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Nie jest to czarodziejskie światło, które już samo niesie pokój.  
Jest ono wyzwaniem dla ludzi, by budowali pokój i go utrzymywali. 

  
H. Obermayer  

inicjator przekazywania Betlejemskiego Światła Pokoju 
  
 
 
 
 
Życzę trwania w służbie Bogu, Polsce i bliźnim. W poczuciu 
odpowiedzialności za rodzinę, lokalną społeczność, kraj i cały świat. Życzę 
prawdziwego braterstwa, przyjacielskiej i serdecznej postawy wobec 
wszystkich ludzi oraz poczucia więzi ze skautami całego świata                        
i harcerzami w Polsce. Życzę sukcesów w pracy nad sobą,                             
w nieustannym kształtowaniu i doskonaleniu własnej osobowości, 
gotowości wymagania od siebie, nawet wtedy, gdy inni niczego nie 
wymagają.  
 
Niech Nowy 2007 Rok będzie pełen dobrych uczynków, a w głębi nas 
trwają harcerskie ideały, trzask harcerskich ognisk, zapach sosnowych 
lasów oraz jednostajne bicie gorących, harcerskich serc. 
  
 
Życzę wspaniałych, pełnych serdeczności i rodzinnego ciepła Świąt 
Bożego Narodzenia. 

  
 
 
 
 

NACZELNIK ZHP 
HM. TERESA HERNIK 
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W dniach 1-3 grudnia 2006 roku w Harcerskim Ośrodku „Leśny Dwór” w 
Świbnej odbył się andrzejkowy biwak integracyjny dla harcerzy z Gimnazjum nr 3 w 
Mirostowicach Dolnych. Drużyna „Wolne Ptaki” prowadzona przez druhów: Jarosława 
Rysia i Arkadiusz Perza w pierwszy wieczór po przyjeździe zapoznała się z regulaminem 
obowiązującym na terenie Ośrodka, a następnie przystąpiła do przygotowania wieczoru 
andrzejkowego. Za wieczór byli odpowiedzialni druhowie przyboczni: Damian 
Krzemiński, Adrian Nawój, Michał Polanowski i Krzysztof Witka. Przygotowanie 
rekwizytów, różnych akcesoriów, scenografii było zadaniem, w które zaangażowali się 
pozostali uczestnicy biwaku. Wieczór zaczął się od uroczystego rozpalenia pięciu świec – 
naszego kominka, przez Komendanta Hufca hm Mirosława Zengiela, Komendantkę 
Ośrodka hm Krystynę Zengiel, drużynowego Jarosława Rysia oraz dh. Martę Lenckosz i 
dh Krzysztofa Witkę.  

Gawęda wygłoszona przez komendanta dotyczyła znaczenia zabaw 
integracyjnych w życiu i funkcjonowaniu drużyny. W przypadku naszej „młodej” drużyny 
znaczenie tradycji, obrzędów i zwyczajów jest bardzo istotne ze względu na tworzenie się 
więzi emocjonalnej 
pomiędzy członkami 
drużyny.  

W kolejnej 
części naszego wieczoru 
andrzejkowego był czas 
na wróżby. Tradycyjne 
rzucanie butem za siebie 
mówiło o tym, czy ktoś 
wkrótce pozna nowego 
kolegę/koleżankę. 
Szpilki umoczone w 
oliwie i zanurzone w 
wodzie … Rzucane 
kości... . Dwa serca 
przekłute szpilką 
mówiące o imionach 
przyszłych bliskich nam 
osób. Karty wylosowane... . Rozrzucone litery wybrane przez uczestników o imieniu 
przyszłej sympatii. Obrączka, moneta i grudka ziemi to ciężka praca w najbliższej 
przyszłości . Wróżby były przeplatane piosenkami, skeczami i zabawami. Nasz wieczór 
andrzejkowy zakończyliśmy tradycyjną pieśnią Bratnie Słowo oraz iskierką. 
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Poranna gimnastyka prowadzona przez dh Łukasza Szymańskiego składała się ze 

skłonów, wymachów rąk i nóg, przysiadów, skrętoskłonów i marszobiegu. Następnie 
wszyscy udali się do łazienki, a w dalszej kolejności na śniadanie. Po śniadaniu 
zostaliśmy podzieleni na dwa patrole, które miały za zadanie odnaleźć pięć punktów, na 
których m.in. należało odczytać z symboliki punkt prawa harcerskiego, dopasować 
stopnie harcerskie do odpowiednich oznaczeń, wymienić się pomiędzy sobą odzieżą, 
wykonać tatuaż borówkowy, co było dla nas wielkim zaskoczeniem, że oto w grudniu, w 
lesie w dużej ilości znajdują się borówki, jagody i grzyby! Ostatnim punktem naszego 
biegu była musztra, która dotyczyła składania meldunków, zwrotów oraz zachowania 
właściwej postawy. Po pysznym obiedzie przygotowanym przez dh. Adelę Grad, dh. 
Iwona Zabawa i dh Michał Wall przeprowadzili grę wojenną pt. „Zasadzka”, której celem 
było zdobycie terenu przeciwnika.  

Wolny czas 
przed kolacją druhny i 
druhowie z naszej 
drużyny poświęcili na 
przygotowanie do 
świecowiska, za które 
odpowiedzialni byli 
dh. I. Zabawa i dh M. 
Wall. Rozpalono 
świece, a Komendant 
hm M. Zengiel 
nawiązał w swojej 
gawędzie do tradycji 
patriotycznych, jakie 
niesie ze sobą 
harcerstwo. Następnie 
nauczyliśmy się wielu 
nowych piosenek i 
skeczy harcerskich. 
Zabawom nie było końca. Po tradycyjnej iskierce udaliśmy się na nocny spacer przed 
snem i toaletą wieczorną. W ciszy, spokoju udaliśmy się na wypoczynek, pełni wrażeń 
przed jutrzejszym dniem. Niecodzienna sytuacja spowodowana finałowym meczem 
pomiędzy Polską a Brazylią w Mistrzostwach Świata siatkarzy, przyczyniła się do tego, że 
pobudka w niedzielę miała miejsce o godzinie 6.00, ze względu na chęć obejrzenia finału 
w domach, w rodzinnej atmosferze.  
 
