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Związek Harcerstwa Polskiego                              Żary, dn. 20.11.2007r 
Komendant Hufca 
im II Armii Wojska Polskiego  
w Żarach 
 
 
 
 
 W związku z licznymi wątpliwościami, które wystąpiły w ostatnich dniach 
interpretacja czynnego prawa wyborczego jakie ma kadra instruktorska danego hufca         
z chwilą zwołania Zjazdu Hufca wygląda następująco. 
 
Zgodnie z § 37 ust. 1 Statutu ZHP czynne prawo wyborcze ma kadra, która ma opłacone 
składki instruktorskie w danym roku i nie zalega za lata ubiegłe. 
 

Pytanie zasadnicze, kto wchodzi w skład kadry? Precyzuje to § 21 Statutu ZHP. 
Kadrę stanowią członkowie zwyczajni pełniący funkcje instruktorskie. Funkcjami 
instruktorskimi są funkcje, które nie mają charakteru dorywczego, to jest funkcja 
drużynowego lub kierującego podstawową jednostką organizacyjną oraz inne stałe funkcje 
związane z realizacją zadań statutowych, powierzone w trybie mianowania przez 
właściwego Komendanta Hufca, Komendanta Chorągwi, Naczelnika ZHP oraz funkcje 
członków władz ZHP powierzone w trybie wyboru. 
Zatem czy uczestnikami Zjazdu Hufca z czynnym prawem wyborczym są: 

1. Instruktorzy, którzy są przybocznymi? 
Nie, ponieważ funkcja przybocznego nie jest funkcją powierzoną w trybie 
mianowania przez właściwego Komendanta Hufca. Zgodnie z pkt.13 „Instrukcji 
drużyny harcerskiej, starszoharcerskiej, wędrowniczej i wielopoziomowej” 
przybocznych mianuje drużynowy swoim rozkazem. 

2. Instruktorzy, którzy są aktywnymi członkami kręgu instruktorskiego – 
pracującymi w nim systematycznie, a nie dorywczo? 
Nie, ponieważ samo członkowstwo kręgu nie jest pełnieniem funkcji powierzonej 

w trybie mianowania przez właściwego Komendanta Hufca. Funkcję instruktorską w 
kręgu pełni wyłącznie Przewodniczący Kręgu – instruktor wybrany przez krąg i 
zatwierdzony rozkazem właściwego komendanta. Oczywiście członkowie kręgu 
instruktorskiego mogą posiadać czynne prawo wyborcze w związku z pełnieniem 
funkcji poza kręgiem np. drużynowego, namiestnika lub członka władz hufca. 
3. Instruktorzy, którzy są opiekunami próby na stopień instruktorski? 

Nie, ponieważ opieka nad osobami realizującymi próby instruktorskie ma 
charakter dorywczy. Podobnie jak w pytaniu poprzednim, opiekun prób może 
posiadać czynne prawo wyborcze w związku z pełnieniem innej funkcji. 

4. Czynne prawo wyborcze maja członkowie m.in. Komisji Stopni Instruktorskich i 
namiestnictw ponieważ zostali powołani rozkazem Komendanta. Nie dotyczy to 
członków kręgów poza ich przewodniczącymi gdyż oni zostali powołani 
rozkazem Komendanta Hufca. 
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Instruktorzy wszyscy obecni na Zjeździe mają bierne prawo wyborcze i mogą być 
wybierani do władz hufca. 

Wyjaśnienia: hm. Rafała Sochy – Przewodniczącego Komisji Statutowo-
Regulaminowej Rady Naczelnej ZHP.    

 
 
 W związku z powyższym czynnego prawa wyborczego nie mają n/w instruktorzy 
podani w rozkazie L 3/ 2007 z dnia 31.10.2007. 
 

1. phm. Andruszkiewicz Irena Baryła – członek Kręgu „Watra” 
2.   hm. Domaradzka Zofia – członek Kręgu „SENEX” 
3. pwd. Drąg Arkadiusz – instruktor Hufca 
4.  hm. Drewniak Stanisława – członek Kręgu „SENEX” 
5. pwd. Jankowiak Artur – instruktor Hufca 
6.   hm. Karpińska Helena - członek Kręgu „SENEX” 
7. phm. Kłodnicka Jadwiga – instruktor Hufca 
8.   hm. Kochanowski Ryszard - członek Kręgu „SENEX” 
9.    dh Krzywokulski Rafał – członek Kręgu 
10. phm. Haściło Elżbieta -  członek Kręgu 
11.    dh Mickiewicz Marek – członek Kręgu 
12.    dh Mielczarek Małgorzata -  członek Kręgu 
13. phm. Pietrzak Barbara - członek Kręgu „Watra” 
14.   hm. Senyk Emilia - członek Kręgu „SENEX” 

 
 

Przepraszam druhny i druhów za zaistniałą sytuację. Zapraszam serdecznie na 
Zjazd Hufca w dniu 5 grudnia 2007 r. na godz. 1530 , o godz. 1600 odbędzie się 
Zjazd Hufca na holu I piętro przy bibliotece.  
 
 
 
Każdy z Was ma bierne prawo wyborcze. 

 
 
              

       
 

 
 
 
 

 
 

hm. MIROSŁAW ZENGIEL 
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Załącznik do uchwały nr 4/XXXIII  

Rady Naczelnej ZHP  

z dnia 28 stycznia 2006 r. 
 

ORDYNACJA WYBORCZA 

ZWIĄZKU HARCERSTWA POLSKIEGO 

 
I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE 

 
1. Ordynacja wyborcza ZHP określa szczegółowe zasady i tryb wyboru władz ZHP oraz 

delegatów na zjazdy chorągwi i Zjazd ZHP. 
2. Naczelnik ZHP sprawuje nadzór nad przebiegiem zjazdów chorągwi. Dla zapewnienia 

prawidłowego nadzoru nad przebiegiem zjazdów Naczelnik powołuje swoich pełnomocników. 
3. Komendanci chorągwi sprawują nadzór nad przebiegiem zjazdów hufców oraz zbiórek 

wyborczych dokonujących wyboru delegatów na Zjazd ZHP i zjazdy chorągwi. Dla 
zapewnienia prawidłowego nadzoru nad przebiegiem zjazdów i zbiórek komendanci chorągwi 
powołują swoich pełnomocników. 

4. Komendanci chorągwi i pełnomocnicy czuwają nad prawidłowym przebiegiem zjazdów  
i zbiórek wyborczych rejonów hufców oraz nad zgodnością podejmowanych uchwał ze 
Statutem ZHP i innymi obowiązującymi przepisami, nadzorują wybory władz i delegatów. 

5. W zjazdach i zbiórkach wyborczych mają prawo brać udział w charakterze obserwatorów 
przedstawiciele władz ZHP wyższego stopnia. 

6. Liczbę delegatów na Zjazd ZHP wybieranych w hufcach i w rejonach hufców określa uchwała 
Rady Naczelnej ZHP. 

7. Komendy chorągwi, po zasięgnięciu opinii komendantów zainteresowanych hufców, tworzą 
rejony hufców oraz określają liczbę delegatów wybieranych w poszczególnych rejonach 
hufców zgodnie z uchwałą Rady Naczelnej ZHP, o której mowa w pkt. 6. 

8. Podstawą do określenia liczby delegatów wybieranych na zjazdy chorągwi i Zjazd ZHP jest 
liczba członków hufca, za których opłacono do komendy chorągwi składki członkowskie, 
wymagalne na ostatni dzień kwartału, poprzedzającego podjęcie uchwały przez Radę Naczelną 
ZHP. Do liczby tej dolicza się liczbę osób zwolnionych z obowiązku opłacania składek 
członkowskich uchwałą Rady Naczelnej ZHP. 

9. Zjazdy hufców i chorągwi oraz zbiórki wyborcze odbywają się w terminach określonych w 
uchwale Rady Naczelnej. W przypadku, gdy hufce lub rejony hufców nie dokonają wyboru 
delegata lub delegatów w tym okresie, tracą prawo do wyboru delegatów.  

10. Zjazd hufca otwiera komendant hufca. Zbiórkę wyborczą otwiera pełnomocnik komendanta 
chorągwi. Zjazd chorągwi otwiera komendant chorągwi. Zjazd ZHP otwiera Przewodniczący 
ZHP. Zjazdem lub zbiórką wyborczą kieruje przewodniczący wybrany przez zjazd, spośród 

osób uczestniczących w zjeździe z głosem decydującym. Przewodniczącego obrad mogą 
zastępować wiceprzewodniczący. Zjazd ZHP może wybrać prezydium. 

11. Zjazd zwykły wybiera, spośród osób uczestniczących w zjeździe z głosem decydującym, 
komisję: wyborczą, uchwał i wniosków oraz skrutacyjną. Zjazd nadzwyczajny, 
sprawozdawczy, zbiórka wyborcza wybierają jedynie te komisje, które są niezbędne do 
realizacji celów, w których zostały zwołane. Ponadto zjazd powołuje protokolanta lub 
protokolantów (protokolant nie musi mieć głosu decydującego). Przepis ten stosuje się 
odpowiednio do zbiórki wyborczej. 

12. W wypadkach uzasadnionych szczególnymi okolicznościami zjazd hufca lub zjazd chorągwi 
może ogłosić jeden raz przerwę w obradach na okres nie dłuższy niż 30 dni. Na czas przerwy w 
obradach komendant chorągwi lub Naczelnik ZHP powołuje pełnomocnika ds. hufca lub 
chorągwi - jeżeli sytuacja tego wymaga. 
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13. Posiadanie biernego prawa wyborczego wynika z § 37 ust. 2-5 Statutu ZHP.  
14. Bierne prawo wyborcze w wyborach na delegatów na Zjazd ZHP członkowie ZHP mogą 

realizować raz w hufcu lub rejonie hufców zgodnym z podstawowym przydziałem służbowym. 
Członkowie ZHP z przydziałem do chorągwi lub Głównej Kwatery ZHP mogą realizować to 
prawo raz w dowolnie wybranym przez siebie hufcu lub rejonie hufców.  

15. Delegaci wybrani na zjazdy chorągwi i Zjazd ZHP zachowują odpowiednio ważność mandatów 
do czasu zwołania następnego zjazdu zwykłego, mając prawo udziału z głosem decydującym w 
zjazdach sprawozdawczych i nadzwyczajnych zwoływanych w trakcie kadencji. 

