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 15 listopada 2002 roku w Szkole Podstawowej nr 2 w Żarach odbyła się pierwsza zbiórka osób, 
dzięki którym powstała później nasza drużyna. Prowadziła ją była drużynowa pwd. Ewelina Żywek. 
Było to już ponad 6 lat temu, ale od tamtego czasu jesteśmy jej wierni  i cały czas w niej działamy. 
Od tamtego czasu udało nam się wypracować własną obrzędowość i przeżyć dużo chwil, które na 
stałe utkwią nam w pamięci. Posiadamy kilka osiągnięć, którymi jesteśmy się w stanie pochwalić. 
Największym z nich jest chyba to, że jako jedyna drużyna naszego hufca zdobyliśmy Jubileuszową 
Odznakę Harcerską na 50- lecie Chorągwi Ziemi Lubuskiej. Obecnie stan naszej drużyny wynosi 10 
osób, może nie jest nasz za dużo ale jednak potrafimy razem świetnie się bawić i wypracować trochę 
rzeczy. 
 
 
 
 

1. Jakie są cele waszej działalności? 
2. Czy bierzecie czynny udział w imprezach organizowanych przez KH? 
3. Jakiej pomocy oczekujecie od KH? 
4. W jaki sposób zdobywacie środki finansowe na swoją działalność? 
5. Jak wygląda wychowanie patriotyczne w waszej drużynie? 
6. Czym jest dla waszej drużyny ideologia ZHP? 
7. Nasze propozycje to.................................................................. 

 
1. Naszym celem jest dobrze się bawić, wypracować rzeczy, które zostaną i o których inni będą 
pamiętać. Jest nim również pogłębianie wiedzy harcerskiej oraz zachęcenie jak największej liczby 
osób do naszej organizacji. 
2. Staramy się brać udział w jak największej ilości propozycji programowych Komendy Hufca, 
gdy nie możemy pójść na jakąś imprezę lub wyjechać na biwak, staramy się wysłać chociaż jakąś 
reprezentacje, żeby inni wiedzieli, że istniejemy. 
3. Od komendy Hufca oczekujemy pomocy w organizowaniu wyjazdów, biwaków, ponieważ nie 
zawsze możemy wszystko zorganizować sami.  
4. Środki finansowane na działalność drużyny oraz zakup umundurowania pozyskiwaliśmy, biorąc 
udział w akcji zarobkowej, którą zorganizowaliśmy w markecie Kaufland w Żarach. Polegała ona na 
pomocy ludziom przy pakowaniu zakupów. 
5. Wychowanie patriotyczne w naszej drużynie polega na braniu udziału w imprezach 
patriotycznych, np. braliśmy udział w Akcji Znicz, obchodach z okazji 11 Listopada oraz w rocznicy 
forsowania Nysy Łużyckiej. 
6. Ideologia ZHP jest dla nas czymś, według czego staramy się działać, jesteśmy członkami jednej 
z najlepszych organizacji w Polsce, która ma bogate tradycje wypracowane przez lata i staramy się o 
tym zawsze pamiętać. 
7. Nasze propozycje to otwarcie się na pracę między drużynami u nas w hufcu oraz poza nim, bo 
razem można zrobić więcej. Sami w tym roku planujemy biwak w Świbnej z drużyną harcerską z 
Ośna Lubuskiego i mamy nadzieje, że dojdzie on do skutku. Inną propozycją jest otwarcie się na 
szkołę, ponieważ organizując coś dla niej ,możemy naprawdę na tym zyskać. 
 

 
 

DRUŻYNOWY 

pwd. MICHAŁ WALL 



GRUDZIEŃ 2008                       GONIEC    GRUDZIEŃ 2008                       GONIEC    GRUDZIEŃ 2008                       GONIEC    GRUDZIEŃ 2008                       GONIEC        

 

5
 

  
Druhny i Druhowie! 

Z rozpoczęciem nowego roku harcerskiego postanawiamy wyznaczyć swojej drużynie określone 
zadania i ogólne cele, dzięki którym będziemy mogli realizować swoje zamierzenia, marzenia, przy 
jednoczesnym samokształceniu. To jak będzie nam przebiegał, ten rok harcerski, zależy w dużej 
mierze od nas samych. Czasem będzie to nas kosztowało dużo poświecenia i wyrzeczeń, ale za to 
osiągnięte cele mogą nam dostarczyć wiele przyjemnych doznań i podkreślić swoje znaczenie w 
harcerskiej rodzinie.  
W roku harcerskim 2007/2008 w miesiącu marcu został wprowadzony Ranking Środowisk 
Harcerskich, znajdujących się na terenie naszego hufca. Zaangażowanie swojego środowiska w 
realizację zadań wyznaczonych w rankingu dawało szansę przybliżenia  się do tej czołowej grupy 
środowisk harcerskich. Zajęcie określonego miejsca w tej czołówce nadaje drużynie, gromadzie 
miano „Najlepszego środowiska harcerskiego na terenie Hufca Żary”. 

Podczas zbierania wszelkich potrzebnych informacji na temat środowisk harcerskich 
uczestniczących w rankingu okazało się, że rywalizacja odbywała się w małej grupie drużyn 
harcerskich. To nieliczny procent drużyn i gromad, które funkcjonują w naszym hufcu. Komisja 
rankingowa liczy, że w kolejnej edycji tego rankingu weźmie udział więcej drużyn. Z pomocą tego 
artykułu pragnę oficjalnie podać wyniki ukończonego rankingu w roku harcerskim 2007/2008, w 
której to udział brało 8 Gromad, 27 Drużyn Harcerskich oraz 4 środowiska Nieprzetartego Szlaku. 
Powyższy spis drużyn został sporządzony na podstawie spisu harcerskiego oraz informacji 
znajdujących się w kartach drużyn mieszczących się w siedzibie Komendy Hufca. W tychże grupach 
środowisk zespół utworzył kategorie, których były naliczane punkty. Utworzenie kategorii pozwoliło 
na wyróżnieniu określonych środowisk z wybranej grupy wiekowej, według zamierzeń rankingu. 
 
W kategorii GROMAD ZUCHOWYCH czołowe miejsca zajęły następujące środowiska: 
1 miejsce - 41 GZ "LEŚNE SKRZATY" z Bieniowa 
2 miejsce - próbna GZ „DZIKIE KOTY” z Żar 
3 miejsce - 5 GZ "GUMISIE" z Lubska 
4 miejsce - GZ "LEŚNE SOWY" z Żarek Wielkich 
5 miejsce - próbna GZ ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Żarach 
 
W kategorii DRUŻYNY HARCERSKIE czołowe miejsca zajęły następujące środowiska: 
1 miejsce - 40 DH "KORCZAKI" ze Złotnika 
2 miejsce - 6 ŻDH "ESKA IV" im. A. Kamińskiego z Żar 
3 miejsce - 13 ŻDH "TYGRYSY" z Żar 
4 miejsce - 3 DH "LEŚNE MRÓWY" z Olszyńca 
5 miejsce - 1 ŻDH "WILKI" z Żar 
 
W kategorii DRUŻYN NS czołowe miejsca zajęły następujące środowiska: 
1 miejsce - 14 DH "TURYSTYCZNA" z Żar 
  36 DH "CICHA STOPA" z Miłowic 
2 miejsce - 14 DH "PRACUSIE" z Żar 
  37 DH "LEŚNA GROMADA" z Miłowic 
 
Wszystkim zwycięskim drużynom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów, a pozostałe 
środowiska zachęcamy do większej aktywności w realizacji zadań określonych w rankingu. 
Zespół rankingowy w czasie podsumowania współzawodnictwa drużyn zwrócił uwagę na 
zaangażowanie tych środowisk, które stawiały sobie za cel realizację postanowień zawartych w 
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rankingu poprzez statutowe działanie drużyny, gromady, określone przez Komendę Hufca oraz 
związkowe instrukcje opisujące działalność drużyn i gromad. 
Podczas zliczania punktów doszliśmy do wniosku, że ta wersja rankingu wymaga aktualizacji i 
opracowania nowej, ulepszonej wersji. Wychodząc naprzeciw środowiskom harcerskim 
postanowiliśmy, prócz upublicznienia samego rankingu, w kilku słowach dokonać jego prezentacji i 
opisu każdego punktu z jego treści. Poniżej prezentuje nową wersję rankingu z określeniem 
zamierzenia każdej z pozycji oraz liczbę punktów, które można uzyskać w trakcie jego realizacji. 
(Pełna wersja rankingu przygotowana do wydruku znajduje się na stronie www.zhpzary.org). 
 
1. Opracowanie i oddanie w terminie planu pracy drużyny ocena merytoryczna planu (0-5) 
W ramach realizacji tego zadania drużyny i gromady są oceniane raz w roku. Polega to na tym, że 
środowiska harcerskie są zobowiązane do złożenia w komendzie hufca planu pracy na rok harcerski, 
który w danej chwili trwa. Drużyny i gromady swoje plany powinny złożyć do 30. września każdego 
roku kalendarzowego. Dopuszczalne jest złożenie planu na pierwsze pół roku z późniejszym 
uzupełnieniem go o pozostałą część . Złożenie tego planu po terminie nie przyczyni się do uzyskania 
maksymalnej liczby punktów w tej kategorii. Materiał powinien zostać zaadresowany do z-cy 
komendanta hufca ds. programu, który następnie z komisją rankingu dokonuje oceny. 
 