 
 
 
 

KLAUDIA I MARTA –  
UCZESTNICZKI BIWAKU.  
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Witamy! 
 Jesteśmy drużyną harcerską ze Złotnika i chcielibyśmy Wam o sobie troszkę 
opowiedzieć. 
 
40 DH „KORCZAKI” została reaktywowana 29 października 2001 roku i od tamtej pory 
prężnie działa. Jest nas niewiele, ale tworzymy bardzo zgraną grupę. Nasza drużyna 
składa się z dwóch zastępów: Zastęp chłopców nazywa się „Kleksy” i na jego czele stoi 
Patryk Rezlerski oraz zastęp dziewcząt „Czarne stopy” który prowadzi Paulina Siemińska. 
Scala całą drużynę pwd. Katarzyna Jarosz. Zbiórki nasze odbywają się w piątki od 15 do 
17 w Szkole Podstawowej w Złotniku. Do dyspozycji mamy salę gimnastyczną, którą 
często wykorzystujemy na naszych zbiórkach. Dzięki temu, że mamy salę oraz obok 
pomieszczenia gospodarcze, jest to świetna baza na biwaki z czego również korzystamy 
przynajmniej 2 razy do roku. Nazwa naszej drużyny pochodzi od wspaniałego lekarza, 
pedagoga i publicysty Janusza Korczaka, który całe swoje życie poświęcił dzieciom i 
pracy z nimi. Mamy czerwone barwy drużyny, ponieważ promieniujemy miłością i 
ogniem do zdobywania nowych doświadczeń.. Nasze motto brzmi: 
„Istniejesz o tyle, o ile realizujesz się w działaniu.” 
Na zbiórkach często śpiewamy, pląsamy i nieźle w piłkę gramy. Sprawności i stopnie 
zdobywamy  a przy tym zawsze dobry humor mamy! 

 
Czuwaj! 

Dh Aleksandra Owad 
Dh Kalina Graczyk 

Dh Kinga Kozik 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

To tylko część naszej drużynki ☺ 
pwd. KATARZYNA JAROSZ 
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 W dniach 14 i 15 października nasza drużyna, czyli 40 DH „Korczaki” oraz 11 żDH 
„Młode Dęby” pojechały na otwarcie Tesco w Żaganiu. Dzięki przychylności kierownika 
sklepu obie drużyny mogły zarobić „parę groszy” na swoje wydatki. Aby zebrać 
pieniądze, harcerze pomagali przy pakowaniu zakupów za co kupujący wrzucali im 
pieniążki do puszek. Za hojne datki serdecznie dziękujemy. Bawiliśmy się świetnie, choć 
nogi czasem bardzo bolały. Stanie 6 godzin przez cały czas to nie przelewki więc 
poczuliśmy się jak w prawdziwej pracy. Czas szybko minął. Mamy nadzieję, że taka 
możliwość jeszcze się powtórzy. Na dzień dzisiejszy chcielibyśmy serdecznie 
podziękować kierownikowi sklepu i obsłudze, która naprawdę miło nas przyjęła i nam 
pomagała. Wielkie dzięki!!! 
       

DH. PAULINA SIEMIŃSKA 
DH PATRYK REZLERSKI 

 
 
 
 

 
 W szkole podstawowej w Złotniku ostatnio wiele się dzieje. Jedną z przyczyn są 
harcerze z 40 DH „KORCZAKI”. Tak tez było i tym razem. 27 października odbył się 
tam niezwykły apel upamiętniający 5 rocznicę reaktywacji naszej drużyny. To było 
wielkie święto dla nas i naszą radością postanowiliśmy się podzielić z uczniami naszej 
szkoły. Wszyscy na początku zastanawiali się, dlaczego harcerze chodzą cały dzień w 
mundurach i co robią na apelu. Wszystko wyjaśniło się po dzwonku, kiedy to nasza 
drużyna wyszła na plac apelowy i zaczęła przedstawienie. Apel był krótki ale treściwy. 
Przedstawiliśmy swoją drużynę, opowiedzieliśmy gawędę o Januszu Korczaku, 
zrobiliśmy pokaz musztry oraz zaprosiliśmy uczniów szkoły na zbiórkę. Bawiliśmy się 
przy tym wesoło. Chyba apel wszystkim się podobał, bo zostaliśmy pożegnani wielkimi 
brawami a na następną zbiórkę przyszło kilka nowych osób a to jeszcze nie koniec.                
Na następny rok też zrobimy taki apel! 
 
                
 
 
 
 
 
 
 

DH. PAULINA JĘDRZEJEWSKA 
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Po wspaniałym szkolnym apelu i uczczeniu 5 rocznicy reaktywacji naszej drużyny, czyli 
40 DH „KORCZAKI” zabraliśmy się z ochotą do pracy. Zbliża się czas zadumy                      
i uczczenia pamięci naszych zmarłych, dlatego też postanowiliśmy zrobić porządki na 
cmentarzu w Lubomyślu. Spotkaliśmy się o godzinie 15 i zabraliśmy się do pracy. 
Wszyscy dziarsko sprzątali, grabili liście, wyrywali chwasty i pomagali osobom, które 
przyszły sprzątać groby swoich bliskich. Nie ominęliśmy również grobów niemieckich. 
Po zrobieniu porządków zapaliliśmy znicze. Gdy wyszliśmy z cmentarza nasza 
drużynowa Kasia Jarosz miała dla nas niespodziankę… 
 
            

 
 
 

DH KALINA GRACZYK 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

Drogi Mirosławie, dziękuję za materiały i fotografie. Twoje materiały przydadzą 
się nam w Tarnopolu, aby zapożyczyć formy pracy harcerstwa, a także Towarzystwa, z 
młodzieżą. Stow.Uczonych Polski i Ukrainy szykuje na 21-23 czerwca 2007 roku w 
Mrągowie konferencje międzynarodową nt"Rodzina polska na Wschodzie :historia i 
współczesność". Chciałbym zaprosić Ciebie dla wygłoszenia referatu na temat 
wychowania rodzinnego tradycji kresowych jako część wychowania patriotycznego, na 
czym się doskonale znasz. Możesz i inny temat wybrać. 