 
II. ZJAZDY HUFCÓW 

 
16. Zjazd zwykły hufca zwołuje komenda hufca co cztery lata, zgodnie z terminarzem określonym 

w uchwale Rady Naczelnej ZHP. Zjazd sprawozdawczy hufca zwołuje komenda hufca raz w 
połowie kadencji zgodnie z terminarzem określonym w uchwale Rady Naczelnej ZHP. Zjazd 
nadzwyczajny hufca, zgodnie z § 50 Statutu ZHP, zwołuje: 
1) komenda hufca,  
2) komendant hufca,  
3) komisja rewizyjna hufca, 
4) komenda chorągwi,  
z własnej inicjatywy lub na żądanie 1/3 członków zwyczajnych pełniących w hufcu funkcje 
instruktorskie.  

17. Informacje o terminie zjazdu, listę jego uczestników posiadających czynne prawo wyborcze 
wraz z pełnioną funkcją, a w wypadku zjazdu nadzwyczajnego także o celu jego zwołania, 
ogłasza się w rozkazie komendanta hufca i wywiesza w lokalu komendy hufca oraz umieszcza 
na stronie internetowej chorągwi, nie później niż na 28 dni przed terminem zjazdu. Informacje 
muszą być równocześnie przekazane do właściwej komendy chorągwi. 

18. W zjeździe hufca, z głosem decydującym, bierze udział kadra, mająca przydział służbowy do 

tego hufca i opłacone składki członkowskie. 

19. Zjazd zwykły hufca obraduje nad sprawami określonymi w § 48 ust. 3 Statutu ZHP. Zjazd 

sprawozdawczy hufca obraduje nad sprawami określonymi w § 49 ust. 2-4 Statutu ZHP. 
Nadzwyczajny zjazd hufca obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których został zwołany. 

20. Odwołania lub zastrzeżenia do listy uczestników zjazdu hufca mogą być zgłaszane do 

właściwego komendanta hufca w ciągu 7 dni od daty ogłoszenia listy. Wnioski te są 
rozpatrywane przez komendanta hufca w ciągu 3 dni od daty otrzymania wniosku. Decyzje 

komendanta hufca ogłaszane są w rozkazie przed upływem tego terminu. Od decyzji 

komendanta hufca w sprawie realizacji praw wyborczych przysługuje odwołanie do 

właściwego sądu harcerskiego w terminie 3 dni od podania do wiadomości decyzji 

komendanta hufca. Sąd wydaje postanowienie nie później niż na 5 dni przed terminem 

zjazdu. 

21. Informacja o terminie i miejscu zjazdu, proponowany porządek obrad zjazdu oraz materiały 
zjazdowe i projekty uchwał muszą być przekazane uczestnikom lub wysłane drogą pocztową w 
formie pisemnej lub na nośniku CD nie później niż na 14 dni przed terminem zjazdu. Nie 
dotyczy to procedury odwoławczej. 

 
V. ZBIÓRKA WYBORCZA 

 
22. Zbiórkę wyborczą hufca zwołuje komenda hufca a rejonu hufców - komenda chorągwi 

w terminie określonym w uchwale Rady Naczelnej ZHP, ogłaszając w rozkazie właściwego 
komendanta termin i miejsce zbiórki. Listę uczestników zbiórek wyborczych posiadających 
czynne prawo wyborcze, wraz z pełnioną przez nich funkcją, nie później niż na 28 dni przed 
terminem zbiórki ogłasza w rozkazie komendant hufca. 
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23. Wpisanie na listę uczestników zbiórki osób niemających podstawowego przydziału 

służbowego do hufców odbywa się na pisemny wniosek zainteresowanych zgłoszony do 
właściwego komendanta w ciągu 7 dni od daty ogłoszenia listy uczestników zbiórki.  

24. Odwołania lub zastrzeżenia do listy uczestników zbiórki wyborczej mogą być zgłaszane do 
właściwego komendanta w ciągu 7 dni od daty ogłoszenia listy. Wnioski te są rozpatrywane 
przez komendantów w ciągu 3 dni od daty otrzymania wniosku. Decyzje właściwego 
komendanta ogłaszane są w rozkazie przed upływem tego terminu. Od decyzji komendanta w 
sprawie realizacji praw wyborczych przysługuje odwołanie do sądu harcerskiego w terminie 3 
dni od podania do wiadomości decyzji komendanta. Sąd wydaje postanowienie nie później niż 
na 5 dni przed datą zbiórki. 

25. Informacja o terminie i miejscu zbiórki oraz proponowany porządek obrad zbiórki muszą być 
przekazane uczestnikom lub wysłane drogą pocztową w formie pisemnej nie później niż na 14 
dni przed terminem zbiórki. Za prawidłowe przekazanie informacji odpowiedzialni są 
komendanci hufców. 

 

VI. PROCEDURA WYBORCZA 

 
26. Wybory władz ZHP oraz delegatów na zjazdy chorągwi są prawomocne bez względu na liczbę 

uprawnionych obecnych na zjeździe lub zbiórce dokonującej wyboru delegatów na Zjazd ZHP, 
o ile zostały zachowane warunki określone w Ordynacji wyborczej ZHP. 

27. Uczestnicy zjazdu z głosem decydującym zgłaszają kandydatury na członków odpowiednich 
władz ZHP do komisji wyborczej zjazdu.  

28. Uczestnicy zjazdu hufców z głosem decydującym zgłaszają kandydatury na delegatów na zjazd 
chorągwi do komisji wyborczej zjazdu.  

29. Rejestrację kandydatów prowadzi komisja wyborcza w trybie określonym przez zjazd. 
30. Kandydatami w wyborach mogą być osoby nieobecne o ile wyraziły pisemną zgodę na 

kandydowanie i mają bierne prawo wyborcze. 
31. Komisja wyborcza sprawdza, czy zgłoszone osoby mają bierne prawo wyborcze w wyborach 

do określonych władz ZHP, a następnie przedstawia zjazdowi w porządku alfabetycznym 
wszystkie zgłoszone kandydatury, odczytując ich krótkie charakterystyki. 

32. Każdy kandydat do władz ZHP ma prawo wypowiedzi. Uczestnicy zjazdu mogą zadawać 
pytania. Pytania i wypowiedzi nieistotne bądź godzące w dobra osobiste lub w sposób 
nieuzasadniony naruszające prywatność kandydata uchyla przewodniczący zjazdu. 

33. Wybory odbywają się w głosowaniu tajnym, chyba że uprawnieni do głosowania jednogłośnie 
postanowią inaczej (zgodnie z § 38 ust. 1 Statutu ZHP). 

34. Karty do głosowania, zawierające w porządku alfabetycznym nazwisko, imię, stopień 
instruktorski kandydatów, przygotowuje komisja skrutacyjna. Karty winny być ostemplowane 
pieczątką odpowiedniej jednostki (hufca, chorągwi albo Głównej Kwatery ZHP). 
Głosowanie polega na postawieniu na karcie do głosowania znaku „x” w kratce z lewej strony 
obok nazwiska kandydata, na którego się głosuje, w liczbie nie większej niż liczba mandatów. 
Niepostawienie znaku „x” w kratce przy nazwisku kandydata uważa się za głos przeciwko. 
Postawienie znaku „x” przy większej liczbie nazwisk niż liczba miejsc do obsadzenia w danej 
władzy lub postawienie innego znaku uważa się za głos nieważny. 

35. Za wybranych do władz uważa się tych kandydatów, którzy otrzymali kolejno największą 
liczbę głosów i więcej niż połowę ważnie oddanych głosów. 

36. W razie braku rozstrzygnięcia wyboru z powodu uzyskania przez kilku kandydatów takiej 
samej liczby głosów, więcej jednak niż połowy ważnie oddanych głosów, przeprowadza się 
głosowanie uzupełniające na tych kandydatów, w którym o wyborze decyduje zwykła 
większość głosów.  
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37. Jeżeli liczba osób wybranych na zasadach określonych w pkt. 46 jest mniejsza niż liczba osób 
wybieranych w skład danej władzy, przeprowadza się wybory dodatkowe. 

38. W wyborach dodatkowych w kolejnych głosowaniach biorą udział tylko kandydaci zgłoszeni 
do pierwszego głosowania, z tym, że w kolejnych głosowaniach nie bierze udziału kandydat, 
który w poprzednim głosowaniu otrzymał najmniejszą liczbę głosów. 

39. W przypadku niedokonania wyboru danej władzy w trybie określonym w pkt. 48 przeprowadza 
się wybory ponowne na miejsca nieobsadzone w wyborach dodatkowych. Punkty 37-47 stosuje 
się odpowiednio. 

40. Głosy oblicza komisja skrutacyjna, po zakończeniu głosowania sporządza protokół,                   
a następnie ogłasza jego wyniki. Wzory protokołów określa Główna Kwatera ZHP. 

41. Do wyborów delegatów na Zjazd ZHP odbywających się podczas zbiórek wyborczych, stosuje 
się odpowiednio pkt. 38-50 niniejszej ordynacji. 

42. Wnioski o unieważnienie wyborów i uchwał zjazdów hufców oraz zbiórek wyborczych składa 
się do rady chorągwi, zjazdów chorągwi składa się do Rady Naczelnej ZHP za pośrednictwem 
właściwego komendanta chorągwi - w przypadku zjazdu hufca lub zbiórki wyborczej hufca lub 
rejonu hufców, albo za pośrednictwem Naczelnika ZHP - w przypadku zjazdu chorągwi. 
Wnioski składa się w ciągu 14 dni od zakończenia zjazdu lub zbiórki. Komendant hufca, 
chorągwi lub Naczelnik ZHP do wniosku dołącza niezbędne materiały umożliwiające 
rozpatrzenie wniosku i przekazuje je w ciągu 7 dni właściwej radzie. Rada rozpatruje wniosek 
na swoim najbliższym zebraniu.  

43. Unieważnienie uchwały zjazdu powoduje konieczność zwołania ponownego zjazdu w terminie 
określonym przez Radę, z zachowaniem postanowień niniejszej ordynacji. 

44. Wyniki wyborów władz hufca oraz delegatów na zjazd chorągwi są ogłaszane w rozkazie 
komendanta chorągwi, a władz chorągwi lub delegatów na Zjazd ZHP w rozkazie Naczelnika 
ZHP do 14 dni od zakończenia ostatniego zjazdu lub ostatniej zbiórki wyborczej.  

