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Dh Olga Kowalczyk i dh Marcelina 
Pokora – najlepsze druŜynowe Hufca 
Radomsko w roku harcerskim 
2007/2008. 
 
W tym roku tytuł Najlepszego 
DruŜynowego naszego Hufca przypadł 
dwóm osobom. Druhny te w swej 
postawie harcerskiej w minionym roku 
reprezentowały najwyŜszą klasę.Na 
apelu podczas Święta Hufca zostały 
uhonorowane tym zaszczytnym 
tytułem. Marcelina Pokora jest 
druŜynową 27 RDH „Coś” a Olga 
Kowalczyk - 22 GZ „Weseli Włóczykije” 
z Kietlina. Na stronie szóstej i siódmej 
znajdują się wywiady z Olgą i 
Marceliną. 



 
Środki na realizacj ę programu Święta Hufca pochodz ą od: 

 
 

Święto Hufca odbyło się w terminie  
7-8 czerwca 2008 w ZSG  
nr 4 w Radomsku. Przybrało ono formę „Harcerskiej 
olimpiady sportowej”. Chcieliśmy promować zdrowy styl 
Ŝycia oraz wskazać roŜne formy aktywnego spędzania 
wolnego czasu, współdziałania w zespole, grupie, 
akceptacja siebie i innych, zwłaszcza słabszych i mniej 
sprawnych. 
  
Zuchy wzięły udział w olimpiadzie zoologicznej, której 
celem była integracja podczas gier i zabaw sportowych 
dzieci z róŜnych gromad zuchowych. Harcerze  
i Wędrownicy mieli okazję wykazać  
się sobotę na Mistrzostwach Hufca  
w pływaniu, natomiast w niedzielę juŜ sami harcerze 
zmagali się z konkurencjami sportowymi, a wędrownicy z 
13 RDW rozegrali  pokazowy mecz z kadrą instruktorską 
hufca. Z wynikiem 3:1 zwycięŜyła czarna ekipa. Zgodnie  
z zasadą fair-play zwycięŜyła najlepsza druŜyna. 
 

 
 
Kilka słów od Komendantki 
Święta Hufca 2008 – pwd. 
Agnieszki Ciepielewskiej  

  

 
Urząd Miasta Radomska  

 
Wojewódzki Fundusz Ochrony 
Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Łodzi 
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Wyniki Olimpiady Harcerskiej:  

 
I miejsce – 12 DH „Zodiak” 

II miejsce – 42 RDH „Tygrysy” 
III miejsce – 43 RDH „Płomienie” 

Wyniki zawodów pływackich 
 

Kat. harcerze chłopcy - styl zmienny 50 m. 
1. Tomasz Karbownik  42 RDH „Tygrysy” 

2. Dawid Stanik  3WDH „Jungi” 
 

Kat. harcerze dziewcz ęta - styl zmienny 50m. 
1. Kasia Siwek 7RDH „Dębina” 

2. Adrianna Braszczyńska 27RDH „Coś” 
3. Monika Grzeszczak 43 RDH „Płomienie” 

 
Kat. harcerze chłopcy - styl klasyczny 50 m. 

1. Wojciech Pawłowski 21RDH „Strzelcy” 
2. Daniel Haller 5RDH 

3. Kamil Morawiec XII DH „Zodiak” 
 

Kat. harcerze  - styl klasyczny 
1. Ewelina Sroka 3WDH „Jungi” 

2. Anita Bednarska 7RDH „Dębina” 
Monika Derwisz 13RDH „Bursztynowa”  

– wyróŜnienie 
 

Kat. harcerze – styl dowolny 50 m. 
1. 1.Monika Derwisz 13RDH „Bursztynowa” 

2. Justyna Grzeszczak – 43 RDH 
 

 
 
 

Kat. harcerze – styl dowolny 50 m. 
1. Łukasz Małek 42 RDH „Tygrysy” 

2. Maciek Bednarski 7 RDH „Dębina” 
3. Jarosław Poczciarski 5RDH 

 
Kat. harcerze – styl grzbietowy 50 m. 

1. Olga Potyra 43 RDH „Płomienie” 
2. Ilona Przybyłek XII DH „Zodiak” 

3. Anna Waszkiewicz 13 RDH 
„Bursztynowa” 

 
Kat. w ędrownicy – styl dowolny 50 m. 

