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Związek Harcerstwa Polskiego         Żary, dn. 08.09.2008r. 
Komendant Hufca 
im II Armii Wojska Polskiego 
w Żarach 
 
 
 

Podaję do wiadomości, że decyzją Zjazdu Nadzwyczajnego w dniu 19 maja 2008 roku 
Komendantem Hufca ZHP Żary został wybrany hm. Mirosław Zengiel, 
 z-cą ds. organizacyjnych    pwd. Sławomir Bogdanowicz 
 z-cą ds. programowych      phm. Marcin Tur 
 skarbnikiem Hufca             hm. Tadeusz Daszkiewicz 
 członek Komendy Hufca   phm. Katarzyna Jarosz ds. kształcenia 
 członkiem Komendy ds. współpracy z namiestnictwami            pwd. Sylwia Lenda 
 członek Komendy ds. logistycznych i kwatermistrzowskich       hm. Wojciech Hercik. 
 (składy Komisji Rewizyjnej i Sądu Harcerskiego bez zmian – Zjazd tych ciał nie dotyczył). 

Dziękuję ophm. Mirosławowi Wywijasowi za dotychczasową służbę na funkcji Komendanta 
Hufca. W związku z nowymi zadaniami w pracy zawodowej i zmianą miejsca pracy Życzymy 
Druhowi wiele satysfakcji w pracy zawodowej i życiu osobistym. 
 
1.1.4. Zwołuję Zlot Drużyn Nieprzetartego Szlaku w dniach 13-16.09.2008 roku w Świbnej „Leśny 
Dwór”. 
 
2.3.2. Rozwiązuje Sztab Harcerskiej Akcji Letniej w Hufcu ZHP Żary „Lato*2008” 
 w składzie: hm. Mirosław Zengiel  - Przewodniczący 
    hm. Tadeusz Daszkiewicz - Skarbnik 
    hm. Wojciech Hercik   - Członek Sztabu ds. logistycznych 
           pwd. Sławomir Bogdanowicz - Członek Sztabu ds. organizacyjnych 
    phm. Katarzyna Jarosz         - Członek Sztabu ds. programowych 
    phm. Marcin Tur          - Członek Sztabu ds. programowych. 
 
12. Pochwały. 
 Udzielam pochwały kadrze instruktorskiej za oddaną i ofiarną pracę podczas służby 
instruktorskiej tegorocznej Harcerskiej Akcji Letniej. 
 Składam podziękowania Komendantom Obozów: 

a) Łukęcin I i II turnus                     -   phm. Renacie Wleklinskiej, 
b) Świbna I turnus i Ukraina            -   hm. Mirosławowi Zengielowi, 
c) Świbna II turnus               -   hm. Wojciechowi Hercikowi. 

 
13.Inne. 
 Dzień 13 września 2008 roku ogłaszam Dniem Harcerskiego Startu w Hufcu ZHP Żary,  który 
nastąpi podczas inauguracji Regionalnego Zlotu Drużyn Nieprzetartego Szlaku. 

W nowym Roku Harcerskim 2008/2009 składam zuchom, harcerzom, kadrze instruktorskiej jak 
najserdeczniejsze życzenia. Życzę śmiałych ambitnych planów, wzorowej  realizacji i wiele 
satysfakcji w pracy wychowawczej i życiu osobistym. 
 
                 
 
 

 
hm. MIROSŁAW ZENGIEL 
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Związek Harcerstwa Polskiego w Żarach rozpoczął swoją działalność już ponad 60 lat. 

Jest organizacją, której cele jest wychowanie dzieci i młodzieży. Pierwszym zalążkiem 
harcerstwa w Żarach była drużyna chłopców zorganizowana w sierpniu 1945 roku przez 
rodzinę Wilczyńskich. Była to grupa zapaleńców, która niestety nie dysponowała 
doświadczeniem. Zmienił to przybyły ze Lwowa we wrześniu 1945 roku Józef Pichler 
(Obecnie mieszka we Wrocławiu z zawodu prawnik).   

15 Maja 1945 roku Komenda Chorągwi ZHP we Wrocławiu powołała do działania 
Komendę Hufca Harcerzy w Żarach koło Żagania. Funkcje Hufcowego powierzono 
Józefowi Pichlerowi. Biuro Komendy zlokalizowano w budynku państwa Pichlerów przy 
ul. Waryńskiego 17 w Żarach.  

2 Stycznia 1947 roku zostaje zatwierdzona przez Komendę Chorągwi – Komenda 
Hufca Harcerek, która miała siedzibę przy ulicy Pomorskiej 17 w Żarach. Komendantką 
została dh Krystyna Warmuzińska. Następnie siedzibą hufca zostaje tzw. „Pałacyk” 
(obecnie siedziba Szkoły Podstawowej nr 2 przy ul. Witosa). Już od 1948 roku działalność 
harcerstwa była widoczna w całym mieście.  

W tym czasie dokonują się pierwsze zmiany w składzie władz hufca. Hufcowym 
zostaje dh Mieczysław Michler, ale ze względu na stan zdrowia pełni on funkcję tylko 
przez trzy miesiące (wypadek motocykolwy). Z dniem 20.06.1948 roku rozkazem L4/48 
hufcowym zostaje mianowany dh Tadeusz Daszkiewicz. Pierwszego marca 1949 roku 
następuje połączenie hufców Harcerek i Harcerzy w jedną komendę, której pełna nazwa 
brzmieć będzie: Związek Harcerstwa Polskiego Hufiec Żary, a ciałem wykonawczym jest 
Komenda Hufca w Żarach. Natomiast z dniem 02.01.1950 roku Komenda Hufca zostaje 
rozwiązana i podporządkowana Związkowi Młodzieży Polskiej. Od chwili rozwiązania  
hufca pracą drużyn kieruje Wydział Harcerski przy ZMP. Następuje zmiana tradycyjnego 
mundurka harcerskiego oznak harcerskich. Wprowadzony zostaje nowy tekst 
Przyrzeczenia i Prawa Harcerskiego. Zlikwidowano drużyny w szkołach średnich. Ulegają 
zniszczeniu akta Komendy Hufca. Związek Harcerstwa Polskiego przestaje istnieć                    
w Żarach. 
 W roku 1956 po zmianach politycznych w kraju pojawiają się nowe możliwości 
reaktywowania harcerstwa na ziemi żarskiej. Następuje powrót do działalności                            
z uwzględnieniem nowych warunków politycznych. W styczniu 1957 roku Komenda 
Hufca zostaje przeniesiona do Domu Harcerza przy ul. Podchorążych 24 (obecnie 
Młodzieżowy Dom Kultury). Komendantem zostaje dh Kazimierz Koniński. A rok później 
dh Ryszard Kochanowski. W latach 1957-1967 obok ZHP powstają inne organizacje 
młodzieżowe ZMS i ZMW, z którymi ZHP ze względów politycznych musi zacieśniać 
współpracę. Jednym z ważnych wydarzeń tego okresu jest powstanie Chorągwi w Zielonej 
Górze i Żarski hufiec zmienia przynależność organizacyjną (dotychczas należał do 
Chorągwi Dolnośląskiej we Wrocławiu). W 1958 roku powstają pierwsze drużyny 
Nieprzetartego Szlaku w Sanatorium Neuro - Psychiatrii Dziecięcej w Żarach. Pierwszymi 
drużynowymi są: hm. Antonina Laskowska i hm. Jan Wawrzyniak. W 1960 roku powstaje 
Szczep Drużyn Nieprzetartego Szlaku. W 1965 roku powstają pierwsze drużyny                        
w obecnym Ośrodku dla Dzieci z Wadami Mowy i Słuch w Żarach. Pierwszymi 
drużynowymi zostają hm. Marian Macias i hm. Józefa Rażniak, w 1966 powstaje Szczep. 
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Szczepowa zostaje hm. Bronisława Sańko. W 1964 roku drużyny żarskie  brały udział                   
w pierwszym Zlocie Drużyn Nadgranicznych. Komendantem Hufca zostaje dh Stanisław 
Czerw. 

W 1968 roku Komendę Hufca przeniesiono do nowej siedziby przy ul. Wrocławskiej 5 
(obecnie Poradnia Pedagogiczna). Rok później mocą III Konferencji Sprawozdawczo-
Wyborczej Komendantem zostaje Bolesław Jeśman. W roku 1972 Komendantem zostaje 
dh Marian Macias w tym czasie hufiec jako jeden z pierwszych zaczął organizować stałą 
bazę obozową w Łukęcinie. Ważną rolę odgrywały kontakty z Ludowym Wojskiem 
Polskim, stałe kontakty drużyn z żołnierzami przybliżały specyfikę służby wojskowej jak 
również kształtowały odpowiedzialność za kraj, wojsko udzielało pomocy przy wielu 
przedsięwzięciach. Rozpoczęto kampanie „Bohater”, która zakończyła się przyjęciem                 
w 1974 roku imienia II Armii Wojska Polskiego przez hufiec. 
 W 1978 roku Komendantką zostaje dh Krystyna Sontowska (obecnie Zengiel). Hufiec 
prowadzi również Nieobozową Akcję Letnia. Harcerze wyjeżdżają do Francji, Finlandii, 
NRD, ZSRR. Hufiec bardzo się rozrasta, szczególnie w szkołach średnich powstają nowe 
drużyny HSPS. W roku 1983 Komendantem zostaje dh Mirosław Zengiel. W 1985 roku 
zostaje powołany na funkcje dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 w Żarach, funkcję 
Komendantki w hufcu przejmuje dh  Lidia Wołek. Od roku 1988 Komendantem zostaje              
dh Wojciech Hercik. W roku 1991 na funkcje komendanta ponownie zostaje wybrany               
dh  Mirosław Zengiel. Dwa lata później podpisano akt notarialny z zakładem „Spomasz” 
Żary, Hufiec po licznych zabiegach wykupuje Ośrodek w Świbnej na własność. W tym 
czasie hufiec przejmuje organizację Chorągwianych Zlotów „Nieprzetartego Szlaku”                   
i organizację wymiany skautów niemieckich. Hufiec jest jednym z największych 
organizatorów wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży. Organizowane są obozy                 
w Sosnówce Górnej k. Karpacz, Łukęcinie, Świbnej. W ciągu roku hufiec przygotowuje 
wiele imprez m.in.: Rajd Szlakiem Osadników Wojskowych, Harcbit, Tydzień 
Ekologiczny oraz wiele innych. W czasie ferii zimowych organizuje kursy funkcyjnych, 
drużynowych, zimowiska w Świbnej i Krakowie. Żarscy Harcerze reprezentują hufiec                 
na wszystkich Światowych Zlotach ZHP w Polsce m.in. 1995 roku w Zegrzu, 2000 roku w 
Gnieźnie, 2007roku w Kielcach. Harcerze biorą również udział systematycznie od 2000 
roku w Centralnym Zlocie Młodzieży „Palimry”, Ogólnopolskim Zlocie Drużynowych, 
Rajdzie „Arsenał”, „Rodło”, co roku jest obchodzona rocznica Forsowania Nysy Łużyckiej 
przez II Armię WP. Aktualnie Hufiec współpracuje z niemieckimi Skautami oraz 
Towarzystwem Kulturalno-Oświatowym i parafiami w województwie tarnopolskim                  
na Ukrainie. 