 
VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 
45. Naczelnik ZHP jest upoważniony do dokonywania bieżącej interpretacji oraz decydowania w 

sprawach nie uregulowanych niniejszą Ordynacją wyborczą ZHP, a związanych bezpośrednio z 
przebiegiem zjazdów hufców i chorągwi oraz zbiórek wyborczych. 

46. W wypadku unieważnienia przez Radę Naczelną ZHP wyników wyborów delegatów na Zjazd 
ZHP Rada Naczelna ZHP określa termin przeprowadzenia i zasady zwołania ponownej zbiórki 
wyborczej. 

 
Wyciąg ze statutu ZHP uchwalonego 

3 grudnia 2005r. na XXXIII Zjeździe ZHP 
 

§ 36 
1. Władze ZHP pochodzą z wyboru. 
2. Wybory do władz ZHP odbywają się z zachowaniem następujących zasad: 

1) nieograniczona liczba kandydatów, 
2) pełne równouprawnienie kandydatów bez względu na płeć i staż członkowski w ZHP. 

 
§ 37 

1. Czynne prawo wyborcze ma kadra, która posiada opłacone składki członkowskie. 
2. Bierne prawo wyborcze mają instruktorzy, którzy opłacili składki członkowskie oraz mają 

zaliczoną służbę instruktorską, z następującymi zastrzeżeniami:  
1) w wyborach na funkcje skarbników bierne prawo wyborcze mają także pełnoletni 

członkowie zwyczajni ZHP nie będący instruktorami,   
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2) w wyborach na funkcję komendanta chorągwi, Przewodniczącego ZHP, Naczelnika ZHP 

i członków sądów harcerskich bierne prawo wyborcze mają wyłącznie instruktorzy w 
stopniu harcmistrza,  

3) w wyborach do komisji rewizyjnych biernego prawa wyborczego nie mają instruktorzy 
bezpośrednio związani z odpowiedzialnością materialną w danej jednostce terenowej, 

3. Nie można łączyć funkcji: 
1) Przewodniczącego ZHP oraz Naczelnika ZHP z jakąkolwiek inną funkcją we władzach 

ZHP, 
2) komendanta hufca z funkcją członka komisji rewizyjnej chorągwi oraz funkcji komendanta 

chorągwi z funkcją członka Centralnej Komisji Rewizyjnej, 
3) we władzach tego samego stopnia, 
4) przewodniczącego komisji rewizyjnej na szczeblu hufca, chorągwi i władz naczelnych, 
5) przewodniczącego sądu harcerskiego na szczeblu hufca, chorągwi i władz naczelnych. 

4.W przypadku zajścia kolizji, o której mowa w ust. 3, dotychczasowy mandat członka władzy wygasa 
w momencie wyboru na nową funkcję. 

5. Funkcję Przewodniczącego ZHP, Naczelnika ZHP komendanta chorągwi i komendanta hufca można 
sprawować nie dłużej niż przez 2 kolejne, pełne kadencje. 

 
§ 38 

1. Wybory do władz odbywają się w głosowaniu tajnym, chyba że uprawnieni do głosowania 
jednogłośnie postanowią inaczej. 

2. Za wybranych do władz uważa się tych kandydatów, którzy otrzymali kolejno największą liczbę 
głosów i więcej niż połowę ważnie oddanych głosów. 

3. W razie braku rozstrzygnięcia wyboru z powodu uzyskania przez kilku kandydatów takiej samej 
liczby głosów, więcej jednak niż połowy ważnie oddanych głosów, przeprowadza się 
głosowanie uzupełniające na tych kandydatów, w którym o wyborze decyduje zwykła większość 
głosów.  

4. Jeżeli liczba osób wybranych na zasadach określonych w ust. 2 jest mniejsza niż liczba osób 
wybieranych w skład danej władzy, przeprowadza się wybory dodatkowe. 

5. W wyborach dodatkowych w kolejnych głosowaniach biorą udział  tylko kandydaci zgłoszeni 
do pierwszego głosowania, z tym że w kolejnych głosowaniach nie bierze udziału kandydat, 
który w poprzednim głosowaniu otrzymał najmniejszą liczbę głosów.  

§ 43 
1. Kadencja władz ZHP trwa cztery lata. Kadencja władz wybranych na zjeździe sprawozdawczym 

hufca lub zjeździe nadzwyczajnym kończy się w dniu najbliższego zjazdu zwykłego. 
2. Po wygaśnięciu mandatu komendanta hufca, mandaty pozostałych członków komendy hufca 

wygasają w chwili wyboru nowego komendanta hufca. 
6. Komenda hufca nie może odwołać komendanta hufca. 

§ 46 
1. Uchwały władz są podejmowane, jeżeli Statut ZHP nie stanowi inaczej, zwykłą większością 

głosów, w obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania. Przy obliczaniu zwykłej 
większości głosów uwzględnia się tylko głosy oddane za i przeciw uchwale. 

2. Uchwały zjazdów hufców i zjazdów chorągwi są ważne bez względu na liczbę osób obecnych 
i uprawnionych do głosowania. 

ROZDZIAŁ 7. 
Władze hufca 

 
§ 48 

1. Najwyższą władzą hufca jest zjazd hufca. 
2. Zjazd hufca obraduje jako zjazd zwykły, zjazd sprawozdawczy lub zjazd nadzwyczajny. 
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3. Zjazd zwykły hufca: 
1) decyduje o najważniejszych sprawach hufca, 
2) przyjmuje program rozwoju hufca, 
3) rozpatruje i zatwierdza sprawozdania wszystkich władz hufca za okres od ostatniego zjazdu 

zwykłego,  
4) na wniosek komisji rewizyjnej hufca podejmuje uchwałę w sprawie absolutorium dla 

poszczególnych członków komendy hufca za okres pomiędzy zjazdami hufca,  
5) wybiera komendanta hufca i na jego wniosek określa liczebność i wybiera pozostałych 

członków komendy hufca, w tym co najmniej jednego zastępcę komendanta hufca i 
skarbnika hufca,  

6) określa liczebność i wybiera komisję rewizyjną hufca,  
7) wybiera delegatów hufca na zjazd chorągwi, 
8) może wybrać sąd harcerski hufca określając jego liczebność. 

4. Zjazd zwykły hufca jest zwoływany przez komendę hufca co cztery lata.  
 

§ 49 
1. Zjazd sprawozdawczy hufca odbywa się raz, w połowie kadencji. Szczegółowy terminarz 

zjazdów sprawozdawczych określa Rada Naczelna ZHP.  
2. Zjazd sprawozdawczy hufca: 

1) rozpatruje sprawozdania władz hufca, w tym sprawozdanie finansowe za okres od 
ostatniego zjazdu zwykłego hufca, 

2) rozpatruje opinię komisji rewizyjnej hufca i komendy chorągwi w sprawie przedłożonego 
przez komendę hufca sprawozdania,  

3) podejmuje, na wniosek komisji rewizyjnej hufca, uchwałę w sprawie absolutorium dla  
poszczególnych członków komendy hufca za okres od ostatniego zjazdu zwykłego hufca, 

4) ocenia realizację uchwał zjazdu hufca, 
5) obraduje także nad sprawami właściwymi dla zjazdu nadzwyczajnego hufca, jeżeli wniosek 

o rozpatrzenie takich spraw został zgłoszony przez komendanta hufca, komisję rewizyjną 
hufca lub komendanta chorągwi. 

3. W przypadku nieudzielenia przez zjazd sprawozdawczy hufca absolutorium członkowi komendy 
hufca, zjazd może podjąć decyzję o wygaśnięciu jego mandatu i dokonać wyboru 
uzupełniającego.   

4. W przypadku  nieudzielenia przez zjazd sprawozdawczy hufca absolutorium komendantowi 
hufca i podjęciu decyzji o wygaśnięciu jego mandatu zjazd sprawozdawczy hufca dokonuje 
wyboru komendanta i na jego wniosek komendy hufca.  

5. Zjazd sprawozdawczy hufca jest zwoływany przez komendę hufca. 
 

§ 50 
1. Zjazd nadzwyczajny hufca zwoływany jest przez: 

1) komendę hufca,  
2) komendanta hufca, 
3) komisję rewizyjną hufca, 
4) komendę chorągwi,  
z własnej inicjatywy lub na żądanie 1/3 członków zwyczajnych pełniących w hufcu funkcje 
instruktorskie. 

2. Zjazd nadzwyczajny hufca obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których został zwołany. 
 

§ 51 
W zjeździe hufca z głosem decydującym bierze udział kadra, mająca przydział służbowy do tego 
hufca i opłacone składki członkowskie.  
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§ 52 

1. W skład komendy hufca wchodzi co najmniej 5 osób, w tym: komendant hufca, skarbnik i co 
najmniej 1 zastępca komendanta hufca. 

2. Komenda hufca: 
1) określa organizację i regulamin pracy komendy hufca, 
2) buduje wspólnotę instruktorską oraz wspólnotę podstawowych jednostek organizacyjnych, 
3) przyjmuje plan pracy hufca, w tym plan kształcenia, oraz ocenia jego realizację,  
4) zatwierdza budżet hufca oraz przyjmuje sprawozdanie z jego realizacji, 
5) tworzy warunki do realizacji programu rozwoju hufca,  
6) wspomaga, koordynuje i nadzoruje pracę gromad, drużyn i innych jednostek hufca oraz 

ocenia ich działalność, 
7) koordynuje działalność ruchu przyjaciół harcerstwa na terenie hufca, 
8) podejmuje uchwały w innych sprawach, wniesionych przez członków komendy, 
9) wykonuje inne zadania określone przez Zjazd ZHP, władze naczelne i władze chorągwi. 

 
§ 53 

Komendant hufca: 
1) kieruje pracą komendy hufca, 
2) kieruje bieżącą działalnością hufca, 
3) reprezentuje hufiec,  
4) wydaje rozkazy, 
5) prowadzi gospodarkę finansową hufca przy pomocy skarbnika hufca. 