1. Paulina Rylik 4RDHŜ 
2. Kamila Politańska 34RDW 
3. Krystian Charczuk 13RDW 

 
Kat. w ędrownicy – styl grzbietowy 50 m. 

1. Wioletta Pełka 4RDHŜ 
2. Kamil Kotlicki 13RDW 
3. Ada Charczuk 34RDW 

4. Jola Zakrzewska 4RDHŜ 

Tabela końcowa Turnieju Piłkarskiego Hufca 
 

 druŜyna Me
cze 

Punkty Bramki 

1. 13 RDW 4 10 45-9 
2. 4 RDH 4 10 37-11 
3. 40 RDW 4 6 9-13 
4. 34 RDW 4 3 21-25 
5. 17 RDH 4 0 6-60 
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Jak co roku zamierzamy dobrze bawić się na obozie XVI Szczepu Hubalczycy. Obóz 
odbędzie się  w dniach 31.06-19.07. Tym razem 
odwiedzimy dzikie zakątki Bieszczad między 
dwoma cudownymi połoninami- Caryńską i 
Wetlińską. „Nasiczne”, bo tak się nazywa baza 
Chorągwi Gdańskiej w tych  górach, na trzy 
tygodnie zamieni się w krainę biznesu. Nasza 
stylizacja bowiem to kraina przedsiębiorczości. 
Obozowicze będą zarabiać pieniądze w różnorodny 
sposób,a potem naucza się nimi dobrze 
gospodarować by starczyło do końca obozu. Prócz 
tego przewidujemy doskonalenie wiedzy harcerskiej 
i zawody sportowe. Z pewnością zobaczymy wiele 
malowniczych krajobrazów, a kadra w nocy nie da 
nam spać, rozwijając nasze umiejętności z zakresu orientacji w terenie. Zieloni ratownicy 
medyczni ZHP podzielą się swoją wiedzaz resztą a potem sprawdzą ich osiągnięcia. Hubalczycy 
nie będziecie się nudzić! 

 
Ahoj harcerzyska! 

 
My, nieustraszeni piraci ze szczepu Czarnym zwanym, już za kilka dni, 
bo 25 czerwca wypływamy na głębokiego jeziora wody, aby tam 
wspólnie bawić się przy żeglarskiej piosence. Przystań nasza Bałdy 
Piec już nie może doczekać się na nasze przybycie. Inni piraci już drżą 
przed nami, bo niestraszne nam wysokie fale, nieprzespane noce i 
nieznane lądy! Będziemy świetnie się bawić spędzając razem czas będą 
tańce, hulanki, swawole, pirackie zajęcia i oczywiście harcerska 
atmosfera! Już nie możemy się doczekać! Jak tylko wrócimy 15 lipca 
podzielimy się z wami naszymi wrażeniami a także opowiemy  
o wszystkich łupach które zdobędziemy :) 
 
 
 

Wikingowie! 
12 DH "Zodiak" , zuchy z Kodręba wraz z 22 Dh "Olesia" i ich zuchy stworzą wioskę wikińską 
w malowniczej miejscowości Świętouście w terminie  
25.07.-07.08.2008r. PołoŜona jest ona nad brzegiem morza na 
Wyspie Wolin. Sąsiaduje z takimi kurortami, jak Międzywodzie 
czy Międzyzdroje . Główną zaletą Świętouścia jest spokojna  
i zróŜnicowana okolica. PoniewaŜ baza leŜy na obrzeŜach 
Wolińskiego Parku Narodowego, zarówno las, jak i woda w morzu 
są tu czyste. Pagórkowaty teren wokół porośnięty jest pięknym 
lasem sosnowym i wysoką trawą. Szeroka, piaszczysta plaŜa daje 
moŜliwość gry w piłkę, opalania i nauki pływania. Nasi 
obozowicze zwiedzą Międzyzdroje o Świnoujście, wezmą udział w Festwalu Słowian  
i Wikingów, podczas którego poznamy kulturę wczesnośredniowiecznych ludów 
nadbałtyckich. 
 