 
W związku ze zbliżającymi się Świętami Bożego Narodzenia życzę Tobie, Twojej 
Rodzinie, Harcerzom  i Tarnopolanom w Żarach wszystkiego najlepszego.  

 
Prezes Polskiego Towarzystwa Kulturalno-Oświatowego w Tarnopolu profesor Henryk 
Stroński. 

 
(g.c.) 
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Druhno  Drużynowa Druhu Drużynowy! 
W dniu 6.12.2006 odbyła się kolejna odprawa drużynowych  
 
TERMINY: 
 
-19.12.06 -   wyjazd reprezentacji Hufca do Zielonej Góry  

              po Światełko Betlejemskie. 
              Zgłoszenie do 17.grudnia  telefonicznie na nr 068-375-92-96 
              (uczestnikami mogą być zuch i harcerze od IV klasy SP  
              z opiekunem pełnoletnim ) 

                     Wyjazd autobusem po południu, powrót późnym wieczorem 
              W programie udział w Mszy św. I spotkanie z harcerzami  

- 21.12.2006 godz. 16,30 w Gimnazjum nr 2 w Żarach  
               Harcerska Wigilia ( 2 zł  zabieramy do wpłacenia) 

                      Zgłoszenie udziału w Wigilii do dnia 14.12.2006 
               (podać ilość    osób -tel 068-375-92-96 lub 068-374-32-42) 

- 22.12.2006 – godz. 12,00 spotkanie harcerzy  Hufca Żary 
                przy Ratuszu  i przekazanie Betlejemskiego Światełka    
               władzom Miasta i Powiatu 
               (ewentualne zwolnienia ze szkoły można otrzymać w dniu 21.12. w Hufcu  
               w godz 13,00-15,00) 

- 31. 12..2006 –Sylwester dla instruktorów pełnoletnich  
                (termin zgłoszenia mija 17.grudnia-tel 068-375-9296) 
 
 

Mija kolejny rok kalendarzowy proszę wszystkich drużynowych o: 
 
• napisanie sprawozdania opisowego z działalności drużyny ,kręgu, klubu za okres od 
1.01.2006 – grudnia 2006, jeżeli to możliwe wysłać charakterystyczne zdjęcia z tej 
działalności. Można to przynieść do hufca w godzinach dyżurów  instruktorskich lub 
wysłać drogą elektroniczną 
e-mail : zary@zhp.pl 
Przy Hufcu powstała Komisja Historyczna, która opracuje monografie hufca i materiały, 
które nadeśle drużyna znajdą się w tym historycznym dokumencie. Drużyny, które 
działają dłużej mogą opisać swoją działalność za okres  swojej pracy. Mile widziane 
zdjęcia archiwalne opisane, który rok i jaka impreza, kto na tym zdjęciu  został utrwalony 

     
Z harcerskim pozdrowieniem  
    
                                             

 
 
 
 

HM. MIROSŁAW ZENGIEL 
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Zespołowi redakcyjnemu „Goniec” i Jego Czytelnikom życzymy, aby nadchodzące  
Święta Bożego Narodzenia były wesołe, a wszystkie marzenia spełniły się w Nowym 
2007 Roku  
 

Bolesław Jeśman z rodziną 
 
 
 
 
 
 
XV Zjazd Okręgu  ZHP Australia. 
 
 W połowie października br. odbył się w Sydney Zjazd Okręgu ZHP Australia. Zjazdy 
Okręgu odbywają się co dwa lata, za każdym razem w innym stanie Australii. 
ZHP poza granicami Polski dzieli się na Okręgi, a Okręgi na Obwody. Granice Okręgów  
są zgodne z granicami państw. Zjazd wybiera władze na dwa lata. Przewodniczącą 
Okręgu Australia – została hm Krystyna Paszkiewicz z Melbourne. Pełnić będzie tą 
funkcję drugą kadencję. Komendantką Chorągwi Harcerek w Australii została  - hm Ala 
Lew z Brisbane, a Komendantem Chorągwi Harcerzy w Australii został – phm. Alexander 
Paszkiewicz z Melbourne.  
 Część zjazdu poświęcona jest założeniom programowym obydwu chorągwi na 
najbliższe dwa lata. Konferencje są okazją do wymiany spostrzeżeń o pracy drużyn i 
hufców, o trudnościach i o osiągnięciach. Wymiana doświadczeń jest bardzo pomocna w 
dalszej działalności. Zjazd zatwierdza plan akcji dla całego Okręgu Australii. W styczniu 
2007 odbędzie się na Tasmanii Zlot obydwu Chorągwi. W przyszłości planowana jest 
wędrówka na Górę „Kościuszko” oraz specjalna akcja na Dzień Młodzieży – 2008, z 
okazji spotkania z Papieżem w Sydney. Przybędzie wtedy do Australii dużo harcerzy z 
całego świata, zapewne i z Polski! 
 W obradach zjazdu uczestniczył Polski Konsul d/s Polonii z Sydney, który wręczył 
każdemu Obwodowi materiały o Polsce ( plakaty oraz DVD ). 
 ZHP w Australii jest organizacją zarejestrowaną i podlega prawu australijskiemu, jak 
każda inna organizacja. Wszystkie osoby w harcerstwie pracują z własnej woli i bez 
żadnej zapłaty. W swoim gronie mają ludzi pracujących w różnych zawodach i na 
różnych stanowiskach.  Poświęcają swój prywatny czas i wiedzę na rzecz harcerstwa. 
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Polski Festiwal 2006 w Melbourne 
 
