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 Do „ Leśnego Dworu ” przyjechaliśmy o godz. 17.00. Następnie zebraliśmy się                      
w świetlicy, gdzie nastąpiło zakwaterowanie uczestników kursu. Po zakwaterowaniu 
ponownie zebraliśmy się w świetlicy,  zostały nam rozdane identyfikatory. Odbyło się też 
spotkanie integracyjne grupy. O godzinie 19.30 wszyscy spotkaliśmy się na wspólnej 
kolacji. Po kolacji zebraliśmy się na „ Świecowisku ”, gdzie wybraliśmy nazwę drużyny 
kursowej i zastępów. Później  zastanawialiśmy się wspólnie nad cechami osób pełniących 
poszczególne funkcje w drużynie. Potem nastąpiło krótkie podsumowanie wieczoru                 
i o godzinie 23.00 rozeszliśmy się do swoich kwater. 
 

dh. MARYSIA DOBEK 
 

 
 Drugi już dzień zaczęliśmy od, jak to u nas wśród harcerzy bywa, gimnastyki 
porannej. Później oczywiście pyszne śniadanko, które miało dostarczyć nam energii                
na kolejne godziny zajęć. Kolejnie odbył się apel na którym, dobrze wszystkim znany 
phm. Marcin Tur został mianowany drużynowym drużyny kursowej i został mu 
wręczony, po raz kolejny w jego wieloletniej karierze, granatowy sznur.  
 Po tym jakże pięknym początku dnia (i tutaj pewnie spodziewaliście się, że resztę 
dnia opisze, jako wielogodzinne, nudne zajęcia kursowe, z których tak czy tak                        
w ostateczności nic nie wynieśliśmy), otóż było całkiem odwrotnie, zajęcia prowadzone 
przez wspaniałych instruktorów naszego hufca, w przyjaznej, rodzinnej i co najważniejsze 
w harcerskiej atmosferze były bardzo pouczające i przemawiające nawet największym 
obibokom do głębi ducha. Między innymi mieliśmy zwiad terenowy (a pogoda nam               
na całe szczęście nam dopisywała i musze Wam powiedzieć drogie druhowieństwo, że 
może zwykłym zbiegiem okoliczności, a może tak ktoś z góry dla nas zaplanował, wyszło 
dla nas na te kilka godzin słoneczko zza chmur). Owe zajęcia prowadziła                               
dh. hm. Krystyna Zengiel (chyba znajoma każdemu harcerzowi w hufcu kobieta). 
Jednakże ten zwiad można by było chyba zastąpić (i powinno być tak nawet lepiej) 
słowem wywiad, gdyż mieliśmy porozmawiać z naturą, co czuje podczas jesieni,                      
i przygotowań do zimy. Później wszystko przedstawialiśmy swoimi zastępami reszcie 
grup. Następne zajęcia również prowadzone przez w/w druhnę dotyczyły różnych form 
pracy w naszych drużynach. Poznaliśmy nowe, oraz pogłębiliśmy wiedzę na temat 
wcześniej nam znanych. Kolejne zajęcia mieliśmy z pwd. Katarzyną Jarosz (i tej dosyć 
tajemniczej osoby chyba nie musze z detalami opisywać) o obrzędowości i zwyczajach                 
w związku. Tutaj było większe zamieszanie co jest czym i co się różni od czego,                   
ale wybrnęliśmy z tego zadania sądzę, że bardzo dobrze. Po tym przyszedł czas na 
pożywny obiadek, dostarczający nam energii na kolejne zajęcia, a o nich już na chwilę.                
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A było to tak... Po obiedzie i chwili sjesty zostaliśmy wezwani na świetlicę, gdzie 
dostaliśmy bojowe zadanie od dh. Krystiana Czerwińskiego. Był to bieg patrolowy               
z wykorzystaniem alfabetu Morse`a. I tak włóczyliśmy się po lesie długie godziny 
(oczywiście jest to wyolbrzymione, ponieważ była to miła i niedługa wędrówka z kilkoma 
zadaniami), dla mnie osobiście też czas na wymienienie doświadczeń i rozmów na temat 
dzisiejszej pracy w drużynach. Mieliśmy zbierać różne gałęzie i „inne” tego typu na 
pierwszy rzut oka nikomu niepotrzebne rzeczy. W dalszej części tego zadania jednak 
wszystko wyszło na jaw i już wiedzieliśmy do czego to wszystko było. Mianowicie 
mieliśmy stworzyć mieszkańca „Leśnego Dworu”. Zastępy wykazały się wielką 
kreatywnością i pomysłowością i powstało wiele ciekawych postaci. Po czym mieliśmy 
już kolejne zajęcia z dh. Komendantką ośrodka dotyczące tego w jaki sposób zakłada się 
drużynę.  Później kolejny posiłek, czyli kolacja, zachęcająca już nas do ostatnich zajęć 
dnia. Następnie wielka niespodzianka, gdyż okazało się, że zostaliśmy zaproszeni na 
kolację poświęconą urodzinom drużyny „Wilki”, która miała urodzinowy biwak podczas 
trwania naszego kursu. Było bardzo przyjemnie. Poznaliśmy, krótką historię tej drużyny, 
która choć tak młoda ma na swoim koncie tak wiele. Posmakowaliśmy pysznego torta              
i rozeszliśmy się już na kolejne i ostatnie zajęcia tego dnia. Była to wieczornica 
poświęcona temu co mieliśmy przygotować w zastępach, czyli piosenek, scenek 
wierszyków itp. mówiących o naszych zastępach oraz poznaliśmy zabawy, w które 
możemy bawić się w harcerskiej izbie.  
 Dzień przebiegł bardzo miło, spokojnie i szybko. Atmosfera była wspaniała, a jeżeli 
tak się zaczynało to co będzie w kolejne dni, na kolejnych spotkaniach. Wszystkie zajęcia 
były przerywane różnymi rodzajami zabaw, piosenek i harców. Ogólnie rzecz biorąc taki 
kurs jest przeżyciem wspaniałym, którego życzę każdemu harcerzowi, gdyż takich 
spotkań się nie zapomina. 

odkr. WOJCIECH LALEK 
6 ŻDH „ESKA IV” im. A. Kamińskiego 

 
 
 
 W niedzielę pobudka była o 7:30. Gimnastyka poranna, toaleta i śniadanie odbyło             
się bez żadnych problemów, jak to bywa u harcerzy. Po przyjemnościach nadszedł czas                 
na obowiązki. Spotkaliśmy się wszyscy w świetlicy, gdzie dh. Kasia sprawdziła  naszą 
wiedzę zdobytą na kursie. Zastępy: Gumowe Kaczuchy, Gumisie, Wesołe Puszczyki 
otrzymały do wykonania zadanie domowe. Spotkanie było przeplatane zabawami                    
i śpiewaniem piosenek. Atmosfera była miła i wesoła. Na zakończenie kursu odbył się 
apel, po czym rozjechaliśmy się do domów.  