 
§ 54 

1. Komisja rewizyjna hufca jest organem kontrolnym hufca, odpowiedzialnym przed  zjazdem 
hufca. 

2. Komisja rewizyjna hufca: 
1) czuwa nad zgodnością działania komendy hufca i komendanta oraz jednostek 

organizacyjnych hufca ze Statutem ZH 
2) P i przepisami prawa, 
3) sprawuje kontrolę nad działalnością gospodarczą i finansową jednostek organizacyjnych i 

władz hufca pod względem legalności, rzetelności, gospodarności i  celowości, 
4) ocenia realizację programu rozwoju hufca, 
5) przedstawia komendzie hufca informacje, zalecenia i wnioski,  
6) przedstawia zjazdowi hufca sprawozdanie ze swej działalności, 
7) przedstawia zjazdowi hufca ocenę działalności wraz z wnioskiem w sprawie    absolutorium 

dla poszczególnych członków komendy hufca, 
8) wykonuje zadania kontrolne zlecone przez komisje rewizyjne wyższego stopnia. 

3. Komisja rewizyjna hufca liczy co najmniej 3 członków. 
 

§ 55 
1. Sąd harcerski hufca rozpatruje sprawy naruszenia Statutu, uchwał lub decyzji władz ZHP przez 

starszyznę, instruktorów i kadrę, z wyłączeniem członków władz hufca, oraz sprawy 
odwoławcze i sporne dotyczące członkostwa instruktorów. 

2. Jeżeli zjazd hufca nie dokona wyboru sądu harcerskiego hufca, sądem właściwym dla osób 
mających przydział służbowy do tego hufca jest sąd harcerski chorągwi.  

3. Sąd harcerski hufca liczy co najmniej 3 członków. 
 

 
 

(g.c.) 
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REGULAMIN OBRAD XVII ZJAZDU HUFCA ZHP ŻARY 

5 grudnia 2007r. 
 
W celu zapewnienia sprawnego przebiegu zjazdu hufca ustala się następujący regulamin 
obrad: 

1. Uczestnikami Zjazdu Hufca ZHP w Żarach z głosem decydującym są 
wyszczególnieni w rozkazie Komendanta Hufca ZHP w Żarach  L 3/2007 z dnia 
31 października 2007 i L 4/2007 z dn. 20 listopada 2007 r. członkowie zwyczajni 
mający przydział służbowy do tego hufca i posiadający czynne prawo wyborcze 
oraz członkowie ustępujących władz hufca. 

 
2. Obradami zjazdu kieruje wybrany spośród uczestników zjazdu, posiadający 

czynne prawo wyborcze, Przewodniczący Zjazdu.  
 Zjazd może wybrać też wiceprzewodniczących. 

 
3. Zjazd przebiega według zatwierdzonego przez delegatów Porządku Obrad. 
 
4. Propozycje kandydatów do władz hufca należy składać do Komisji Wyborczej w 

wyznaczonych terminach przewidzianych w porządku obrad. 
 
5. Wybory do władz hufca odbywają się w sposób tajny, jeśli uprawnieni do 

głosowania jednogłośnie nie zdecydują inaczej. 
 
6. Proponujemy składy: 

a) Komendy Hufca - siedmioosobowy, 
b) Komisji Rewizyjnej Hufca - pięcioosobowy, 
c) Sądu Harcerskiego - pięcioosobowy. 
 

7. Wnioski formalne należy składać do przewodniczącego zjazdu. Wnioski 
programowe do Komisji Uchwał i Wniosków. 

 
8. Wystąpienie w dyskusji nie powinno przekraczać 5 minut. Dłuższe wystąpienia 

można przedłożyć w formie pisemnej przewodniczącemu. Zostaną one dołączone 
do protokołu zjazdu. 

 
9. Opuszczenie przez delegata obrad zjazdu winno być zgłoszone przewodniczącemu 

zjazdu. 
 
10. Wszelkich zmian w regulaminie i porządku obrad w czasie trwania zjazdu 

dokonuje zjazd zwykłą większością głosów 
 

 
Żary, dn. 5.12.2007r. 

 
KOMENDA HUFCA ZHP ŻARY 
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PORZĄDEK  OBRAD  ZJAZDU  HUFCA  ZHP  ŻARY 

 
1. Obrady robocze zjazdu : 

- otwarcie zjazdu hufca 
- wybór protokolantów 
- przyjęcie porządku i regulaminu obrad 
- wybór przewodniczącego Zjazdu  
- wybór komisji regulaminowych Zjazdu: wyborczej, uchwał i wniosków 
- inne sprawy organizacyjne. 

2.  Uroczyste otwarcie obrad zjazdu : 
      - wprowadzenie sztandaru 
      - hymn 
      - powitanie gości 
3.  Podziękowania, odznaczenia – wyróżnienia itp. 
4.  Wystąpienie komendanta i przedstawienie sprawozdania z działalności komendanta i komendy 
hufca. 
5.  Przedstawienie przez pełnomocnika komendanta chorągwi ZHP „Informacji o realizacji zadań 
statutowych przez  komendanta i komendę hufca”. 
6.  Wystąpienie gości / m.in. Komendanta Chorągwi. 
7.  Wystąpienie przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Hufca – przedstawienie opinii Komisji 
Rewizyjnej hufca w  sprawie przedłożonego przez Komendę Hufca sprawozdania oraz wniosek w 
sprawie absolutorium dla  poszczególnych członków Komendy Hufca.  
8.  Dyskusja i głosowanie nad wnioskiem w sprawie absolutorium dla Komendanta i członków 
Komendy. 
9. Dyskusja programowa.  
10. Wystąpienie przewodniczącego Komisji Wyborczej :  

    prezentacja listy kandydatów do władz hufca 
 a) na komendanta 
 b) członków Komisji Rewizyjnej Hufca 
 c) członków Sądu Harcerskiego Hufca ( o ile zostanie zaproponowany ) 

11. Wypowiedzi i odpowiedzi kandydatów – o ile sami wystąpią lub będą pytani. 
12. Zamknięcie list wyborczych. 
13. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 
14. Dyskusja 
15. Wybory władz hufca 
 a) wybory Komendanta Hufca 
 b) wybory członków Komisji Rewizyjnej Hufca 
 c) wybory członków Sądu Harcerskiego Hufca 

PRZERWA 

16. Sprawozdanie Komisji Skrutacyjnej. 
17. Dyskusja programowa. 
18. Uroczyste wręczenie sznurów funkcyjnych. 
 a) Komendantowi Hufca i członkom Komendy 
 b) Przewodniczącemu Hufcowej Komisji Rewizyjnej i członkom komisji 
 c) Przewodniczącemu Hufcowemu Sądowi Harcerskiemu i członkom sądu 
19. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków.  
     -  Dyskusja, zgłaszanie poprawek, - przyjęcie Uchwały. 
20. Zakończenie zjazdu : 
     - wyprowadzenie sztandaru 
     - krąg,  „Bratnie Słowo”.                                               KOMENDA HUFCA ZHP ŻARY 
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…co zrobiliśmy w ostatniej kadencji… 
 

Komisja Stopni Instruktorskich.Komisja Stopni Instruktorskich.Komisja Stopni Instruktorskich.Komisja Stopni Instruktorskich.    
 

Komisja stopni Instruktorskich w minionej kadencji działała w następującym składzie: 
hm   Stupkiewicz Helena       -  Przewodnicząca 
hm   Ślemp Kazimierz           -  Zastępca Przewodniczącej 
hm   Markowska Małgorzata -  Sekretarz 
phm Delak Aneta                   -  Członek 
hm   Galicka Wanda              -  Członek 
hm   Ramirez Angela             -  Członek 
hm   Hercik Wojciech            -  Członek 
phm Dobrewski Grzegorz      -  Członek 
 
W okresie sprawozdawczym Komisja odbyła 11 spotkań na, których: 

- otwarto 9 prób na stopień przewodnika, 
-  zamknięto pozytywnie 4 prób na stopień przewodnika i wystąpiono do Komendanta Hufca                     
o zamknięcie próby, 
-  otwarto 6 prób na stopień podharcmistrza, 
-  zamknięto pozytywnie 2 próby na stopień podharcmistrza i wystąpiono do Komendanta Hufca              
o zamknięcie próby, 
-   zamknięto negatywnie 6 prób, w tym 6 na stopień przewodnika.  
Powodem było brak realizacji zadań próby, bądź wygaśnięcie członkostwa w Organizacji.                   
Poza realizacją wymogów na poszczególne stopnie instruktorskie Komisja zajmowała się następującą 
problematyka na swoich posiedzeniach: 

� ustalenie regulaminu pracy Komisji, 
� przyjęcie planu pracy Komisji na dany rok, 
� opracowanie wzorcowych prób na stopień przewodnika, 
� wytypowanie w uzgodnieniu z instruktorami listę opiekunów prób, 
� przeprowadziła  spotkanie z opiekunami prób, 

       Na stopień  przewodnika  zamknięto próby  
a) rok 2004 – 1 osobie 
b) rok 2005 – 2 osobom 
c) rok 2006 – 1 osobie 
d) rok 2007 – 1 osobie 
 Próby na stopień przewodnika będące w trakcie realizacji: 

a) dh Zengiel Kamil 
b) dh Wall Michał 
c) dh Zabawa Ewa 
d) dh Zabawa Iwona 
e) dh Rowińska Magdalena 

Próby na stopień podharcmistrza będące w trakcie realizacji: 
a) pwd Biegański Adam 
b) pwd Jankowiak Artur 
c) pwd Wywijas Mirosław 
d) pwd Lenczyk Emilia.                                                          (K.S.I.) 
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Komisja Komisja Komisja Komisja Rewizyjna HufcaRewizyjna HufcaRewizyjna HufcaRewizyjna Hufca 

Komisja została wybrana na Zjeździe Hufca ZHP Zary w dniu 15.11.2003r i ukonstytuowała się w 
składzie: 

− Przewodniczący – Michał Senyk hm 
− Z-ca Przewodniczącego – Mirosława Klisowska phm 
− Sekretarz – Aneta Delak phm 
− Członek – Grzegorz Pilarski pwd 
− Członek – Mirosław Wywijas pwd 
 

W czasie kadencji w składzie komisji ni zaszły zmiany. Roczne plany pracy były przedkładane i 
zatwierdzane na posiedzeniach komisji. W okresie sprawozdawczym odbyło się 21 posiedzeń komisji 
w tym dwa posiedzenia wjazdowe do Trzebiela i Przewozu. Na posiedzeniach omawiano następujące 
zagadnienia: 

• Realizacja zadań statutowych hufca 
• Realizacja zadań uchwalonych przez Zjazd Hufca 
• Podsumowanie Harcerskich Akcji Letnich i Zimowych 
• Sprawozdania z kontroli gromad zuchowych i drużyn harcerskich 
• Rozwiązywanie (sygnalizowanie) problemów związanych ze spadkiem ilościowym 

harcerzy w Hufcu ZHP Żary. 
• Sprawozdania o ilości i jakości majątku trwałego naszego hufca. 