 W niedzielę 19 – listopada w Centrum Melbourne na rzeką Yarra, odbył się „Polski 
Festiwal- 2006 „. Statyści obliczyli, że Polski Festiwal odwiedziło ponad 32.000 ludzi,            
a więc o wiele więcej niż w ubiegłym roku, kiedy to odbywał się poraz pierwszy.  
Festiwal rozpoczął się pokazem filmu dokumentalnego „Polacy w Wiktorii”. Potem 
wystąpili uczniowie niektórych sobotnich polskich szkół i harcerze z Hufca „ Podhale”, 
dając popis znajomości kultury, historii i zwyczajów polskich.  
 W samo południe na scenie pojawiły grupy folklorystyczne „Łowicz” oraz  
„Beskidy”. Ich barwne i  żywiołowe występy ściągnęły na plac rzesze turystów, których 
nigdy nie brakuje w centrum Melbourne. Otwarcia dokonał prezes Federacji Polskich 
Organizacji w Wiktorii. Podkreślił, że Festiwal jest okazją do pokazania australijskim 
współobywatelom i turystom dorobek naszej kultury i tradycje. 
 Na Festiwal przybył ambasador Polski w Australii – Jerzy Więcław. Po oficjalnym 
otwarciu na scenie ponownie pojawiły się zespoły folklorystyczne. W tej części 
wystąpiły: „Polonez” oraz „Złote Dorotki”. 
Na stoiskach można było zaopatrzyć się w najnowsze książki polskie, piękną biżuterię            
z bursztynu, czy też zapoznać się z ofertami biur podróży. Była polska prasa, zapaleńcy          
z Radia 3ZZZ, harcerze zapraszali młodych do wstępowania w ich szeregi.  
Słońce mocno przygrzewało ( 30 stopni C + ), więc była  dobra okazja udać się do części, 
gdzie była polska gastronomia. Oprócz smacznych flaczków, pierogów i placków 
ziemniaczanych, a także pączków, był również „ogródek” piwny, gdzie można było kupić 
polskie piwo „Żywiec”. Jedna z pań napiekła 1350 placków.  
Oficjalni goście degustowali „Żubrówkę”.   
 . Polski Festiwal wpisał się na stałę w kalendarz imprez Melbourne (3-cia niedziela 
listopada). Do zobaczenia za rok. 
 
c.d. rysu historycznego Australii zapoczątkowany w „Listach z Australii Nr 4” 
 