W 1999 roku wychodzi pierwszy numer gazetki hufcowej „Goniec” prowadzonej 
przez 5 ŻDSH „Czerwone Bractwo”. W 2004 roku założona została strona internetowa 
www.goniec.org systematycznie aktualizowana. Od 2003 roku podczas Harcerskiej Akcji 
Letniej i Zimowej w naszych obozach uczestniczy młodzież polskiego pochodzenia z 
Ukrainy. Przez ten krótki okres 5/6 lat udało się nam przyjąć na naszych obozach 217 osób, 
głównie z województwa tarnopolskiego. Z takich miejscowości jak Tarnopol, Brzeżany, 
Draganówka, Stary Skałat, Połupanówka, Poczapińce, Nowosiółka, Petryków i 
Chmielnickiego. My natomiast w miesiącu sierpniu pięciokrotnie byliśmy uczestnikami 
obozów wędrownych po terenie województwa tarnopolskiego. Wyjątkowo bogatego w 
zabytki z przeszłości Polski Szlacheckiej i II Rzeczypospolitej. Innymi ważnymi dla nas 
zadaniami w ciągu roku są: Bal Sylwestrowy, zimowiska w Krakowie i Świbnej dla 
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drużynowych i funkcyjnych, Harcbit, Powitanie Wiosny, Tydzień Ekologiczny, Rocznica 
Forsowania Nysy Łużyckiej, Bieg z okazji Konstytucji 3 Maja, Majowy Zlot Drużyn NS, 
Turniej „Człowiek - Historia - Przyroda” z okazji „Dni Żar”, Harcerska Akcja Letnia w 
Łukęcinie (dwa turnusy), Świbnej (dwa turnusy) oraz wyjazdowa na Ukrainę, Harcerski 
Start w miesiącu wrześniu, Rajd Osadników Wojskowych, Ogólnopolski Rajd „Palmiry”, 
Wigilia Harcerska oraz biwaki głównie w miesiącach maj – październik. Dużym 
zainteresowaniem cieszą się Zloty min. z okazji 60 Lecia Hufca, rocznicy drużyn.  Obecnie 
siedziba Hufca mieści się w kamienicy przy ulicy Rynek 17 w centrum miasta. 
Komendantem jest nadal dh Mirosław Zengiel, funkcje z-cy Komendanta pełni             
phm. Marcin Tur ds. programowych oraz pwd. Sławomir Bogdanowicz z-ca ds. 
organizacyjnych. 

         
hm.  MIROSŁAW ZENGIEL 

 
(...) Tutaj, każdy kamień 
polskim słowem krzyczy, 
każdy zaułek, dom, skrywa 
polską tajemnicę, 
Każdy kościół ciągle 
za Polskę się modli - ...”         
                                           
  
 
 

Kresy Wschodnie od zarania dziejów odznaczały się wielkim patriotyzmem i wiarą 
pieczołowicie w polskiej rodzinie chłopskiej, szlacheckiej lub magnackiej przez wieki 
kształtowanej. Kresy mają swój początek od czasów Bolesława Chrobrego, kiedy to wg 
kronikarza Nestora „Książę kijowski Włodzimierz podjął w r. 981 wyprawę na Lachów             
i zajął ich grody, Przemyśl, Czerwień i inne”. Następnie w wyniku tzw. wyprawy 
kijowskiej Bolesław ponownie odzyskał Grody Czerwieńskiemi zwane. Lecz po jego 
śmierci następcy uwikłani w liczne wojny i waśnie pomiędzy książętami piastowskimi 
ponownie je utracili na rzecz księcia Jarosława i odtąd ziemie te zwane będą Rusią 
Czerwoną. W wiekach XI i XII były przedmiotem licznych i nieustannych walk oraz 
sporów pomiędzy książętami ruskimi o dziedzictwo. W pierwszej połowie XIII wieku               
za czasów księcia Romana Mścisławowicza (1214-1229r.) w wyniku  złączenia                       
z Wołyniem państwem Halicko - Włodzimierskim zwanym. Za sprawą księcia litewskiego 
Gedimina w 1319 roku do Wielkiego Księstwa Litewskiego przyłączone zostały. Dopiero 
król Kazimierz Wielki prawem spadku dziedziczy całą Ruś naddniestrzańską, odbierając                   
ją Tatarom i Litwinom, ostatecznie przyłączył do Korony w roku 1341na stałe. Następnie 
dokonał kolonizacji wyludnionych terenów i spustoszonych poprzez liczne wojny. Buduje 
liczne miasta dając im możliwość rozwoju poprzez przywileje. Średnie wieki nigdzie w 
Polsce nie pozostawiły tak licznych budowli jak na terenie województwa tarnopolskiego w 
postaci: zamków, kościołów, cerkwi, kaplic, monastyrów, dworów, pałaców, bożnic, 
grobów czy nagrobków. Dając świadectwo zamożności, wielkości, gospodarności ludziom 
tj. szlachcie i magnaterii polskiej tamtych czasów. Znaczna ilość tych budowli uległa 
zniszczeniu, dewastacji w wyniku wojen, braku gospodarza, opieki czy konserwacji. 
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Największe spustoszenie uczyniła ostatnia wojna oraz brak środków finansowych                      
i antypolska polityka powojenna do wszystkiego co polskie na tych ziemiach mówiące o jej 
kulturze, tradycji, a szczególnie wielkości państwa polskiego. 

Aczkolwiek było to przecież przedmurze chrześcijaństwa na Wschodzie. Słynny Szlak 
Orlich Gniazd tak licznych warownych twierdz wedle najnowszej wiedzy i kunsztu 
budowniczych danego okresu przez największych mistrzów tej profesji budowanych                    
do dzisiaj budzą podziw i szacunek. Pomimo „swoich” ruin, fragmentów murów, które                 
z wielkim dostojeństwem chciały by mówić o swojej świetności czasów minionych. 
Pozostało jeszcze wiele zabytków i budowli dając imponujące świadectwo dorobku wielu 
pokoleń dawnej kultury materialnej i duchowej polskiej na tych ziemiach. Dając wspaniałe 
świadectwo ówczesnym wielkim mężom stanu jakich było tu wielu. Wielkie znakomite 
rody magnackie znane i cenione w ówczesnej Europie, których rezydencje iście 
królewskie, których „królewientami” zwano, a ich siedziby mieszkalne pałacami. 
Wiśniowiec Jaremy Wiśniowieckiego rezydencja królewska w której bawiła ówczesna 
Europa, ojca przyszłego króla Michała Korybuta –Wiśniowieckiego, który zapewne 
licznym talentom ojcu nie dorównywał. Do dzisiaj zachowała się słynna ławka betonowa 
„kochanków” na której sam pogromca serc niewieścich Francuz Honore de Balzak 
dokonywał licznych „podbojów”. Czy Raj letnia rezydencja Potockich pod Brzeżanami. 
Zapewne Rajem była dla ówczesnej oligarchii magnackiej, tak licznie bawiącej się z całej 
Europy na modnych i intrygujących dworach polskiej magnaterii kresowej o której legendy 
krążyły po całej Europie. Często mieszając fakty z fantazją czy wybujałą zdolnością                      
do opowieści często zakrapianych dobrym trunkiem, a wspartym dobrym jadłem oraz 
liczną, rozbawioną kompanią. Przebywając na Ukrainie już po raz piąty w obecnym roku w 
dniach 31.07 do 12.08 2008 roku przebyliśmy ponad 2700 kilometrów.  Często można było 
spotkać wycieczki nie tylko polskiego pochodzenia z Anglii, obu Ameryk w roli turystów 
czy tez grupy studentów lub uczonych zajmujących się kulturą doby średniowiecza, 
budowli fortyfikacji, zamków i wielu kultur, które tutaj się zbiegały mając przeróżny 
wpływ na siebie wzajemny. 
 Zamki podolskie w swojej pierwotnej fazie pełniły głównie funkcję obronną przed 
licznymi najazdami ze wschodu: Tatarów, Turków, Kozaków czy Rosjan. W wiekach XIV 
i XV budowle były drewniane, a od XVI wieku murowane, wedle sztuki wojennej dla 
powstrzymania najazdów. Wystarczy tylko sięgnąć do dziejów poszczególnych miast ileż 
to razy załoga, mieszkańcy miasta i okolicznych osad stawiali zaciekły opór.                              
A bohaterstwo, odwaga była przez wiele lat w powszechnym szacunku i poważaniu. 
Ziemia ta wydała wielu mężów stanu najszlachetniejszego, wielu wspaniałych wodzów, 
ludzi kultury i nauki. Należy w tym miejscu dodać, że zamki poza funkcjami obronnymi 
równocześnie pełniły rolę placówek kultury polskiej, dobrego wychowania, dobrych 
manier i obyczajów.  

Cechą charakterystyczną regionu podolskiego jak mówią liczne przewodniki                         
w odróżnieniu od innych terenów tamtych ziem jest niezliczona ilość jarów, rzek                        
ze sterczącymi nad ich brzegami historycznymi budowlami licznych zamków. Tłem ziemi 
podolskiej są łany żółtej pszenicy, które zawsze szumiały jednakowoż pod złotym słońcem 
na białym polu, herbem dawnego województwa podolskiego. Poza uprawą roli naczelnym 
hasłem było dla Podolan bronić Rzeczypospolitej, Matki - Ojczyzny. Co było honorem, 
zaszczytem, ale i nader przyjemnym obowiązkiem. Liczne przykłady są w literaturze oraz 
w postaci pomników, tablic, licznych miejsc pamięci i różnych budowli. Wielka rzesza 
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kościołów w których są liczne przykłady bardzo dobrze zachowane i przechowane pomimo 
licznych wojen, sowietyzacji, walki z kościołem, a wręcz ich zamykaniem, dewastacją, 
przeznaczaniem na inne funkcje. Często niszczące niegdyś wspaniałą świątynię 
bezpowrotnie. W minionym okresie na terenie województwa tarnopolskiego 
funkcjonowały ostatecznie do pierestrojki tylko trzy kościoły, m.in. w Borszczowie.                   
Nie lada jakich i licznych zabiegów trzeba było w okresie rządów Michaiła Gorbaczowa 
dokonać, żeby ukochaną świątynię można było odzyskać i przywrócić jej pierwotny stan. 
Pięć wieków burzliwej historii niespotykanej w żadnym rejonie naszego państwa to ciągłe 
napady ze strony Tatarów, Kozaków czy Turków. Poczynając od roku 1241 po rok 1699. 
Tatarzy dokonali największych zniszczeń w lata: 1241, 1575, 1618 czy w roku 1629.  
Kozacy wespół z Tatarami prowadzili wyniszczające te ziemie działania wojenne w latach 
1648 do 1657 roku, szczególnie na Rusi Czerwonej. W lata 1667 do 1684  roku trwały 
nieustannie najazdy Tureckie z katastrofalną wyprawą dla tych ziem sułtana Mahometa                   
na Podole w roku 1672 zakończonej zdobyciem Kamienia Podolskiego i zakończone 
podpisaniem haniebnego traktatu w Buczaczu. To tu zasłynęli tej miary wielcy mężowie 
oręża polskiego co Żółkiewski, Wiśniowiecki, Czarnecki, a przede wszystkim pogromca 
półksiężyca, zbawca chrześcijaństwa, król Jan III Sobieski. Jego to nazwiskiem matki 
tureckie dzieci straszyły, kiedy były nieposłuszne ich woli.  