 
dh KRZYSZTOF  PŁAZIŃSKI  

 „Hindus” 
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 Może nie za górami, ale za lasem obok wsi Świbna, a ściśle pośrodku sosnowego lasu 
stoi okazały budynek. Na nim widnieje drewniany  napis „Leśny Dwór” wyryty dłutem 
młodego rzeźbiarza. U progu tego dworu stoją dwie okazałe rzeźby - średniowieczny woj 
i turysta. Te dwie rzeźby świadczą o tym, że historia tego dworu dotyczy odległych 
czasów, a także ludzi tworzących jego współczesne dzieje. 
 Historycy piszą, że historia wsi sięga okresu średniowiecza, bo pierwsza wzmianka to 
rejestr czynszowy z 1381 roku, a miejsce to przed II wojną światową zwało się –„Rączy 
młyn”, bo w pierwszej połowie 1688 roku staraniem hrabiego Erdmana von Promnitza             
z Żar pobudowano młyn na Lubszy (rzeka płynąca przez Świbną). Na początku XX wieku 
młyn zakupił Alfred Büttner i wkrótce zmienił go w fabrykę produkującą śruby.                          
W roku 1925  A. Büttner zatrudniał 52 osoby. 
 A. Büttner urodził się w 1860 roku, ożenił się z córką młynarza z Lipska Żarskiego. 
Zasłynął jako fundator dzwonów kościelnych, którymi obdarował okoliczne dzwonnice. 
A. Büttner zmarł 15 kwietnia 1938 roku i pochowany został w przygotowanym grobowcu 
w pobliżu swojej fabryki. Po II wojnie światowej Dom Büttnera zostaje przekazany 
Fabryce Maszyn i Urządzeń Przemysłu Spożywczego „Spomasz” w Żarach. Zakład 
dokonuje adaptacji domu na obiekt kolonijny. Do lewego skrzydła domu dobudowano             
w piwnicach kuchnię parową, na parterze stołówkę, a na pierwszym piętrze świetlicę, 
zainstalowano sanitariaty i łazienkę. 
 W kolejnych latach teren zostaje ogrodzony, zelektryfikowany. Dyrekcja postanawia 
wybudować basen zasilany wodą z Lubszy. W następnych latach zostały postawione 
domki drewniane. W ten sposób obiekt mógł pomieścić do 150 kolonistów (tak nazywano 
dzieci  przebywające na wypoczynku letnim na kolonii). Kolejną dużą inwestycją zakładu 
była budowa kotłowni i instalacja centralnego ogrzewania. I tak do 1987 roku dział 
socjalny Fabryki „Spomasz” rozbudowywał Dom Büttnera i organizował co roku kolonie 
dla dzieci i młodzieży pracowników Zakładów „Spomasz „ z całej Polski. Przez następne 
piętnaście lat do 1992 roku Dom Büttnera zwany „Ośrodek Kolonijny Zakładów 
Spomasz” – stoi pusty, przyjeżdżają do niego okazjonalnie pracownicy. 
 W 1992 roku, kiedy przedsiębiorstwo przekształciło się w spółkę akcyjną, obiekt 
zostaje wystawiony na sprzedaż. Ta wiadomość dotarła do Komendy Hufca Żary, którego 
komendantem był obecny komendant Hufca hm Mirosław Zengiel. Wraz z żoną Krystyną 
dokonali pierwszych oględzin Ośrodka Kolonijnego. Stan, jaki zastali wskazywał na to,            
że przed kadrą instruktorską i harcerzami staje poważne wyzwanie. Kuchnia w piwnicy, 
łazienka (a właściwie łaźnia), sanitariaty wymagały gruntownej przebudowy. Fantazja 
harcerska podpowiadała, że na początek można uruchomić kuchnię polową i latryny                
w lesie, bo sypialnie są do zamieszkania. 
 Najważniejsze, że dach jest cały, a inne  prace można sukcesywnie wykonywać. 
Zanim Komendant podjął decyzję kupna Ośrodka, chciał zainteresować ówczesne władze, 
licząc na pomoc w uzyskaniu funduszy na zakup. Nie spotkał się wówczas z większym 
zainteresowaniem ówczesnego burmistrza. To stanowisko nie zniechęciło go, bo wierzył 
on w żarską kadrę instruktorów ZHP, która zawsze marzyła o stałej bazie hufca.      
Wracając z wycieczki instruktorskiej z gór, ominął Żary i zawiózł instruktorów                      
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do Świbnej. Pani, która pilnowała obiekt, pokazała Ośrodek - budynek, jego wszystkie 
pomieszczenia i teren.  
 I zaczęło się... Wśród instruktorów było wielu zwolenników, znaleźli się też sceptycy, 
ale nikt nie powiedział NIE tej sprawie. Na posiedzeniu Komendy powstał plan 
gromadzenia pieniędzy na zakup Ośrodka. Kadra przez kilka lat na obozach pracowała 
bez wynagrodzeń, a wszystkie pozostałości z akcji letniej przeznaczone były na zakup 
obiektu. Rozpoczęły się pierwsze rozmowy Komendy Hufca z Dyrekcją Zakładu 
„Spomasz”. Uzgodniona cena sprzedaży wynosiła jeden miliard  dwieście  tysięcy złotych 
(jest rok 1992), rozłożona została na cztery raty. Najtrudniej było spłacić ostatnią ratę                   
i tu pomógł żarskim harcerzom Urząd  Miasta Żary i wyraźna pomoc oraz 
zainteresowanie ówczesnego burmistrza  Franciszka Wołowicza. Po podpisaniu wstępnej 
umowy harcerze i instruktorzy zabrali się do pracy. Zorganizowano kilka biwaków,                 
na których pod kierownictwem hm Antoniego Hajdula harcerze sprzątali zaniedbany 
teren, boiska i basen. W budynku pracowali  harcerze z Ośrodka dla Dzieci Głuchych                 
i drużyny ze Szczepu im Aleksandra Kamińskiego przy SP nr 1. Pierwszy obóz                        
w Świbnej odbył się w roku 1992 poprowadziła go hm Małgorzata Markowska              
z instruktorami i harcerzami z Bieniowa. Rok później dnia 19.07.1993 roku w siedzibie 
notariatu w Żarach Ośrodek Kolonijny „Spomasz” (dawny Dom Büttnera) przechodzi na 
własność Żarskiego Hufca ZHP. Komendant hm Mirosław Zengiel otrzymał 
pełnomocnictwo kupna Ośrodka od Naczelnika ZHP. Otworzyły się nowe karty historii 
domu byłego właściciela śrub A. Büttnera. Komenda Hufca powołuje na funkcje 
instruktora do spraw bazy w Świbnej hm Krystynę Zengiel, która dokonuje wstępnej 
inwentaryzacji Ośrodka, przedstawia Komendzie plan prac, które urastają do rangi 
inwestycji. W pierwszej kolejności zmodernizowano kuchnie, łazienkę, wybudowano trzy 
małe łazienki dla uczestników, kadry i personelu kuchennego. Zmieniono starą 
wykładzinę podłogową, pomalowano cały obiekt. Domki drewniane dzięki pomocy                
dh Rajmunda Czerwonajcio zostały odremontowane i pokryte papą (był 
eternit).Wybudowano biwakową kuchnię pod wiatą. Zaczęto organizować zimowiska 
harcerskie, instalacja grzewcza była dobra, ale przez nieszczelne drzwi, okna                            
i nieocieplany dach ciepło uciekało.  
 W następnych latach wymienione zostały okna i drzwi, ocieplone zostały strychy. 
Plastikowe okna, nowe karnisze i firanki, nowe meble, położone zostały panele 
podłogowe i ścienne. Dzięki dużej życzliwości prezesa „Kronopolu” Pana Wacława 
Maciuszonka. Piękne tapety widokowe w stołówce, w świetlicy kominek z harcerskim 
krzyżem i wiele innych elementów dekoracyjnych zmieniły wnętrze Ośrodka. Stał się            
on dla harcerzy i instruktorów drugim domem. Pracami w Ośrodku zostały 
zainteresowane Urzędy Pracy w Jasieniu i Żarach. Druhowie M. Zengiel i W. Hercik 
zabiegali o materiały do przebudowy Ośrodka, a Urzędy Pracy kierowali pracowników do 
prac interwencyjnych. 
 Powołany przez byłego Komendanta Hufca ZHP, ówczesnego radnego Rady Powiatu 
hm Ryszarda Kochanowskiego Harcerski Klub Radnych (jedyny w Polsce) przyczynił się 
również do jego modernizacji. Harcerski Ośrodek w Świbnej w zamyśle jego twórców 
miał służyć harcerzom i młodzieży niezorganizowanej powiatu żarskiego                                  
i województwa zielonogórskiego. Wszystkie więc pomysły programowe skierowane były 
do tych grup wiekowych. A jako, że społeczeństwo nasze nie należy do najbogatszych, 
pobyt w  tym Ośrodku kalkulowano po najniższych cenach, tak by jak największa rzesza 
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7 
młodych ludzi mogła wypoczywać i zdobywać umiejętności harcerskiej służby                         
i działania.  
 Od dnia 1 listopada 2004 roku harcerska baza w Świbnej nosi nazwę Harcerski 
„Leśny Dwór”. Komenda Hufca zatwierdza tę nazwę i powołuje na funkcje Komendantki  
Ośrodka hm Krystynę Zengiel. Już trzynaście lat w czasie ferii zimowych organizowane 
są dla harcerzy zimowiska szkoleniowe, w czasie tych ferii przez dwa turnusy przebywało 
już ponad osiemset pięćdziesiąt harcerzy. Harcerskie lato przez te trzynaście lat było 
bogate w harcerskie działania. W czasie lata organizowano od dwóch do trzech turnusów 
wakacyjnych, na których przebywało łącznie około 1500 harcerzy i młodzieży 
niezorganizowanej. Odbyły się dwa Zloty Hufca – Zlot Otwarcia Ośrodka na 400 osób, 
Zlot XXX-lecia nadania imienia Hufcowi na który przebywało 297 osób. Harcerski 
Ośrodek gościł już dzieci i młodzież z Niemiec, Litwy, Ukrainy, Szwecji i Anglii. 
 Tradycją Harcerskiego Ośrodka są organizowane co roku przez Komendę Hufca 
Żarskiego: 