 Początki  australijskiej kolonii był szczególnie ciężkie. Na codzień kwitła przemoc           
i korupcja. Wojskowi sami mogli ustalać prawo, które wykorzystywali do własnych 
interesów.  
                 Wokół miejsca osiedlenia rosły gęste lasy. Przygotowanie terenów pod zasiewy 
wymagało ich  wykarczowania. Rosnące tu eukaliptusy nie poddawały się piłom                     
i toporom. Ich korzenie wrastały w ziemię na ponad 10m.Przesiedleńcy nie posiadali 
odpowiednich narzędzi. Nie było nikogo, kto znał się na uprawie ziemi. W Australii nie 
znaleziono żadnych kultur żywnościowych podobnych do europejskich. Żadnych zwierząt 
nie można było udomowić. Wszystko więc należało sprowadzać z Anglii. Statki handlowe 
przybywały z bydłem, ziarnem, odzieżą, narzędziami, wyżywieniem, najwcześniej po pół 
roku od wypłynięcia  z  Anglii, a przecież wszystkie nie docierały. 
Ilość zsyłanych przesiedleńców regulowały potrzeby metropolii, a nie możliwości ich 
utrzymania.  Anglia chciała jak najszybciej pozbyć się elementu kryminogennego.               
Na utrzymanie przestępców  w więzieniach w Anglii wydawano duże środki z budżetu 
państwa. W Australii natomiast musieli oni utrzymać siebie i przygotować warunki na 
przybycie kolejnych grup. Wegetowali w buszu, w bardzo trudnych warunkach, walcząc  
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z wężami, pożarami, suszą w lecie, a zimnem podczas zimy. Okresy głodu, gdy dostawa 
żywności z  Anglii opóźniała się, zmuszały do uprawy ziemi i hodowli bydła. Ludność  
tubylcza nie miała tradycji w tym zakresie.  Zaczęto więc wypierać ich z żyznych terenów 
i zakładać farmy. Hodowcy bydła w tych czasach zajmowali ziemię bez prawa własności. 
Dopiero w 1836 roku sprawy te zostały uregulowane prawnie. Od tego czasu hodowcy 
stali się  uznaną grupą społeczną.  
 Pod koniec XVIII w. zaczęła rozwijać się hodowla owiec, a poczynając od roku 1800 
ruszył eksport wełny z Australii. Powstawały  zakłady przeróbki wełny. 
             W roku 1802 francuska ekspedycja badawcza dotarła do Tasmanii. W obawie,            
że Francuzi zajmą wyspę, Anglicy zaczęli zakładać tam swoje osiedla kierując pierwszych 
zesłańców w 1803 roku. Założono osadę w miejscu, gdzie dzisiaj leży stolica Tasmanii – 
Hobart. Więźniowie na Tasmanii byli traktowani z wielkim okrucieństwem. Wielu z nich 
krótko po przybyciu zmarło. Ruiny po ówczesnym miejscu  zsyłki, Port Arthur                         
są ‘pamiątką’ tych okrutnych czasów. Gorszy los spotkał tubylców na wyspie. Aborygeni 
byli celem ataków wojska i ludności cywilnej.  W krótkim czasie doprowadzono                    
do całkowitego ich wyniszczenia. 
 Od 1824 r. teren obecnego Brisbane był zwykłym miejscem skazańców. W 1859 roku 
z terytorium Nowej Południowej Walii wyodrębniła się kolonia, której  nadano,              
na cześć  Królowej Wiktorii, nazwę Queensland  czyli „ziemia królowej”, a Brisbane 
zostało jej stolicą. Szczególnie ciężkie to były lata z powodu długotrwałych suszy. 
 Obawiając się kolejnych zapędów terytorialnych Francuzów, tym razem do Australii 
Zachodniej, Kapitan Fremantle ogłosił w 1829 roku całe zachodnie wybrzeże częścią 
angielskiej korony. Znalazła się grupa 400 ochotników angielskich, którzy po sprzedaniu 
swoich posiadłości  w  Anglii przybyli do  Zchodniej  Australii. Na miejscu okazało się, 
że ziemie te były bardzo wyschnięte i nieurodzajne. Panował brak rąk do pracy na 
farmach. Zmusiło to do starania się o przysłanie skazańców. 
 Południową  Australię utworzyli też wolni osadnicy przybywając w roku 1836. 
Panowała tu wolność wyznaniowa co wpłynęło na emigrację wielu członków religijnych 
mniejszości. Wraz z emigrantami niemieckimi, od 1839 r. przyjeżdżają Polacy ze Śląska            
i Wielkopolski. W 1848 r. grupa 146 emigrantów ze Śląska zakłada osiedle Sevenhill             
w pobliżu Adelajdy.  Powstał tu pierwszy kościół polski pod wezwaniem  św. St. Kostki, 
istniejący do dzisiaj. W roku 1863 w skład  Australii Południowej włączono Terytorium 
Północne. 
 W roku 1837 założono miasto Melbourne, a w 1851 r. samodzielna kolonia Wiktoria 
(Victoria ) wyodrębniła się z Nowej Południowej  Walii. Było to po wykryciu pokładów 
złota w Bendigo i w Ballarad. 
Granice między koloniami zmieniałay  się wielokrotnie, tak by przyjąć dzisiejszy kształt. 
W połowie XIX wieku istniało 6 niezależnych i wrogich sobie kolonii: Nowa Południowa 
Walia, Wiktoria, Queensland, Australia Południowa, Australia Zachodnia i Tasmania. 
Lokalne  administracje były zorganizowane jednakowo. Najwyższą władzą był 
Gubernator, który posiadał nieograniczone uprwnienia. W roku 1855 Nowa Południowa 
Walia, Australia Południowa, Wiktoria i Tasmania uzyskały autonomię, a pięć lat później 
Australia Zachodnia. Wzrasta w tym czasie powierzchnia  uprawna, hodowla                            
i sadownictwo. Powstała możliwość handlu produktami rolnymi.  
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 „Gorączka  Złota” ( początek w 1851 r. )  wpłynęła bardzo pozytywnie na rozwój 
przemysłu i transportu. Właściwie każda dziedzina życia rozwijała się gwałtownie. 
Praktycznie był to początek nowej epoki. “Gorączkę Złota” zapoczątkował powracający            
z Kalifornii  Edward Hargraves. Jego doświadczenie pozwoliło na wykrycie tego 
szlachetnego kruszcu w Australii. Na wieść o tym rozpoczął się napływ poszukiwaczy. 
Przybywały statki z Europy, Ameryki i Chin, przywożąc „kopaczy” z całego świata. Złoto 
znajdowano w Wiktorii w okolicach Ballarat, Castelmaine i Bendigo. Później                         
w Queensland i w Australii Zachodniej. Wśród pierwszych poszukiwaczy złota był Polak-
Kapitan Nechowski, znany w Australii jako J.G. Nechosk. Jako więzień, zesłany 
wcześniej na Syberię poznał technologię wydobywania złota, wykorzystując swoją 
wiedzę w Australii, do której przybył około 1857 roku. W okresie tym Australia stała się 
atrakcyjnym miejscem do osiedlenia. W związku z tym zaniechano sprowadzania 
zesłańców. Z czasem poszukiwacze wywalczyli sobie prawo głosu w sprawach 
publicznych. “Gorączka Złota” pomogła zapoczątkować demokrację. 
 Dotychczasowy podział kontynentu na oddzielne kolonie stał się ciasnym gorsetem 
gospodarczego rozwoju. Inne systemy pocztowe, celne, linie kolejowe o różnych 
rozstawach kół, niepokój o obronność. To wszystko spowodowało, że premier Nowej 
Południowej Walii zaproponował: “…..utwórzmy zjednoczoną Australię.“                            
W parlamencie brytyjskim złożono w 1900 roku konstytucję podpisaną przez królową 
Wiktorię. Australia stała się  Wspólnotą   Australijską z  dniem 1 stycznia 1901 roku.               
Od tego czasu kolonie przyjęły nazwę stanów. Utworzono Zjednoczoną Australię. 
Pierwszym premierem został Edmund Barton. Z utworzeniem federacji powstał problem, 
które z miast będzie siedzibą rządu federalnego i stolicą nowego państwa. Żaden                    
ze stanów nie chciał zrezygnować. Największa rywalizacja była między dwoma 
największymi miastami i portami, Sydney i Melbourne. Tymczasową siedzibą władz 
zostało Melbourne. Po wielu sporach postanowiono założyć nowe miasto, które będzie 
znajdować się pomiędzy Sydney i Melbourne. W roku 1909 wybrano miejsce pod nową 
stolicę w  południowo-wschodniej części stanu Nowa Południowa Walia. Powierzchnia 
wydzielonego terenu wynosiła 2,5 tys. km² i nadano nazwę Australian Capital Territory 
(Australijskie Terytorium Stołeczne). Nowe miasto powstawało w latach 1911-1927. 
Nazwa australijskiej stolicy „Canberra” wywodzi się  od wyrazu aborygenów „kamberra”, 
oznaczającego “ miejsce spotkań “. 
  Władza ustawodawcza w Australii należy do parlamentu, składającego się z dwóch 
izb: senatu, w skład którego wchodzą przedstawiciele poszczególnych stanów i izby 
reprezentantów, składającej się z proporcjonalnej liczby reprezentantów poszczególnych 
stanów. Głową państwa jest królowa angielska Elżbieta II reprezentowana w Australii 
przez generalnego gubernatora. Władza  wykonawcza należy do rządu zatwierdzanego 
przez  generalnego gubernatora spośród partii, która wygrała wybory. Na czele rządu stoi 
premier. Rząd odpowiada przed parlamentem. Związek Australijski wchodzi w skład 
Brytyjskiej Wspólnoty Narodów (Commonwealth). Stany posiadają swoje samorządy – 
parlament sprawujący władzę ustawodawczą w swoich granicach i własny rząd. Chcąc 
zachować odrębność, parlament uchwalił słynną  Politykę Białej Australii, która miała 
powstrzymać azjatyckich emigrantów.  
Przed wybuchem I Wojny Światowej ludność  w Australii liczyła już 5 milionów.   
 