2. Złożenie sprawozdania z całorocznej działalności drużyny minionego roku (0-2) 
Drużyny i gromady są zobowiązane do złożenia w Komendzie Hufca sprawozdania z działalności 
statutowej (drużyny, gromady) z minionego roku harcerskiego. Złożenie tego sprawozdania jest m.in. 
brane pod uwagę podczas zaliczania służby instruktorskiej drużynowemu, instruktorowi 
prowadzącemu, odpowiedzialnemu za daną drużynę lub gromadę. Zrealizowanie tego zadania 
przyczynia się do ocenienia stopnia realizowanych zadań określonych w poprzednim planie pracy 
oraz zorientowanie się w ogólnej specyfice pracy i poruszanych tematach w działaniu drużyny, 
gromady. Sprawozdanie powinno być złożone do końca września każdego roku wraz z planem pracy. 
Złożenie tego sprawozdania po terminie nie przyczyni się do uzyskania maksymalnej liczby punktów 
w tej kategorii. Materiał powinien zostać zaadresowany do z-cy komendanta hufca ds. 
programowych, który następnie z komisją rankingu dokonuje oceny. 
 
3. Spis harcerski terminowo przekazany z odpowiednia ilością członków (0-4) 
Uczestniczenie w spisie harcerskim należy do obowiązku każdego środowiska harcerskiego oraz 
kadry harcerskiej (kadry instruktorskiej). Spis harcerski pozwala na zliczenie i przedstawienie stanu 
liczebnego ZHP oraz przyczynia się do naliczenia dalszych składek harcerskich. Dostarczenie spisu 
po terminie nie przyczyni się do uzyskania maksymalnej liczby punktów w tej kategorii. Materiał 
powinien zostać zaadresowany do komendanta hufca. 
  
4. Systematyczne opłacanie składek harcerskich (0-13) 
Drużyny, gromady są zobowiązane do regulowania składek harcerskich. Kwota, którą należy 
odprowadzić do Komendy  Hufca, jest określona innym rozporządzeniem i jest naliczana na 
podstawie liczebności członków w drużynie i gromadzie. Drużyny i gromady wpłacające regularnie, 
co kwartał, otrzymują 2 pkt., za zapłatę składek za cały rok z góry jest doliczane 5 pkt. bonusowych. 
Potwierdzenie wpłaty powinno się odnotować w dokumentacji finansowej drużyny lub gromady. 
 
5. Prowadzenie na bieżąco dokumentacji drużyny (0-6) 
Drużyny i gromady zobowiązane są do prowadzenia podstawowej dokumentacji, na którą składają 
się: książka pracy drużyny lub gromady, kronika, książka finansowa, rejestr składek, teczka 
korespondencji, teczka rozkazów komendanta hufca. Posiadanie niniejszej dokumentacji oraz jej 
bieżące uzupełnianie jest oceniane raz do roku na posiedzeniu funkcyjnych lub podczas wizyty 
Komisji Rewizyjnej na zbiórce. 
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6. Udział w naradach drużynowych (0-10) 
Każdego miesiąca odbywają się narady drużynowych i opiekunów drużyn, gromad, na której 
obowiązuje lista obecności na podstawie, której reprezentant środowiska harcerskiego, wpisując się 
przyczynia się do nadania swojej drużynie lub gromadzie 1 pkt. raz miesiącu. 
 
7. Za każdy zamieszczony w Gońcu artykuł 1 pkt. Za artykuł, który ukazał się w innej gazecie 2 
pkt. 
Każde środowisko harcerskie może swoją aktywność podkreślić, zamieszczając w hufcowej gazetce 
artykułu na dowolny temat mieszczący się w każdych ramach etycznych, moralnych. Ponadto można 
swoje artykuły zamieszczać w innych gazetach, które są premiowane dodatkowo. Angażowanie się w 
pisanie artykułów jest świetną okazją do zwiększania w swojej drużynie lub gromadzie punktów w 
ogólnej klasyfikacji rankingu. 
 
8. Aktywne uczestnictwo członków drużyn/gromad na forum Hufca (0-5) 
Członkowie drużyn i gromad swoją aktywnością na internetowym forum przyczyniają się do 
zwiększenia ilości punktów swojej drużynie lub gromadzie. 
 
9. Umundurowanie drużyny (0-10) 
Warto zadbać, aby zuchy i harcerze byli umundurowani podczas zbiórek oraz imprez na zewnątrz 
drużyny lub gromady. Punkty są naliczane w procentach podczas uczestnictwa w imprezach 
organizowanych na terenie hufca jak i imprezach odbywających się poza nim. 
 
10. Reprezentowanie Hufca podczas świąt i uroczystości. (min. 3 osoby) wg harmonogramu lub 
doraźnie zlecone przez Komendanta Hufca 
Każde środowisko może wziąć udział w uroczystościach harcerskich, kościelnych oraz państwowych. 
Każda aktywność danego środowiska jest odnotowywana w rankingu przy udziale min. 3 osób jako 
reprezentacji drużyny lub gromady. Komisja rankingu zachęca do wzmożonej aktywności w tej 
sferze rankingu, gdyż pozwala to na zebraniu dodatkowych punktów za czynności, które i tak są 
realizowane przez drużyny. Trzy osoby to nie tak dużo, ale zawsze pozwoli na zaznaczenie swojej 
obecności i zdobyciu dodatkowych punktów. 
 
11. Udział drużyny/gromady (min. zastęp) w imprezach, przedsięwzięciach organizowanych 
i/lub odbywających się na terenie hufca (0-10) 
Drużyna i gromada może wziąć udział w imprezach organizowanych na terenie hufca przez Komendę 
Hufca lub inne środowisko harcerskie. Udział w tego rodzaju imprezach to okazja do poznania się z 
innymi środowiskami oraz możliwość budowania solidnej rodziny harcerskiej, a przede wszystkim to 
wspólna zabawa dla wszystkich uczestników. Na zdobycie odpowiedniej liczby punktów zależne jest 
od liczby biorących udział reprezentacji drużyn, gromad oraz pozycje zajętych miejsc, – czym 
wyższe tym więcej punktów. Potwierdzeniem uczestnictwa w danej imprezie może być artykuł 
zamieszczony w gazetce hufcowej lub przesłany meldunek wraz z kopią dyplomu do z-cy 
komendanta hufca ds. programowych, który następnie z komisją rankingu dokonuje oceny. 
 
12. Reprezentowanie Hufca na zewnątrz (0-10) 
Podobnie jak w punkcie 11 reprezentacje drużyn biorących udział w imprezach odbywających się 
poza terenem hufca posiadają możliwość zebrania liczby punktów za uczestnictwo lub za zajęcie 
jakiegoś z czołowych miejsc, co daje możliwość uzyskania większej liczby punktów. Potwierdzeniem 
uczestnictwa w danej imprezie może być artykuł zamieszczony w gazetce hufcowej lub przesłany 
meldunek wraz z kopią dyplomu do z-cy komendanta hufca ds. programu, który następnie z komisją 
rankingu dokonuje oceny. 
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13. Inicjatywa własna drużyny/gromady na rzecz innych środowisk (0-10) 
Drużyny czy gromady podejmujące się organizacji jakiegokolwiek przedsięwzięcia dla innych 
zaprzyjaźnionych środowisk harcerskich są w stanie zdobyć dodatkową liczbę punktów. Na dobrą 
ocenę zasługuje odpowiednie przygotowanie imprezy nie tylko pod względem atrakcyjności dla jej 
uczestników, ale także jej odpowiednie udokumentowanie. Potwierdzeniem zorganizowania danej 
imprezie może być artykuł zamieszczony w gazetce hufcowej i przesłany meldunek zaadresowany do 
z-cy komendanta hufca ds. programu, który następnie z komisją rankingu dokonuje oceny. 
 
14. Zorganizowanie biwaku drużyny w Świbnej lub na innym terenie, lub zorganizowanie akcji 
zarobkowej (0-6) 
Każde środowisko harcerskie z terenu hufca żarskiego ma prawo zorganizować dla siebie biwak na 
terenie „Leśnego Dworu” lub w innych wybranym przez siebie miejscu. Drużyna lub gromada ma 
okazję zorganizować akcję zarobkową. Ocenie będą podlegać wszystkie aktywności mające tego 
rodzaju charakter. Dla potwierdzenia organizacji takiego zadania jest odpowiednio przygotowana 
dokumentacja. Potwierdzeniem zorganizowania danego przedsięwzięcia może być artykuł 
zamieszczony w gazetce hufcowej i przesłany meldunek zaadresowany do z-cy komendanta hufca ds. 
programowych, który następnie z komisją rankingu dokonuje oceny. 
 
15. Uczestnictwo w pracach porządkowych w „Harcerskim Ośrodku Leśny Dwór” 
W tym punkcie oceniane będą te środowiska harcerskie, które podczas pobytu w harcerskim ośrodku 
podejmą się wykonania jakieś pracy zleconej przez komendantkę ośrodka na rzecz „Leśnego 
Dworu”. 
 