Nie sposób zachwycić się, zastanowić się i przeżyć dzieje naszego państwa w tamtym 
okresie na Kresach poczynając zwiedzanie od Lwowa, poprzez Żółkiew, Olesko, Podhorce, 
Brody, Podkamień, Złoczów, Tarnopol, Stary Skałat, trasa pierwsza. Druga trasa Zbaraż, 
Wiśniowiec, Krzemieniec Poczajów, Założce, Tarnopol Stary Skałat. Trzecia trasa 
Grzymajłów, Trembowla, Buczacz, Jazłowiec, Czortków, Kopyczyńce. Czwarta trasa 
Grzymajłów, Husiatyn, Borszczów, Skała Podolska, Kamieniec Podolski. Piąta trasa 
Zaleszczyki, Czerniowce, Kołomyja, Obertyn, Potok Złoty. Szósta trasa do Winnicy, 
Humania, Białej Cerkwi, Berdyczowa. W ciągu 13 dni obcując z tą wielką historią Kresów 
Wschodnich, Kresy budzą w sobie wielki szacunek, uznanie dla minionych wieków, 
wielkich dokonań ludzi oraz ich samych.  

W ostatnich latach widać znaczne zmiany w odbudowie wspanialej kultury materialnej 
Kresów na którą władze rządu państwa ukraińskiego przeznaczają znaczne środki 
finansowe widząc i słusznie wielki potencjał w spuściźnie dziejowej tak chętnie przez 
Polaków i innych mieszkańców nie tylko Europy odwiedzanej. Wielki jest też wkład 
państwa polskiego, organizacji, osób prywatnych, firm, ludzi biznesu w odbudowę tego               
co można jeszcze odbudować czy wręcz odtworzyć dzięki zachowanym dokumentom. 
Była to już nasza piąta wyprawa na Kresy od 2003 roku. Dzięki naszym przyjaciołom, 
których mamy wielu tam na Kresach jesteśmy w stanie obcować z tą wspaniałą kulturą 
materialną i duchową rokrocznie. Nie wystarczy przeczytać trylogię Sienkiewicza, trzeba 
to zobaczyć, tu być i wyrobić sobie własny pogląd na miniony czas, ludzi i wydarzenia. 
Liczne spotkania i rozmowy z Polakami, którzy dzięki Karcie Polaka bardzo chętnie dzisiaj 
przyznają się do polskich korzeni. Gościny w obecnej wyprawie użyczy nam proboszcz 
parafii w Starym Skałacie ksiądz Wojciech Bukowiec oraz mieszkańcy parafii. Obszerna 
dokumentacja sporządzona aparatem cyfrowym pozwoli na dłuższy okres pamiętać o tych 
miejscach i ludziach. Do których zapewne wrócimy w roku następnym.                                                                                              
 

Komendant V wyprawy Kresowej 
hm. MIROSŁAW ZENGIEL 
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Postawiłem sobie to pytanie po 40 latach swojej pracy zawodowej, 
jako instruktora harcerskiego i nauczyciela – wychowawcy. 

Odpowiedź mieściła się w jednym zdaniu. „Był to doskonały 
sprawdzian moich umiejętności organizatorskich oraz służenia innym. 
Tym, którzy dopiero wchodzili w życie – zuchom i harcerzom, jak                       

i swoim wspaniałym kolegom, przyjaciołom z którymi miałem przyjemność razem ponosić 
trudy instruktorskiej pracy”.  

Moje pierwsze kroki pracy instruktorskiej odbyły się podczas praktyk zawodowych              
na Studium Nauczycielskim w Gorzowie Wielkopolskim (1962-1964). Po ukończeniu 
Studium Nauczycielskiego dostałem skierowanie do Państwowego Zakładu dla Dzieci 
Głuchych i Niedosłyszących w Żarach (obecnie Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla 
Dzieci Głuchych i Niedosłyszących). Ja jako najmłodszy członek kadry dydaktyczno 
wychowawczej miałem do czynienia z harcerstwem więc dyrektor Zakładu mgr Tadeusz 
Kuźniarski postanowił, że muszę pojechać na kurs instruktorów ZHP „Nieprzetarty Szlak” 
zorganizowany przez hm. Marię Łyczko-szefa „Nieprzetartego Szlaku” z siedzibą                        
w Krakowie. Choć miałem inne plany wakacyjne to takiego polecenia nie wykonać i nie 
mogłem odmówić dyr. Zakładu – również instruktorowi ZHP. Zakład wyposażył mnie                
w pełen ekwipunek (mundur, plecak, niezbędnik…) tak jak wyposaża się żołnierza 
wcielonego do armii. Dostałem również służbową delegację na przejazd z Żar                              
do miejscowości Ujsoły – Danielce, gdzie pod namiotami na pięknej górskiej polanie 
rozbiliśmy obóz szkoleniowy trwający ponad miesiąc. 

Spotkałem tu wielu wspaniałych instruktorów „Nieprzetartego Szlaku”                           
z Zakładów Opiekuńczo – Wychowawczych z całej Polski – to niezapomniane przyjaźnie 
wspominane przeze mnie do dnia dzisiejszego 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Wyposażony na obozie szkoleniowym w nową wiedzę z metodyki pracy harcerskiej , 
jak również zapoznany z wieloma doświadczeniami instruktorów z innych placówek 
zastanawiałem się, jak to wszystko zrealizować w pracy z dziećmi głuchymi, czy to 
możliwe. 

Wpadłem na pomysł aby na Radzie Pedagogicznej (wrzesień 1965r.) zaproponować 
prowadzenie zajęć świetlicowych w grupach wychowawczych z zastosowaniem form pracy 
na bazie metodyki harcerskiej. Pierwsza reakcja wychowawców była negatywna.                   
Hmm  „Kto to ma robić ?  - My tak nie potrafimy bo nie mamy takiej wiedzy”.„Mamy 
zrezygnować ze starych, sprawdzonych form pracy wychowawczej ?”. 
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Ponieważ poparł mnie dyrektor Kuźniarki, więc moja szansa na upowszechnienie 
wzorców pracy harcerskiej wśród dzieci głuchych w Zakładzie wzrosła. Ale też spadł na 
mnie duży problem szkolenia wychowawców -  w jaki sposób posługiwać się formami 
pracy harcerskiej w grupach wychowawczych. Powoli z pewnymi oporami, ale 
systematycznie zaczęło rosnąć zaufanie nauczycieli i wychowawców do tej formy pracy. 

Najpierw utworzyliśmy dwie drużyny harcerskie – męską, prowadzona przeze mnie i 
żeńską prowadzona przez dh Ziuta Raźniak, która z pracą harcerską wśród dzieci specjalnej 
troski spotkała się podczas studiów na Instytucie Pedagogiki Specjalnej w Warszawie. 

Dh Ziuta wiele w tej pracy mi  pomogła.  Po roku  pracy szeregi harcerzy w PZWDG 
tak się rozrosły, że Komenda Hufca powołała szczep harcerski, a mnie mianowano 
Komendantem tego szczepu. Lata 1965-1968 to czas, w którym do pracy w harcerstwie 
zaangażowało się wielu nauczycieli, wychowawców: Alojzy Kościelny, Bronia Sańko, Jola 
Sańko, Czesław Pieloch, Krystyna Macias, Stanisław Prochera, Ewa Zduniak, Helena 
Bzowa. 

Komenda Hufca widocznie naszą pracę harcerską w PZWDG dostrzegła, gdyż 
nieoczekiwanie ówczesny Komendant Hufca dh Czerw. zaproponował mi pracę na etacie 
instruktora w Hufcu. 

Ja z tej propozycji ucieszyłem się, gdyż dostrzegłem olbrzymią możliwość szerszej 
działalności harcerskiej. W Hufcu zostałem bardzo mile przyjęty przez dh Bolka Jeśmana, 
zastępcę Komendanta Hufca i kwatermistrza-Tadzia Daszkiewicza. 
Lata pracy w Hufcu to: 
1.09.1968 – 1.05.1969 – instruktor Komendy Hufca 
1.05.1969 – 1.06.1972 – z – ca Komendy Hufca 
1.06.1972 –  1.09.1978 – Komendant Hufca 
1.09.1978 – 1.09.1979 – Pełnomocnik K.Ch. d/s Operacja „Baza” z siedzibą w Komendzie 
Hufca Żary. 

Te 10 lat pracy etatowej w harcerstwie to czas wspaniałej rodzinnej atmosfery                    
w gronie instruktorskim. Czas poznawania wielu wspaniałych ludzi, nauczycieli, 
wychowawców, którzy darzyli się wzajemną sympatią i z ambicją podchodzili do każdej 
pracy, do każdego zadania. 

Dh Krystyno i dh Tadziu czy pamiętacie tą atmosferę??? 
Zajmowaliśmy zawsze czołowe miejsce w akcjach letnich i zimowych, różnego 

rodzaju współzawodnictwie między Hufcami. 
Hufiec Żary jako jeden z pierwszych zaczął organizować stałą bazę obozową – Łukęcin. 
Tej atmosfery nie da się zapomnieć po dziś wspominam te działania z łezką w oku – 
„…ach co to byli za ludzie…” 
Przy tym Komenda Hufca zawsze mogła liczyć na pomoc dużego grona instruktorów 
skupionych w kręgu instruktorskim przy Hufcu. 

Do nich należały dh i dh Stanisława Palus (z-ca KH 1972r.) Krystyna Sontowska               
(z-ca KH od 1973r.) Jadwiga Rupieta , Krystyna Łocik-Michalska, Krystyna Świątek, 
Helena Murzyłowska, Janina i Rudolf Orłowscy, Irena i Jerzy Wiśniewscy, Edward 
Kmetyk, Marian Lewandowski, Jurek Czapski, Karol Mazepa, Heniu Jach, Michał Senyk, 
Wojtek Łukaszewski, Wiesiek Niczewski, Marian Nastalski, Ryszard Zalewski, Ania 
Puszczyk, Rysiu Koper (oficer WP, łącznik, zabezpieczający współpracę z wojskiem)             
i wielu innych. 
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Na szczególne podkreślenie zasługuje dh Tadeusz Daszkiewicz, który od ponad 50 

lat po dzień dzisiejszy pełni funkcje kwatermistrza, obecnie skarbnika hufca. Jest to żywy 
przykład, że harcerzem się nie bywa ale jest się nim zawsze – do końca życia. Nie sposób 
wymienić wszystkich z którymi się współpracowało gdyż w tych latach było to około 170 
osobowa grupa instruktorów. Harcerzem nie bywa się, ale jest się nim zawsze  - do końca 
życia.  

 hm. MARIAN MACIAS   
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XVII Ogólnopolski Złaz Seniorów                      XVII Ogólnopolski Złaz Seniorów                      XVII Ogólnopolski Złaz Seniorów                      XVII Ogólnopolski Złaz Seniorów                      
i Starszyzny ZHP w Zielonej Górzei Starszyzny ZHP w Zielonej Górzei Starszyzny ZHP w Zielonej Górzei Starszyzny ZHP w Zielonej Górze    

Blisko 300 seniorów z całej Polski zjechało do Zielonej Góry na XVII Ogólnopolski 
Złaz Seniorów i Starszyzny ZHP. W ubiegłą niedzielę (24.08.2008r.) zakończył się                  
w Zielonej Górze XVII Ogólnopolski Złaz Seniorów i Starszyzny ZHP organizowany 
Przez Harcmistrzowski Krąg Instruktorski „Czerwona Szpilka” z Chorągwi im Ziemi 
Lubuskiej oraz Hufiec Zielona Góra. Łącznie do Winnego Grodu zjechało 282 seniorów                           
z 16 chorągwi (brak reprezentacji Chorągwi Opolskiej i Warmińsko-Mazurskiej) z czego             
4 - to Czesi, a 2 – Niemcy. Stanowi to łącznie 61 kręgów z całej Polski. Średni wiek 
podany przez uczestników to 70 lat 7 miesięcy i 18 dni. Najmłodszy uczestnik to mająca       
31 lat kobieta a najstarszy to mężczyzna lat 91. 