                    



14                                                                                                                                                                                                                GONIEC           LISTOPADGONIEC           LISTOPADGONIEC           LISTOPADGONIEC           LISTOPAD----GRUDZIEŃGRUDZIEŃGRUDZIEŃGRUDZIEŃ    2006200620062006   

 

 W dniu 5 sierpnia 1914 roku Australia z entuzjazmem przyjęła wiadomość                        
o wypowiedzeniu wojny Niemcom przez Anglię. Oznaczało to jednocześnie, że Australia 
znalazła się w stanie wojny. Masowo napływali ochotnicy zgłaszając się do wojska. 
Australijskie oddziały, będące pod dowództwem angielskim, skierowane zostały na front 
u wybrzeży Turcji, pod Gallipoli. W wyniku błędów brytyjskiego dowództwa oraz 
przewagi liczebnej Turków, Australijczycy zostali zepchnięci w morze, ponosząc 
ogromne straty. Na wieść o klęsce zmalał napływ  ochotników. Zginęło około 60 tys. 
Australijczyków, a około  150 tys.  było rannych. 
 W latach dwudziestych Australijczycy żyli spokojnie i dostatnio. Wywalczono                  
44 godzinny tydzień pracy. Niestety krach na giełdzie nowojorskiej (1929 r.) odwrócił 
sytuację. Zmalał eksport, spadły ceny surowców powodując ogromne bezrobocie. 
 We wrześniu 1939 roku premier Australii ogłosił, że  kraj jest znów w stanie wojny. 
Wielka Brytania po inwazji Niemiec na Polskę wypowiedziała Hitlerowi wojnę. Przemysł 
przestawił się na produkcję broni. Australijczycy stanęli do boju w Północnej Afryce,            
w basenie Morza Śródziemnomorskiego i  w  Grecji. Z polskim wojskiem razem walczyli 
m. in. pod Tobrukiem i na Monte Cassino. Australijscy piloci zasłużyli się lotami                     
z pomocą dla  powstańców Warszawy. Wojna objęła także Pacyfik. W lutym 1942  roku 
Japończycy 
zaatakowali miasto 
Darwin na północy 
Australii. Obawy 
przed groźnymi 
Japończykami 
zmieniły się w panikę. 
Zwrócono się o 
pomoc do Stanów  
Zjednoczonych. 
Generał Mac Arthur 
przejął dowództwo 
nad  obroną Australii. 
 Trzykrotnie 
jeszcze zobowiązania 
międzynarodowe 
zmusiły Australię                             
do angażowania się w 
konflikty zbrojne: w 1950 roku w Korei, w 1963 roku w Wietnamie, a ostatnio w Iraku            
i w  Afganistanie. Poboru na wojnę w Wietnamie dokonano  metodą losową.   
 Po drugiej wojnie światowej emigranci z całego świata zaczęli osiedlać się                        
w Australii, wzbogacając  ją  o kulturę własnych narodów. Australia stała się  krajem 
wielokulturowym.            
 
Z harcerskim pozdrowieniem.  

 
 
 

HM. BOLESŁAW JEŚMAN 
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Hufiec Warszawa - Mokotów  
serdecznie zaprasza na  

XXXVII Rajd Arsenał "Różni w działaniu". 
 

Odbędzie się on w dniach 23-25 marca 2007 roku w Warszawie. W tym roku chcemy 
zachęcić Was do zastanowienia się nad  różnorodnością harcerstwa i nad tym co ona daje 
nam oraz innym ludziom. Z tej różnorodności możemy bowiem czerpać siłę i inspirację 
do działania. 
Jednak wiele też nas, jako harcerzy, łączy, a jest to przede wszystkim Idea Harcerska 
kształtująca postawy i wyznaczająca wspólną drogę.  
 Taka myśl jest osią, wokół której będą kręciły się tegoroczne wydarzenia arsenałowe. 
Po raz kolejny proponujemy Wam przeżycie harcerskiej przygody wraz z innymi 
drużynami (patrolami) z całej Polski. Liczymy, że ponownie spotkamy się, aby razem 
cieszyć się naszą różnorodnością oraz tym co nas łączy. Istotnym elementem harcerstwa, 
w dużej mierze stanowiącym o jego wartości, są ludzie, którzy do niego należą. To, co nas 
w harcerstwie cieszy i rozwija to przebywanie z drugim człowiekiem. Każdy z nas, 
stojący w harcerskim kręgu, ma inne doświadczenia, inną wiedzę, umiejętności                         
i zainteresowania. Inny światopogląd, zdanie na ważny temat. Różnimy się między sobą 
sposobem pracy, stylem życia. Harcerstwo to też różne harcerskie pokolenia, prawie sto 
lat historii dziejącej się w burzliwych czasach. Czy zadaliście sobie pytanie, czy                    
w harcerstwie „umiemy się pięknie różnić”, czy potrafimy czerpać z tej różnorodności?                
Co sprawia, że mimo tych różnic wszyscy możemy powiedzieć o sobie: „jestem harcerką, 
jestem harcerzem”? Podczas XXXVII Rajdu Arsenał chcemy przyjrzeć się różnym 
ludziom w harcerstwie, zastanowić czym się różnimy – w naszych drużynach, 
środowiskach, między drużynami, patrolami z różnych stron Polski, a także między 
harcerskimi pokoleniami. Chcemy też umocnić się naszą różnorodnością, aby umieć 
wykorzystywać ją na co dzień. 
 