• Rajdy Szlakiem Osadników Wojskowych, 
• Chorągwiane Zloty Drużyn Nieprzetarty Szlak dla dzieci niepełnosprawnych  

               z terenu województwa lubuskiego (w ostatnich trzech latach dwa razy w roku), 
• Tydzień Ekologiczny, 
• Harcerskie Powitanie Wiosny, 
• Wiosenne i Jesienne biwaki drużyn oraz biwaki w ciągu roku. 

 Te wszystkie działania i różnorodne formy wypoczynku dla dzieci i młodzieży               
to zasługa oddanej i zaangażowanej kadry instruktorskiej, nauczycieli z wielu środowisk 
oświatowych powiatu żarskiego. W czternastym roku działalności bazy Hufiec będzie 
organizował Zlot LX - lecia działalności drużyn harcerskich na ziemi żarskiej. 
 Harcerski Ośrodek „Leśny Dwór” jest otwarty dla wszystkich środowisk szkolnych            
i oświatowych żarskiego powiatu i województwa lubuskiego. 
                                        

Komenda Hufca ZHP Żary 
 
 
 
 
 
 Dnia 10 listopada, 5 DH „Bajka” działająca w Grabiku, zorganizowała Świecowisko           
o Święcie Niepodległości, na które zostali zaproszeni mieszkańcy Grabika i nie tylko. 
Wszystko rozpoczęło się o godzinie 17.00 w Szkole Podstawowej w Grabiku.                       
Na Świecowisko przybyło kilku nauczycieli S.P. w Grabiku, rodzice harcerek i harcerzy 
oraz mieszkańcy Grabika. 
 W nastrojowej atmosferze krótko przedstawiliśmy historię Polski w okresie niewoli 
oraz próby odzyskania niepodległości. Zaśpiewaliśmy kilka znanych patriotycznych 
pieśni jak „Rota” i „Szara Piechota”. Widzowie wykazali duże zainteresowanie a nasz 
występ nagrodzili oklaskami.  
 Świecowisko zakończyliśmy w tradycyjny harcerski sposób. Myślę, że ten czas był 
dla wszystkich obecnych czasem wielu refleksji oraz przemyśleń. 

Och. PAULINA MICHALAK 
5 DH Bajka 
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       Betlejemskie Światło Pokoju 
       – „Jeden Świat, jedno Światło” 
 
 
 
 
 
Druhny i Druhowie! 
 