Podczas czterodniowego spotkania harcerscy seniorzy wymieniali swoje poglądy                
na temat harcerstwa starszego, podczas debat organizowanych przez Krąg Seniorów 
„Czerwona Szpilka” organizatorów złazu. „Tegoroczny złaz to również możliwość 
poznania nie tylko pięknego miasta Zielona Góra ale również jego okolic. Stawiamy                  
na promocję regionu a przy tym pragniemy pokazać, że seniorzy harcerscy to nie fikcja. 
Wręcz przeciwnie! To prężnie działająca część związku. – mówi Ryszard Krassowski, 
komendant złazu”. W pierwszym dniu 21.08.2008 przygotowano dla chętnych trzy trasy 
wycieczkowe do wyboru m.in. Berlina, Drezna lub Poczdamu. W drugim dniu kiedy 
ostatecznie zjechali się wszyscy chętni na zlot odbyło się ognisko dla uczestników oraz 
mieszkańców Zielonej Góry. 

W drugim dniu odbył się uroczysty apel inaugurujący Złaz Ogólnopolski na Placu 
Bohaterów z udziałem władz (przekazanie ”buławy”). Po apelu miał miejsce „Dzień 
Zielonogórski”, a dotyczył on zwiadu po mieście, gdzie przewodnicy mieli za zadanie 
pokazać najbardziej urokliwe i godne uwagi miejsca w Zielonej Górze. Można było 
zwiedzić wystawę filatelistyczną dotyczącą skautingu i harcerstwa na znaczkach 
pocztowych w Muzeum Lubuskim. Uczestnicy skorzystali z propozycji organizatorów                     
i uczestniczyli w jednej z tras m.in. do Lubuskiego Muzeum Wojskowego w Drzonowie, 
Muzeum Etnograficznego w Ochli. Seniorzy zwiedzali również wiele ciekawych miejsc 
województwa lubuskiego, oglądali jedyną w Polsce rzeźbę „Bitwa pod Grunwaldem”, 
bawili się w zielonogórskiej Palmiarni na „Tangu pod palmami”.  

W trzecim dniu seniorzy mieli możliwość zwiedzić północne i południowe regiony 
naszego województwa. Dla nas wielkim wyróżnieniem było to, że grupa południowa 
skorzystała z oferty organizatorów i odwiedziła Ośrodek „Leśny Dwór” w Świbnej. 
Podczas dwugodzinnego pobytu mogliśmy przybliżyć historię naszego Ośrodka, 
poczęstować kawą, herbatą, ciastem oraz pyszną grochówką. Uczestnicy Zlotu bardzo 
ciepło i z podziwem wyrażali opinie o harcerskim Ośrodku w Świbnej. M.in. jedna                       
z druhen powiedziała, …że takiej perełki dawno nie widziała na harcerskim szlaku. 
Szczególnie, na koniec wyrażona opinia druha z Głównej Kwatery ZHP dostarczyła na 
wiele satysfakcji m.in. ...jak  w żadnym innym tego typu Ośrodku czyje się tu ducha 
harcerskiego”. Wieczorem odbyła się „Biesiada Lubuska” w Muzeum Etnograficznym.  

Msza Święta w czwartym dniu kończyła XVII Ogólnopolski Złaz. W tym dniu odbyło 
się uroczyste otwarcie wystawy poświeconej bł. Ks. Stefanowi Wincentemu 
Frelichowskiemu. Na zakończenie uczestnicy wysłuchali ciekawego życiorysu patrona 



WRZESIEŃ 2008                                GONIEC    WRZESIEŃ 2008                                GONIEC    WRZESIEŃ 2008                                GONIEC    WRZESIEŃ 2008                                GONIEC        

 

13
harcerzy bł. ks. Stefana Wincentego Frelichowskiego, którego przedstawił sam autor 
Robert Zadura. Zlot zakończono oficjalnie Apelem Pożegnalnym, wspólnym kręgiem.  

XVII Ogólnopolski Złaz Seniorów i Starszyzny ZHP to już historia. Według 
uczestników był jednym z najlepiej zorganizowanych złazów. Za rok seniorzy spotkają się 
w Katowicach, gdzie XVIII już złaz odbywać się będzie pod hasłem „Śląsk 2009”. 

                        
 

hm. MIROSŁAW ZENGIEL 
 

    
 
 
 
 
Co chwilę ktoś pyta-jak było? Jakie wrażenia... 

Pewnie jak większość z Was, jechałam na to spotkanie z bijącym sercem, pełna obaw 
czy to aby ma sens. Ktoś bliski usiłował mnie przekonać, że lepiej nie wracać nawet do 
najpiękniejszych wspomnień, bo można się rozczarować i to co magiczne straci blask. 
Mylił się! 

Niepewność przy powitaniu, zniknęła gdy zasiedliśmy przy ognisku. Pierwsze dźwięki 
gitary sprawiły, że powróciły w pamięci słowa nieśpiewane od lat a wspomnienia zaczęły 
wylewać się wartkim strumieniem. Cudownie było patrzeć na te twarze, poczuć na 
policzkach płomienie ogniska, we włosach zapach dymu... Gdy w jakimś momencie 
„Bubol” spytał, czy to dzieje się naprawdę, pomyślałam, że oto na jedną magiczną noc, 
cofnął się czas. I choć bagaż doświadczeń sprawił, że nie mogliśmy poczuć się zupełnie jak 
"tamci my", to jednak dostaliśmy w prezencie coś, co warte było zachodu-pewność. 
Pewność tego, że wszystko co kiedyś było dla nas tak ważne nie ulotniło się z czasem. 
Pewność, że to co nas łączyło, to w co wierzyliśmy, to czym żyliśmy, przyjaźnie które 
zawarliśmy, dalej mają swoją wartość. 

Od lat marzyłam o takim spotkaniu, choć wydawało się nierealną mrzonką. Teraz 
wiem, że warto było pisać te dziesiątki maili, warto było pojechać, warto było przeżyć to 
raz jeszcze. Warto było spróbować choćby dla tej jednej chwili, gdy stojąc w kręgu jak za 
dawnych czasów zaśpiewaliśmy -"Bratnie słowo sobie daję..." 

Ciężko było się rozstać. Gdybym mogła w nieskończoność przeciągałabym chwilę 
pożegnania ale bałam się, że mogę się rozkleić... 

Nieśpiesznie wracałam do domu, by jak najdłużej czuć magię tych chwil, by niczym 
nie zmącić nastroju, nie spłoszyć czaru codziennością... 

Już teraz cieszę się na kolejne nasze spotkanie w październiku. 
Może następnym razem zasiądzie nas przy ognisku więcej...może Ci zabiegani znajdą 

czas, tchórzliwi zbiorą się na odwagę, a leniwi na odrobinę wysiłku bo...było warto!!!! 
Dziękuję Wam za te chwile, za wszystkie rozmowy, za wzruszenia i nowe wspomnienia. 
 

 
 

MUCHA 
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                 W Łukęcinie każdy harcerz może zostać Indianinem 
      Najmłodszy uczestnik miał 4,5 roku, najstarszy 18lat. Podczas tegorocznej akcji HAL 
2008 Hufca ZHP Żary na obozie harcerskim wypoczywało 230 dzieci i młodzieży. Zuchy, 
harcerze, dzieci i młodzież z Domu Dziecka w Szprotawie, młodzież specjalnej troski z 
Miłowic i młodzież niezrzeszona korzystała z uroków wakacji w pięknym nadmorskim 
klimacie z nieskażoną przyroda w województwie zachodniopomorskim. Program był jeden 
dla dwóch turnusów (28.06.-12.07 i 12.07.-26.07.2008 rok). Opierał się na metodyce 
harcerskiej, kulturze i tradycji Indian. Podobozy otrzymały następujące nazwy: Apacze, 
Wieczne pióra, Rezerwat dzikich zwierząt, Śpiewające ptaki itp. Także nazewnictwo 
drużyn było tematycznie związane z fabułą programu w czasie lata na obozie. 
Natomiast całe zgrupowanie otrzymało nazwę „WIOSKI INDIAŃSKIEJ ” Naczelna Rada 
Indian codziennie o wczesnych godzinach rannych obradowała i ustalała szczegółowy 
program na cały dzień.  

„Szamani’ z I turnusu „załatwili” słoneczną pogodę, zaś na II turnusie mimo 
zaklinania deszczu kapała na nas woda z niebieskiego nieba. 
Dzielnym Indianom nie przeszkadzało to wcale w harcowaniu. W rytmie codziennego 
życia obozowego były służby w kuchni, warty na terenie obozu w ciągu dnia i nocy, gry i 
zabawy. 

Pierwsze ognisko pod hasłem „Skąd jesteśmy, z jakich stron przybyliśmy”, pokazało, 
że uczestnicy przyjechali do nas z różnych stron województwa lubuskiego: Żar, Zielonej 
Góry, Żagania, Szprotawy, Lubska, Drezdenka, Strzelec Krajeńskich, Jasienia itp. 
Pojedyncze osoby z województwa dolnośląskiego. Od 3 lat towarzyszy nam grupa 
młodzieży z Warszawy. Dodam, że zawsze wracają do stolicy zachwyceni tym „naszym 
kawałkiem żarskiej ziemi nad Bałtykiem” i klimatem, atmosferą panującą na obozie w 
Łukęcinie. 

Do interesujących imprez obozowych należał dzień pod hasłem „Urodziny wodza 
Sokole Oko”- festiwal tańca, prezentacje sztuki indiańskiej. Już od samego rana słychać 
było okrzyki indiańskie. 
„Naczelny wódz” komendantka przyjęła meldunki od „wodzów” poszczególnych drużyn w 
specyficznej indiańskiej oprawie. Tu „każdy miał swoje 5 minut” połączone z szalonymi 
fryzurami, malowidłami na twarzy i indiańskimi strojami - swoim niecodziennym 
wyglądem wzbudziliśmy zainteresowanie kuracjuszy i mieszkańców Łukęcina. Wielu z 
nich fotografowało się z Apaczami i innymi plemionami uczestnikami obozu. „Wzięcie” 
miał ten co najbardziej autentycznie wyglądem przypominał Indianina lub Indiankę. 