16. Udział członków drużyny w różnych formach szkolenia w hufcu 
Do zdobycia punktu w tej kategorii upoważnia udział jednego reprezentanta w różnego rodzaju 
szkoleniach. Szkolenia te mogą się odbywać na terenie hufca żarskiego jak i poza nim.  
Może być organizowany przez komendę hufca, środowiska własne, hufce zewnętrzne oraz inne 
środowiska znajdujące się poza terenem hufca. Uczestnictwo w szkoleniach odbywających się poza 
terenem hufca żarskiego i organizowane przez inne jednostki powinno się  meldunkiem 
poinformować instruktora ds. szkolenia przy komendzie hufca. 
 
17. System zdobywania sprawności i stopni, Przyrzeczenie Harcerskie, Obietnica Zuchowa              
(0-10) 
Zdobycie punktów w tej kategorii odbywać się będzie na podstawie złożonego sprawozdania z 
działalności i/lub w trakcie wizytacji zbiórek harcerskich i zuchowych, przeglądając rozkazy 
drużynowego. Wizyty będą się odbywać w dwóch ostatnich miesiącach roku szkolnego. 
 
18. Udział w obozach i zimowiskach organizowanych przez hufiec 
Drużyna i gromada ma okazję zdobyć punkty za uczestnictwo jej członków w obozach i zimowiskach 
organizowanych przez komendę hufca. W celu przyznania punktów drużynowy jest zobowiązany na 
przedstawienie listy swoich harcerzy, zuchów, którzy biorą udział w obozie lub zimowisku z-cy 
komendanta hufca ds. organizacyjnych. 
 
Powyższy regulamin   jest przykładowym i  służy  do prezentacji. danych kategorii.. Ostateczna 
interpretacja regulaminu  należy do Komisji Rankingu. Wszelkie uwagi i spostrzeżenia należy 
kierować do tej komisji. 
Wszystkim zuchom, harcerzom oraz ich drużynowym życzę wielu sukcesów w realizacji zadań i 
podjęcia wyzwania, którego celem będzie osiągnięcie pierwszego miejsca . 
 

phm. MARCIN TUR 
                                             Z-CA KOMENDANTA HUFCA DS. PROGRAMOWYCH 
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Współzawodnictwo  gromad i drużyn 
„RANKING” HUFCA Żary - 2008/2009 

Cele współzawodnictwa: 
� motywacja gromad i drużyn do systematycznej pracy 
� wypracowanie poczucia tożsamości wszystkich jednostek z hufcem jako 

wspólnotą 
� promowaniem ZHP w środowisku lokalnym. 

 
1. Ranking drużyn trwa od września –do sierpnia następnego roku (cały rok harcerski). 
2. Za Ranking drużyn odpowiada z-ca komendanta hufca ds. programowych: 

- przedstawia Komendzie Hufca regulamin do zatwierdzenia, we wrześniu każdego 
roku,  

- wspólnie z namiestnikami opracowuje regulamin szczegółowy dla każdego pionu 
- prezentuje i wyjaśnia na naradach drużynowych idee  Rankingu 
- przeprowadza rozmowy z osobami oceniającymi poszczególne dziedziny 

działalności drużyny, interpretuje wymagania 
- przedstawia na posiedzeniu Komendy wyniki rankingu 

      -   opracuje wzór dyplomu i plakietki dla zwycięskich drużyn 
3. Współzawodnictwem objęte zostaną wszystkie gromady zuchowe i drużyny  
   harcerskie Hufca Żary 
4. Wyniki rankingu przedkłada z-ca komendanta ds. programowych na posiedzeniu  
   Komendy w październiku do zatwierdzenia 
5. Komendant Hufca ogłasza wyniki Rankingu w październiku Rozkazem Komendanta 

- I miejsce i tytuł złotej drużyny (gromady) Hufca Żary 
- II miejsce i tytuł srebrnej drużyny (gromady) Hufca Żary 
- III miejsce i tytuł brązowej drużyny (gromada) Hufca Żary 
- IV miejsce i tytuł zielonej drużyny (gromady) Hufca Żary 
- V miejsce i tytuł niebieskiej drużyny (gromady) Hufca Żary 
- VI miejsce i tytuł pomarańczowej drużyny (gromada) Hufca Żary 
- Pozostali dyplomy za udział w rankingu i uzyskaną ilość punktów 

 6. Wyróżnione drużyny od I – VI miejsca otrzymują dyplomy i plakietki (plakietki 
otrzymują wszyscy członkowie tych drużyn) odpowiednio dla każdego pionu 
metodycznego. 
7. Skład Komisji Rankingu: 

- phm.  Marcin Tur – przewodniczący 
- hm. Pawłowicz Sławomir – namiestnictwo harcerskie 
- dh Agnieszka Rutkowska – namiestnictwo zuchowe 

 
 

Uchwałą Komendy Hufca z dnia 16.10.2008. Ranking został  
zatwierdzony i obowiązuje od dnia jego uchwalenia. 
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KARTA WSPÓŁZAWODNICTWA  na rok harcerski 2008/2009 
Drużyna ............................................................................................................. 
Drużynowy ........................................................................................................ 

             Ogólna ilość punktów .................................................................................................. 

Lp. Zakres oceny działalności drużyny 
Ilość 

punktów 

Ocena 
podpis 

1 
Opracowanie i oddanie w terminie planu pracy drużyny ocena merytoryczna planu 

[ocenia z-ca Komendanta Hufca  ds. programowych raz w roku] 0-5 
 

2 
Złożenie sprawozdania z całorocznej działalności drużyny minionego roku (do 30 

września każdego roku)[ocenia z-ca Komendanta Hufca  ds. programowych] 0-2 
 

3 
Spis harcerski terminowo przekazany z odpowiednia ilością członków [ocenia 

Komendant Hufca] 0-4 

 

4 
Systematyczne opłacanie składek harcerskich (za każdy kwartał 2 pkt.; dodatkowa 

premia 5 pkt. za opłacenie składek za rok z góry) [ocenia Komendant Hufca] 0-13 
 

5 

Prowadzenie na bieżąco dokumentacji drużyny (Książka pracy, dokumentacja 
finansowa, kronika drużyny, rejestr składek, teczka korespondencji itp.) 

[ocenia Komisja Rewizyjna raz w roku podczas wizytacji i/lub na odbywających 
się spotkaniach funkcyjnych] 0-6 

 

6 
Udział w naradach drużynowych [ocenia z-ca Komendanta Hufca ds. 

organizacyjnych] 0-10 
 

7 

Za każdy zamieszczony w Gońcu artykuł 1 pkt. 
Za artykuł, który ukazał się w innej gazecie 2 pkt. [ocenia Redaktor Gońca na 

podstawie otrzymanej informacji od autora/ów artykułu]  

 

8 
Aktywne uczestnictwo członków drużyn/gromad na forum Hufca [ocenia z-ca 

Komendanta Hufca ds. organizacyjnych 0-5 
 

9 

Umundurowanie drużyny (punkty za % umundurowanych harcerzy wg 
regulaminu 10%-1punkt   --�  100%-10 punktów) dotyczy wszystkich imprez i 

zbiórek [ocenia komisja rankingu] 0-10 

 

10 

Reprezentowanie Hufca podczas świąt i uroczystości. (min. 3 osoby) wg 
harmonogramu lub doraźnie zlecone przez Komendanta Hufca (każda aktywność 

5 pkt.) [ocenia Komendant Hufca]  

 

11 

Udział drużyny/gromady (min. zastęp) w imprezach, przedsięwzięciach 
organizowanych i/lub odbywających się na terenie hufca (biegi, rajdy, obozy) 

[ocenia z-ca Komendanta Hufca ds. programowych] 0-10 

 

12 

Reprezentowanie Hufca na zewnątrz (przez min. zastęp; imprezy środowiska, 
chorągwiane, centralne, międzynarodowe, prawidłowo zgłoszone i rozliczone 

[ocenia z-ca Komendanta Hufca ds. programowych] 0-10 

 

13 
Inicjatywa własna drużyny/gromady na rzecz innych środowisk (nie tylko 

harcerskich) [oceniają Namiestnicy] 0-10 
 

14 

Zorganizowanie biwaku drużyny w Świbnej lub na innym terenie, lub 
zorganizowanie akcji zarobkowej (program, finanse, rozliczenie) [ocenia z-ca 

Komendanta Hufca ds. programowych] 0-6 

 

15 

Uczestnictwo w pracach porządkowych w „Harcerskim Ośrodku Leśny Dwór” (za 
aktywność 0-5 pkt.) [ocenia raz w roku Komendantka Ośrodka] 

 

 
 

16 
Udział członków drużyny w różnych formach szkolenia w hufcu (za udział 1 pkt.) 

[ocenia raz w roku szefowa Komisji Kształcenia]  
 

17 

System zdobywania sprawności i stopni, Przyrzeczenie Harcerskie Obietnica 
Zuchowa - ocena w czerwcu [ocenia z-ca Komendanta Hufca ds. programowych 
lub namiestnicy po zwizytowaniu drużyny, na podstawie rozkazów, wpisów do 

książeczki harcerskiej, sprawozdań całorocznych, spisu] 0- 10 

 

18 
Udział w obozach  i zimowiskach organizowanych przez hufiec, za każdego 

uczestnika 0,5 pkt. [ocenia z-ca Komendanta Hufca ds. organizacyjnych] 0-10 
 

Razem ilość punktów   
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 27 listopada w Szkole Podstawowej w Złotniku, jak co roku, odbyła się dyskoteka 
andrzejkowa. Impreza skierowana była do wszystkich uczniów tej że szkoły. Na dyskotece 
pojawiła się mała liczba uczestników, nad czym ubolewamy ,ale i tak wszyscy bawili się 
świetnie. Jak to w andrzejki bywa, nie zabrakło atrakcji wieczoru czyli wróżb. Można było 
się dowiedzieć, jak będzie miał na imię przyszły partner, jak będzie wyglądało dalsze nasze 
życie oraz co ciekawego się w nim wydarzy. Wróżby przeplatane były konkursami z 
nagrodami. Nie zabrakło również dobrze zaopatrzonego sklepiku.  
 