Harcerska Akcja Letnia 2008 
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Tegoroczny obóz VII „Dębowego” szczepu odbędzie się w 
dniach 21.07.-08.08. na stanicy Hufca Piotrków Trybunalski w 
Walnem, gm. Nowinka. Jest to teren położony na Mazurach 
przy jeziorze obok Puszczy Augustowskiej i Wigierskiego Parku 
Narodowego. 
Obóz przeniesie nas w indiański świat magii, wierzeń, walki o 
wolność i umiłowania przyrody. Nauczymy się również 
podstaw języka japońskiego oraz mini kurs języka 
hiszpańskiego; kurs tańca towarzyskiego, w tym salsy oraz 
tradycyjny taniec indiański. Ponadto atrakcją będą zajęcia 
kształcące zdolności interpersonalne, rozwijające osobowość, uczące jak dobrze  
i zdrowo radzić sobie w dzisiejszym świecie oraz warsztaty z autoprezentacji.  
Dla najstarszych również przewidziane są podstawy survivalu z zastosowaniem jego 
pierwotnych założeń, m.in.: wyciszenie, poznanie swego wnętrza/równowaga wewnętrzna, 
otwarcie na drugiego człowieka, zdobycie umiejętności poruszania się po lesie.  
Dodatkowo czeka nas  wycieczka do Rospudy, Augustowa oraz Klasztoru Kamedułów i 
największego jeziora w Polsce - Wigry. 
 
 

 W tym roku obóz XV „Błękitnego” Szczepu planowany 
jest w terminie: 5-25 lipca na terenie bazy obozowej 
"Cyranka" hufca Otwock (centrum krainy Wielkich 
Jezior Mazurskich). Stylizacja tegorocznego obozu jest 
dość wyjątkowa, bowiem każdy podobóz będzie mógł 
stać się postacią z ulubionego filmu czy bajki.... 
Zapewne zapytacie jaka to stylizacja. ? Naszą stylizacją 
jest nic innego jak Hollywood. Będziemy mogli stanąć w 
świetle reflektorów, przebrać się w specjalnej 
garderobie, zobaczyć plan filmowy  
z drugiej strony.  

Oprócz zabawy w gwiazdy filmowe zuchy, harcerze oraz wędrownicy udadzą się na wycieczki, 
rajdy, będą zarywać noce na wartach, a przede wszystkim DOBRZE SIĘ BAWIĆ !! :) 
 
 
 
 
Tegoroczne miejsce obozowania XL Szczep wybrał maleńka miejscowość 
Walne na Pojezierzu Mazurskim. Kraina Wielkich Jezior po raz kolejny 
przyciąga nas swoim niepowtarzalnym urokiem. Dziewicze lasy, piękne 
jeziora, gwiaździste noce, wszystko to sprawia, ze chwile tam spędzone, 
zapadają w pamięć na cale życie. Miedzy 21 lipca a 9 sierpnia mazurskie 
lasy zostaną opanowane przez liczne plemiona indiańskie, które nie 
zawsze zakopały swój topór wojenny, ale spokojnie jeśli jakaś Biała Twarz 
zechce odwiedzić okolice Walnem musi być przygotowana na rytualne 
powitanie (fajki pokoju nie będzie :p), które gwarantuje bezpieczny pobyt 
w wigwamie. 
 
 
3 WDH Jungi, 3 WGZ oraz 77 DH Buki wyjadą razem w tym roku na obóz do Trzmielewa. Obóz 
odbędzie się w terminie 1-12 lipca. Stylizacja obozowa nawiązuje do czarnoskórych 
mieszkańców Afryki. Każdy harcerz w czasie zajęć stylizacyjnych będzie miał więc umalowaną 
na czarno twarz. Poznamy kulturę mieszkańców Afryki! Planujemy także wycieczkę nad morze, 
ale nie to afrykańskie, tylko nasze, polskie ☺ To będzie niezapomniany obóz! Żałujcie, ze Was 
tam nie będzie! 
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Marcelina Pokora 
 
Najlepsza Drużynowa Hufca Radomsko w roku Harcerskim 2007/2008 
 

 
 
Marcelina ma 18 lat. Jest uczennicą II klasy  
I Liceum Ogólnokształcącego w Radomsku.  
Od października 2006 roku jest druŜynową  
27 Radomszczańskiej DruŜyny Harcerek „Coś”. 
  