Członkowie komisji rewizyjnej wraz z Przewodniczącym, Zastępcą i sekretarzem przeprowadzili 27 
kontroli w drużynach harcerskich i 6 w gromadach zuchowych na terenie hufca. Wyniki kontroli 
zostały omówione na posiedzeniach komisji. 
Kontrole przeprowadzano według arkusza kontrolnego opracowanego przez dh. pwd. Grzegorza 
Pilarskiego 
Ponadto członkowie komisji rewizyjnej uczestniczyli w 5 posiedzeniach Komendy Hufca oraz w 18 
imprezach organizowanych przez Komendę Hufca i drużyny harcerskie. 
 
Komisja rewizyjna w okresie czteroletniej kadencji pracowała systematycznie w oparciu              o 
roczne plany pracy. Wszyscy członkowie komisji wywiązywali się z powierzonych im zadań.  
Druhna phm. Mirosława Klisowska zajmowała się gromadami zuchowymi i drużynami harcerskimi z 
terenu gminy Przewóz. 
Druhna phm. Aneta Delak, przez całą kadencję prowadziła dokumentację Komisji Rewizyjnej. 
Sporządzała protokoły z posiedzeń i kontroli. 
Druh pwd. Grzegorz Pilarski prowadził wizytacje drużyn harcerskich na terenie Żar, ponadto 
opracował nowy arkusz wizytacji drużyn, gromad zuchowych oraz HAL. Sporządzał notatki z 
posiedzeń komisji celem umieszczenia ich w Gazetce GONIEC. 
Druh pwd. Mirosław Wywijas prowadził wizytację drużyn harcerskich na terenie Żar. 
Komisja dużą wagę przywiązywała do posiedzeń wyjazdowych w „terenie”, w których oprócz 
członków komisji uczestniczyli także Komendant Hufca dh. hm. Mirosław Zengiel, przedstawiciele 
władz samorządowych, miejscowi instruktorzy i działacze ZHP.  
Taka forma posiedzeń daje duże korzyści wszystkim uczestnikom, szczególnie władzom 
samorządowym, które dowiadują się o działalności ZHP na ich terenie. Harcerstwo uczy i bawi. 
Szczególny nacisk kładzie wychowanie patriotyczne. Jest to o tyle istotne, gdyż w ostatnich latach 
wychowanie patriotyczne zostało zaniedbane przez społeczeństwo i władze lokalne. 
Przewodniczący HKR koordynował pracę komisji i współpracował z komendantem hufca. 
Stwierdzam, że wszyscy członkowie komisji kadencji 2003-2007 wywiązywali się z powierzonych 
im zadań, za co na forum Zjazdu serdecznie dziękuję. 

hm. MICHAŁ SENYK 
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Harcerski Osrodek Hufca ZHP ZaryHarcerski Osrodek Hufca ZHP ZaryHarcerski Osrodek Hufca ZHP ZaryHarcerski Osrodek Hufca ZHP Zary            

„L„L„L„Lesesesesny Dwór”ny Dwór”ny Dwór”ny Dwór”    
                                  

Działalność „Leśnego Dworu” pod czujnym okiem  hm Krystyny Zengiel i  przy dużym 
zaangażowaniu członków ustępującej Komendy Hufca oraz  kadry instruktorskiej 
obfitowała w wiele wydarzeń bieżących jak i historycznych naszego hufca. 
Wydarzenia bieżące to biwaki integracyjne nowopowstałych drużyn efektem czego są 
powstałe drużyny w Lubsku, Niwicy, Mirostowicach, Żarach, Piotrowie, Tuplicach. 
Tuż przed Zjazdem Namiestnictwo zuchowe organizuje biwak integracyjny 
 hufcowych drużyn  zuchowych. 
Ośrodek był miejscem organizowania (dwa razy w roku w kadencji) Zlotów 
Chorągwianych Nieprzetartego Szlaku dla dzieci zrzeszonych w placówkach wychowania 
specjalnego województwa lubuskiego. 
Organizowane były również  w każdym  roku : 

- Rajd Szlakiem Osadników 
- Sejmik Tygodnia  Ekologicznego połączony z biwakiem,- 
- Warsztaty plastyczne, szachowe, sportowe- 
- Biwaki śladami  wiosny, jesieni i zimy ( tak zwane  cztery pory roku) 
- Bale Sylwestrowe dla kadry  

     Z  naszego Ośrodka  „Leśny Dwór” korzystali: 
      -    Gimnazjum nr 1 w Żarach 

- Gimnazjum nr 2 w Żarach w tym spotkanie warsztatowe z Niemcami z Juteborga 
- Gimnazjum nr 3 w Żarach 
- Gimnazjum  w Jasieniu, Lubsku, Witoszynie 
- Liceum Ogólnokształcące w Żarach 
- Katolicka Szkoła Podstawowa i Gimnazjum 
- Szkoła Podstawowa nr 1, 2, 3, 5, 8, 10  w Żarach ,SP Bieniów, SP Lubanice,             

SP Przewóz, SP w Drzeniowie, SP Niwicy, SP w Brodach 
- Komenda Chorągwi Zielona Góra (zbiórki drużynowych, narady komendantów 

Hufców, komisji rewizyjnych i stopni) 
- Klub Miłośników Tarnopola i  Kresów Południowo-Wschodnich 
- Chór  „Moderato” III wieku z Zielonej Góry 
- Klub turystyczny III wieku z Zielonej Góry 
- Związek Nauczycielstwa Polskiego Oddział w Żarach 
- Liga Ochrony Przyrody Oddział w Żarach 
- Zespół Szkół Samochodowych z młodzieżą ze Szwecji 
- Klub Motorowy Lubsko 
- PEKOM Żary 
- Skauci z Niemiec „Dzieło Rodzin”.  
- Odwiedzili nas skauci z Anglii 

 
Sztandarową imprezą organizowaną w Ośrodku był Zlot z okazji XXX-lecia nadania 
imienia dla Hufca ( 24-26 wrzesień 2004 r) i Zlot 60-lecia Hufca ( 19 –21 maj 2006 r). 
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Inicjatorem obu Zlotów była dh Krystyna Zengiel przy dużym zaangażowaniu 
instruktorów Hufca. W dniach 6-7 lipca 2007 roku  odbyło się „Spotkanie  instruktorskie 
po latach”- z udziałem byłego komendanta Hufca  Żary hm B. Jeśmana i członów 
Komendy z tego okresu  jak również byłych Komendantów Hufców Chorągwi 
Zielonogórskiej. 
   W czasie HAL  organizowano letni wypoczynek dla dzieci z rodzin wiejskich, a ostatnie 
trzy lata dla dzieci pochodzenia polskiego z Ukrainy (Tarnopol, Draganówka, Brzeżany, 
Stary Skałat, Połupanówka, Petryków, Chmielnicki). 
W czasie Harcerskiej Akcji Zimowej organizujemy kurs zastępowych dla potrzeb naszych 
drużyn, ostatnio uczestniczą w tym kursie dzieci z Ośrodka Szkolno Wychowawczego z 
Gorzowa Wielkopolskiego 
   Ośrodek jest również miejscem szkolenia drużynowych na tak zwanych zbiórkach 
kształceniowych  3 dni x 4 spotkania. W tym roku zakończyliśmy IV edycję kursu 
drużynowych. Efektem tych spotkań są przygotowani do pracy drużynowi wśród nich 
również nauczyciele powiatu żarskiego i szprotawskiego. 
Krótko o przedsięwzięciach gospodarczych co udało się w czasie tej kadencji : 
      -    zmiana zadaszenia nad kuchnią polową 

- zakończono  prace na domkach drewnianych  pokrycie dachów 
- podwyższono komin  na dachu świetlicy  
- wymiana muszli WC 
- elewacja budynku 
- pokrycie dachu nad świetlicą w głównym budynku. 
- w trakcie remontu jest łazienka duża w piwnicy budynku 
- wiele, bardzo wiele napraw bieżących  

Szczegółowe  dane z działalności Harcerskiego Ośrodka „Leśny Dwór” znajdziecie w 
sprawozdaniu Komendanta Hufca na  XVII Zjeździe. 
 
Z Leśnej ścieżki Ekologicznej  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

DRUH ZAJĄCZEK 
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Hufca ZHP ZHufca ZHP ZHufca ZHP ZHufca ZHP Zary na lata 2007 ary na lata 2007 ary na lata 2007 ary na lata 2007 ---- 2011 2011 2011 2011 

  
MISJA HUFCAMISJA HUFCAMISJA HUFCAMISJA HUFCA....    

Misją żarskiego Hufca Związku Harcerstwa Polskiego jest kreowanie aktywnego sposobu 

na życie wśród młodego pokolenia dzieci i młodzieży powiatu żarskiego w oparciu o 

metodę harcerską, rozwijającego młodego człowieka w taki sposób, aby mógł on w pełni 

wykorzystywać swoje możliwości intelektualne, duchowe, społeczne i fizyczne. 
 

OPIS ORGANIZACJI.OPIS ORGANIZACJI.OPIS ORGANIZACJI.OPIS ORGANIZACJI. 
    Związek Harcerstwa Polskiego jest wychowawczym, patriotycznym, dobrowolnym 
samorządnym stowarzyszeniem zuchów, harcerzy i instruktorów otwartym dla wszystkich 
bez względu na pochodzenie, rasę czy wyznanie. ZHP jest członkiem światowej rodziny 
skautowej. Na terenie  powiatu żarskiego funkcjonuje Hufiec ZHP im. II Armii Wojska 
Polskiego. Jesteśmy jedyną organizacją harcerską działającą na terenie powiatu żarskiego 
od 15 maja 1946 r. Hufcem kieruje Komendant Hufca który powołuje Komendę, 
namiestnictwa, komisje zespoły i drużyny. Powołane przez niego zespoły  wspierają i 
inspirują środowiska harcerskie poprzez proponowanie szerokiego wachlarza 
przedsięwzięć programowych i metodycznych. Wśród dzieci i młodzieży Hufiec prowadzi 
działalność wychowawczą posługując się charakterystycznymi dla ZHP formami pracy. 