 Z ludzkiej różnorodności wynika też  wielość harcerskich działań, olbrzymia ilość 
rzeczy, które potrafimy zrobić wspólnie, ale też takich, które każdy z nas potrafi zrobić 
samodzielnie. To dzięki temu, że każdy z nas umie co innego lub to samo ale inaczej,                   
co innego wie i myśli, wspólnie tworzymy rzeczy duże i ważne, potrzebne nam samym                
i innym ludziom. Różnorodność harcerskich działań to bogactwo form pracy 
przejawiające się w oddziaływaniu na różne sfery i dziedziny życia; przygoda i wyczyn 
ale również refleksja. W trakcie tegorocznego Rajdu Arsenał chcemy przeżyć i podjąć 
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różnorodne harcerskie działania, a także zastanowić się nad tym jak działamy my 
teraz, a jak działali harcerze i harcerki z Szarych Szeregów. 
Idea Harcerska to wspólny punkt odniesienia - coś co jednoczy. Łączy różnych ludzi:              
i nas, i szaroszeregowców, ludzi innych czasów. Jest także przyczyną działania, ponieważ 
kształtuje harcerskie postawy i zachowania. Braterstwo, służba i praca nad sobą to trzy 
filary sprawiające, że mamy te same cele, działamy kierując się tymi samymi zasadami. 
 Na tym rajdzie spróbujemy różnych działań, zastanowimy się, w jaki sposób 
zmieniają się w zależności od okoliczności, momentu historycznego, od miejsca w którym 
mieszkamy, od potrzeb naszego środowiska i od ludzi którzy nas otaczają. Mamy 
nadzieję, że uda nam się odkryć, jak wypełniać ideały służby, braterstwa i pracy nad 
sobą poprzez nowatorskie, kreatywne i niebanalne działania. Zastanowimy się, jak to 
dobrze jest się różnić, ale wspólnie podążać w jednym kierunku. 
 Każdy z nas znajduje swój własny sposób na realizowanie w działaniu Idei 
Harcerskiej, Prawa i Przyrzeczenia Harcerskiego. Zobaczymy, że można cieszyć                    
tą różnorodnością i dobrze ją wykorzystywać. 
 Zaproszenie na Rajd Arsenał kierujemy do drużyn, szczepów, kręgów i hufców ze 
wszystkich organizacji harcerskich. Mamy nadzieję, że XXXVII Rajd stanie się dla jego 
uczestniczek i uczestników prawdziwą harcerską przygodą i inspiracją do działania. 
Wszystkie aktualne informacje o Rajdzie będą zamieszczane na www.arsenal.zhp.pl. 
Druhny i druhowie z Żar do miłego zobaczenia w Warszawie na trasach rajdowych. 

(g.c.) 
 

 
 
 
Tematyka posiedzenia Komendy Hufca Żary im II Armii WP (grudzień 2006) 

• Składki instruktorskie i harcerskie za rok 2006. 
• Zaliczenie służby instruktorskiej za 2006 rok 
• Biwaki CIM z Zielonej Góry w Świbnej. 
• Inwentaryzacja Hufca – październik 2006 rok. 
• Spis harcerski *2007 rok. 
• Hufcowe zimowisko w Krakowie 17.01. – 24.01.2007 rok. 
• Zimowiska w „Leśnym Dworze” w czasie ferii zimowych: 

a) Chorągwiany Kurs Drużynowych 12.01. –20.01.2007 rok.  
b) Hufcowy Kurs Funkcyjnych 20.10. – 27.01.2007 rok. 

• Zjazd Programowy Związku – czerwiec 2007 rok. 
• Światełko Betlejemskie i Wigilia Harcerska w Hufcu. 
• Sylwester – Nowy Rok 2007. 
• Orkiestra Świątecznej Pomocy 14.01.2007 rok. 
• Propozycje planu pracy na 2007 rok. 

 
10 października odbyło się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Hufca. Komisja sporządziła 
plan pracy na rok harcerski 2006/2007. Omówione zostały dotychczasowe działania 
Komisji. Zaplanowano terminy kolejnych posiedzeń. 

(g.c.) 
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Wnuczek po raz pierwszy wiezie po mieście swoją babcię samochodem. Co chwila 
zmienia biegi. 
- Słuchaj wnusiu - mówi po pewnym momencie babcia - może ja ci będę mieszała 
benzynę? 
 
 
Zebranie w małym miasteczku. Mówi starszy mężczyzna: 
- My to już chyba tej Unii nie doczekamy, ale ta nasza młodzież to na pewno. 
Na to odzywa się jakiś staruszek: 
- I dobrze tak, chuliganom! 
 
 
Dziadek stwierdził, że jego babcia słabo słyszy i postanowił pójść skonsultować się z 
lekarzem, co może na to poradzić. Lekarz stwierdził: 
 - Aby móc coś poradzić muszę wiedzieć jak bardzo jest to zaawansowane. Niech pan to 
zbada tak, że najpierw zada pytanie z odległości 10 metrów, jak nie usłyszy to z 8 itd. i 
wtedy mi pan powie przy jakiej odległości pana usłyszała. 
Tak więc wieczorem babcia robi w kuchni kolację, a dziadek w pokoju czyta gazetę i 
stwierdza: 
- W sumie tutaj jestem akurat 10 metrów od niej, zobaczymy czy mnie usłyszy. 
- Kochanie! - woła - Co jest dziś na kolację? 
Bez odpowiedzi. Zmniejszył dystans do 8 metrów, wciąż żadnej odpowiedzi. Zmniejsza 
do 6, 4, 2, aż w końcu podchodzi staje tuż obok niej i pyta: 
- Kochanie, co dziś na kolację? 
- Toż szósty raz mówię, że kurczak! 
 
 
Dwóch dziadków rozmawia na temat sklerozy. Przechwalają się, który ma większą. 
- Ostatnio - mówi pierwszy - kupiłem sobie lody i zapomniałem, co z nimi zrobić. Szły 
dzieci, więc im je podarowałem... 
- To jeszcze nic - mówi drugi. - Wyobraź sobie, poszedłem z żoną do kawiarni.  
Zamówiłem lody i tak siedzimy sobie, siedzimy... Patrzę to na lody, to na tę osobę 
siedzącą naprzeciw i zastanawiam się, skąd ja znam to ohydne babsko? 
 
 
Policjant zatrzymuje dresiarza jadącego samochodem i pyta: 
- Nazwisko. 
- Keler! - odpowiada dresiarz. 
- Adresik. 
- Oryginalny! Adidasa! 

 
(g.c.) 
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1. Tam będzie odbywał się Światowy Zlot Harcerstwa Polskiego w 2007r 
2. Inaczej zadania przed rajdowe. 
3. Zajmuje się finansami drużynie. 
4. Ci, którzy opiekują się nami, np. na obozie. 
5. Odgórny np.: Naczelnika, komendanta bądź drużynowego. 
6. Wyżej niż drużyna. 
7. Towarzyszka harcerza 
8. Miesięcznik harcerski 
9. Harcerski duchowny 
10. Główna ………… - mieści się na ul. Konopnickiej w Warszawie 

 
 
Hasło z poprzedniego numeru naszej gazetki brzmi „Zaduszki”, wśród osób, które 
podesłały rozwiązanie zostaną rozlosowane atrakcyjne nagrody.  Przed wami kolejna 
łamigłówka, litery z oznaczonych pól od 1 do 6 utworzą rozwiązanie krzyżówki, które 
należy wpisać na kartkę i podesłać na jeden z adresów umieszczonych w stopce 
redakcyjnej na ostatniej stronie naszego „Gońca” czekamy!!! POWODZENIA ☺ 

(g.c) 
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Dlaczego warto przeznaczyć 1% podatku na ZHP Hufiec Żary? 
 