W ocenie dzieci, był to jeden z najbardziej udanych i ciekawych dni na obozie. 
Kolorowe piórka, urokliwe przebrania wyzwalały spontaniczność, radość i wesołość u 
wszystkich uczestników oraz kadry. „Wizyta u króla mórz” to obozowe Neptunalia. Ich 
władcę nie tak od razu udało się przywołać z morskich otchłani. Po negocjacjach Neptun 
postawił niełatwe zadania. Należało pokonać tor przeszkód, „wyspowiadać się 
„odpowiedzieć, – co dobrego zrobiłem dla obozu?” u naczelnego Wodza Indian oraz wypić 
miksturę, która w tym roku była smaczna i zdrowa. Niech składniki napoju pozostaną 
tajemnicą Szamana. Na pamiątkę tego ważnego dnia, każdy uczestnik, który przybył 
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pierwszy raz otrzymał pamiątkowy dyplom „Tropami Ducha Lasu”
terenowe, biegi patrolowe, podchody i gry nocne. W ten sposób młodzie
okolicę, oceniali jak mogą w niej zaistnieć, co mogą pożytecznego zrobi
Duch Lasu przygotowywał zadania dla drużyn, którego wspierała Rada Obozu. Spełniała 
ona ważną rolę w codziennym życiu Indian. Przedstawiciele poszczególnych grup 
wiekowych proponowali zmiany w programie lub modyfikowali go, dokonywali trudnych 
wyborów, podejmowali decyzje o organizacji niektórych imprez dla całego zgrupowania. 
Po długich negocjacjach mieszkańcy „Wioski Indiańskiej” Wybrali się
na całodniową wycieczkę do Świnoujścia, Międzyzdroji i Kołobrzegu. 
Wszyscy wrócili bogatsi o nową wiedzę na temat nadmorskich miast, szcz
wyprawy, z workiem pamiątek i prezentów. 

Niezależnie od wieku uczestnicy obozu chętnie sięgali po materiał przyrodniczy: 
gałązki, patyczki, korę, mech, szyszki oraz kolorowe piórka by wyc
biżuterię, figurki, łapacze snów, zaklinacze deszczu. Niecodzienne rze
Indiańskiej galerii obozowej.  
Śpiewom, zabawom integracyjnym nie było końca. Był to czas, w którym uczestnicy  
poprzez wzajemną współpracę i zabawę mogli lepiej poznać się nawzajem. Atmosfera 
i klimat zachęcał wszystkich do aktywnego uczestnictwa. Dzięki zagazowaniu uczestników 
i kadry cały obóz przeistoczył się w prawdziwych Indian! . 

Każdy dzień był inny. Podczas obozowej olimpiady sportowe
otrzymali złote szyszki, dyplomy i nagrody. I tak mogłabym opisywa
z życia obozowego w łukęcińskim lesie… . 

Myślę sobie, że są tacy, którzy lubią wypady w góry, podróże po Polsce. Inni preferuj
wczasy, kolonie. Ale wiem, że jest młodzież i dorośli, którzy nie zamieni
żadne inne. Już dziś umawiają się na kolejny obóz. Bo wiedzą ze tu mog
wszystkich słowem „Czuwaj” Tu mogą zasiąść przy blasku harcerskiego ogniska. Usłysze
szum morza. Poznać wspaniałych ludzi.  
Już teraz mam nadzieję, że wspomnień wystarczy tylko do nast
W myśl znanej od lat piosenki  
„Łukęcin da się lubić, tutaj szczęście można znaleźć, tutaj serce mo
 
 

komendantka obozu w Łuk
phm. RENATA WLEKLI
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komendantka obozu w Łukęcinie  
RENATA WLEKLIŃSKA 
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 W dniach 23.06.2008 do 06.07.2008 odbyło się już szóste spotkanie harcerzy 
żarskiego hufca z  młodzieżą polskich rodzin z Ukrainy, która uczestniczyła w 
dwutygodniowym obozie w Świbnej. Tym razem uczestnikami była młodzież, której 
organizatorem był ksiądz proboszcz Wojciech Bukowiec z parafii w Starym Skałacie, 
Połupanówce i Nowosiółce. Na planowanych 70 uczestników, przy braku dotacji z Senatu 
RP mogliśmy dzięki uprzejmości darczyńców, nieznacznej pomocy finansowej Marszałka 
Lubuskiego oraz pracy społecznej kadry instruktorskiej przyjąć grupę 29 uczestników z 
Ukrainy. Miejscem wspólnego dwutygodniowego pobytu w powiecie żarskim był 
Harcerski Ośrodek Hufca ZHP Żary „Leśny Dwór” w Świbnej. 
 W ramach dwutygodniowego pobytu realizowaliśmy nakreślony program obozowy, 
gdzie każdego wieczoru odbywały się kominki, ogniska na których śpiewano, bawiono się. 
Były pląsy i zabawy oraz tańce integracyjne. Szczególnie dwie wycieczki utkwiły 
młodzieży z Ukrainy w pamięci, pierwsza  wycieczka do Wrocławia. Wrocław jest bardzo 
dynamicznie zmieniającym się miastem o przebogatej kulturze, architekturze i wielu 
wspaniałych zabytkach. Na naszych uczestnikach zarówno polskich jak i z Ukrainy zrobił 
bardzo pozytywne wrażenie. Starówka wrocławska, pięknie odrestaurowany ratusz, z 
pięknymi wokół kolorowymi kamieniczkami, przy dużej ilości kwiatów i „ścianie” wodnej 
szczególnie w gorący dzień robi wrażenie. Duża ilość wspaniałych kościołów o bogatej 
historii. Na wszystkich wielkie wrażenie zrobił Uniwersytet, a szczególnie jego najstarszy 
gmach ze słynną salą Leopoldina, gdzie przewodnik w sposób wyjątkowo ujmujący 
przekazał zwiedzającym liczne ciekawostki i fakty historyczne z dziejów tej wielce 
zasłużonej uczelni dla kultury polskiej, europejskiej czy nawet światowej, która w swoim 
trzechsetleciu funkcjonowania wydała znakomitych uczonych, licznych noblistów. Jednak 
szczególnie taras na dachu uczelni cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem, z którego 
wspaniały widok, przy bezwietrznej aurze, przy dużej widoczności można było 
obserwować najdalsze zakątki miasta. Perłą architektoniczną starego Wrocławia jest 
Ostrów Tumski. Katedra, dostojny budynek sakralny, z bogatym wnętrzem 
architektonicznym w całym swoim majestacie wręcz przytłacza zwiedzającego, wyjazd na 
taras widokowy pozwala turyście dalej cieszyć się urokami tego wyjątkowego miasta. Plac 
biskupa Kominka, tego, który miał odwagę w latach sześćdziesiątych minionego stulecia 
przebaczyć i prosić o przebaczenie tym, którzy tyle zła i tragedii ludzkich dla Europy, 
szczególnie Polski, Polaków wyrządzić w minionej II wojnie światowej. Nieopodal ogród 
botaniczny to wielki raj przyrodniczy, szczególnie o tej porze roku pozwala się odprężyć i 
zrelaksować. Różnorodność kwiatów, krzewów, drzew i niezliczonej ilości 
nagromadzonych różnorodnej roślinności na kilka godzin pozwala zapomnieć o wszystkim 
i zająć się tym co przyroda pozwala dać człowiekowi. Dzień, który zaczął się o godzinie 
419, a skończył o 2230 minął wyjątkowo szybko. Nawet zmęczenia nikt nie czuł. 
 Wycieczka do Łęknicy i Bad-Muskau to kolejny przykład wspaniałego dziedzictwa 
przyrody i tego co człowiek na przestrzeni wieków zrobił dla siebie i potomnych. Miłym 
zaskoczeniem dla nas była wspaniale opowiedziana historia parku jego twórcy Puchlera. 
Park, który wymaga ciągle wiele pracy jest świadectwem wielkiego dziedzictwa i dorobku 



WRZESIEŃ 2008                                GONIEC    WRZESIEŃ 2008                                GONIEC    WRZESIEŃ 2008                                GONIEC    WRZESIEŃ 2008                                GONIEC        

 

17
tej dziedziny historii materialnej jaką tworzą ludzie przez wieki i ciągle ją wzbogacają, 
naprawiają szkody z minionych czasów i tylko należy się cieszyć, że w chwili obecnej bez 
problemu mogliśmy przekroczyć granicę zarówno my jak i nasi przyjaciele co nie było 
możliwe rok temu. Park wpisany na listę Światowego Dziedzictwa Kulturalnego i 
Przyrodniczego UNESCO. Jak twierdzą znawcy, należy do najwybitniejszych osiągnięć 
europejskiej architektury ogrodniczej XIX w. Przebogata w różnorodny drzewostan, drzew 
i krzewów strona niemiecka wręcz zachwyca i zapiera dech w piersiach. Wielka restauracja 
zniszczonego przez sowietów zamku, fosy, piękny  i harmonijny układ urbanistyczny w 
gustowny sposób wpleciony różnorodny świat przyrody całość tworzą w sposób bajeczny. 
Dech zapiera, oczy się robią duże, wrażenie wielkie. Tradycyjnie od kilku lat jesteśmy 
wyjątkowo gościnnie przyjmowani po Mszy Świętej przez Księży Proboszczy w kościele 
pw. Św. Józefa Oblubieńca w Żarach, przez ks. kanonika Stanisława Pojnara oraz w 
Jasieniu i Jabłońcu, przez ks. prof. Romana Wróbla. Sołtysowa druhna Jadwiga w Jabłońcu 
za każdym razem opowiada nam ciekawą historię wsi i kościoła zabarwioną legendą z 
historii kościoła uważaną za fakt historyczny. Wielkim zainteresowaniem cieszyły się 
wyjazdy do Żar na basen, a przy okazji zwiedzaliśmy nasze systematycznie upiększane 
miasto. Gabinet Historii Miasta,  namiastka naszego przyszłego muzeum kryje w sobie 
wiele pamiątek z przeszłości naszego miasta, a opowiedziana przez doktora Tomasza 
Nowińskiego pozwala uczestnikom wycieczki zapoznać się z ciekawą, zawiłą i interesującą 
historią dziejów naszego grodu, z jego tysiącletnią historią. My jako organizatorzy 
sześcioletniej wymiany obozowej w czasie lata w Świbnej i zimy podczas zimowisk w 
Krakowie dochodzimy do wniosku o bardzo dużym znaczeniu jakie ma nasza praca, co 
szczególnie zaowocowało podczas naszego letniego pobytu na rewizycie w dniach 31.07. 
d0 12.08.2008 w Starym Skalacie. Wypowiedzi młodzieży, ich rodziców, ich nabywane 
umiejętności w mowie i piśmie w języku polskim, poznanie wielu piosenek, zabaw i 
pląsów dają nam wielką satysfakcje z naszej pracy. Duże słowa uznania kieruję po adresem 
kadry merytorycznej naszych obozów oraz licznych darczyńców, to dzięki nim obecny 
obóz letni mógł dojść do skutku. I dlatego w ciągu sześciu lat naszej działalności mogliśmy 
przyjąć na naszych obozach w Świbnej i na zimowiskach w Krakowie 217 uczestników. 
Myślę, że w kolejnych latach będziemy mogli na siebie liczyć. Dalej będziemy 
systematycznie rozwijać współpracę pomiędzy Polskim Towarzystwem Kulturalno-
Oświatowym w Tarnopolu, któremu prezesuje prof. hab. Henryk Stroński oraz 
proboszczami parafii polskich województwa tarnopolskiego w Krzemieńcu, Starym 
Skałacie, Draganowce, Trembowli czy prezesem Polskiego Towarzystwa Miłośników 
Lwowa i Kresów-Południowo Wschodnich we Lwowie.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Komendant obozu  
Hm. MIROSŁAW ZENGIEL 
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W dniach od 16 do 23 lipca 2008 r. w Harcerskim Ośrodku Szkoleniowo 