W tym roku słabo impreza została rozreklamowana ale w przyszłym roku zrobimy 
kampanię reklamową z prawdziwego zdarzenia. Mam nadzieje, że będzie nas więcej i 
będzie jeszcze lepsza zabawa.  
 

Z harcerskim pozdrowieniem 
Czuwaj! 

 
          40 DH KORCZAKI 

 
 
 
 
 
 
 
 

Czwarte spotkanie V edycji kursu drużynowych odbyło się w ostatni weekend 
listopada. Na spotkaniu stawili się najwytrwalsi uczestnicy. Natychmiast po przyjeździe do 
Świbnej uczestnicy, pod czujnym okiem kadry, zabrali się do pracy. Na  początek odbyły 
się zajęcia z finansów w drużynie z druhem pwd. Tomaszem Januszewiczem. Zajęcia te 
dotyczyły istotnych rzeczy, dlatego też przykuły uwagę nie tylko uczestników. Po tych 
zajęciach zjedliśmy kolację i ponownie ruszyli na zajęcia, tym razem z druhną Heleną 
Mużyłowską, by dowiedzieć się jak należy karać i nagradzać swoich harcerzy. Po tych 
zajęciach druh Michał puścił nam film "Klasa", który dał dużo do myślenia. 
 Sobota zaczęła się jak zwykle od zaprawy, toalety porannej i śniadania. Po czym 
odbyły się zbiórki kursantów po których druh "Wally" przekazał nam wiedzę o tym, jak 
należy wykonać resuscytacje krążeniowo oddechową. Po tych zajęciach udaliśmy się na 
przedstawienie wykonane przez dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 10 o paleniu papierosów. 
Po tym przerywniku, druhna Iwona Zabawa zapoznała nas z dokumentacją, jaką powinna 
prowadzić drużyna a następnie druhna Ewa Zabawa przedstawiła nam zasady 
bezpieczeństwa na zbiórce. Następnie odbył się test sprawdzający  wiedzę, którą 
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zdobyliśmy w ciągu tych czterech spotkaniach. Po teście odbyła się  zbiórka, uczestników. 
Gdy skończyły się trudy zaliczania kursu jak i zajęcia, udaliśmy się na przyjęcie 
zorganizowane przez nas z okazji zakończenia kursu. Do późnych godzin nocnych 
świętowaliśmy ukończenie kursu ,grając śpiewając i pląsając.  
 W niedziele po zaprawie i toalecie porannej zjedliśmy śniadanie i udaliśmy się do 
swoich pokoi, by posprzątać po sobie i się spakować. Odbył się również uroczysty apel, na 
którym zostały wręczone dyplomy ukończenia kursu. Po apelu nadszedł czas smutnego 
rozstania lecz kiedyś na pewno jeszcze się spotkamy na harcerskim szlaku. 

 
6 ŻDH "ESKA IV" im. A Kamińskiego 

dh KRZYSZTOF GEMBARA 
 
 
 
 
 
 
 
 

30 listopada zakończyła się V edycja kursu drużynowych w naszym hufcu. Z 
ogromną przyjemnością muszę przyznać, że uczestnicy, którzy byli na kursie, pracowali 
bardzo ciężko i posiedli sporo wiedzy teoretycznej jak i umiejętności praktycznych. 75 
godzin wspólnych spotkań dało możliwość w uczestnictwie w zajęciach z metodyk 
harcerskich, instrumentów metodycznych, pracy w grupie, pracy nad rozwojem 
instruktorskim oraz regulaminami. Nie zabrakło również zajęć w terenie, pląsów i piosenek 
a także elementów obrzędowości. Uczestnicy musieli się też wykazać umiejętnościami w 
rozpisywaniu karty próby na przewodnika, poprowadzeniu zabaw i pląsów, realizowaniu 
zadania zespołowego jak i prowadzenia zbiórki. Zakończeniem kursu był bieg 
sprawdzający wiedze uczestników. Wszyscy podchodzący do niego wykazali się ogromną 
wiedzę i  kreatywnością. Nie zabrakło na kursie również obrzędowości. Drużyna kursowa 
przyjęła nazwę „Apacze”, stąd na kursie pojawiły się indiańskie obrzędy, tj. próby siły, 
odwagi i krwi zakończone uroczystym przyjęciem do drużyny, gra fabularna w 
poszukiwaniu indiańskiego skarbu, piosenka, okrzyk oraz przywitanie i pożegnanie.  

 
Bardzo mi przyjemnie ogłosić, że kurs ukończyli: 

1. Dorota Grzebyk 
2. Martyna Dulik 
3. Katarzyna Czaińska 
4. Daria Górka 
5. Andrzej Dąbrowski 
6. Krzysztof Gembara 
7. Piotr Brudny 
8. Paulina Jędrzejewska 
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Paulina, Daria i Kasia zaświadczenia dostaną po ukończeniu 16 roku życia, a 

inni uczestnicy otrzymali uprawnienia do prowadzenia drużyny harcerskiej. Wszystkim 
serdecznie gratuluję i życzę sukcesów w dalszej pracy.  

Serdecznie dziękuję kadrze kursu za rzetelne przygotowanie zajęć i pomoc w realizacji 
tak trudnego przedsięwzięcia jakim jest kształcenie drużynowych. Dziękuję dh Krystynie 
Zengiel, Helenie Mużyłowskiej, Ewie Zabawie, Iwonie Zabawie, Miłosławowi Zengielowi, 
Michałowi Wall, Marcinowi Turowi, Tomaszowi Januszewiczowi, Emilii Pieńko – bez 
Was ten kurs by się nie udał.  
Z harcerskim Pozdrowieniem 
Czuwaj! 

phm KATARZYNA JAROSZ 
KOMENDANTKA KURSU DRUŻYNOWYCH 

 
 
 
 
 
 
 W dniach 5 – 7 grudnia w Zielonej Górze odbyła się XIX Chorągwiana Zbiórka 
Drużynowych. Z naszego Hufca uczestniczyło w niej 3 drużynowych: Ewa Zabawa, Iwona 
Zabawa oraz Michał Wall. Dodatkowo dh Katarzyna Jarosz stanowiła kadrę zbiórki. 
Zbiórka miała na celu zintegrowanie drużynowych z naszej chorągwi, wymianę 
doświadczeń miedzy środowiskami oraz przyswojenie wiedzy na tematy związane z praca 
drużyn. Nie zabrakło również atrakcji w postaci występu Poznańskiej Szkoły Podstawowej 
„Łejery” z przedstawieniem „Masz prawo do swych praw”.  
 W piątek po zakwaterowaniu w bursie udaliśmy się na zajęcia integrujące przybyłych 
uczestników. Odbyły się one w niecodziennej konwencji, gdyż podzielono nas na rodziny, 
które mieszkają na odrębnych kontynentach. Okazało się, że jesteśmy jedynymi ludźmi na 
Ziemi, której grozi zagłada a my nie możemy do niej dopuścić. Jako rodzina musieliśmy 
stworzyć sobie dom, nazwisko, flagę, okrzyk. Pokazywaliśmy również tradycje związane z 
naszym krajem – tańce, układaliśmy piosenkę o naszym kraju i nas samych, robiliśmy 
potrawy. Zajęcia były bardzo aktywne i świetnie się przy nich bawili uczestnicy. Po nich 
udaliśmy się na kominek prowadzony przez Korczakowców. Na kominku dowiedzieliśmy 
się o ich działalności oraz o ich Korczakowie – siedzibie, gdzie odbywają się ich obozy 
harcerskie. Przybliżyli nam też troszkę postać Janusz Korczaka znanego pedagoga, lekarza, 
pisarza. Po zajęciach odbyło się tradycyjne śpiewogranie. 
 Następnego dnia po śniadaniu odbyły się zajęcia dotyczące roku braterstwa oraz 
omówienie zmian w ewidencji, która nas niedługo czeka. Następnie uczestnicy wyruszyli 
na grę fabularną „Mikołajom na ratunek”, która miała miejsce w centrum miasta. Po 
skończonej grze i rozdaniu prezentów przechodniom udali się wszyscy  na przedstawienie 
o prawach dziecka: „Masz prawo do swych praw”, do Teatru Lubuskiego. Wstrząsające 
było widowisko, w którym dzieci tak dokładnie odzwierciedliły łamanie praw dziecka. 
Niejednemu dało to wiele do myślenia. Po przedstawieniu udaliśmy się na obiad a później 
na zajęcia, dotyczące rozwiązywania konfliktów w drużynie oraz korzyści                                   
z funkcjonowania w szczepie. Po nich uczestnicy mieli spotkania w pionach 
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metodycznych. Wieczorem po zajęciach przyszedł do nas Święty Mikołaj ze słodkimi  
prezentami dla każdego ☺.  
 Następnego dnia odbyły się zajęcia dotyczące analizy drużyn, czyli SWOT. Po 
zajęciach i porządkach odbyło się spotkanie z Komendantem Chorągwi hm. Leszkiem 
Kornoszem. Potem  rozjechaliśmy się do domów.  
Mam nadzieje , że już niedługo uda nam się spotkać na harcerskim szlaku i że będzie nas 
wtedy jeszcze więcej.  