 

Co czuła ś, gdy wyczytywa no Twoje nazwisko w rozkazie?  
Miłe zaskoczenie i przede wszystkim wielką radość i dumę z powodu tego, Ŝe mogę być 
druŜynową, tak wspaniałej druŜyny - która daje mi duŜe pole rozwoju. Tak naprawdę  
to nie tylko mój sukces - ale takŜe Cosiek. To dzięki Nim mogłam dostąpić tego zaszczytu 
 - i to właśnie jest moją największą radością.  
Jakich działa ń w tym roku harcerskim podj ęłaś się ze swoj ą dru Ŝyną? 
W tym roku Cośki podjęły próby powrotu do "Zielonego harcerstwa" (zbiorki w lesie, udział  
i przygotowania do Rajdu Plutonów, zajęcia z pionierki i terenoznawstwa) Prócz tego harcerki 
starsze zajęły się takŜe pomocą oraz organizowaniem zajęć dla dzieci z Ośrodka Szkolno-  
Wychowawczego. DruŜyna podzielona na plutony zadaniowe wykonała takŜe kilka projektów  
harcerskich, które miały na celu: 
- pomoc zwierzętom (robienie karmników dla ptaków, wyprowadzanie psów na spacery, 
zbieranie Ŝywności dla zwierząt ze schroniska oraz szukanie im nowych właścicieli 
i wiele innych ciekawych rzeczy) 
- zbieranie Ŝywności dla rodzin ubogich. 
Cośki brały takŜe udział w imprezach hufcowych (Zlot na którym zajęły II miejsce, oraz Opal 
III miejsce). Jak co roku uczestniczyłyśmy jako wolontariuszki w Wielekiej Orkiestrze  
Świątecznej Pomocy.Przygotowałyśmy takŜe Debatę Oksfordzką dla druŜyn z naszego 
hufca.Prócz tego wykonałyśmy jeszcze wiele innych poŜytecznych działań, których  
nie sposób teraz wymienić. 
Jak pracuje Ci si ę z dru Ŝyną? 
Praca z 27 "Błękitną" RDH "Coś" jest naprawdę cudownym przeŜyciem. Jesteśmy zgraną 
ekipą - która moŜe podbić świat! Bo kaŜda druhna, począwszy od najmłodszej, skończywszy 
na najstarszej- ma w sobie to "Coś"- co w nosi swym małym, zwariowanym rozumkiem  
i ciepłym serduszkiem do wnętrza druŜyny. Dzięki wspaniałej atmosferze, ekstra plutonowych 
i przybocznych praca wydaje się być lekką i przyjemną- choć jak kaŜdy druŜynowy  
z pewnością wie - wymaga olbrzymiej odpowiedzialności, konsekwencji, precyzji  
oraz poświęcenia. 
Jakie dałaby ś rady innym dru Ŝynowym?  
NajwaŜniejszy jest człowiek ;-) Twój zuch, druh, druhna. Ty powinieneś być autorytetm, 
przyjacielem, straszym bratem/ siostrą. Klucz do sukcesu? Oddaj im swoje serce. 
Czy w przyszłym roku tak Ŝe będziesz walczyła o ten tytuł?  
Niestety w przyszłym roku nie będę pełniła funkcji druŜynowej - nad czym bardzo ubolewam 
(ale przecieŜ, trzeba wreszcie wziąć się porządnie do nauki). Ale wiem, Ŝe moje następczynie 
nie będą musiały o tytuł "walczyć" On sam przyjdzie. Wystarczy uwierzyć w druŜynę  
no i w siebie teŜ trochę… 
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Olga Kowalczyk 
 
Najlepsza Drużynowa Hufca Radomsko w roku Harcerskim 2007/2008 
 

 
 
Olga ma 26 lat. Pracuje w szkole jako nauczyciel 
historii. Od stycznia 2007 roku jest druŜynową 22 
Gromady Zuchowej „Weseli Włóczykije”. 
 
 
 
 
 
 
 

 

Co czuła ś gdy została ś wyczytana w rozkazie jako Najlepsza Dru Ŝynowa ?  
Zaskoczenie:) A przede wszystkim świadomość odpowiedzialności, która na mnie spadła. 
Świadomość, która mnie paraliŜuje. 
 