Wypoczynkowym w Świbnej w ramach Polsko – Niemieckiej Wymiany Młodzieży odbył 
się „I Obóz Przetrwania”. W spotkaniu uczestniczyły: grupa młodzieży z Ochotniczego 
Hufca Pracy 4 – 5 DKM w Żarach oraz grupa młodzieży z Niemiec. W pierwszym dniu po 
zakwaterowaniu obozowiczów w namiotach odbyły się tańce integracyjne oraz wspólne 
ognisko z zabawami. Kolejny dzień rozpoczął się zajęciami z pierwszej pomocy, które 
prowadzone były przez grupę ratowników z Żar. Po obiedzie zajęliśmy się organizacją 
swoich podobozów, wykonano bramy oraz totemy obu drużyn. Dzień zakończyliśmy 
wspólną dyskoteką. W trzecim dniu odbyła się druga część zajęć z pierwszej pomocy oraz 
bieg na orientację, po którym uczestnicy otrzymali pamiątkowe plakietki, dzień dopełnił 
wspólny wieczór z zabawami przy ognisku. Czwartego dnia podzieliliśmy się na dwie 
mieszane grupy Polsko – Niemieckie i bawiliśmy się w podchody, po obiedzie wiele 
niespodzianek przyniósł nam pokaz mody obozowej gdzie obie drużyny swą 
pomysłowością spisały się na medal w nagrodę każdy otrzymał pamiątkową czapeczkę,                    
po kolacji odbyła się wspólna dyskoteka. Kolejny dzień to wyjazd do Karpacza wraz z 
przewodnikiem ruszyliśmy szlakami Karkonoskiego Parku Narodowego, podziwiając 
piękne górskie widoki. Odwiedziliśmy Świątynie Wang, Samotnie oraz Strzechę 
Akademicką. Po pełnym dniu wrażeń wróciliśmy do Świbnej gdzie po kolacji wspólnie 
wyruszyliśmy na nocny spacer po lesie.  

Następnego dnia odbyły się zajęcia z pionierki obie drużyny mały za zadanie wykonać 
w lesie szałas oraz nosze do transportu chorego. Czas popołudniowy był przeznaczony na 
przygotowanie podwieczorku narodowego przez grupę młodzieży z Polski. Wspólnie 
ustalono że będą to pierogi z jagodami, do „lepienia”, których dołączyła młodzież 
Niemiecka, był to czas sympatycznej zabawy połączony z nauką „sztuki lepienia 
pierogów”. Po konsumpcji pierogów odbył się Festiwal Piosenki Obozowej. Drużyny 
przygotowały różnorodny repertuar zabawa była wyśmienita, wieczór zakończył się 
wspólnym ogniskiem. W przedostatnim dniu obozu pojechaliśmy zwiedzać Żary. Na 
miejscu z upominkami czekał na nas Pan Marek Cieślak Starosta Powiatu Żarskiego, Pan 
Piotr Palcat Wice Starosta oraz Pani Elżbieta Łobacz-Bącal Naczelnik Wydziału Oświaty. 
Młodzież otrzymała plecaki oraz przewodniki po mieście. Po przywitaniu wspólnie z 
przewodnikiem ruszyliśmy zwiedzać najpiękniejsze zakątki miasta. Odwiedziliśmy 
również Urząd Miasta gdzie spotkaliśmy się  z Panem Romanem Pogorzelcem 
Burmistrzem Miasta Żar. Następnie pojechaliśmy na basen „Wodnik”. Popołudnie było 
przeznaczone na przygotowanie podwieczorku narodowego przez młodzież Niemiecką, 
przygotowano smaczne danie obiadowe z surówkami i deserem. Wieczorem odbyło się 
pożegnalne ognisko na którym zabaw i śpiewu nie było końca.  

W ostatnim dniu młodzież otrzymała pamiątkowe dyplomy oraz filiżanki z napisem. 
Ze smutkiem i łzą na twarzach nastąpiło pożegnanie, wymieniono się adresami i numerami 
telefonów aby utrzymać ze sobą kontakt. Wspólnie spędzone dni przyczyniły się do 
zawiązania przyjaźni młodzieży obu narodów. Wymiana ta na pewno zaowocuje w 
przyszłości, a uczestnicy długo będą pamiętać wspólnie spędzone dni. Projekt został 
zrealizowany wzorowo zgodnie z założonym harmonogramem. Uczestnicy ocenili jego 
realizację bardzo dobrze. Mamy nadzieje na spotkanie w Świbnej za rok. 

pwd. DAWID NOWAKOWSKI 
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 W dniach 13-16 września 2008 roku w Harcerskim Ośrodku „Leśny Dwór” Hufca ZHP Żary 
odbędzie się już kolejny Jubileuszowy XX Zlot Drużyn Nieprzetartego Szlaku   w Świbnej. Zloty 
odbywają się co roku od 1992 roku w pierwszej dekadzie maja, a od sześciu lat drugi raz w roku na 
przełomie miesiąca wrzesień – październik. 

Każdy Zlot ma swoją fabułę co pozwala uczestnikom zlotu przygotować z odpowiedni program, 
a następnie dokonać jego prezentacji na zlocie. Poszczególne drużyny wykonują kronikę drużyny 
swoistą wizytówkę drużyny, pozwala ona przybliżyć innym drużynom historię danej drużyny oraz 
zapoznać z jej działalnością. Szczególnie w kronice z danego roku są mocno akcentowane zadania 
jakie drużyna realizowała w minionym roku. Np. fabułą zlotu majowego w 2008 roku były ptaki, 
każda drużyna wcześniej otrzymała informację o danym ptaku, zdjęcia, mogła też sama poszukać 
więcej informacji na temat danego ptaka. Drużyny w przeróżny, bardzo ciekawy sposób 
prezentowały swoje zadania budząc uznanie i zachwyt wśród widzów. Fabułą tegorocznego zlotu jest 
zdobywanie Odznaki 50 Lecia Drużyn Nieprzetartego Szlaku, prezentacja dorobku nastąpi na zlocie 
oraz zostaną wręczone odznaki. W okresie minionych 20 zlotów wypracowaliśmy stałe elementy w 
poszczególnych dniach zlotowych. W pierwszym dniu po przyjeździe, zakwaterowaniu ma miejsce 
apel inaugurujący zlot. Na apelu następuje prezentacja poszczególnych drużyn. Po kolacji 
poszczególne drużyny prezentują się z programem na ognisku pt „Poznajmy się, przedstawmy się”. 
Mają miejsce wspomnienia z obozów, zimowisk, różnych imprez pomiędzy poszczególnymi zlotami 
na których uczestniczyły drużyny, są piosenki wspólnie śpiewane, gry i zabawy oraz pląsy. W drugim 
dniu odbywa się prezentacja zadań związanych z fabułą, wesoły tor przeszkód oraz wycieczka po 
terenie powiatu żarskiego do ciekawych miejsc. Stałym elementem jest wędka szczęścia, gdzie 
podczas wesołego toru przeszkód poszczególni członkowie drużyny mogą „złowić” przysłowiową 
rybkę - sympatyczny upominek zawinięty w papier, który dzięki zręczności jest złowiony na wędkę. 
Wieczorem musi być dyskoteka, dla wielu już stałych uczestników zlotu jest to rzecz wyjątkowa, 
przecież znają się od lat, młodzież bawi się wspaniale. Organizatorzy wcale nie muszą uczestników 
zabawy namawiać do aktywnego udziału. W trzecim dniu odbywa się poszukiwanie skarbów po 
wyznaczonej trasie znakami patrolowymi. Całość zlotu kończy się apelem, gdzie rozdane są dyplomy 
oraz nagrody dla drużyn. Pożegnania są wzruszające i tylko zaproszenie na kolejny zlot oraz 
czekający bus czy autokar ponaglają wszystkich, oznajmiają o zakończeniu zlotu. Czas wracać do 
domu. 

Liczba drużyn na zlotach wahała się od 9 do 16, tak jak liczba uczestników 98 do 154 osób z 
różnych Ośrodków województwa lubuskiego. Gospodarzy reprezentowały wszystkie trzy Ośrodki 
m.in. Dom Pomocy Społecznej w Miłowicach 36 DH ”Cicha Stopa” i 37 DH ”Leśna Gromada”, 14 i 
15 DH ”Turystyczna” z Zespołu Szkół Specjalnych z Żar, 29 DH ”Diabliki” z Ośrodka dla Dzieci z 
Wadami Mowy i Słuchu. Pozostali uczestnicy to: 12 DH ”Draptaki” ze Słubic, DH z Gorzowa 
Wielkopolskiego, Gubin systematycznie reprezentuje Ośrodek Szkolno-Wychowawczy 5 DH 
”Leśni”, 10 DH ”Dreptaki” z Domu Pomocy Społecznej jest z Rokitna, Harcerski Krąg „ROSA” z 
Domu Pomocy Społecznej z Kożuchowa, Drezdenko 49 DH ”Apacze”, „Pałacowe Skrzaty” z 
Ośrodka Szkolno-Wychowawczego z Przytoku, 6 DH im Marii Konopnickiej z Sulecina, 24 DH 
”Północ” ze Szkoły Specjalnej w Szprotwie, 1 GZ ”Wesołe Słoneczka” z Ośrodka Szkolno-
Wychowawczego z Górzykowa, Toporów 21 DH ”Trampy”, 3 DH ”Rosa” z Kożuchowa, Strzelce 
Krajeńskie 21 DH ”Korniki”, Nową Sól DH ”Tamburion” z Ośrodka Szkolno-Wychowawczego, 
Żagań 14 DH ”Wichry” i 18 DH ”Rajdowcy” z Zespołu Szkół Specjalnych, Zielona Góra DH 
”Skrzaty” Zespół Szkół Specjalnych. Pomocą systematycznie służy nam drużyna sztabowa złożona z 
żarskich harcerzy. 

Pomiędzy drużynami, opiekunami – drużynowymi w ciągu minionych lat nastąpiła 
wyjątkowa więź. Te spotkania pozwalają wymienić się doświadczeniem w pracy w poszczególnych 
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drużynach, umówić się na wspólny wyjazd, odwiedzić się, czy zaplanować obóz lub zimowisko. 
Dodają kadrze otuchy i wiary w to co robi dana drużyna.  
Podstawą działalność ruchu drużyn Nieprzetartego Szlaku jest oddana i bardzo zaangażowana kadra 
instruktorska posiadająca wielkie doświadczenie, bardzo dużą wiedzę i umiejętności w codziennej 
pracy zawodowej oraz na zbiórkach harcerskich lub innych zajęciach harcerskich. 