 
 Za kilka miesięcy będziemy po raz kolejny świętować Narodzenie Pana. Czas 
wielkiej radości, kiedy świat się wycisza i skupia przy rodzinnych stołach, aby jeszcze raz 
przeżyć Tajemnicę. Czas, w którym ludzie różnych języków i kolorów skóry mają te same 
łzy wzruszenia w oczach, czas,  w którym dzieci wszystkich kontynentów mają te same 
marzenia. Czas, gdy więcej nas łączy niż dzieli. Jeden jest świat, wszędzie ci sami ludzie, 
choć różne myśli. Wszyscy stale doświadczamy radości i miłości, podobne mamy 
marzenia, łączy nas pragnienie pokoju, wspólne dążenie do tego, aby rozwiązywać 
problemy lokalne i globalne. 
 Świat i życie w nim wymaga, abyśmy wszyscy byli dla siebie braćmi. Stale 
poznajemy świat, a każdy napotkany człowiek uczy nas czegoś nowego. A na drogach 
przychodzi do nas światło jakby z przesłaniem: „… nie lękaj się, przychodzę Ci                 
z pomocą” (Iz 41.13).  
Niech nas prowadzi światło, wskazuje drogę do pełnego poznania świata, a w nim do 
bycia z drugim człowiekiem. Niech żyje w nas światło, które uzmysławia nam, jaki jest 
nasz cel. Niech rozbłyśnie światło, by nam towarzyszyć i dodawać odwagi                       
w codzienności. 
 My, harcerki i harcerze, czujemy się cząstką tego świata. Cząstką ogólnoświatowej 
ogromnej rodziny, której na imię skauting.  
 Skauting – nasze życie: jeden ruch, jedne wartości, jeden świat, jedno Przyrzeczenie  
i jedna rodzina skautowa, niech nad nią rozbłyśnie światło naszych ideałów, abyśmy 
jeszcze bardziej byli we współczesnym świecie z ludźmi, z konkretnym człowiekiem, 
który spogląda na nas i składa w nas swoją nadzieję.  
Przygotowując się do obchodów stulecia skautingu trzymajmy mocno w rękach 
Betlejemskie Światło Pokoju, pamiętając o słowach „Ja jestem Światłością świata. Kto 
idzie za Mną, nie będzie chodził w ciemności, lecz będzie miał światło życia” (J 8,12).  
Druhny i Druhowie! Idźmy do Tego światła, jest ono zawsze jako jedyne dla świata. 
Idźmy do Tego światła, jest ono zawsze światłością człowieka.  
Niech Betlejemskie Światło trzymane przez harcerki i harcerzy świeci dzieciom i starcom, 
biednym i bogatym, mądrym i nierozsądnym. Niech mocno świeci światu. 
„Jeden Świat, jedno Przyrzeczenie, jedno Światło”. 
 
Czuwaj!  
Szczęść Boże!  

 
ks. phm. JAN UJMA 
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 Z groty betlejemskiej Narodzenia Pańskiego, poprzez Austrię, Słowację do Polski, to 
coroczna droga „Betlejemskiego Światełka Pokoju”. Betlejemskie Światło Pokoju dotarło 
dzięki słowackiemu Naczelnemu Kapelanowi księdzu Andrzejowi do Polski. Po Mszy 
Świętej w kaplicy „Betlejemskiego Światła Pokoju” Naczelnik ZHP – hm Teresa Hernik, 
Komendant Chorągwi słowackiej i Komendanci Chorągwi ZHP udali się na uroczystą 
wigilię w schronisku na „Głodówce”. Uczestnicy podzielili się chlebem poświęconym 
przez Naczelnego Kapelana ZHP phm. Jana Ujmę, a po skończonej wieczerzy 
Naczelniczka hm Teresa Hernik, zastępując Świętego Mikołaja, każdemu uczestnikowi 
wręczyła symboliczne podarki. Przedstawiciel skautów słowackich w imieniu swojej 
organizacji odwdzięczył się także specjalnym podarkiem dla druhny T. Hernik i druha 
Andrzeja Borodzika (Przewodniczącego ZHP), zaznaczając, że ZHP jest dla nich wzorem 
i wielkim przyjacielem od wielu lat. Dopiero podczas uroczystego obiadu skauci słowaccy 
opowiedzieli dlaczego nie dotarli, jak planował Naczelnik Skautów słowackich Jan 
Pokorny w piątek 16 grudnia 2005 roku na ustaloną godzinę celem przejęcia BŚP przez 
polskich harcerzy. Naczelnictwo słowackie wyruszyło z Bratysławy w piątek (16.12.05 r.) 
o godzinie 10.00 i pomimo niewielkiej odległości do polskiej granicy nie dotarli, gdyż 
utknęli w ogromnym korku i ... zamieci śnieżnej na trasie. Poinformowano o tym księdza 
Andrzeja mieszkającego blisko granicy, który w ostatnim momencie wsiadł do pociągu, 
bez munduru i sutanny, dotarł do ... Tatrzańskiej Łomnicy. I już bez przygód wraz z 
Janem Słonikiem, komendantem słowackim, dojechali ze światłem na granicę. Światełko 
na Słowacji jest już ponad tydzień. Po obiedzie przedstawiciele słowackiego skautingu 
wraz z polskim naczelnictwem spotkali się na krótkim kameralnym spotkaniu, gdzie hm. 
Ewa Lachiewicz, komisarz zagraniczny ZHP opowiedziała o zmianach we władzach ZHP 
po ostatnim Zjeździe ZHP w Warszawie (1-4.12.05 r.), a druhna naczelniczka T. Hernik 
przedstawiła nowo wybraną Główną Kwaterę ZHP. Wszyscy uczestnicy spotkania 
umówili się na kolejne spotkanie na wiosnę – tym razem już bez przygód ...                                                                                                  
 

hm MIROSŁAW ZENGIEL 
 
 
 
16 grudnia 2005 r. 
Ośrodek Szkoleniowo - Wypoczynkowy "Głodówka" 
Program wieczorny ośrodka dla delegacji komend chorągwi i drużyn biwakujących na Głodówce 
 – kulig, wieczornica z ogniskiem i nocne czuwanie w kościele w Brzegach  
(przy współudziale Zespołu wychowania duchowego i religijnego GK ZHP) 
17 grudnia 2005 r. - Łysa Polna, Głodówka 
godz. 11.00 Uroczystość przekazania Światła na granicy 
godz. 11.45 Msza Święta  w kaplicy na Głodówce 
godz. 13.00 Obiad wigilijny władz ZHP z komendantami chorągwi 
Po obiedzie około 16.00 pielgrzymka Światła do chorągwi (warto oznaczyć samochody). 
18 grudnia 2005 r. Miasta siedzib chorągwi ZHP 
godz. 16.00 (17.00) Przekazanie BŚP środowiskom harcerskim 
19 – 23 grudnia 2004 r. 
Przekazywanie BŚP instytucjom i społeczeństwu w środowisku lokalnym 
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 W tym roku przejęcie Betlejemskiego Światła Pokoju przez ZHP odbyło się                   
16 grudnia zwyczajowo na przejściu granicznym na Łysej Polanie. Reprezentacja naszego 
Hufca weźmie udział w uroczystościach przekazania BSP 18 grudnia w kościele 
Zbawiciela w Zielonej Górze, 21 grudnia „Światełko” zostanie  rozwiezione do  Domu 
Samotnej Matki, Domu Pomocy Społecznej i żarskich kościołów, a o godz. 12.00 przed  
Ratuszem zostanie przekazane Burmistrzowi Miasta i wystawione w Salonie Wystaw 
Artystycznych przy ul. Chrobrego do  godz. 15.00.  22.12. godz. 16.30 wystawione będzie 
na harcerskiej Wigilii. 
 