OPIS DOTYCHCZASOWEJ DZIAŁALNOOPIS DOTYCHCZASOWEJ DZIAŁALNOOPIS DOTYCHCZASOWEJ DZIAŁALNOOPIS DOTYCHCZASOWEJ DZIAŁALNOŚCI HUFCA.CI HUFCA.CI HUFCA.CI HUFCA.    
Zgodnie z zasadami Harcerskiej Metody Wychowawczej celem ZHP jest rozwijanie 
wszystkich sfer osobowości młodego człowieka. Wychowanie harcerskie musi mieć 
charakter spójny, co oznacza, że powinniśmy pracować nad jego rozwojem duchowym, 
intelektualnym, społecznym i fizycznym. Chcąc zrealizować postawione sobie zadania 
wynikające z naszej misji  
Żarski  Hufiec ZHP podejmował następujące działania : 
− prowadził wśród dzieci i młodzieży działalność wychowawczą; 
− organizował przedsięwzięcia związane z ochroną środowiska naturalnego, rozwojem 

zainteresowań i specjalności, działalnością w zakresie kultury fizycznej i sportu; 
− podejmował zadania szkolenia małej kadry; 
− prowadził działalność z dziećmi niepełnosprawnymi  w  drużynach Nieprzetartego 

Szlaku integrował to środowisko  z całą społecznością  harcerską hufca; 
− prowadził wszechstronne kształcenie kadry instruktorskiej; 
− organizował  letni i zimowy wypoczynek w formach wyjazdowych i w miejscu  

zamieszkania.  
− prowadził działalność Harcerskiego Ośrodka „Leśny Dwór” 
− prowadził wymianę międzynarodową z Ukraina i Niemcami 
− realizował programy o charakterze patriotycznym 
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WIZJA ROZWOJU HUFCA .WIZJA ROZWOJU HUFCA .WIZJA ROZWOJU HUFCA .WIZJA ROZWOJU HUFCA .    

1. Aktywizacja środowisk szkolnych  
2. Poszukiwanie i motywowanie  kadry do prowadzenia gromad i drużyn 
3. Podnoszenie wiedzy i umiejętności kadry instruktorskiej 
4. Rozwijanie i wzmocnienie organizacyjne pionu starszoharcerskiego i 

wędrowniczego 
 

XVII Zjazd Żarskiego Hufca Związku Harcerstwa Polskiego wyznacza do realizacji 
w latach 2007 – 2011 następujący cel strategiczny : 

Stworzenie warunków  do tego, aby każdy kto wyrazi taką wolę  miał możliwość 
przynależności do gromady zuchowej, drużyny harcerskiej, starszoharcerskiej, 

wędrowniczej czy kręgu instruktorskiego przy jednoczesnym zachowaniu  wysokiego 

poziomu harcerskiego wychowania, opartego na normach moralnych, wywodzących się z 

uniwersalnych, kulturowych i etycznych wartości chrześcijańskich, kształtującego 

postawy szacunku wobec każdego człowieka, nastawionego na rozwój fizyczny, 

intelektualny, społeczny  i duchowy. 

Aby zrealizować cel strategiczny podejmiemy następujące zadania:: 

I. Umacnianie pozycji Hufca jako uznanego partnera rodziców i 
społeczeństwa w wychowaniu   młodego pokolenia  promowania 
działalności harcerskiej  poprzez 

 

− angażowanie społeczność lokalną w działania Hufca; 
− pozyskiwanie sympatyków i sojuszników 
− nawiązanie współpracy  z Dyrekcjami i Radami Pedagogicznymi Szkół  
− systematyczne dostosowywanie rozwiązań metodycznych do nowego systemu 

oświaty.  
− włączanie się do zadań i programów lokalnych 
− współzawodnictwo drużyn-  ranking,  
− organizowanie imprez skierowanych do społeczności lokalnej w tym szkolnej 

,gminnej, wiejskiej 
− przedstawianie problematyki harcerskiej na cyklicznie organizowanych przez 

kuratorium spotkaniach z dyrektorami 
− utrzymanie kontaktów z samorządami, instytucjami i innymi organizacjami  

 

  II. Wzmocnienie wychowawczego charakteru ZHP w świadomości i działaniach 
kadry   instruktorskiej, przez pełną i skuteczną realizację metody harcerskiej poprzez  

− wzmocnienie poziomu identyfikacji kadry instruktorskiej z harcerskim systemem 
wartości;  

− doskonalenie systemu instrumentów metodycznych pod kątem ich zgodności z 
aktualnymi potrzebami rozwoju młodzieży; 

− systematyczne rozwijanie wśród członków ZHP poczucia przynależności  do 
światowego skautingu. 
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− podniesienie poziomu pracy namiestnictw zuchowego i harcerskiego 
− powoływanie drużyn starszoharcerskich i wędrowniczych, w konsekwencji 

powołanie namiestnictw 
− wypracowanie zasad przechodzenia harcerzy z drużyn do drużyn kolejnego pionu 

 
     III. Przygotowanie kompetentnych  i skutecznych instruktorów poprzez 
 

− budowanie programów szkoleniowych, wykorzystujących nowoczesne 
rozwiązania z dziedziny zarządzania organizacją, kierowania ludźmi i tworzenia 
relacji międzyludzkich; 

− wykształcenie nawyku systematycznego kształcenia się przez instruktorów; 
− przygotowanie instruktorów do wdrażania programów profilaktycznych; 
− prowadzenie przez namiestnictwa warsztatów metodycznych 
− przeprowadzenie raz w roku kursu skarbników drużyn i łączników HSI 
− systematyczne organizowanie odpraw drużynowych, podejmowanie wspólnych 

zadań i  okresowa ocena tych zadań 
− motywowanie oraz wspieranie drużynowych w ich codziennej pracy 

 
 

   IV. Zbudowanie warunków ekonomicznych dla stabilnego i niezależnego finansowo 
działania  Hufca poprzez: 

 
− systematyczne pozyskiwanie środków finansowych na działalność Hufca; 
− stałe i systematyczne podnoszenie standardu bazy obozowej w Łukęcinie Ośrodka 

Harcerskiego „Leśny Dwór” w Świbnej 
− podjęcie starań zmierzających do odnowienia posiadanego i pozyskania nowego 

sprzętu obozowego 
− popularyzacje wśród społeczeństwa przekazania  1% ze swojego podatku na rzecz  

Hufca 
− pozyskiwanie  sponsorów i darczyńców 
− powołanie stałego zespołu kwatermistrzowskiego 
− pisanie programów jako źródła pozyskiwania funduszy na działalność hufca                

i drużyn  
 

U progu XXI wieku stoi przed harcerstwem  żarskim olbrzymie zadanie – jak się zmienić   
i nie zatracić przy tym swojego charakteru i tożsamości. 
Chcemy być organizacją, która umacnia tradycyjne wartości  swojego 60-lecia realizując 
jednocześnie nowoczesny program dostosowany do potrzeb rozwoju młodych ludzi i 
potrzeb środowiska żarskiego.. 
 

 
 
 
 

(g.c.) 
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„Harcerskie Harcerskie Harcerskie Harcerskie –––– Anielskie Bo Anielskie Bo Anielskie Bo Anielskie Bozezezeze Narodzenie” Narodzenie” Narodzenie” Narodzenie” 

 
 
 
 
                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Namiestnictwo Harcerskie przy Komendzie Hufca ZHP Żary proponuje drużynom 
harcerskim i starszoharcerskim ,wielopoziomowym 
 
Aniołów jest najwięcej wokół nas podczas Świąt Bożego Narodzenia. Ich postacie zdobią 
betlejemskie szopki i gałęzie choinek. Anioły posiadają magiczną moc dzięki, której ludzie 
stają się bardziej życzliwi, częściej pamiętają o gestach dobroci. 
 
 Czas Bożego Narodzenia to właśnie ten czas, kiedy anioły są bardzo blisko ludzi. I na 
ten właśnie nadchodzący okres świąt  namiestnictwo harcerskiego proponuje drużynom 
włączenie się w WIGILIJNE SPOTKANIE OPŁATKOWE poprzez wspólne 
przygotowanie wystawy „Harcerskie- Anielskie Boże Narodzenie”. 
 
 Proponujemy , aby każda drużyna przygotowała na wystawę anioła. Jedyny warunek 
jest taki, aby anioł stanowił formę przestrzenną (może być wypieczony z ciasta, wykonany 
z masy solnej). Mile widziana jest metryczka(tzn. autorzy, komu ma służyć, w czym może 
pomóc lub za co mu chcemy podziękować). Przygotowany na wystawę anioł może być 
również w atrakcyjnej świątecznej aranżacji. 
 
 Mamy nadzieję, ze przygotowanie anioła w drużynach stanie się przyczynkiem do 
przeprowadzenia atrakcyjnej zbiórki o tematyce pomocy, życzliwości. Inspiracją może stać 
się książka Anselma Gruna „Każdy ma swojego Anioła”. 
 
 Przygotowane anioły, wraz z metryczką, należy dostarczyć do Gimnazjum nr 2                 
w Żarach, do dh Sławomira Pawłowicza (s.28), do dnia 14 grudnia br. 
 
Z harcerskim pozdrowieniem  
 

pwd. SYLWIA LENDA  
P.S Najciekawsze anioły nagrodzimy         Namiestnik Harcerski 
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Betlejemskie Swiatlo Pokoju 2007 
 

 Przed nami kolejne święta Bożego Narodzenia. Święta, które tradycyjnie są 
czasem pojednania i pokoju, czasem bycia razem, czasem składania wzajemnych 
życzeń. 

 Jak co roku harcerze i harcerki zaniosą Betlejemskie Światło Pokoju (płomyk 
zapalony w grocie narodzin Chrystusa w Betlejem. Jest on przywożony przez 
skautów austriackich. Harcerze w Tatrach, na „Głodówce”, odbierają światełko od 
skautów słowackich. To światło, z zwłaszcza jego przesłanie, dociera do 
wszystkich, poczynając od najważniejszych, aż do miejsc, gdzie mu najbardziej 
przystoi, na rodzinne stoły wśród naszych bliskich.  

 17 grudnia reprezentacja naszego Hufca weźmie udział w uroczystościach 
przekazania światła w  Seminarium Duchownym w Paradyżu. Następnie zostanie 
ono przywiedziony do Żar, gdzie będzie wystawione podczas hufcowej wigilii w 
Gimnazjum  nr 2 20.12.2007r. W dniu 21.12.2007r Ogień Betlejemski zostanie 
rozwieziony do Żarskich parafii i Domu Samotnej Matki, a o godz. 12 zostanie 
przekazany Burmistrzowi Miasta i wystawiony w galerii wystaw artystycznych, do 
godz. 15:00. 
Druhny i druhowie!!! 
 