        phm. KATARZYNA JAROSZ 
 
 
 

W dniach 14-15 listopada 41 Gromada Zuchowa „ Leśne Skrzaty” oraz grupa 
klasowych liderów ze Szkoły Podstawowej w Bieniowie przebywała na biwaku w Świbnej. 
Był to nasz kolejny biwak ,więc „Leśny Dwór” jest nam już doskonale znany. Lubimy tam 
przebywać, wspólnie bawić się i pracować, a przez to również lepiej się poznawać.  
Troszkę jednak żal, że biwak był tak krótki. Czas pobytu upłynął nam  na dobrej zabawie. 
Były gry, zabawy, pląsy, skecze- a przy tym mnóstwo śmiechu i radości. 

Wieczorny bieg dostarczył uczestnikom biwaku niezapomnianych wrażeń. Pomógł 
niektórym osobom pokonać uczucie strachu i lęku. Pogoda nam sprzyjała, a  gwiazdy na 
niebie rozświetlały drogę do „Leśnego Dworu”. Pokonaliśmy trasę ok 6 km. Po takim 
wyczynie wszyscy spali kamiennym snem. 

Kolejny raz pobyt w Świbnej na dłuższy czas pozostanie w naszej pamięci. 
Zostawiliśmy po sobie ślad w postaci  wystawy prac plastycznych pod hasłem Bieniów 

pozdrawia Świbną. Wszyscy uczestnicy biwaku dziękują dh Andrzejowi i Jarkowi za 
wspólny bieg wieczorny i super zabawy. Z niecierpliwością czekamy na kolejny biwak. 

dh SZYSZKA. 
  

 
 
Jak co roku wybraliśmy się i tym razem z przedstawicielami drużyny do Żar na 

obchody 90 rocznicy Odzyskania Niepodległości Przez Polskę. 
Zbiórka miała miejsce przy Kościele św. Józefa, gdzie dowieźli nas z Lubanic  

nasi rodzice. O godzinie 10:00 odbyła się uroczysta msza św. za Ojczyznę z udziałem 
władz miejskich, wojska, harcerzy, chóru i orkiestry dętej oraz mieszkańców Żar. Po mszy 
przy pomniku wysłuchaliśmy, odczytanego przez wojsko, apelu poległych, zakończonego 
salwą honorową na cześć wszystkich żołnierzy walczących za wolność ojczyzny. 
Następnie odbyło się uroczyste odsłonięcie pomnika Żołnierza Kresowego. Po zakończeniu 
uroczystości udaliśmy się na basen kąpielowy, skąd odebrali nas rodzice i samochodami 
przyjechaliśmy do Lubanic.  
 Żałowaliśmy tylko, że tradycyjnie organizowany bieg patrolowy, w tym roku się nie 
odbył, ale jednocześnie mamy nadzieję, że w przyszłym roku powrócimy do tego 
sympatycznego  święta Niepodległości. 

 
 
 

54 DH KORCZAKOWCY 
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    Z okazji Święta Niepodległości nasza drużyna zorganizowała w szkole uroczysty apel. 
    Odbył się on w pięknie udekorowanej sali, symbolicznie nawiązującej do walk o 
niepodległość. Elementy dekoracji - brzozowy krzyż, świecowisko z dwukolorowymi 

świeczkami oraz biały materiał 
poplamiony czerwoną farbą 
wzbudziły zainteresowanie uczniów.  
    Gdy widzowie, goście i 
nauczyciele zgromadzili się już na 
sali, rozpoczęliśmy uroczystość. 
Harcerze przedstawili montaż słowno 
– muzyczny dotyczący  ważnych 
wydarzeń z historii Polski. Wcielili 
się w role partyzantów walczących 
pod dowództwem marszałka Józefa 
Piłsudskiego, jako legioniści śpiewali 
piosenki patriotyczne oraz opowiadali 
o próbach ratowania Ojczyzny 

podejmowanych przez Polaków. 
 Ważnym wydarzeniem było złożenie przyrzeczenia harcerskiego przez nowych 
członków 54 dh „Korczakowscy”, odbywające się tradycyjnie 11 Listopada przy udziale 

całej społeczności szkolnej.                                 Czuwaj! 
Dh ANNA POLIT 

 
 

 
Dnia 31.11.2008 roku nasza drużyna brała udział w halloween organizowanym przez 

próbną drużynę harcerską z Bieniowa. Z naszej drużyny pojechała tam grupa osób w 
składzie: dh Paulina Jędrzejewska, dh Joanna Jaśnikowska, dh Kalina Graczyk, dh Paulina 
Siemińska, dh Aleksandra Owad, dh Justyna Strzelaczak i dh Patryk Rezlerski. Wszyscy 
byliśmy przebrani za straszydła:) Impreza odbywała się w Publicznym Gimnazjum nr 1 w 
Bieniowie. Muzykę i śmiechy było słychać już na dworze. Kiedy weszliśmy do środka, 
naszą uwagę przykuły  wspaniałe dekoracje i atmosfera tam panująca. Wszystko było 
doskonale przygotowane. W jednej z klas czekał na nas smaczny poczęstunek i miejsce na 
odpoczynek po wyczerpującej zabawie. Ledwo ściągnęliśmy kurtki a już zaczęliśmy 
tańczyć i się bawić. Muzyka była wspaniała i każdy był na parkiecie. Kiedy taniec już nas 
zmęczył, czekała na nas nowa niespodzianka - karaoke. Wszyscy razem śpiewaliśmy,  
tańcząc. Po krótkiej przerwie znowu tańczyliśmy i nawet nie zdążyliśmy zauważyć a już 
zbliżał się koniec. Wszyscy zmęczeni i zadowoleni wróciliśmy do domów. Halloween 
bardzo nam się podobało i juz nie możemy doczekać się przyszłego roku, mamy nadzieję, 
że będzie nas więcej. 
 

                                     
 dh PAULINA JĘDRZEJEWSKA 
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W dniach 28. – 29. 11. 2008 po raz pierwszy w Lubsku odbył się Przegląd Piosenki 
Harcerskiej i Turystycznej „NA HARCERSKĄ NUTĘ”. To impreza kierowana do 
środowisk harcerskich i wszystkich sympatyków tego rodzaju piosenek z terenu miasta i 
gminy Lubsko. Głównym celem przeglądu było upowszechnienie harcerstwa na terenie 
miasta i gminy; rozpowszechnienie ideałów harcerskich; wpajanie idei patriotycznych i 
obywatelskich; rozbudzenie zainteresowań wśród dzieci i młodzieży przedszkoli, szkół 
podstawowych, gimnazjów i szkół ponad gimnazjalnych z terenu miasta i gminy; integracja 
społeczności harcerskiej z terenu miasta i gminy. Głównymi inicjatorami i organizatorami 
przedsięwzięcia byli instruktorzy ZHP z Kręgu Instruktorskiego „SZANIEC” ze Szkoły 
Podstawowej nr 1 w Lubsku dh Małgorzata Lewicka, dh Żaneta Radzion, dh Rafał 
Krzywokulski, dh Marek Mickiewicz i dh Jan Radzion. Przegląd współfinansowany był 
przez Burmistrza Miasta Lubsko. Odbył się w Lubskim Domu Kultury. Scenografię 
przygotowała pani Beata Wojnarowska. W przeglądzie wzięło udział 8 patroli czyli ok. 76 
uczestników – z lubskich szkół podstawowych i gimnazjów. A wśród nich: połączone 
gromady zuchowe: „Gosiaczki” i „Marudy”,  Próbna Drużyna Harcerska „Dzieci 
Korczaka” obie działające przy Szkole Podstawowej nr 1 w Lubsku, Drużyna Harcerska 
„Dragoni” ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Lubsku, 27 DH „KRĄG” skupiająca w swych 
szeregach młodzież ze Szkoły Podstawowej nr 1 i z Gimnazjum nr 1 w Lubsku, patrol 
„Mokre paluchy” z Gimnazjum  przy ZSOiE w Lubsku i zastęp „SOSNY” z 27 DH 
„KRĄG” ze Szkoły Podstawowej Nr 1 w Lubsku. Każdy patrol wystąpił w trzech 
kategoriach: stara piosenka harcerska, piosenka dziecięca i piosenka z nurtu: turystyczna, 
poezja śpiewana, szanta. Występy oceniało niezależne jury w składzie: Kawaler Orderu 
Uśmiechu Lech Krychowski, phm. Elżbieta Haściło, dh Lidia Kowalska i dh Maria 
Giedrowicz. Pierwszy dzień przeglądu zakończył się koncertem niespodzianką. Wystąpił 
znany w środowisku harcerskim „PARKI” czyli Mariusz Marfiany zdobywca wielu nagród 
na festiwalach piosenki harcerskiej. 
Tradycji harcerskiej stało się zadość. Na noclegu w gościnnych progach Szkoły 
Podstawowej nr 1 w Lubsku czekała nas pyszna grochówka, nocne śpiewogranie i wspólny 
nocleg na sali gimnastycznej. I to  najbardziej spodobało się zuchom: „Fajowo jest spać na 