Druhny i Druhowie!  
 
Betlejemskie Światło Pokoju powinno sprzyjać kształtowaniu odpowiedzialności zuchów 
i harcerzy ze wspólnotą lokalną. Sprzyja również umacnianiu w wierze oraz kształtowaniu 
religijności. Bądźmy światkami Betlejemskiego Światła Pokoju, które jest dane światu, 
Europie, Polsce. Pamiętajmy, że płomień  Światła może dotrzeć do każdego domu, tylko 
musi być ktoś, kto je tam zaniesie ,ktoś  kto osłoni od wiatru i nie pozwoli zgasnąć.            
Niech nie gaśnie w nas Światło i nie słabnie pragnienie ogrzania się przy jego płomieniu. 
Idźmy do tego światła, jest ono zawsze jako jedyne dla świata, 
 
Idźmy do tego światła, jest ono światłością człowieka. 
 
 Założenia  programowe : 
- uczestnictwo w uroczystościach przekazania BŚP – 18 grudnia w Zielonej Górze 
  i 21 grudnia godz. 11.45 zbiórka przed Hufcem. 
- 22 grudnia godz. 16.30 Gimnazjum nr 2 w Żarach – udział w harcerskiej Wigilii 
- zdobywanie sprawności Strażnik Betlejemskiego Światła Pokoju – uroczyste warty przy 
światełku 
- organizację i  uczestnictwo w okolicznościowych zbiórkach 
- przekazywanie światła wspólnotom lokalnym 
 
                                                                                       

 
 
 
 
 
 
 
 

hm. WOJCIECH HERCIK 
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 Druhny i druhowie! W obecnym numerze Gońca zamieściliśmy wymagania na 
stopnie wędrownicze. Przeanalizujcie je i podejmijcie się realizacji ich. Zapraszamy do 
współpracy i zdobywania stopni w każdy pierwszy czwartek miesiąca w siedzibie 
Komendy Hufca na godz. 16. 
 

Uchwała nr 40/XXXII Rady Naczelnej ZHP z dnia 15 czerwca 2003 r. 
w sprawie przyjęcia instrumentu metodycznego – stopnie harcerskie 

 

IDEA STOPNIA  

Idea próby harcerza oraz idee poszczególnych stopni określają postawę, do jakiej 
harcerka i harcerz powinni dążyć, zdobywając dany stopień. Postawa ta jest zawsze 
zgodna z Przyrzeczeniem i Prawem Harcerskim: 

Harcerka orla-harcerz orli  
Kierując się Prawem Harcerskim buduje swój własny system wartości. Sama/ sam 

wyznacza swoje cele. Wybiera swoją drogę życiową. Dąży do mistrzostwa w wybranych 
dziedzinach. Podejmuje wyzwania. Znajduje pole stałej służby. 

 
Harcerz Rzeczypospolitej-harcerka Rzeczypospolitej 
Ma własny system wartości wynikający z Prawa Harcerskiego. Kieruje się nim we 

wszystkich aspektach swojego życia. Potrafi godzić pełnione przeze siebie role, np. w 
rodzinie, w szkole, w pracy, w działalności społecznej. Osiąga mistrzostwo w wybranych 
dziedzinach aktywności. Jest świadomą obywatelką/świadomym obywatelem RP. Swoim 
życiem daje świadectwo o harcerstwie. 

 
 
 
W harcerskiej wędrówce przez życie odnajduje wzory do naśladowania. Kierując się 

Prawem Harcerskim buduję swój własny system wartości. Sama/m wyznaczam swoje cele. 

Wybieram swoją drogę życiową. Dążę do mistrzostwa w wybranych dziedzinach. 

Podejmuję wyzwania. Znajduję pole stałej służby. 

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

• zdobyła/ył stopień samarytanki/ćwika. Jeśli nie posiada stopnia 
samarytanki/ćwika, realizuje próbę harcerki orlej/harcerza orlego poszerzoną o 
wiadomości i umiejętności zawarte w wymaganiach poprzednich stopni, 

• aktywnie uczestniczy w życiu drużyny, 
• zrealizowała/ał próbę wędrowniczą i otrzymała/ał naramiennik wędrowniczy, 
• wspólnie z opiekunem przygotowała/ał indywidualny program próby. 
 

Zalecany czas trwania próby: 12–18 miesięcy 
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Wymagania stopnia wyznaczają płomienie wędrowniczej watry 
 
Siła ciała 

1. Prowadzę higieniczny tryb życia i doskonalę swoją sprawność fizyczną. Znam 
granice swojej wytrzymałości fizycznej. 

2.  Zaplanowałam/em i zorganizowałam/em wędrówkę o charakterze wyczynu. 
 
Siła rozumu 

1. Samodzielnie planuję swój czas. Znam podstawowe zasady dobrego planowania 
czasu. 

2. Rozsądnie gospodaruję własnymi i powierzonymi zasobami finansowymi. 
Opracowałam/em sposób sfinansowania wybranego przedsięwzięcia i 
zrealizowałam/em go. 

3. Pogłębiam swoją wiedzę i umiejętności w różnych dziedzinach aktywności 
(nauka i kultura). 

4. Znalazłam/em dziedzinę, w której chcę osiągnąć mistrzostwo. Mam już w niej 
osiągnięcia. 

 
Siła ducha 

1. Na podstawie Prawa Harcerskiego buduję swój system wartości. Potrafię 
otwarcie i konsekwentnie go bronić. 

2. Samodzielnie podejmuję stałą służbę w dziedzinie życia duchowego. 
3. Staram się zrozumieć innych i uznaję ich prawo do odmienności. Poznałam/em 

kilka kultur (np. narodowych, wyznaniowych). 
4. Staram się żyć w harmonii z naturą. 
5. Pielęgnuję więzi rodzinne. 
6. Znalazłam/em swoje miejsce w grupie rówieśniczej (dokonując świadomych 

wyborów i zachowując własny system wartości). 
7. Pokonałam/em jedną ze swoich słabości. 
8. Dziedziny swoich zainteresowań porównałam/em z potrzebami środowiska. W 

ten sposób określiłam/em swoje pole służby. Pełniłam/em służbę przez 
wyznaczony czas. 

 
Formą zakończenia próby jest wędrówka umożliwiająca własne, wewnętrzne 
podsumowanie próby. Sposób odbywania wędrówki zależy od tradycji środowiska. 