Serdecznie zapraszamy Was w imieniu Komendy Hufca na: 

• Uroczystość przekazania ognia w Paradyżu, wyjazd 17.12.2007 godz. 12 
plac Wyszyńskiego, powrót około godz. 20 

• Wigilię Harcerską 20.12.2007 godz. 1630 w gimnazjum nr 2 w Żarach 
• Zbiórkę przed Ratuszem Miejskim 21.12.2007 godz. 1150 – przekażemy 

wspólnie Betlejemskie Światło Pokoju oraz wystawienie wart przy świetle 
w salonie wystaw artystycznych od godz. 12 do 15 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

hm. WOJCIECH HERCIK 
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List Naczelnego KapelList Naczelnego KapelList Naczelnego KapelList Naczelnego Kapelaaaana ZHPna ZHPna ZHPna ZHP    
Warszawa, dnia 3 listopada 2007 roku 

 
Betlejemskie Światło Pokoju  

– „stawiajmy wyzwania, świećmy przykładem … ”  
Druhowie i Druhny  
 
Narodzenie Jezusa Chrystusa, to czas kiedy uświadamiamy sobie, że jest to dla nas okres radości i 
odkrywania wielkiej prawdy, że miłości nie wolno przegrać. My skauci i przewodnicznki wiemy, że 
ona jest w centrum skautingu. Jak mawiał nasz Lord Baden – Powell „…miłość jest „boską cząstką”, 
która zamieszkuje w każdym z nas i jest właściwie naszą duszą. Im więcej posługuje się człowiek w 
stosunku do bliźnich cnotą miłości, tym bardziej rozwija i uszlachetnia swoja duszę …” – a także 
świat czyni bardziej ludzkim. Celebrujemy stulecie istnienia skautingu, stajemy na granicy państwa i 
od naszych braci Słowaków przyjmujemy Betlejemskie Światło Pokoju z zawołaniem „stawiajmy 
wyzwania, świećmy przykładem…”.  
 
„Tak niech świeci Wasze światło przed ludźmi, aby widzieli Wasze dobre uczynki i chwalili Ojca 
Waszego, który jest w niebie” (Mt. 5.16). Tymi słowami sam Chrystus Pan zachęca nas do ciągłej 
pracy nie tylko nad sobą, ale nad drugim człowiekiem. I znowu przypominają się słowa Baden 
Powella „…rozejrzyj się wokół i naucz się rozumieć różnorodne piękno świata, porządek natury, 
wszystko to, co Bóg nam oferuje. Szybko zrozumiesz, jakie wartości w życiu mają rzeczywisty i 
nieprzemijający sens…”.  
 W stulecie skautingu uświadamiamy sobie, że to Bóg dał nam na tym świecie wszystko co jest 
potrzebne do dobrego życia, ale to tylko od nas zależy, czy nie poniesiemy klęski. Mamy tak mało 
czasu, właściwie tylko tyle by dokonać dobrych wyborów i czynić tylko to co ma sens. Nie może nas 
pochłonąć tylko praca, polityka , zdobywanie przemijających wartości: „stawiajmy wyzwania, 
świećmy przykładem…”. Przed wielu laty Jan Paweł II prosił nas „nie czyńcie skautingu zbyt 
łatwym, stawiajcie sobie coraz większe wymagania”. Tylko człowiek, który potrafi stanąć w 
prawdzie przed Bogiem, przed drugim człowiekiem i samym sobą może być w wielkiej rodzinie 
skautowej. Tylko ten, który nie zamyka siebie przed ludźmi i stara się być z nimi potrafi być w 
rodzinie skautowej. Tylko ten, który potrafi prowadzić dialog z człowiekiem opowiadać się na rzecz 
pokoju, może sprawować „…wędrówkę ku szczęściu” (B-P). Nasze zasady i metoda skautowa niech 
będą dla nas samych i dla innych wyzwaniem. A wtedy będziemy świecić przykładem. Skauting 
zwycięża tam, gdzie skauci i przewodniczki trzymają się mocno zasad głoszonych przed Baden 
Powella.  
 Zmieniajmy więc siebie i świat w kraj braci. Zachęcajmy siebie nawzajem do odkrycia tego w 
jaki sposób lepiej służyć Bogu, lepiej służyć człowiekowi, abyśmy wszyscy mogli cieszyć się z życia, 
którym nas Bóg obdarzył.  
 Przyjmując Betlejemskie światło Pokoju z tegorocznym zawołaniem „stawiajmy wyzwania, 
świećmy przykładem” dziękujmy Bogu za tych, których spotykaliśmy w naszej rodzinie skautowej i 
ludzkiej. To oni inspirowali nas do tego, aby świat stawał się lepszy, abyśmy bardziej uczestniczyli w 
przeżywaniu miłości. Niech „wielka gra” spowoduje, że ten świat trochę lepszym zostawimy. Niech 
„wielka gra” i płonące w niej zawsze Betlejemskie Światło Pokoju jednoczy rodzinę skautową przez 
miłość dla całego świata.  
Pamiętajmy, „Jeden jest Świat, Jedno Przyrzeczenie” i Jedno Światło – stawiajmy wyzwania, 
świećmy przykładem. Na cztery strony świata, ze skautami i przewodniczkami wołajmy dalej nasze 
harcerskie: „Czuwaj!”.  

 
ks. phm. JAN UJMA  
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Drużynowi wszystkich pionów łączcie się!!! 
 W dniach od 26 do 28 października w Zielonej Górze odbyła się osiemnasta już 

Chorągwiana Zbiórka Drużynowych. Z naszego Hufca uczestniczyły w niej 3 osoby 
(Michał Wall, Emilia Pieńko, Konrad Kwiatkowski).  

Pierwszego dnia wszyscy z radością przybyli do Komendy Chorągwi, aby tam 
podpisać listy obecności i zjeść smaczną kolację. Po obfitym posiłku odbyły się zajęcia 
integracyjne po których przeszliśmy do gimnazjum, gdzie mieliśmy nocować. Po 
rozlokowaniu się odbyła się długo wyczekiwana niespodzianka, czyli karaoke na wesoło. A 
że przyjechaliśmy z domu wypoczęci grom i śpiewaniu nie było końca do rana. 
Następnego dnia po śniadanku nauczyliśmy się kilku tańców integracyjnych i 
teleportowaliśmy się szybciutko do Komendy Chorągwi gdzie odbywały się zajęcia w 
pionach metodycznych.  

U zuchów omawiano nabór do GZ, współpracę z rodzicami i szkołą,  uczestniczono w 
warsztatach na temat: zuch śpiewa i pląsa, zuchowa majsterka, zajęcia integracyjne dla 
zuchów; 

U harcerzy poruszano takie tematy jak: system małych grup, praca z zastępowymi i 
przybocznymi, czyli jak skutecznie pracować systemem zastępowych (w praktyce i w 
teorii) 

Referat starszoharcerski na dobry początek zaprezentował samych siebie a później 
przystąpił do realizacji zajęć z cyklu: nabór do drużyny starszoharcerskiej, praca z 
funkcyjnymi oraz potrzeby drużynowego i funkcyjnych. W przerwie zajęć uczestnicy 
mogli skorzystać z salonu SPA gdzie zakosztowali zdrowej żywności, poprawili jędrność 
cery nakładając maseczki zrelaksowali się oraz zmotywowali do dalszej pracy.  

U wędrowników dyskontowano na temat organizacji pracy drużyny wędrowniczej: 
„wyjdź w świat, zobacz, pomyśl, pomóż, czyli działaj” – pomysł na drużynę wędrowniczą 
(w tym trudna sztuka przeprowadzenia naboru: gdzie, dla kogo, jak...) 

Zajęcia tak pozytywnie nastawiły uczestników, że z ochotą udali się na kolejne zajęcia 
do Gimnazjum. Niestety, nastąpiło małe opóźnienie, gdyż klucz od szkoły został zamknięty 
w środku i nie mogliśmy się dostać do środka. Zajęcia opóźniły się o godzinę ale i tak z 
radością wyruszyli na podbój zielonej Góry. Zajęcia „Jak nas widzą – tak nas piszą” –
poświęcone były spostrzeganiu harcerstwa przez ludzi spoza ZHP. Uczestnicy zostali 
podzieleni na grupy a ich zadaniem było przeprowadzenie wywiadu wśród mieszkańców 
ZG na temat harcerstwa. Po zrealizowaniu tej części zadania, grupy miały stworzyć 
prezentację na temat swoich spostrzeżeń i opinii innych ludzi. Dzięki temu mogliśmy 
dowiedzieć się jak nas zielonogórzanie postrzegają. Po skończeniu zadań i wyśmienitej 
kolacji nastąpiła prezentacja grup i pracy nad promowaniem swojej drużyny w środowisku. 
Po zajęciach udaliśmy się do Gimnazjum na nocne śpiewogranie.  

  Następnego dnia po wysprzątaniu budynku nastąpiło podsumowanie zbiórki, 
rozdanie biuletynów programowych chorągwi oraz pożegnalna iskierka. Mam nadzieję że 
już niedługo znów się spotkamy na harcerskim szlaku.  

PS. Bardzo dziękuję za pomoc naszym dwóm wspaniałym druhom Konradowi 
Kwiatkowskiemu i Michałowi Wall bez których nie dalibyśmy sobie rady. Dziękuję 
chłopcy, ze jesteście ☺ 

phm. KATARZYNA JAROSZ 
KIEROWNIK REFERATU STARSZOHARCERSKIEGO 
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Po dłuższej przerwie  melduję się gotowy do dalszych korespondencji z Australii. Przerwa 
spowodowana była 3,5 miesięcznym pobytem w Polsce, gdzie miałem  okazję  
uczestniczenia w imprezach i uroczystościach  organizowanych na terenie  ZHP Hufca 
Żary i Chorągwi  Lubuskiej. Już trochę  czasu upłynęło od mojego powrotu z 
syntementalnej wyprawy do Polski, jak nazwał ją prowadzący ze mną wywiad redaktor  
Gazety Lubuskiej p. Janczo Todorow.  Wylądowałem o godz.4.55 na lotnisku w 
Melbourne.  Pomimo bardzo wczesnej pory dnia rodzina czekała w komplecie.  Wszyscy 
byliśmy szczęśliwi z zakończenia pomyślnie całej wyprawy. Powrotny lot trwał 21 godzin i 
40 minut. Leciałem liniami australijskimi i angielskimi,  z Warszawy przez Londyn, 
Singapore  do Melbourne. Zabrałem z Polski moc wspaniałych wspomnień i przeżyć.  
 