Na szczególne słowa uznania z punktu widzenia uczestnictwa w zlotach zasługują n/w 
drużynowi, druhny i druhowie: 

♠   hm. Elżbieta Kurkiewicz     - 37 DH ”Leśna Gromada” z Miłowic, 
♠ phm. Halina Wieczyńska       - 36 DH ”Cicha Stopa” z Miłowic, 
♠ phm. Elżbieta Konopacka      -  5 DH ”Leśni” z Gubina, 
♠ phm. Mroczkowski Andrzej   - 18 DH ”Rajdowcy” z Żagania, 
♠ phm. Maziarz Jolanta             - 14 DH ”Wichry” z Żagania, 
♠ phm. Serafin Danuta                - 21 DH ”Korniki” z Strzelc Krajeńskich, 
♠ phm. Barbara Defrert              - 10 DH ”Dreptaki” z Rokitna, 
♠  hm. Orzeł Władysława           - 10 DH ”Dreptaki” z Rokitna, 
♠  hm. Kowalska Jadwiga          - 10 DH ”Dreptaki” z Rokitna, 
♠   hm. Wróblewska Krystyna   - 12 DH ”Dreptaki” z Górzykowa, 
♠   hm. Kinowska Maria            -   4 DH im Marii Konopnickiej z Sulecina 
♠ pwd. Owoc Jacek                    - 10 DZ ”Pałacowe Skrzaty” z Przytoku, 
♠ pwd. Owoc Hanna                   - 10 DZ ”Pałacowe Skrzaty” z Przytoku, 
♠ pwd. Napierała Agnieszka       - 10 DH ”Draptaki” z Słubic, 
♠ pwd. Łabuda Marzena             - 14 DH ”Turystyczna” z Żar, 
♠   hm. Skinder Bogusława         - 14 DH ”Turystyczna” z Żar, 
♠   hm. Popławska Danuta          - 15 DH ”Turystyczna” z Żar, 
♠ phm. Wleklińska Renata          - 29 DH ”Pracowite Pszczółki” z Żar, 
♠ pwd. Warzuszyński Rajmund  -  Komendant Kręgu „Rosa” w Kożuchowie. 

Komenda Zlotu którym kieruje – hm. Mirosław Zengiel – Komendant Zlotów, 
        ♠ hm. Kurkiewicz Elżbieta - z-ca d.s programowych, 
              ♠ hm. Wojciech Hercik       - z –ca ds.  organizacyjnych, 
        ♠ hm. Krystyna Zengiel       - instruktor ds. logistyki. 

dużą pomoc organizacyjną, merytoryczna i finansową uzyskuje od Komendy Chorągwi 
Lubuskiej, w okresie poprzednim od hm. Elżbiety Maciejewskiej oraz obecnie od hm. Leszka 
Kornosza. Bardzo życzliwymi i oddanymi sprawie ruchu drużyn Nieprzetartego Szlaku są trzy 
Ośrodki na terenie, których działają drużyny NS w żarskim powiecie: 
 ♣ Dom Pomocy Społecznej w Miłowicach, 
 ♣ Zespół Szkół Specjalnych w Żarach,                              

♣ Ośrodek Dla Dzieci z Wadami Mowy i Słuchu w Żarach. 
Niezawodnymi przyjaciółmi naszych poczynań w pracy ze środowiskiem drużyn nieprzetartego 
szlaku są: 
 Burmistrzowie Miasta Żary: Roman Pogorzelec i Franciszek Wołowicz, 
 Starostowie Żarscy: Marek Cieślak i były Starosta Edward Skobelski, 
 Kierownik Zamiejscowego Oddziału Delegatury KO w Żarach: Teresa Przychodzeń. 
 Dużą pomoc finansowa otrzymujemy od PEFRONU oraz w ramach pisanych wniosków do 
Marszałka Lubuskiego. Do grona przyjaciół należą nasi niezawodni darczyńcy jak: Anna i 
Eugieniusz Ślawscy, Andrzej Wojtaszek, Jan Arkuszewski, Janusz Dembek czy Rajmund 
Czerwnonajcio. Których bezinteresowna pomoc rzeczowa bardzo ułatwia nam prowadzenie Ośrodka 
„Leśny Dwór” w Świbnej, który służy młodzieży z terenu Hufca i Chorągwi oraz dwukrotnie podczas 
Zlotów w roku Drużyną Chorągwi Lubuskiej.         

hm. MIROSŁAW ZENGIEL 
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Nieprzetarty Szlak – to kryptonim określający ruch drużyn harcerskich skupiających 
dzieci i młodzież     
specjalnej troski. Powstał w 1958 roku w czasie pierwszego kursu dla nauczycieli                          
i wychowawców zakładów leczniczych w Rabce. Kurs zorganizowano w Polsce przez 
Główną Kwaterę ZHP, ówczesne Ministerstwo Zdrowia i Opieki Społecznej oraz 
Ministerstwo Oświaty i Wychowania. Od samego początku inspiratorem ruchu, jego 
sercem i mózgiem była druhna hm Maria Łyczko. Najpierw jako szef sztabu, a potem przez 
wiele lat Kierownik Wydziału "Nieprzetartego Szlaku" Głównej Kwatery z siedzibą                   
w Krakowie. 

I Kurs Rabczański był początkiem eksperymentu, który przekształcił się             
w systematyczną i planową pracę drużyn harcerskich. Główne zadania ruchu to: 
wypracowanie specyfiki pracy harcerskiej dla poszczególnych upośledzeń, adoptowanie 
ogólnozwiązkowego programu dla potrzeb drużyn pracujących w placówkach 
rewalidacyjnych i opiekuńczych, kształcenie kadry instruktorskiej, zakładanie drużyn. 

Znakiem rozpoznawczym instruktorów "NS" jest wschodzące słoneczko. Harcerze 
"NS" są pełnoprawnymi członkami Związku Harcerstwa Polskiego. Harcerze NS noszą                     
te same mundury, zdobywają sprawności i stopnie, realizują ten sam program i zadania,              
co harcerze działający w innych drużynach. 

Zakres działalności Drużyn Nieprzetartego Szlaku ma miejsce w takich środowiskach 
jak:  
 ⇒ placówki lecznicze, 
⇒ zakłady dla niewidomych i niedowidzących, 
⇒ ośrodki dla głuchych i niedosłyszących, 
⇒ zakłady i szkoły specjalnych dla osób niepełnosprawnych intelektualnie, 
⇒ szpitale dla nerwowo i psychicznie chorych, 
⇒ sanatoria, 
⇒ zakłady dla niepełnosprawnych fizycznie, 
⇒ zakłady wychowawcze i poprawcze, 
⇒ kuratorskie ośrodki pracy z młodzieżą. 

Geneza nazwy "Nieprzetarty Szlak” - W mroźny i śnieżny dzień marca 1958 roku 
wyruszyła ze schroniska PTTK w Rabce grupa wychowawców, przyszłych instruktorów 
ZHP kierując się w stronę Lubonia. Szlak był pokryty głębokim śniegiem, a droga                      
do szczytu daleka. Po uciążliwej wędrówce zdobyli szczyt, nocą ruszając w drogę 
powrotną. Trudności piętrzyły się, noc była ciemna, szlak gdzieś się gubił w świerkach          
i zaroślach. Świateł Rabki nie było widać. Idący torowali sobie drogę w zaspach. Do 
schroniska wrócili wszyscy szczęśliwie, choć bardzo utrudzeni. Czekała na nich pełna 
niepokoju komendantka kursu druhna Maria Łyczko. Wspólny wysiłek, pokonywanie 
zmęczenia i wykonanie zadania scaliło bardzo grupę wychowawców, którzy właśnie                     
w Rabce kończyli kurs instruktorów. Trudy wyprawy skojarzyły się kursantom z ciężką 
pracą, jaką wykonują codziennie torując dzieciom drogę do pełnowartościowego życia. 
Nazwa kursu narzuciła się sama - Nieprzetarty Szlak, a nazwę kursu przeniesiono na ruch 
drużyn harcerskich skupiających dzieci i młodzież specjalnej troski.                                     
I tak to się zaczęło... 50 lat temu na kursie instruktorskim w Rabce. 

(gc) 
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Moje pierwsze „czuj” nauczyła mnie  drużynowa – hm. Stanisława Kochańska. 

To było w Szkole Podstawowej nr 3 w Żarach. A później drużyna harcerska im 
Kusocińskiego –„Kusy” prowadzona przez hm. Henryka Jacha, to On odbiera ode mnie 
Przyrzeczenie Harcerskie (czarne chusty, czerwone koła olimpijskie na niej). Po maturze  
podejmuję prace pedagogiczną w Sanatorium Neuro - Psychiatrii Dziecięcej w Żarach w 
charakterze wychowawczyni (słynna SP-7). W sanatorium dla dzieci z padaczką działa już 
szczep Nieprzetartego Szlak i Krąg Instruktorski. Szczepem kieruje  hm Andrzej Pernak, a 
Kręgiem przewodzi hm Ryszard Zalewski. 

Pierwsza rozmowa z kierownikiem szkoły hm. R. Zalewskim dotyczyła moich 
umiejętności pracy z dziećmi - czym mogę ich zająć - pierwsza myśl to podchody 
harcerskie trochę piosenek harcerskich, gry i zabawy w izbie harcerskiej  to wszystko co 
nauczyłam się w drużynie wymieniałam. Przyjęto mnie do pracy i już w 1966 r. 
pojechałam na obóz tego szczepu do Świbnej (może to dziwnie zabrzmi, ale tam z drugiej 
strony Lubszy na polanie w lesie harcerze VII Szczepu od kilku lat już obozowali, a po 
drugiej stronie tej rzeki był Ośrodek Kolonijny „Spomasz” – dziś nasz Harcerski Ośrodek  
„Leśny Dwór”). 

I tam to się zaczęło - po obozie  zorganizowałam 70 DH chłopców, w listopadzie 
wysłano mnie na kurs instruktorski do Rabki  razem z hm. Jadwigą Rupietą 
(trzytygodniowy kurs dla instruktorów Nieprzetartego Szlaku). Po powrocie Krąg 
Instruktorski zorganizował nam Zobowiązanie Instruktorskie, zaproszono członka 
Komendy Hufca, a był nim mój drużynowy hm. Henryk Jach, pamiętam jego słowa  po 
Zobowiązaniu – „jakże miło mi powitać w Kręgu Instruktorskim  moją harcerkę z mojej 
drużyny ”Kusy”. Drużyny harcerskie w szczepie rosły jak grzyby po deszczu. Dyrekcja 
wspierała organizację obozów. Ten w Świbnej był moim pierwszym, a dla szczepu 
ostatnim  bo zaczęliśmy organizować obozy w górach. Byliśmy m. in. w Karpaczu, w 
Szklarskiej Porębie i Sobieszowie (obozy liczyły wówczas od 120 –160 dzieci i kadry). 
Szczep posiadał własny sprzęt, o który dbał nasz sanatoryjny kwatermistrz hm Marian 
Nastalski. W roku 1969 uczestniczyłam w pierwszej dla mnie konferencji sprawozdawczo - 
wyborczej, komendantem wówczas został phm. Bolesław Jeśman, a ja weszłam w skład 
ówczesnej Komendy Hufca - pamiętam swoje przerażenie miałam świadomość, że to 
trudne wyzwanie dla mnie młodej drużynowej. Rok później Krąg powierzył mi  funkcje 
szczepowej i tak krok po kroku powierzano  mi coraz trudniejsze zadania, a ja starałam się 
wywiązywać się z nich jak najlepiej umiałam. Osiągnięcia  rewalidacyjno – pedagogiczne i 
harcerskie  szczepu zauważyła nawet Główna Kwatera, która powierzyła  szczepowi 
organizację Konferencji Ogólnopolskiej dla dyrektorów i instruktorów placówek 
wychowania specjalnego. 