 
Uwaga. Próbę można uzupełnić o dodatkowe wymagania przyjęte w środowisku. 
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Mam własny system wartości wynikający z Prawa Harcerskiego. Kieruję się nim we 

wszystkich aspektach swojego życia. Potrafię godzić pełnione przeze mnie role, np. w 

rodzinie, w szkole, w pracy, w działalności społecznej. Osiągam mistrzostwo w wybranych 

dziedzinach aktywności. Jestem świadomą/ym obywatelką/em RP. Swoją postawą i 

postępowaniem prezentuję harcerski styl życia. 

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

• zdobyła/ł stopień harcerki orlej/harcerza orlego, 
• wspólnie z opiekunem przygotowała/ał indywidualny program swojej próby. 

 
Zalecany czas trwania próby: 12–24 miesiące 
 
Wymagania na stopień wyznaczają polana wędrowniczej watry: 

• Praca nad sobą 
• Służba 
• Poszukiwanie swojego miejsca w społeczeństwie 

 
Indywidualne zadania próby harcerki Rzeczypospolitej-harcerza Rzeczypospolitej 

harcerka/harcerz buduje zgodnie z trzema wymienionymi kierunkami pracy 
wędrowniczej. W pracy nad sobą umacnia swoje zalety i niweluje wady oraz słabości. 
Dba o zdrowie i kondycję fizyczną. Rozwija swoją osobowość przez udział w różnych 
formach życia duchowego i kulturalnego. Pełni stałą służbę, która przynosi wymierne 
efekty. Poszukując swojego miejsca w społeczeństwie, konsekwentnie realizuje swój 
pomysł na życie: w nauce i w pracy, w rodzinie, rozwijając pasje i zainteresowania. Zna 
swoje prawa i obowiązki, wynikające z pełnionych ról społecznych, stara się wywiązywać 
z nich jak najlepiej. Wie, na czym opiera się system państwa prawa, zna w nim swoje 
miejsce. Szuka drogi osiągnięcia samodzielności ekonomicznej. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Instruktorzy  
Kapituły Stopni Wędrowniczych 
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 W dniach 1-4 grudnia 2005 roku w Warszawie będzie obradował XXXIII Zjazd ZHP. 
Zadaniem Zjazdu jest dokonanie oceny minionej czteroletniej kadencji, udzielenie 
absolutorium ustępującym władzą Związku. Następnie Zjazd dokona wyboru Naczelnika, 
spośród czterech kandydatów na to stanowisko. Od miesiąca września poszczególni 
kandydaci na przyszłego Naczelnika spotykali się z różnymi gremiami naszej Organizacji, 
prezentując swój program wyborczy oraz proponując swoje koncepcje pracy Organizacji 
na najbliższe cztery lata. Decyzją Rady Naczelnej z dnia 24 września 2005 roku 
rekomendowano dwa podstawowe dokumenty do zatwierdzenia i pracy nad nimi w czasie 
Zjazdu, a dotyczące wizji i rozwoju Związku na najbliższe cztery lata. Pierwszy dokument 
to „Strategia rozwoju ZHP do roku 2009”, drugi „Podstawy wychowawcze ZHP”. 
 Dokumenty te stanowią integralną całość myśli obecnych działań Związku na 
najbliższą czteroletnią kadencję. Oba dokumenty opracował specjalnie powołany do tego 
zadania zespół instruktorów Związku oraz wypracowywane były materiały na 
regionalnych spotkaniach merytorycznych, które wnosiły swoje wypracowane stanowiska 
w istotnych sprawach do działalności naszej Organizacji na najbliższe cztery lata. To w 
nich zostały zapisane wartości jakie są dla naszej Organizacji najważniejsze m.in. 
nowoczesny opis metody harcerskiej i zasady harcerskiego wychowania, komentarz do 
Prawa Harcerskiego itp. Jest to materiał bardzo ważny dla każdego harcerskiego 
wychowawcy – instruktora.  
 W podstawach wychowawczych ZHP jest dokonany następujący zapis „ Związek 
Harcerstwa Polskiego jest ogólnopolskim stowarzyszeniem, należącym do światowego 
ruchu skautowego. ZHP jest organizacją otwartą i apolityczną. ZHP wychowuje młodych 
ludzi na prawych, aktywnych i odpowiedzialnych obywateli w duchu wartości zawartych 
w Prawie Harcerskim. Misją harcerstwa jest wychowanie młodego człowieka, czyli 
wspieranie go we wszechstronnym rozwoju i kształtowaniu charakteru przez stawianie 
wyzwań”.  
 Misją Związku jest wychowywanie młodego człowieka, czyli wspieranie go, aby w 
swoim działaniu był skuteczny, stale rozwijającym się i uczącym. Skutecznie wspierać 
może jedynie Organizacja do tego rzetelnie przygotowana, taka, która stale pokonuje 
własne niedoskonałości i ograniczenia. Organizacja wyrazista, z kompetentną i ideową 
kadrą. Kadrą, która chce i może stać się dla młodego człowieka autorytetem, 
przewodnikiem, przyjacielem. Wspieramy drugiego człowieka, czyli pomagamy mu, 
wskazujemy, umożliwiamy – jednakże wybór drogi i stylu życia należy do tego, kogo 
prowadzimy harcerską ścieżką. W ten sposób uczymy samodzielności i zachęcamy 
młodego człowieka do brania odpowiedzialności za własne decyzje, działania, własny 
rozwój.  
 Naszymi działaniami nie konkurujemy z rodzicami i rodziną. Rodziców traktujemy 
jako pierwszych, najważniejszych wychowawców, dlatego naszą współpracę prowadzimy 
w stałej współpracy z nimi. Stawiamy na wszechstronny rozwój- tak budujemy 
Organizację, stawiając na ludzi młodych. Układamy pracę, tworzymy program czy 
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dzielimy zadania, aby umożliwić wszechstronny –duchowy, emocjonalny, 
intelektualny, społeczny i fizyczny rozwój.  Kształtujemy charakter przez stawianie 
wyzwań, kształtowanie charakteru wymaga aktywnej postawy wobec samego siebie                 
i otaczającej rzeczywistości. Mamy świadomość, że jesteśmy elementem większej całości 
– funkcjonujemy wśród innych ludzi, w określonych warunkach, spotykamy się z różnymi 
postawami wobec życia. Ważne są dla nas umiejętności, wiedza, przeżycia. One mają być 
narzędziem do kształtowania charakteru, a nie to kształtowanie zastąpić. Dlatego 
wychowujemy do wartości, których odzwierciedleniem jest Prawo i Obietnica Zucha, 
Prawo i Przyrzeczenie Harcerskie, Zobowiązanie Instruktorskie. Zapisy Prawa 
Harcerskiego są tradycyjne, aktualne, ważne i słuszne z racji 100 letniej działalności 
Organizacji. Ich przestrzeganie jest obowiązkiem każdego członka naszego 
stowarzyszenia. 
 Każdy instruktor – wychowawca wychowuje poprzez własny przykład. Zasady 
harcerskiego wychowania, skuteczne kształtowanie młodego człowieka w duchu Prawa 
Harcerskiego opartego na Dekalogu przynosi efekty w postaci trwałych postaw. Młody 
człowiek, członek naszej Organizacji ukształtowany w zgodzie z wartościami przyjętymi 
w naszym ruchu wyróżnia się braterskim stosunkiem do innych, gotowością i 
umiejętnością bezinteresownej służby innym ludziom, Bogu i Polsce oraz ciągłej pracy 
nad sobą. Nieustannie pracuje nad kształtowaniem i doskonaleniem własnej osobowości. 
Jest gotowy wymagać od siebie, nawet jeżeli inni od niego nie wymagają. Harcerska 
służba jest rozumiana jako: Służba Bogu, służba Polsce i służba sobie i innym. 
Wynikająca z osobistej odpowiedzialności za indywidualny rozwój i osobistego stosunku 
do społeczeństwa i otoczenia. Rozwój następuje w poczuciu odpowiedzialności za 
rodzinę, lokalną społeczność, kraj, a także z szacunku dla innych i do świata przyrody. 
Idea braterstwa, służby i pracy nad sobą przyświeca harcerskim działaniom na co dzień. 
Jakim ma być człowiek, którego kształtujemy w dzisiejszym harcerstwie!. Zależy nam, 
żeby był wychowywany w duchu patriotycznym, jako świadomy obywatel danej 
społeczności lokalnej. Odpowiedzialnym za siebie i rzetelnie wykonującym swoje 
obowiązki, aktywnym człowiekiem wspólnoty lokalnej, rodziny czy szkoły. Powinien być 
prawy – uczciwy i żyć w zgodzie z zasadami wynikającymi z wartości uniwersalnych. 
Poszukującym autorytetów. Otwartym i radosnym, pozytywnie podchodzącym do 
otaczającego to świata i zmieniającej się rzeczywistości. Stale poszukującym, uczącym się 
i gotowym na zmiany. Zarówno dzielnym jak i dbającym o własne zdrowie  i ciało.  
 Nad tymi zagadnieniami będzie obradował Zjazd przez cztery dni. W aktualnych 
istotnych sprawach w odniesieniu do obecnej chwili wypracowane zostaną stanowiska 
Zjazdu na najbliższą kadencję. Zatwierdzone zostaną dwa w/w podstawowe dokumenty 
obowiązujące członków Organizacji.  
 Nasze żarskie środowisko reprezentuje dwóch delegatów wybranych podczas 
rejonowych zbiorek wyborczych tj phm Bożena Bryś i phm Marcin Tur. Będziemy 
śledzili obrady Zjazdu, a w naszych działaniach uwzględnimy jego postanowienia.  
                                                     

