowy spacer po lesie sprawił nam dużo frajdy, no i z obiadu nic nie 
zostało, tak byłyśmy głodne … 
 W dobrych humorach zaczęłyśmy przygotowania do wieczoru 
andrzejkowego. Wróżki chyba lubią Świbną, bo przybyło ich aż 5. Przywiozły 
karty, szklane kule, zapałki i wiele innych dziwnych gadżetów. Nawet nie 
podejrzewałyśmy, że można z nich wróżyć... Po pomyślnych wróżbach 
nie pozostało nic innego jak tylko poprawić makijaż i przygotować się 
do dyskoteki andrzejkowej. Do późnej nocy Leśny Dwór rozbrzmiewał 
dźwiękami muzyki. Po tak wyczerpującym dniu nie  miałyśmy żadnych 
problemów z zaśnięciem, a w łóżkach już rozmyślałyśmy o tym, co nam 
przepowiedziały wróżki …
 W niedzielę rano po śniadaniu i porządkach z żalem rozstawałyśmy się 
ze Świbną, a te Andrzejki na długo pozostaną w naszej pamięci.

Dh D. Dobek, E. Pisarska i N. Wrotniak

V Sejmik Wędrowniczy 
Chorągwi Ziemi Lubuskiej
 W Zielonej Górze, w dniach 26-28 listopada odbył się kolejny, już
V Sejmik Wędrowniczy, na który zjechali się harcerze z różnych stron naszej 
chorągwi: z  Gorzowa Wielkopolskiego, Międzychodu, Nowej Soli, Słubic, 
Zielonej Góry, Żagania i nie zabrakło reprezentanta z naszego hufca. 
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 Sejmik został stworzony po to, aby społeczność wędrowników 
z Chorągwi Ziemi Lubuskiej mogła się zebrać i wspólnie podyskutować nad 
problemami, które dotyczą nas samych, jako wędrowników. W tej edycji 
sejmiku dyskutowaliśmy o problemach pomiędzy hufcem a wędrownikiem, 
omawialiśmy komentarz do Prawa Harcerskiego, przeszliśmy warsztaty, 
w których pojęliśmy, jak wielkie ma znaczenie nasza postawa co do 
wyborów, które wydają się być proste, a jednak wpływają na naszą 
osobowość. Rozmawialiśmy również z komendantem chorągwi – hm. 
Leszkiem Kornoszem i zadawaliśmy pytania dotyczące zbliżających się 
wyborów na Zjeździe Chorągwi Ziemi Lubuskiej i podjęliśmy się ważnego 
zagadnienia – kiedy kończy się wiek wędrowniczy?
Oczywiście nie zabrakło w tym wszystkim zabawy! Wspólnie wróżyliśmy 
sobie andrzejkowym zwyczajem kim będziemy  w przyszłości i kto 
pierwszy wyjdzie za mąż (choć bardzo się starałam uciekać od drzwi to 
jednak mój but jako pierwszy przeszedł przez próg ;), śpiewogrania były co 
noc, bo jakże ich by mogło zabraknąć…? No i największa atrakcja to wyjście 
na basen. 
 Podczas sejmiku towarzyszyło nam dużo dyskusji (w końcu to czas 
ponegocjowań i przekonywania do swoich poglądów), śmiechu (bo tego 
nigdy nie brakuje na takich imprezach) i pewnych ważnych przemyśleń. 
Wspólnie napisaliśmy prośby do komendantów wszystkich hufców 
o rozpatrzenie problemów, które pojawiają się na tle współpracy 
wędrownik-hu iec, a w istotnej dyskusji ustaliśmy, że wieku wędrowniczego 
nie powinno się obniżać, nawet śmiało stwierdziliśmy, że nie powinien 
mieć on konkretnej granicy. 
 Sejmik ten zjednał 30 osobową ekipę, ludzi w różnym wieku – ledwo 
co rozpoczynających wędrowanie i tych, którzy już wyszli w świat, a mimo 
wszystko nie porzucają szlaku. Nie rozumiem tylko, dlaczego jest takie małe 
zainteresowanie w naszym hufcu, jeśli chodzi o imprezy wędrownicze. 
Sama przyjechałam specjalnie z Rzeszowa, miejsca mojej aktualnej nauki, 
ponieważ mając w pamięci III Sejmik Wędrowniczy wiedziałam, że jest to 
warte przyjazdu, nawet jeśli spędziłam 10 godzin w pociągu. I nie żałuję, 
bo  zabawa była przednia, a podzielenie się doświadczeniami i nabranie 
nowych wspomnień – bezcenne chwile, które pozostaną ze mną do końca. 
 Chciałabym zaprosić żarskich harcerzy w wieku wędrowniczym, tj. 
powyżej 16 lat do brania udziału w takich imprezach. One są organizowane 
właśnie dla nas, niejako są też rozrywką, oderwaniem od bycia drużynowym, 
dają możliwość zawarcia nowych kontaktów i świeże spojrzenie na pewne 
sprawy. A wydaje mi się, że każdy z nas, będąc w Związku powinien się 
niejako angażować nie tylko w swoim środowisku, ale również ukazywać 
na forum chorągwi, zwłaszcza, że coraz rzadziej widać harcerzy z naszego 
hufca. W niedługim czasie odbędą się kolejne imprezy chorągwiane, na 
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które już serdecznie zapraszam.
 „Wyjdź w świat, zobacz, pomyśl – pomóż, czyli działaj.” – Dewiza 
Wędrownicza.

pwd. Emilia Pieńko

Sosnówka Górna
1 Zlot Kadry i Przyjaciół
05-07.11.2010

 W pierwszy weekend listopada tj. 05-07.11.2010 w Sosnówce Górnej 
spotkała się grupa 17 osób, która niejednokrotnie spędzała wakacje na 
obozach w tym niesamowitym miejscu. 
 Pomysł na takie spotkanie zrodził się już dawno temu. Chcieliśmy wrócić 
na „naszą” polanę, tęskniliśmy za jej urokiem i magią. 
 W końcu udało się i nawet deszczowa pogoda nie zepsuła nam nastrojów. 
Były wędrówki, zabawa, śpiew i wspomnienia… do białego rana. Miło było 
spotkać się z osobami, których nie widzimy na co dzień, miło pośpiewać 
z gitara przy ciepłych płomieniach ogniska, miło poczuć się jak kiedyś i 
nie martwić się o jutro. Było świetnie, wesoło i mokro a za rok znowu się 
spotkamy! Masz ochotę jechać z nami? Szczerze zapraszamy!

pwd. Joanna Bogodanowicz
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Życząc wszystkim
miłych i udanych świąt 
Bożego Narodzenia
oraz pomyślności w nowym roku,
żeby tradycji stało się zadość, 
składamy w wigilijnym 
podarunku wiersz:
 

„Bo to wielki stał się cud,
A wszelkie zło się zaćmi,
Gdy się pojedna ziemski ród
I ludzie będą braćmi.
A owa gwiazda, co tak lśni
Na jasnych niebios progu,
Niech wróży wszystkim
nowe dni
I szczęśliwego roku”
 

Komenda Hufca ZHP Żary
i Redakcja Gońca.
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Trzecie spotkanie kursu Trzecie spotkanie kursu 
01-03.10.201001-03.10.2010

Nadzwyczajny Zjazd Nadzwyczajny Zjazd 
Hufca 20.10.2010Hufca 20.10.2010
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