podłodze w śpiworkach i to na sali gimnastycznej”- mówi Agnieszka Jarosz z Gromady 
Zuchowej „Gosiaczki”. Drugi dzień festiwalu odkrył tajemnice obrad jury, przewodniczący 
pan Lech Krychowski, ogłaszając werdykt podkreślił, że ”na festiwalu najważniejsza jest 

dobra zabawa zarówno uczestników jak i widowni”. Nagrody otrzymali: grand prix – 27 
DH ”KRĄG”, 1-miejsce patrol „Mokre paluchy”, 2 – DH „Dragoni”, 3 – zastęp „Sosny” z 
27 DH ”KRĄG”.  
„I Przegląd Piosenki Harcerskiej i Turystycznej to udana impreza. Dobrze było by, aby na 

stałe weszła do kalendarza imprez organizowanych w naszym mieście – mówi jeden z 
organizatorów Małgorzata Lewicka. Organizatorzy już teraz mają wiele pomysłów na to 
jak zorganizować następny przegląd, jak sprawić, by włączyło się do wspólnej zabawy 
więcej środowisk, aby zainteresowanie było jeszcze większe.    

Harcerze z Lubska 
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Jestem instruktorem Nieprzetartego Szlaku ,prowadząc 14 DH Turystyczna w 
Zespole Szkół Specjalnych w Żarach. Będąc nauczycielem i zajmując się swoimi 

podopiecznymi harcerzami korzystam z 
udziału w wielu kursach lub formach 
szkoleń. Tym razem miałam okazję 
uczestniczyć w kursie dla nauczycieli 
placówek specjalnych pracujących 
metodą harcerską organizowanym przez 
Centralną Szkołę Instruktorską ZHP. 
Kurs odbył się 14 – 22 listopada 2008 w 
Ośrodku Szkolno-Wypoczynkowym 
Głównej Kwatery  „Głodówka” w 
Bukowinie Tatrzańskiej niedaleko 
Zakopanego.  Głównym organizatorem 
kursu była dh Dorota Kołakowska z GK 
ZHP. Głodówka to przepiękne miejsce 

dające wiele pozytywnej energii do działania. Naładowałam swoje akumulatory wiedzą i 
pomysłami.  

Program kursu był bardzo intensywny. Zajęcia trwały od 9.00 do 22.00. Były 
momenty zmęczenia. Poznałam wielu znakomitych ludzi, pracujących tak samo jak ja z 
drużynami Nieprzetartego Szlaku. Każdy z nas chłonął wiedzę programu kursu, ale i  
pomysły, które wymienialiśmy między 
sobą.  Poznałam język migowy w zakresie 
podstawowym  oraz wiele nowych dla 
mnie, ale starych piosenek harcerskich, 
których nie miałam okazji się nauczyć. 
Poznałam wiele pląsów i pomysłów na 
prowadzenie zbiórek harcerskich w swojej 
drużynie. W mojej pamięci pozostaną 
piękne przesiąknięte atmosferą harcerskiej 
gawędy wieczorne kominki, które nieraz 
kręciły łzę w oku ze wzruszenia. Ciekawa 
była również gra terenowa w Zakopanym, 
podczas której mieliśmy wykonać 
określone zadania, które były zaszyfrowane. Zabawy było co nie miara.  Jednym z 
zaszyfrowanych zadań było znalezienie grobu Małkowskich na cmentarzu w Zakopanym – 
zadanie było faktycznie trudne dla osób, które nie znały tej miejscowości – oczywiście ja 
do nich należałam - ale nie poddaliśmy się i dotarliśmy w to miejsce na czas.  

Było naprawdę rewelacyjnie i wszystkim polecam takie chwilowe oderwanie się od 
rzeczywistości. Dziękuję Komendantowi Hufca Żary za dofinansowanie mojego udziału w 
kursie. 

pwd. MARZENA ŁABUDA  
14 DH NS TURYSTYCZNA    
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Rok 2008 jest wyjątkowym w historii harcerstwa. Obchodzimy, bowiem 50 lecie 

drużyn Nieprzetartego Szlaku. Nieprzetarty Szlak jest ruchem ZHP, który swoją opieką 
otacza członków ZHP z różnego rodzaju niepełnosprawnościami. Chorągiew Ziemi 
Lubuskiej w ramach obchodów 50-lecia Nieprzetartego Szlaku opracowała duży projekt 
współfinansowany dzięki wsparciu PFRON, który pozwolił wziąć nam udział w 
czterodniowym Zlocie drużyn NS – było to w terminie 13-16.09.2008 w Świbnej oraz 
uczestniczyć w Konferencji „Pomagamy przecierać szlaki życia”. Miałam okazję 
uczestniczyć zarówno w Zlocie jak i w konferencji, która  odbyła się 8 listopada 2008 w 
sali Dębowej Miejskiej i Wojewódzkiej Biblioteki im. C. K. Norwida w Zielonej Górze               
i była skierowana do osób pracujących z osobami niepełnosprawnymi, wolontariuszy, 
członków stowarzyszeń mających w swoich zadaniach wspieranie niepełnosprawnych 
dzieci i młodzieży.  

Zlot był rewelacyjny – miał w programie wiele ciekawych zajęć twórczych, 
artystycznych oraz niespodzianek rzeczowych dla naszych podopiecznych, które mogli 
zabrać do domu. Konferencja była kolejną niespodzianką. Podczas pierwszej części 
konferencji poznaliśmy działalność poszczególnych stowarzyszeń oraz przedstawiono nam 
różne metody i formy pracy z osobami o różnym stopniu niepełnosprawności. Drugą  
częścią konferencji były warsztaty z terapii zajęciowej.  Uczyliśmy się robić świeczniki, 
biżuterię oraz prace plastyczno – artystyczne z zastosowaniem różnych technik  
plastycznych.  

Jako instruktor Nieprzetartego Szlaku jestem bardzo wdzięczna organizatorom 50-
lecia NS na Ziemi Lubuskiej tj. dh Kasi i dh Ani z Komendy Chorągwi w Zielonej Górze 
za  ich trud prowadzenia i rozliczenia projektu, który dał nam wiele przyjemności i wiedzy.  

                                               
                                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INSTRUKTOR NS/ DRUŻYNOWA  
14 DH TURYSTYCZNA             

pwd. MARZENA ŁABUDA  
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90 ROCZNICA  ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI 
 
 Bardzo uroczyście obchodzono w środowiskach polonijnych w 
Australii Święto Odzyskania Niepodległości. Po stuleciu niewoli, 
zrywów powstańczych i poniżania, Polska odrodziła się, by żyć. 

Jedenastego listopada 1918 toku  ziściły  się nadzieje  i  marzenia ludu polskiego. Jan 
Paweł II po latach powiedział,  że odzyskana  11 listopada 1918 roku wolność, była 
„owocem  duchowego dojrzewania  oraz,.... poświęceń wielu Polaków”. Przez lata 
komunistyczne rządy walczyły z  tym dziedzictwem, chcąc wymazać z pamięci  Polaków 
datę 11 listopada. Stosowano metodę przemilczeń i propagandy. Dzisiaj  po 19 latach       
III Rzeczypospolitej, wolnej i suwerennej, są Polacy, którym  to święto nic nie mówi.  
Jeden z wieszczów romantycznych,  Zygmunt Krasiński prorokował na emigracji, że 
„Cokolwiek będzie, cokolwiek się stanie, jedno wiem tylko: Polska Zmartwychwstanie!” 
 Żyjąc w Australii, co roku obchodzimy święto 11 Listopada uroczystymi akademiami. 
Mamy nadzieję, że nowe pokolenia Polaków ocalą to wszystko, co stanowi teraz  Polskę na  
antypodach, bo Polska jest tam, gdzie bije polskie serce.  Podziękujmy przy okazji Święta 
Niepodległości, za naszą  Polskę na obczyźnie, za nasze organizacje społeczne, za nasze 
kościoły, szkoły i za nasze domy polskie!!! 
 