Jakich działa ń w tym roku harcerskim podj ęłaś się ze swoj ą dru Ŝyną?  
Uczestniczymy we wszystkich imprezach harcerskich. Ostatnio braliśmy udział w III Zlocie 
DruŜyn Ziemi Radomszczańskiej, wcześniej były Jasełka wystawione podczas wigilii  
z harcerzami i rodzicami, a następnie w miejscowym Kościele. Wzięliśmy tez udział w Dniu 
Wiosny zorganizowanym z 14 GZ "Błękitne Ludki". Nasza gromada przyłączyła się  takŜe do 
ogólnopolskiej akcji "Gromadzimy Gromady"  zorganizowanej przez portal kragrady.ezhp.pl. 
   
Jak pracuje Ci si ę z dru Ŝyną?  
Gromadę załoŜyłam, przy pomocy swojej przybocznej dh. Pauliny Borowik na początku  
2007 r. Obie czujemy sie bardzo związane z naszymi zuchami, myślę, ze z 
wzajemnością.Praca  z nimi , a właściwie przyjaźń, daje mnóstwo satysfakcji i "kopa"  
do dalszego działania. Dziś wiem, Ŝe warto było zaczynać, mimo wielu obaw, czy dam sobie 
radę. I tutaj chciałabym bardzo podziękować sam. Paulinie Łągiewce (Ogurowi:) za wsparcie, 
które nam nieustannie udziela.  
 
Jakie dałaby ś rady innym dru Ŝynowym? (jeste ś przecie Ŝ teraz szczególnym 
autorytetem)?  
Nie czuję sie dla nikogo autorytetem. Wiem, ze cały czas muszę się duŜo uczyć od innych 
harcerzy i druŜynowych. Myślę, ze otwartość na współpracę z innymi środowiskami i pokora 
nikomu jeszcze nie zaszkodziły.  
 
Jakie s ą Twoje plany na przyszło ść związane z dru Ŝyną? 
Naszym najwaŜniejszym celem na najbliŜszy czas jest wyremontowanie miejsca na 
harcówkę. Nawiązaliśmy współprace z LKS Kietlin, którego prezes wyszedł z propozycją 
pomocy.  A co do moich innych planów? Robić to , co robimy. Pewnie na bieŜąco pojawią się 
nowe pomysły.  W najbliŜszym czasie czekają nas kolonie zuchowe, które będą wyzwaniem 
dla wielu zuchów. 
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Pozdrowienia 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

 
 
 

Czasopismo Hufca ZHP Radomsko  
Redaktor Naczelna: dh Mariola Klimiuk 

mail: skaucik@radomsko.zhp.pl 
 

Pozdrawiam najbardziej męskiego członka 
Komendy Hufca  

pwd. Pawła Dudka. 
Pukaczowa.  

Pozdrawiam Lukasa, 
Maje, Ole, Patrycje, 
Beate, JASPISKI, 

GRANITKI, ZORZE 
i.....GEDEONOW, 
BACHMATOW i 

oczywiscie Krycha. 
Kasia z JASPISU :-* Pozdrawiam całą 17 i 24 oraz Sońke z Dębiny. :D 

Bercik 

Chcemy pozdrowić kochane Cosieczki i cały XV BSZ. 
Pluton Koniczyny 

Pozdrawiam ekipę z kursu 
druŜynowych 2007: Placka, 

Kaktusa, Lukasa, Pola, 
Filipka iiiii MARIANA ; ] .. 

"na polanie zawsze 
pozostanie po wojaku ślad" 

Serwer ;] 

Wtorkowe pozdrowienia dla Pawła D., Bizona, 
Dzidka, Wodza, Gila, i moje Ufoludki. 

Motyl  

Pozdrowienia dla wszystkich Hubali  
a w szczególności dla Łągiewek, Kopary, Szyszka, 

Komandosa, cielaka i staśki 
Ogień 

SkAuCik 
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A ja pozdrawiam mój kochany Granit, równie 
kochany Asfalt (Albit), Bachmat i moŜe jeszcze 

Jaspis, pozostałą część 24 jak i XVI Sz.H. i jeszcze 
Magdalene mą i najukochańsze na świecie 

słoneczko moje Adunie. 
dh. Maja :* 

Pozdrawiam Martusie i całą 
77DH Buki. 
Asia W. 