 
 
 
 

hm MIROSŁAW ZENGIEL 
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PROPOZYCJE PROGRAMOWE KRĘGU INSTRUKTORSKIEGO „ŁEMKEM” 
Nr 3 listopad – grudzień 2005 

 
Druhno drużynowa! 
Druhu drużynowy! 
  
 Trzymasz w ręku aktualny numer „Gońca”, a z nim rubrykę redagowaną przez Krąg 
Instruktorski „ŁEMKEM”. Znajdują się w nim najświeższe propozycje programowe, 
które przygotowaliśmy specjalnie dla Ciebie. Stworzyliśmy je po to by móc wesprzeć 
Twoją wspaniałą pracę, a przede wszystkim zwiększyć Twoją biblioteczkę. Będziesz 
mógł w niej zobaczyć różne ciekawostki z metodyki, konspekty zbiórek, ciekawe 
imprezy, w których mógłbyś wraz z drużyną wziąć udział  oraz wiele innych równie 
ciekawych artykułów.  
 W obecnym numerze możesz znaleźć sposób na udany nabór do drużyny oraz plan 
pierwszej zbiórki rozpoczynającej nowy rok harcerski. Życzymy udanej lektury. 
 Pamiętaj stworzyliśmy ją specjalnie dla Ciebie. Jesteśmy razem z Tobą! 
 
Zbiórka na Boże Narodzenie 
 Święta Bożego Narodzenia mają swój szczególny, niepowtarzalny urok, są 
cudownymi ciepłymi, pomimo zimy, dniami w roku. Przypominają nam one przyjście na 
świat Jezusa Chrystusa – Zbawiciela świata.  
 Te święta są urodzinami Pana Jezusa, które to urodziny są dla nas źródłem radości, 
powodem do spotkania się w gronie rodzinnym. Często tego dnia zwaśnieni zasiadają 
przy jednym stole idą w zapomnienie urazy i „jedynie słuszne”, bo moje racje.  
Nawet, gdy dzieje się tak, że nie mamy kogoś bliskiego chcemy te święta przeżyć z 
innymi ludźmi.  
Świętowanie narodzin Boga jest dla nas czymś naturalnym, naturalne jest też to, że 
chcemy choć częścią radości z Narodzenia Bożego dzielić się z naszymi harcerskimi 
braćmi, jednak trzeba natychmiast odeprzeć pokusę „organizowania” czasu harcerzom w 
te święta.  
Dlatego też jako instruktorzy musimy pamiętać by nasze działania nie odrywały naszych 
harcerzy od rodzin. Muszą się skupić na raczej wyjściu do społeczności lokalnej i pomocy 
w przeżywaniu Świąt.  
I tu kilka propozycji służby związanej ze Świętami Bożego Narodzenia:  
 
ZUCHY:  
• Jasełka (dla rodzin, parafii, gminy)  
• Zbiórka zabawek dla biedniejszych dzieci w okolicy – chodzi o własne zabawki, które 
należą do zucha a którymi być może już się nie bawi [idealna byłaby sytuacja w której 
zuch oddaje ulubione zabawki]  
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• Zbiórka pieniężna w rodzinie – zuchy mogłyby wykonać własnoręcznie puszki do 
zbierania pieniędzy.  
 
UWAGA: Wszystkie działania należy koniecznie najpierw przedstawić rodzicom i 
uzyskać od nich akceptację, ponadto po akcji przedstawić rodzicom jej wyniki zwłaszcza 
jeśli chodzi o zbiórki.  
 