• ZHP Hufiec Żary to największe wychowawcze stowarzyszenie w Żarach; 
• ZHP wychowuje dobrych ludzi; 
• ZHP uczy jak być pożytecznym, samodzielnym i odpowiedzialnym; 
• ZHP Hufiec Żary zrzesza i obejmuje opieką 900  dzieci i młodzieży               
z Żar i powiatu żarskiego, również dzieci niepełnosprawne; 
• ZHP Hufiec Żary posiada 98 społecznych instruktorów – wychowawców; 
• każdy był kiedyś harcerzem, miał przyjaciół harcerzy, słyszał o 
harcerstwie, ma dzieci w harcerstwie, dzieci sąsiadów lub rodziny są 
harcerzami;  
• 74% Polaków ufa harcerstwu; 
• ZHP Hufiec Żary to organizacja o 60-letniej nie przerwanej tradycji; 
• ZHP to strażnik tradycyjnych wartości; 
• ZHP to gwarancja rzetelnego wydatkowania pieniędzy; 
• to inwestycja w dzieci Twoje, Twoich bliskich, Twoich znajomych; 
• ZHP nie otrzymuje dotacji państwowych  

 
W imieniu zuchów, harcerzy i instruktorów zwracam się do  wszystkich 
ludzi dobrej woli. którym  zależy na wychowaniu  młodego pokolenia w 
mieście Żary i w powiecie żarskim  o wsparcie finansowe w formie 
odpisania od podatku 1 %. 
Proszę –przekażcie 1 %  z Waszego podatku na konto naszego hufca. 
Nie zapomnijcie o nas przy wypełnianiu  PIT –u. 
1% obliczyć łatwo- wystarczy ten podatek  pomnożyć przez    0,01 i 
uzyskany wynik przekazać na konto wskazane na druku 
(można również  zaznaczyć  w dokumencie, wskazać konkretną  drużynę i 
ona  otrzyma te pieniądze na swoją działalność). 
Liczymy na każdą nawet najmniejszą złotówkę. 
Rozpropagujcie tę ideę w swoim środowisku  zamieszkania, w rodzinie  

 
Hufiec Żary potrzebuje Waszej pomocy !!! 

 
 
 
 

HM. MIROSŁAW ZENGIEL 
KOMENDANT HUFCA ZHP ŻARY 
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W dniach 5-7.10.2006 odbył się w Świbnej Zlot Drużyn Nieprzetartego Szlaku. 
Spotkały się na nim: 

- 36 DH „Cicha Stopa” i 37 DH „Leśna Gromada” z Miłowic 
- 14 i 15 DH „Turystyczna” z Żar 
- DH „Czarne Stopy” z Przytoku 
- DH „Dreptaki” z Górzykowa 
- DH „Rajdowcy” i DH „Wichry” z Żagania. 
- 12 DH „Dreptaki” ze Słubic 
- Krąg Harcerski „Rosa” z Kożuchowa 
 
Zlot odbył się dzięki dużemu zaangażowaniu Komendy Hufca ZHP Zary i wsparciu 

finansowemu Chorągwi Ziemi Lubuskiej. 
W organizacji i przebiegu zadań programowych pomagał nam krąg instruktorski z 

hufca Żary. Przez trzy zlotowe dni poznaliśmy smak harcerskiej przygody i świetnie się 
bawiliśmy w gronie przyjaciół. 

Wieczorne spotkanie przy ognisku, wspólne śpiewanie i pląsy, jeszcze bardziej 
zintegrowały drużyny.  

W piątek rano odbył się bieg terenowy, którego celem była  wieś Jabłonie i poznanie 
legendy z związanej z tą miejscowością. 

Po drodze szukaliśmy listów i realizowaliśmy zadania. Układaliśmy stosy ogniskowe, 
budowaliśmy totemy oraz ćwiczyliśmy musztrę. Zwiedziliśmy jabłonecki kościół. Pani 
sołtys zwróciła naszą uwagę na kamienną tablicę. Przedstawiała ona siedmioro dzici 
owiniętych w całuny. Tablicę te ufundował dawny właściciel jabłońca – Otto Georg von 
Wiedebach swoim dzieciom, które kolejno, jedno po drugim, tak wcześnie zabierała 
śmierć. Opowiada o tym ludowa legenda. 

Po południu mieliśmy okazję wykazać się wiedzą i zręcznością oraz doskonaliliśmy 
umiejętności strzeleckie na biegu sprawnościowym. W trakcie wieczornej „Dyskoteki” 
„Dreptaki” ze Słubic zaprezentowały ciekawy układ taneczny. 

W sobotę po zajęciach organizacyjno – porządkowych, odbył się uroczysty apel 
pożegnalny. 

Zlot był doskonałą okazją do spotkania instruktorów i wymiany doświadczeń. 
Rozmawialiśmy o kolejnym zlocie – instruktorzy zadeklarowali chęć współpracy w 
planowaniu zadań programowych.  

Mamy nadzieję, że w przyszłym roku na pamiątkowej fotografii będzie nas jeszcze 
więcej. 

 
 
 

DRUŻYNOWA  
37 DH „LEŚNA GROMADA” Z MIŁOWIC 
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Serdecznie zapraszamy wszystkich na 
uroczystość powitania Betlejemskiego 
Światełka Pokoju w naszym mieście. 
22.12.2006 o godz. 12,00 spotykamy się 
przy Ratuszu  i przekażmy ten symbol 
pokoju władzom i mieszkańcom Żar 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dołączając się do życzeń Komendanta Hufca, pragniemy życzyć wszystkim 

Druhnom i Druhom, wszystkim czytelnikom i współpracownikom Gońca samych 
radosnych chwil spędzonych w rodzinnym gronie. Niech Was Gwiazda Betlejemska 
prowadzi przez życie. Zdrowych, pogodnych i Wesołych Świąt. 

   REDAKCJA GOŃCA
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