Osiągnięcia i sukcesy  to zasługa bardzo oddanej kadry jaka zajmowała się 
wychowaniem  i harcerstwem na terenie sanatorium - Antonina Laskowska, Jan 
Wawrzyniak, Leonora Kazancew, Jadwiga Rupieta, Jan Hanyż, Andrzej Pernak, Barbara 
Szałapata, Kazimiera Falkiewicz, Bogumiła Mathis, Ryszard Zalwski, Helena Kuratczyk, 
Witold Różycki, Jan Ślizień, Krystyna Kalska, Monika Matecka i wielu, wielu innych. 
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Rok 1973 w Komendzie Hufca  z funkcji z-cy Komendanta Hufca do innej pracy 

przechodzi Stanisława Wilkowska i ówczesny Komendant hm. Marian Macias podejmuje 
ze mną rozmowę na temat objęcia  przeze mnie funkcji z-cy Komendanta Hufca. Jak sam 
wspomina była to trudna rozmowa i dość długa ale skuteczna (bo Marian miał dar 
przekonywania). 

I tak 15 maja 1973 roku  Rada Hufca  na swym posiedzeniu w drodze głosowania 
powierza mi obowiązki  Z-cy Komendanta Hufca w Żarach. Zaczął  się dla mnie nowy 
okres mego życia harcerskiego - mojego czuwania  w harcerskim mundurze. Po pięciu 
latach na tej funkcji obejmuję funkcję Komendanta Hufca w Żarach. W tym czasie  działają 
już prężnie szczepy  przy SP 6 w Żarach – szczepową jest hm. Angela Ramirez. Szczep 
przy Ośrodku dla Dzieci i Głuchych i Niedosłyszących w Żarach - szczepową wówczas jest 
hm. Bronisława Sańko i w Sanatorium Neuro -Psychiatrii Dziecięcej – szczepową jest hm. 
Helena Kuratczyk. Pod koniec lat 70-tych powstają pierwsze drużyny w Miłowicach 
zakłada je phm. Irena Sieńko. Szczepy żywo uczestniczą w programach Hufca i Chorągwi. 
Otrzymują tytuły Drużyn i Szczepów Sztandarowych (były to tytuły nadawane przez GK 
ZHP wyróżniającym się jednostkom). Harcerze z tych drużyn  uczestniczą aktywnie w 
Harcerskiej Akcji Letniej stanowią podobozy w Zgrupowaniu Hufca Żarskiego, gdzie na 
trzech turnusach w Łukęcinie jest po 320 do 400 osób na turnusie. Harcerska metoda 
dawała bardzo dobre wyniki  rewalidacyjne i resocjalizacyjne. Kilku instruktorów napisało  
prace magisterskie na ten temat. W 1984 przechodzę do pracy w Ośrodku dla Dzieci 
Głuchych i Niedosłyszących na stanowisko kierownika internatu i tam obejmuję  funkcje 
szczepowej Szczepu  im Marii Grzegorzewskiej Nieprzetartego Szlaku. Współpracowałam   
z takimi drużynowymi jak – Danuta Masiuk, Iwona Jarosz, Marek Bzowy, Andrzej 
Rojecki, Renata Wleklińska, Małgorzata Matysiak, Agniszka Dapczyńska, Danuta 
Ciesielska, Halina Kwaczyńska, Janina Długosz, Krzysztofa Wróbel. 

W tym czasie szczep jest współorganizatorem Zlotów NS i  za swoją długoletnią 
aktywną działalność odznaczony został Krzyżem Zasługi dla ZHP. Obecnie jestem  
członkiem  sztabu każdego  Zlotu  Nieprzetarty Szlak i tak od wielu lat przebiega moje 
„Czuwaj” z NS-em”  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

hm. KRYSTYNA ZENGIEL 
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 O takim spotkaniu myśleliśmy od kilku lat. Brakowało jednak bodźca, 
hasła do działania. I stało się, padło magiczne wezwanie:  zróbmy 
spotkanie, ale nie jednej drużyny, a wszystkich, wszystkich, z którymi 
wtedy 20 lat temu spędzaliśmy każdą wolną chwilę, z którymi na Złazie 
Harcerzy Starszych w Uściu witaliśmy lato, odpoczywaliśmy                             
i pracowaliśmy w Bieszczadach, żegnaliśmy się z wakacjami na Rajdzie 
Szlakiem Strażnic WOP, a zimą szlifowaliśmy harcerskie umiejętności we 
Wroniawach czy Krakowie. Spotkajmy się przy ognisku, z gitarą i 
wspomnieniami, a nie przy biesiadnym stole.  
 
 Wydawało się, że najlepszym miejscem na takie spotkanie będzie to, 
gdzie dziś harcerze spędzają czas, gdzie się uczą warsztatu. I tak trafiłam do 
mojego macierzystego Hufca Żary do Druha Mirosława Zengiela,  Druhny 
Krystyny Zengiel i do Leśnego Dworu w Świbnej- miejsca wymarzonego 
na harcerskie spotkanie po latach.  
 
 Dzięki nieocenionej pomocy Druhny Krystyny i Druha Mirka i ich 
ogromnej życzliwości my druhny i druhowie z drużyn z Żar, Lubska, 
Iłowej, Zbąszynka i Zielonej Góry mogliśmy odbyć magiczną podróż w 
przeszłość. Dziś czujemy niedosyt i ogromną ochotę na powtórkę, może w 
liczniejszym gronie. Liczymy, że  gościnne progi Leśnego Dworu w 
Świbnej przyjmą nas ponownie, a może to czerwcowe spotkanie da 
początek cyklicznym spotkaniom. 
Dziękujemy.            
 
 
 

 

 

Mariola Chełmińska (Łysy) 19 DSH „Rój” Żary  

„Niedźwiedź”  1 DSH „Knieja” Zielona Góra 
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Dlaczego na polowaniu strzelał pan do swojego kolegi? - pyta sędzia na 
rozprawie. 
- Wziąłem go za sarnę. 
- A kiedy spostrzegł pan swoją pomyłkę? 
- Kiedy sarna odpowiedziała ogniem... 
 
Nauczycielka do Jasia: 
- Przyznaj się, ściągałeś od Małgosi! 
- Skąd pani to wie? 
- Bo obok ostatniego pytania ona napisała: "nie wiem", a ty napisałeś: 
"ja też". 
 
- Kaziu, dlaczego wnosisz to wiadro z wodą do sypialni? 
- Bo tata prosił, żeby go o piątej po cichu obudzić... 
 
- Jasiu jakie znasz środki piorące? 
- Pasek mojego taty!! 
 
Z pamiętnika kamikaze: 
Dzień pierwszy: lot próbny. 
 
Dlaczego w Wąchocku sieje się zboże na wzniesieniach? 
- Żeby plony były wyższe. 
 
Przyjechał ze wsi dziadek i rodzina wysłała go do teatru. 
- No i jak, podobało się dziadkowi w teatrze? 
- Bardzo mi się podobało a najbardziej na końcu, kiedy dawali płaszcze! 
Wziąłem trzy... 
 
 
- Jaki śliczny z ciebie chłopiec! - wykrzykuje ciocia. Nosek masz po 
mamusi, oczy po tatusiu, usta po babci... 
- Spodnie po bracie i buty po siostrze! - dodaje Jasiu. 
 
 

(gc) 
 



26                                                                                                                                                                                                                GONIEC                                  WRZESIEŃ 2008GONIEC                                  WRZESIEŃ 2008GONIEC                                  WRZESIEŃ 2008GONIEC                                  WRZESIEŃ 2008   

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Drzewo iglaste z małymi szyszkami. 

2. Rośnie w wilgotnych miejscach. 

3. „Ubranie” drzewa. 

4. Nie liściaste. 

5. Wiosną wypuszcza soki. 

6. Leśny krzak. 

7. Rośnie wysoko w górach. 

8. Leśne ludki. 

9. Pod drzewami 

10. „Lata drzewa” 

Litery z pól oznaczonych od 1 do 8 utworzą rozwiązanie naszej krzyżówki. 
Haslo prosimy przesłać na adres e-mail zamieszczony w stopce redakcyjnej 
na ostatniej stronie Gońca. Na wylosowanych szczęśliwców czekają 
atrakcyjne nagrody, hasło z poprzedniego numeru brzmi GORĄCE 
LATO☺   

 
(gc) 

1        

2     

3 7    

4     1   

5    2   

6  8     

7         6  4  

8 3       

9    5     

10      
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Witam bardzo gorąco po wakacyjnej przerwie. Przed nami kolejny rok szkolny oraz 

rok harcerski. Ten okres będzie z pewnością czasem wielkich wyzwań, zmagań i przygód.  

Na rok harcerski 2008 / 2009 zespół programowy naszego Hufca przygotował, bogaty                   

w imprezy, plan z propozycjami do realizacji przez same środowiska harcerskie oraz 

indywidualnie przez harcerzy. W propozycjach możemy znaleźć liczne biwaki, biegi 

harcerskie oraz sporo konkursów. Na pewno każdy znajdzie dla siebie coś odpowiedniego. 

Zachęcam do odwiedzenia strony internetowej Hufcowej Gazetki GONIEC i zapoznanie 

się z tym materiałem. A naprawdę warto! 

Propozycje programowe, o których mowa zostały opracowane i przygotowane pod 

nadchodzący Zlot Harcerstwa z okazji 100 lecia istnienia. Impreza ta odbędzie się w 2010 

roku i zpraszam do odwiedzenia strony internetowej www.100lecie.zhp.pl na której można 

zaczerpnąć szerszych informacji i propozycji programowych do realizowania w ciągu roku 

w swojej drużynie. Liczę, że z naszego Hufca na ten Zlot pojedzie więcej środowisk 

harcerskich niż na ostatni. Tego rodzaju przedsięwzięcia są jedyne w swoim rodzaju i nie 

łatwe jest opisanie towarzyszących jej emocji w jednym artykule – najlepiej jest 

doświadczyć tego na własnej skórze. Pragnę podkreślić, że tak jak w roku poprzednim tak  

i w tym będzie nadal funkcjonował ranking środowisk harcerskich. Jest, o co walczyć, 

zachęcam do rywalizacji między drużynami. 

Druhny i druhowie, ci młodsi jak również ci starsi, zespół programowy hufca 

poszukuje chętnych osób do współpracy. Obecna grupa zajmuje się realizacją programu,              

a także tworzeniem wszelkiego rodzaju propozycji. Praca nie jest trudna a może dostarczyć 

wiele emocji oraz jest szansą nabycia nowych umiejętności i poznania nowych 

wyjątkowych ludzi. Zainteresowanych zapraszam w każdy poniedziałek o godzinie 16:00 

do siedziby Komendy Hufca. 

 

 

 

phm. MARCIN TUR
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