 

Powitanie 
Od lewej: Bartosz Jeśman, Joanna Jeśman-Greenham, autor, Tanja Jeśman (synowa) i 
Mark Greenham (zięć) 
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 Na samym początku mojego pobytu w Polsce,  za sprawą wspaniałych organizatorów  
Dh.  Krystyny i Dh. Mirosława Zengiela, uczestniczyłem w dwudniowym „Instruktorskim  
spotkaniu po latach” zorganizowanym w Harcerskim Ośrodku „Leśny Dwór” w Świbnej. 
Cieszę się, że byłem jednym ze sprawców tego spotkania. Ilość osób uczestniczących w 
spotkaniu ( prawie 50 ) potwierdziła, że inicjatywa była trafna  i że istnieje duże 
zapotrzebowanie na takie spotkania. Bardzo serdeczne i wzruszające było powitanie moje z 
przybyłymi na spotkanie Instruktorami. Nie ukrywam, że czasem łza się w oku zakręciła. 
Czasami  nie pamiętałem imienia lub nazwiska lub z którego hufca. Pozna  nie pozna? 
Pytanie takie zadawał  Komendant Hufca Nowa Sól, hm. Wiesław Kucofaj. Uf, udało się, 
rozpoznałem!   
 W trakcie spotkania było miejsce na apele,  kominek, informację dh. Mirka o tym co 
było i co będzie realizowane przez Hufiec Żary. Był czas na sesje zdjęciowe. Każdy, kto 
przywiózł aparat fotograficzny, a była ich duża ilość, pragnął upamiętnić to spotkanie serią 
zdjęć. Miło było widzieć na spotkaniu aktualnego Komendanta Chorągwi  Lubuskiej, hm. 
Leszka Kornosza jak i byłych komendantów hm. Michała Pepińskiego i  hm. Edwarda 
Sobańskiego. Licznie stawili się byli komendanci ZHP Hufca Żary z hm. Ryszardem 
Kochanowskim na czele. Nie wymieniam licznego  grona  eleganckich Druhen i 
przystojnych Druhów, gdyż dokonała tego w „Gońcu” numer 4(59) z września br. 
Komendantka Ośrodka „Leśny Dwór”  Dh. hm. Krystyna Zengiel. Przy akompaniamencie 
akordeonów i gitar oraz sekcji rytmicznej hm. Jurka Wiśniewskiego śpiewano i tańczono 
do białego rana  z przerwami na toasty i „cytaty z  książeczek”.  Miały miejsce  
wspomnienia o zmarłych Instruktorach, których na pewno nie zabrakłoby dzisiaj wśród 
nas, gdyby Ich los chciał inaczej. Zwiedziliśmy hufcową Izbę Pamięci  Było miejsce i na 
dowcipy, których nigdy nie brakuje hm. Rudkowi Orłowskiemu. Bo zakończeniu spotkania 
trwały długie instruktorów rozmowy. Dobrym pomysłem było przywiezienie albumów 
fotograficznych przez autora listu jak i przez Dh. hm. Mariana Maciasa. Cieszyły się one 
dużym zainteresowaniem.     
Bardzo ciekawą trasę wybrał  Dh. hm. Mirek  Zengiel na spacer po śniadaniu. Znaleziono 
sporo prawdziwków. 
Pomimo bardzo poważnego stanu zdrowia Ojca hm. Zofii Przybeckiej, nie zabrakło Jej  na  
spotkaniu. Przed wyjazdem do Świbnej odwiedziła ojca w szpitalu. Niestety  w  trakcie 
nocnych Polaków  rozmów przyszła ta najgorsza wiadomość. Bardzo współczuję  Zojce.  
 Serdecznie dziękuję Komendancie Ośrodka za przepyszne jedzenie. Było bardzo 
urozmaicone, smaczne i  wspaniale podane. Nie ma jak polska kuchnia! Organizatorom  
spotkania Krystynie i Mirkowi Zengiel  raz jeszcze moc podziękowań za bardzo udaną 
imprezę, za ich trud, za ich pełne zaangażowanie się. 
Serdecznie Wam dziękuję!!! Czuwaj do zobaczenia  znów!!! 
 

POLSKIE AKCENTY W AUSTRALII!!!POLSKIE AKCENTY W AUSTRALII!!!POLSKIE AKCENTY W AUSTRALII!!!POLSKIE AKCENTY W AUSTRALII!!!    

 
         Dożynki w Adelajdzie są  jedną  z  największych i najważniejszych imprez 
polonijnych w Australii.  
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W Adelajdzie – stolicy  Południowej  
Australii,  Polonia obchodzi święto 
plonów od wielu lat. W tym roku 
Dożynki odbywały się na terenie 
Polonia Adelaide Sport Club. Nie 
zabrakło drabiniastego wozu, a na nim  
pełniącego funkcję dożynkowego 
wieńca snop słomy specjalnie 
udekorowanego. Wóz ten pochodzi z 
okolic Kielc. Ma około 150 lat i jest 
obiektem zabytkowym. Do Australii 
przyleciał LOT-em. W pierwszych 
latach konie ciągnęły wóz z 
uczestnikami przez miasto. Wzbudzało 
to duże zainteresowanie. Snop – 
wieniec, wykonany w Adelajdzie, przechowywany jest z roku na rok w blaszanej szopie 
klubowej. Impreza  rozpoczęła  się Mszą św. Krótko po mszy nastąpiło otwarcie Dożynek. 
Otwarcia dokonał premier Południowej Australii Maike Rann. Chór Cantores odśpiewał 
Gaude Mater Polonia, a  Zespół Folklorystyczny ”Tatry”  zaprezentował   taniec z 
Lajkonikiem, a następnie tańce rzeszowskie  i lubelskie. W czasie posiłku gości 
obsługiwały uczestniczki konkursu lokalnego Miss Polonia z jej zwyciężczynią  
Aleksandrą  Jagłą. W części wystawowej można  było obejrzeć prace  adelajdzkich 
artystów zrzeszonych w Australijsko – Polskim Stowarzyszeniu Artystycznym. Najpiękniej 
prezentowały się  maluchy z zespołu folklorystycznego „Tatry”. Swoje umiejętności  
prezentowali również członkowie  zespołu „Millennium School of Martial Art”.  Do 
zobaczenia za rok! 
                                                              

POLSKI  FESTIWAL na  FEDERATION SQUARE w MELBOURNE !!! 

 

 
 

Polski Festiwal w Melbourne jest kolejną  jedną  z największych i najważniejszych  imprez   
Polonii w Australii. Polski Festiwal organizowany był poraz trzeci i wygląda że na stałe 
wpisał się  na listę najbardziej atrakcyjnych wydarzeń, krórych  w  Melbournie nie brakuje. 
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Federation Squar to najbardziej atrakcyjne miejsce w Melbourne do pokazania polonijnego 
dorobku licznym mieszkańcom oraz zawsze tu obecnych turystów.  Od wczesnych godzin 
porannych na wielkim ekranie zaprezentowano film  „Polska  w przeźroczach i muzyce”. 
Przez estradę przewinął się korowód  muzyki, tańca i  śpiewu. Pierwsza  część to popisy 
dzieci z Polskich Szkół Sobotnich  oraz  zuchów ZHP oraz przedszkolaków. W południe 
scenę wypełniły polskie zespoły pieśni i tańca „ Lowicz „i „Beskidy” z Melbourne oraz 
łajkonik z  Sydney. Kiedy centralny plac wypełnił się dokonano otwarcia festiwalu. Wśród 
przemawiających nie zabrakło Konsula Generalnego Rzeczypospolitej prof. Ryszarda 
Sarkowicza. Przemawiał  również  Lord Mayor Melbourne, John So, który powiedział 
między innymi.  „W   Melbournie mieszka  około 40 000 osób pochodzenia polskiego i 
wygląda na to, że wszyscy zjawili się dzisiaj na Federation Squar. W naszym mieście 
można znaleźć 150 narodowości i usłyszeć 200 różnych języków. Mogę dziś powiedzieć, 
że społeczność polska jest na tym tle niezwykle aktywna. Od sławnych aktorów poprzez 
wielkich odkrywców i podróżników, Polacy stali się niezbędnym elementem sukcesu 
narodu australijskiego. Przepiękna muzyka i tańce w wykonaniu młodzieży, które miałem 
okazję oglądać dzisiejszego ranka, świadczą o tym,że kultura polska jest ciągle żywa. 
Chciałbym Wam podziękować za przeniesienie tego dnia Polski do Melbourne.” 
Do wspólnego odtańczenia poloneza zapraszał zespół folklorystyczny „Polonez”. 
Zachęcam wszystkich, aby w przyszłym  roku odwiedzili plac festiwalowy i zasmakowali 
tego co organizatorzy przygotują. Będzie to też trzecia niedziela listopada. 
 
 
 
 
 

WYBORY DO POLSKIEGO SEJMU I SENATU 
 
Jak głosowała Polonia w Australii?  
W Australii wybory do polskiego Sejmu wygrał PiS, a na drugim miejscu uplasowała się 
PO, a dalej kolejno: LiD, LPR, PK, PSL,Samoobrona i PPP. 
 Natomiast w wyborach do Senatu  najwięcej głosów  zdobył Andrzej Krajewski (PiS ), 
drugim był Zbigniew Romaszewski ( PiS ), kolejną była  Anna Gręziak ( PiS ), dopiero 
dalej uplasowali się kandydaci PO. 

ŻYCZENIA!!! 
 

Z okazji zbliżającego się Zjazdu Sprawozdawczo – Wyborczego ZHP Hufca 
Żary w dniu 5 grudnia 2007, przesyłam serdeczne życzenia owocnych obrad, trafnych 
i realnych postulatów  i decyzji wyborczych. Po zapoznaniu się z dotychczasowymi 
osiągnięciami, aktywnością, wizją organizacyjno-programową, proponuję dokonania 
wyboru władz hufcowych na następną kadencję w dotychczasowym składzie.  

Z harcerskimi pozdrowieniami  - CZUWAJ !!! 
                                                                               
 
 
 

 hm. BOLESŁAW  JEŚMAN 
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