DOROCZNE DOŻYNKI W ADELAJDZIE  
 
 Tradycyjna impreza festiwalowa  Polonii  w  Adelajdzie _ „Dożynki   2008 ” _ odbyła 
sie 26 października br. Zgodnie z tradycją, polonijny festiwal rozpoczął się  Mszą św. Po 
wręczeniu Chleba, symbolu Dożynek Przedstawicielowi Premiera Południowej Australii, 
rozpoczęła się prezentacja polskich tańców ludowych. Najokazalej wypadł najstarszy 
Zespół „TATRY”. Dużą sympatię zdobyły maluchy, które z wielkim przejęciem traktowały 
swoje popisy. W rozstawionych namiotach czekały polskie przysmaki i napoje, a było tego 
ogromne ilości. W największym namiocie prezentowane były prace plastyczne artystów  z 
Adelajdy.   

Uczestniczący w  Dożynkach  Konsul, Grzegorz Jopkiewicz, pogratulował Polonii 
Południowej  Australii  zorganizowania wspaniałego festynu i ocenił, że jest to jedna z 
większych i wspanialszych imprez polonijnych, które do tej pory oglądał w Australii.  
Dożynki zakończyły się dyskoteką, w późnych godzinach wieczornych.    
  
 
 
„MAŁA  POLSKA”  W CENTRUM  MELBOURNE 
 
 Polski  Festiwal na Federation Square  w Melbourne został uznany, za najbardziej 
atrakcyny festiwal etniczny.  W trzecią niedzielę listopada rozległy square, po raz czwarty 



20                                                                                                                                                                                                                GONIEC                                 GRUDZIEŃ 2008GONIEC                                 GRUDZIEŃ 2008GONIEC                                 GRUDZIEŃ 2008GONIEC                                 GRUDZIEŃ 2008   

 

zamienił się w zakątek Polski. Rozpoczęcie festiwalu ogłosił hejnał krakowski. Namiotowe 
stoiska oferowały duży wybór książek, nagrań muzycznych, 
pamiątek, wyrobów biżuterii, informacji turystycznych  i 
przeróżnych polskich wyrobów. Teren nad rzeką Yarrą stał się 
wielką restauracją oferującą polskie przysmaki. Na głównej 
estradzie odbywał się siedmiogodzinny koncert, z udziałem 
dzieci i młodzieży polskich szkół, zespoły dziecięce i 
młodzieżowe, amatorzy  i profesjonaliści, muzycy i 
piosenkarze oraz zespoły  folklorystyczne. Oblicza się, że w 
tym roku Polski Festiwal odwiedziło 40 tysięcy osób. Dużym 
powodzeniem cieszyły sie stoiska ze wspaniałymi 
tradycyjnymi polskimi daniami: pierogami, bigosem, 
kaszanką, kiełbaskami, pączkami i plackami ziemniaczanymi, 
które ze smakiem  skonsumowałem z synem Bartoszem ku 
uciesze 10 miesięcznej wnuczki Amelii. Tegoroczny festiwal 
oferował sporo ciekawych informacji o Polsce. Co roku opinie 
o Festiwalu i to nie tylko wśród polskich odbiorców są  bardziej pozytywne, a tegoroczny 
uznano za najlepszy. Do zobaczenia za rok na piątym już z kolei Festiwalu.  
               

 
 
 „ELENI”  W  AUSTRALII 
 
 W pięknej nowoczesnej sali przy Federation Square  w Melbourne odbył się na 
początku października br. koncert Eleni Tzoka. Eleni jest urodzoną w Polsce,. Greczynka z 
pochodzenia. Swojego czasu pisano o jej tragedii - stracie córki, zamordowanej przez 
chłopaka, dla którego znalazła wybaczenie. Koncert rozpoczęła piękną piosenką , którą 
część widowni  dobrze znała. Piosenkarka zapraszała  do wspólnego śpiewania piosenek. 
Motywy Hellady przeplatały  się z piosenkami o nadziei i miłości. Widać, że mamy do 
czynienia  z profesjonalistką. Anegdoty opowiadane w przerwie koncertu przez menadżera 
zespołu zabawiały  widownię. Dowiedzieliśmy sie z nich, że nie chciała być  gwiazdą, a 
tylko nauczycielką, ale oblała egzamin z rytmiki. ”Po słonecznej stronie życia stron”  - to 
tytuł  koncertu z jakim przybył zespół do Australii. Było też miejsce na pieśni o charakterze 
religijnym: „Ave Maryja” i ukochana  przez Papieża Jana Pawła II „Barka”. Eleni jest 
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osobą głęboko wierzącą. Mówiła, że śpiewa po to, żeby wierzyć, że nie jest aż tak źle. 
Zawsze  uśmiechnięta i skromna artystka zaprezentowała przekrój swojej twórczości.  
Kilkakrotnie porywała  widownię do wspólnego wykonywania piosenek. Część widowni 
doskonale znała  twórczość artystki. Koncert zakończył się wspólnym śpiewaniem „Barki” 
i owacją na stojąco. Tym  koncertem udowodniła, że jest nadal dużą osobowością i 
przyciąga  publiczność choć zapomnianą przez  media.       
                                                                                                                                                              
 
WYSTAWA  POLSKIEJ  FUNDACJI  ARTYSTYCZNEJ  
 

 Polska  Fundacja Artystyczna ( 
Polish Art Foundation – PAF )  z 
siedzibą w  Melbourne, 
zorganizowała w dniach 11 – 18 
listopada 2008 wystawę prac 
artystycznych pod tytułem „ 30X30” 
(30cmx30cm). Wystawa miała 
miejsce  w  Steps Gallery w 
Melbourne. Oficjalne otwarcie 
wystawy nastąpiło 13 listopada br. 
Wystawę cechowała duża 
różnorodność  prezentowanych prac. 
Wśród nich były  obrazy olejne, 
rysunki, fotografie i ceramika. Jak 
stwierdził kurator wystawy,  twórcy 

potrafili przekazać w takim małym formacie swoją wrażliwość, a także perfekcję 
warsztatu, czym zdołali zatrzymać widza i zmusić go do refleksji. Wystawa obejmowała  
prace siedemnastu artystów. 
Wśród nich prace swoje wystawiał autor Listów z Australii – Bolesław Jeśman. (pierwszy 
od lewej strony).  
 
 

Wydarzenie  Roku 2008 – w Australii 
 
ŚWIATOWE  DNI   MLODZIEŻY  W SYDNEY 

 
”Wydarzeniem roku 2008, w Australii były  Światowe Dni  Młodzieży, których 

kulminacją było spotkanie  młodzieży z całego świata z Papieżem Benedyktem XVI, w 
Sydney. Młodzież pielgrzymująca do Sydney na Światowe spotkanie, podejmowana była  
w pierwszym etapie w australijskich diecezjach. W Melbourne miała miejsce msza św. na 
stadionie Telstra Dome. Spektakularna liturgia z wykorzystaniem nowoczesnych 
możliwości techniki scenicznej  zmieniła stadion w potężną katedrę. W koncelebrze  
wzięło udział ponad 60 arcybiskupów i biskupów. Przybyła tu młodzież z 92  krajów. 
Samo Melbourne gościnnie przyjęło w tych dniach 25 tysięcy pielgrzymów. Miasto 
zaoferowało darmowe przejazdy środkami komunikacji. Specjalny „Paszport pielgrzyma” 
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zapewniał zniżki do głównych muzeów i innych atrakcji 
turystycznych. Każdy z ponad 800 polskich pielgrzymów  
przybyłych do Melbourne goszczony był w polskich 
rodzinach. Światowe Dni Młodzieży w Sydney przeszły do 
historii z bardzo wysoką oceną za zaangażowanie 
Australijczyków i tutejszego kościoła w organizację tego 
wydarzenia. Szczególnym wydarzeniem było nabożeństwo 
Drogi Krzyżowej, które odbyło się na ulicach i w miejscach 
znaczących wielkiego miasta Sydney. Papież  Benedykt 
XVI żegnając Sydney ogłosił, że następne  Światowe Dni 
Młodzieży odbędą sie w Madrycie w 2011 roku.  
 
 
 
 
 

ŻYCZENIA BOŻENARODZENIOWE I NOWOROCZNE     
 
 Zespołowi redakcyjnemu „Goniec” i Jego Czytelnikom Życzymy, aby nadchodzące  
Święta Bożego Narodzenia były wesołe, a wszystkie marzenia spełniły się w Nowym 2009 
Roku.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Z harcerskim pozdrowieniem Czuwaj!  
hm. BOLESŁAW JEŚMAN  Z RODZINĄ 
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Odprawa druOdprawa druOdprawa druOdprawa drużynowych ynowych ynowych ynowych ––––    opiekunów opiekunów opiekunów opiekunów ––––    funkcyjnychfunkcyjnychfunkcyjnychfunkcyjnych    
          3.12.2008 rok - godz. 1530  w Gimnazjum nr 2 w Żarach ul. Broni Pancernej 8 

I. Wydarzenia od ostatniego spotkania. 
1. Narada Komendantów Hufców – Programowców – Skarbników – Spisowców 21-22.11.2008 

r. 
2. Biwak szkolny Szkoły Podstawowej nr 10 w Kunicach 28-29.11.2008 r. 
3. Kolejne spotkanie uczestników kursu V Edycji Kursu Drużynowych 28-30.11.2008r. 
4. Kurs Centralny na Głodówce 2 drużynowych NS 14-22.11.2008 r. 
5. Kurs z pisania wniosków unijnych 01.12.2008 r. 
6. Inwentaryzacja 2008 Hufca Żary – przejęcie majątku od GK ZHP przez Chorągiew Lubuską. 
II. Zadania na okres grudzień 2008 – styczeń 2009 rok wg kalendarza 

imprez 
a) Biwak Górzyn 12-13.12.2008 rok w Świbnej. 
b) Sylwester 2009! 
c) Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy 2009 r. 