HARCERZE/ HARCERZE STARSI  
• To co u zuchów  
• Pomoc organizacjom charytatywnym w zbiórkach przedświątecznych  
• Prowadzenie w parafii kolędowania przy żłóbku  
• Koncert kolęd  
• Przygotowanie harcerskiej oprawy pasterki  
• Pomoc w organizacji wieczoru mikołajkowego w przedszkolu/świetlicy  
 
WĘDROWNICY  
• To co u zuchów i ]ϑharcerzy [no może bez zabawek  
• Zorganizowanie wieczerzy wigilijnej/opłatka w Domu Pomocy Społecznej lub innej 
tego typu placówce  
• Zorganizowanie w porozumieniu z Hufcem zbiórki pieniężnej dla potrzebujących  
 
Form działalności ktoś bardziej pomysłowy znalazłby więcej więc zapraszam do 
wymyślania i dzielenia się pomysłami dotyczącymi form aktywności harcerskiej w 
związku ze świętami Bożego Narodzenia.  
W tym miejscu chciałbym dać jeszcze kilka rad:  
- Zanim czegoś się podejmiesz upewnij się, że twoja drużyna da radę to zrobić – potem 
strasznie głupio jest się wycofywać z podjętych zobowiązań, a jeszcze gorzej publicznie 
dać plamę .  
- Przed każdym działaniem powiadom o tym osoby odpowiadające za „teren”, na którym 
masz zamiar coś robić (burmistrza, wójta, dyrektora szkoły czy świetlicy, księdza 
proboszcza, komendanta hufca lub szczepu). Zwłaszcza jeżeli wymaga to współpracy 
kilku grup (jak np. podczas liturgii)  
- pewne formy działalności (np. publiczne zbiórki pieniężne) wymagają różnych zezwoleń 
- pomyśl o tym wcześniej.  
Piszę o rzeczach oczywistych? – Uwierzcie mi na słowo nie dla każdego.  
A teraz o samym świętowaniu w harcerskim gronie – ponieważ wyobraźnia harcerska jest 
nieprzebrana jak stare sorty mundurowe Wojska Polskiego, napiszę tylko o tym z czym 
sam się spotkałem lub sam wymyśliłem i nie zamyka to drogi do własnych modyfikacji, 
wyniku procesów myślowych niżej podpisanego.  
Zbiórkę Bożonarodzeniową można zrobić przed lub po samych świętach, broń Boże w 
same Święta Bożego Narodzenia. Osobiście preferowałbym ten pierwszy wariant, gdyż 
atmosfera oczekiwania sprzyja małej uroczystości drużynowej lub szczepowej, która jest 
mimo wszystko namiastką tego co ma wkrótce 
nadejść. To tyle jeśli chodzi o termin.  
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A teraz formy:  
• Zbiórka drużyny  
• Zbiórka szczepu  
• Biwak „wigilijny”  
 
Każdy z tych wariantów ma swoje oczywiste plusy, no i jak wszystko na świecie także 
minusy. To od was zależy co wolicie, wiele podpowie wam tradycja waszego środowiska, 
ale nie to jest tak naprawdę ważne jest to, że znajdziemy się w gronie w którym 
przeżywamy ważne momenty naszego życia – pierwszy obóz, pierwszą nocną wartę… i w 
tym gronie cieszmy się z tego że ponad 2000 lat temu w Palestynie narodził się Jezus.  
Jest jeszcze jedna forma, która dla mnie jest czymś niesamowitym ale tylko jako 
uzupełnienie. Mianowicie kiedyś, pacholęciem będąc, spędzałem z rodzicami święta 
Bożego Narodzenia w górach i poszliśmy na pasterkę. Jedna sprawa to, to że w górach nie 
może być innej pasterki niż taka, która nazywamy niesamowitą, a druga sprawa to właśnie 
zachowanie kilku osób po samej pasterce.  
Zauważyłem kilka osób łamiących się opłatkiem i co ważniejsze wiążących krąg, nie 
mogłem mieć wątpliwości, że to harcerze i wtedy pomyślałem, że to strasznie fajnie 
połamać się ze swoją drużyną opłatkiem w Tę Noc, zawiązać krąg zaśpiewać „Bratnie 
Słowo” i dopiero wtedy iść do domu. Niby nic? To sami spróbujcie.  

 
 
SPRAWNOŚCI związane ze Światełkiem: 
 

Strażnik Betlejemskiego Światła Pokoju* 
1. Poznał przesłanie Betlejemskiego Światła Pokoju. Wie, jakimi  
drogami dociera ono do Polski, 
2. Zna i przedstawi tradycje bożonarodzeniowe oraz weźmie udział 
w wigilii harcerskiej. 
3. Pomoże w zorganizowaniu w swoim domu Świąt Bożego Narodzenia. 
4. Uczestniczył w swoim środowisku w uroczystości przekazania  
Betlejemskiego Światła Pokoju (np. w hufcu, w szkole, w parafii). 

 
Opiekun Betlejemskiego Światła Pokoju** 

1. Zapoznał drużynę z przesłaniem Betlejemskiego Światła Pokoju. 
2. Samodzielnie lub z zastępem odwiedzi samotnego człowieka mieszkającego w 
sąsiedztwie, przekazując płomień Betlejemskiego Światła Pokoju. 
3. Przyniesie Betlejemskie Światło Pokoju do swego domu i zapozna rodzinę z jego ideą. 
Wyśle kartki z życzeniami Bożonarodzeniowymi najbliższym. 
4. Zorganizuje wspólnie z zastępem wigilię dla zaprzyjaźnionego środowiska 
harcerskiego, przekazując płomień Betlejemskiego Światła Pokoju. 
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Zwiastun Betlejemskiego Światła Pokoju*** 
1. Zorganizował udział drużyny w przekazaniu betlejemskiego Światła Pokoju 
okolicznym kościołom, urzędom miejskim i chętnym ludziom. 
2. Zapoznał zaprzyjaźnioną drużynę lub mieszkańców swojej miejscowości z 
przesłaniem  
i tradycjom Betlejemskiego Światła Pokoju. 
3. Wspólnie z drużyną zorganizował wigilię dla osób samotnych, przekazując 
Betlejemskie Światło Pokoju (można wykorzystać parafialne spotkania wigilijne tego 
typu0. 
4. W okresie Świat Bożego Narodzenia odwiedził samotną osobę z sąsiedztwa, 
przekazując jej Betlejemskie Światło Pokoju (jeżeli jest to możliwe, w porozumieniu z 
rodziną, można zaprosić tę osobę na wigilię). 
Zaczerpnięte z  www.swiatlo.zhp.pl   zapraszamy na stronę. 

 
Powyższe materiały opracowali instruktorzy kręgu:  

pwd. KATARZYNA JAROSZ,  
phm. MARCIN TUR. 

 
                                                        

 
         

       
            

 
 

 

 

 

 

                         Serdecznie ZAPRASZAMY Druhny i Druhów  
                                             na Uroczystą Wigilię, która odbędzie się dnia 22 grudnia 2005r  
                                              o godzinie 16.30 w Gimnazjum nr 2 Żary, ul. Broni Pancernej 8. 
          Będzie nam bardzo miło podzielić się  
              opłatkiem oraz przekazać  
                   życzenia Noworoczne 
 
             Czuwaj! 

             Komenda Hufca  
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