III. Plany działań członków Komendy Hufca. 
IV. Wnioski do Senatu, Marszałka, MEN-u, Burmistrza i Starosty. 
V. Składki harcerskie i instruktorskie.  
VI. Sprawy różne – wniesione: 

a) 100 – lecie harcerstwa polskiego – Kraków / Błonie 2011 r. 
b) Rok Olgi i Andrzeja Małkowskich, 
c) Wszystkich Świętych i  Zaduszki, 
d) Święto Niepodległości w Żarach – 10-11.11.2008 r. 
e) Chorągwiana Zbiórka Drużynowych – Zielona Góra  5-7.12.2008 r. 
f) Festiwal Piosenki Harcerskiej w Lubsku. 
g) 18.12.2008 r. – Betlejemskie Światełko Pokoju – Zielona Góra  
1. wyjazd autobusem godz. 1530 – Katedra – Bieniów 1545 – Zielona Góra 1640 

2. powrót – godz. ok. 2000 – wpisowe 5 zł. 
                 - Wigilia Hufcowa – 19.12.2008 rok- 1630 w Gimnazjum nr 2, wpisowe 3 zł.                         

h) propozycje zimowisk, plany pracy drużyn, stany ilościowe drużyn. 
 

Tematyka posiedzenia Komendy Hufca w dniu Tematyka posiedzenia Komendy Hufca w dniu Tematyka posiedzenia Komendy Hufca w dniu Tematyka posiedzenia Komendy Hufca w dniu 00008.12.20088.12.20088.12.20088.12.2008    
 
1. Regulamin pracy Komendanta i Komendy hufca 
2. Zakończenie kursu drużynowych 
3. Inwentaryzacja hufca 
4. Betlejemskie Światełko Pokoju 
5. Wigilia Hufcowa 
6. Chorągwiana Zbiórka drużynowych 
7. Zbiórka Komendantów, Programowców, Skarbników i osób odpowiedz. za ewidencję. 
8. Sprawy różne: 
� Centralny Kurs drużynowych NS 
� Składki instruktorskie i harcerskie 

 
(gc) 
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Betlejemskie Światło Pokoju - „Nieśmy płomień braterstwa” po raz XVII zabłyśnie w naszym 

mieście, powiecie Żary, niesione harcerską sztafetą przez całą Polskę. Przybędzie do Żar 19 
grudnia br. na plac przed ratuszem naszego miasta. O godzinie 1000 -  1130 harcerze przekażą 
Betlejemskie Światełko dla poszczególnych parafii, Domu Samotnej Matki. Następnie wręczą 
Komendantowi Hufca hm. Mirosławowi Zengielowi, który o godzinie 1200, tradycyjnie przekaże 
Burmistrzowi Miasta, Romanowi Pogorzelcowi, który przyjmie Światełko Pokoju i  złoży 
życzenia dla Mieszkańców Miasta z okazji Świąt Bożego narodzenia i Nowego Roku.  Światełko 
przekaże harcerzom, którzy będą pełnić wartę przy Światełku i przy Szopce obok ratusza. Od 
tej chwili mieszkańcy mogą skorzystać, ze światełka przy ratuszu lub w świątyniach, w swoich 
parafiach. Dzień wcześniej w czwartek 100 osobowa delegacja z żarskiego hufca będzie 
uczestniczyła we Mszy Świętej w Zielonej Górze podczas Ekumenicznego Nabożeństwa, gdzie 
przyjmie Betlejemskie Światełko Pokoju od J.E. Ordynariusza Diecezji Zielonogórsko-
Gorzowskiej ks. bp Stefana Regmunta.  

Jaka była droga Światełka do Żar? W niedzielę 14 grudnia 2008 roku o godzinie 1000 
Betlejemskie Światło Pokoju, przywiezione przez skautów słowackich, przekroczyło granicę Polski. 
Na Łysej Polanie, w Tatrach odebrali je harcerze ze Związku Harcerstwa Polskiego. W ten sposób 
Betlejemskie Światło Pokoju rozpoczęło swoją wędrówkę po kraju. Przekazywane z rąk do rąk przez 
harcerki i harcerzy dotrze do wszystkich potrzebujących, do rodzin, szkół, szpitali, kościołów, 
mediów. Podobnie, jak w latach ubiegłych, zostanie przekazane Prezydentowi RP, Premierowi, 
Marszałkom Sejmu i Senatu oraz do wielu urzędów, instytucji i innych przyjaciół harcerstwa. 
Zgodnie z zasadą skautowej sztafety, Betlejemskie Światło Pokoju przekazywane jest przez ZHP 
skautom z Białorusi, Litwy, Ukrainy, Rosji, a przez harcerzy hufca słubickiego skautom niemieckim. 

Także w naszym powiecie Betlejemskie Światło Pokoju trafi do osób najbardziej 
potrzebujących jego ciepła i wszystkiego, co Ono symbolizuje: miłości, jedności, miłosierdzia... 
Od Ciebie tylko zależy, czy będzie gościło w Twoim domu, wśród Twoich znajomych. 

Betlejemskie Światło Pokoju przybywa do Polski po raz osiemnasty. Z Groty Narodzenia 
Jezusa Chrystusa w Betlejem skauci austriaccy przewożą Go do Katedry Wiedeńskiej, skąd odbierają 
Go skauci z pobliskich krajów i przekazują swoim sąsiadom tak, by Płomień otoczył całą Europę.  

Przesłanie, które towarzyszy w tym roku wędrówce Światła, brzmi: Betlejemskie Światło 
Pokoju „Nieśmy płomień braterstwa”. Ogień z Groty Narodzenia Pańskiego z Betlejem staje się 
znakiem naszej miłości wobec bliźniego. Niech dla każdego z nas będzie źródłem radości, że Miłość 
jest nam ofiarowana i zadana. Zasady harcerskiego stylu życia i metoda skautowa są dla nas samych i 
dla innych wyzwaniem. Harcerstwo zwycięża tam, gdzie harcerze, skauci, przewodnicy i 
przewodniczki trzymają się mocno głoszonych zasad harcerskiego życia. W braterstwie zmieniajmy 
siebie i świat, aby jeszcze lepiej podejmować służbę Bogu, człowiekowi i Ojczyźnie.       

W piątek 19 grudnia 2008 roku o godzinie 1630 odbędzie się tradycyjnie wigilia harcerska 
dla 200 osób w Gimnazjum nr 2 w Żarach przy ulicy Broni Pancernej 8 na, której zagości Światełko 
przywiezione dzień wcześniej. Goście zaproszeni, harcerze i instruktorzy będą mogli obejrzeć 
program na tą okoliczność przygotowany oraz czeka ich niespodzianka ...  

W drugiej części wieczoru odbędzie się wieczerza wigilijna oraz złożymy sobie życzenia. 

Serdecznie ZAPRASZAMY!                                                                Czuwaj! KH ZHP 
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Wyjazd po Betlejemskie Światełko Pokoju, zbiórka 18.12.2008 godzina 15.30 przed 
Katedrą w Żarach. Msza Ekumeniczna o godzinie 17.00 w Zielonej Górze. Wpisowe 
od uczestnika 5 zł. (autobus). Planowany powrót około godziny 20.00. 
Wigilia Harcerska odbędzie się 19.12.2008 o godzinie 16.30 w Gimnazjum nr 2 Żary.  
Swój udział prosimy potwierdzić do dnia 15.12.2008 (e-mail: zary@zhp.pl, tel. 
608 716 629 lub osobiście w Komendzie Hufca ul. Rynek 17 tel. 068 374 32 42)  
 

KH ZHP ŻARY 
 

Składamy najserdeczniejsze życzenia 
radosnych Świat Bożego Narodzenia, 

by rodzinny stół skupił wokół 
samą radość i uśmiech biesiadujących, 
niech Nowy Rok 2009 przyniesie tylko 

same szczęśliwe chwile. 
Komenda Hufca ZHP Żary i Redakcja Gońca. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



26                                                                                                                                                                                                                GONIEC                                 GRUDZIEŃ 2008GONIEC                                 GRUDZIEŃ 2008GONIEC                                 GRUDZIEŃ 2008GONIEC                                 GRUDZIEŃ 2008   

 

 

 
 
 
 
1          

2  8    6         

3   5      

4    2 7   

5  4        

6 3       

7 1      

8          

 
1. 31.12. 

2. Dzień ….......... 11.11. 

3. W wigilię po kolacji. 

4. Ubierana na święta Bożego Narodzenia.  

5. Ostatni dzień listopada. 

6. Przychodzi z początkiem grudnia. 

7. Pora roku, którą teraz mamy. 

8. Właśnie się nad nią głowisz. 

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

 
(gc) 
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URODZINY 40 DH KORCZAKI 10.2008 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                         ZBIÓRKA ZESPOŁÓW HUFCOWYCH 21-22.11.2008 
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