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SkAuCik
Rajd Hufca ZHP Radomsko, 19-21 września 2008 

 
 
 
 
  Drogie Zuchy, Harcerze,  
 Wędrownicy oraz Instruktorzy Hufca 
               Radomsko! 
 
Przed nami kolejny Rajd Hufca  
Radomsko. Odbędzie się on w terminie  
19-21 września 2008 r. 
Tym razem stylizacja rajdu będzie 
dotyczyła Powstania Warszawskiego. 
 
W Skauciku znajdziecie niezbędne 
informacje na temat rajdu: poznacie 
kadrę, dowiecie się co naleŜy ze sobą 
wziąć na ten wyjazd a takŜe jak naleŜy  
się przygotować. Bo mimo, Ŝe wyjazd  
jest za kilkanaście dni to juŜ teraz 
powinniście wiedzieć conieco na temat 
rajdu :) 
 
Ponadto przeczytajcie artykuł na temat 
Powstania Warszawskiego, który 
przybliŜy Wam nieco informacji na temat 
tego waŜnego wydarzenia. 
 
W Skauciku znajdziecie takŜe gotową  
kartę zgłoszenia na rajd, która 
na pewno ułatwi Wam zatwierdzenie 
wyjazdu. 
 
Powodzenia w rywalizacji rajdowej, 
pamiętajcie aby dobrze się bawić! 
 

                         Wasz Skaucik 
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Kadra Rajdu 
 

Komendant Rajdu: phm. Marta Krzysztofik 
Zastępca Komendanta: pwd. Grzegorz Ciepielewski 
Kierownik Sztabu Programowego: pwd. Agnieszka 

Ciepielewska 
Kwatermistrz: dh Jacek Kozieł 

Oboźny: phm. Arkadiusz Chybalski 
Kierownik Sztabu Promocji: pwd. Paweł Dudek 

Komendant Sztabu Zuchowego: pwd. Joanna Bartnik 
Komendant Trasy Harcerskiej: pwd. Agnieszka Misiak 

Komendant Trasy Wędrowniczej: phm. Paweł Mękwiński 
 

 
Termin:  19-21 września 2008 r. 
Forma:  dla zuchów ZLOT, dla harcerzy i wędrowników RAJD. 
Koszt:  30 zł (wpłaty do 15 września 2008 r.) 
Zgłoszenia do:  15 września 2008 r. 

Pełne zgłoszenie powinno zawierać: 
- wypełnioną kartę zgłoszenia (dołączona do tego numeru Skaucika) 
- wykupioną polisę ubezpieczeniową z dołączoną listą uczestników 
- opiekun ( 1 opiekun na 15 uczestników). Opiekunem moŜe być instruktor ZHP 

             lub osoba która ukończyła kurs wychowawców kolonijnych lub aktywny 
             zawodowo nauczyciel. 
Co wszyscy powinni mie ć: 

- apteczka (jedna na druŜynę) 
- inne rzeczy są wyszczególnione na następnych stronach (dla pionów). 

Regulamin rajdu:  zostanie dostarczony 12 września do kuwet druŜyn w hufcu. 
Organizatorzy zapewniaj ą: 

- nocleg                                                                                       …i wiele innych  
- ciepły posiłek w sobotę                                                                  atrakcji!!!  
- wodę do posiłków (dla zuchów i harcerzy) 
- plakietkę 
- Skaucika (zostaną wydane dwa numery, jeden z nich trzymasz właśnie  

             w ręku). 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Dopełnieniem informacji zawartych w tym wydaniu Skaucika jest takŜe 
odprawa druŜynowych, która odbędzie się w środę 3 września  
o godz. 17. Tam będzie moŜna zapytać swoich namiestników o inne 
informacje i uzyskać odpowiedzi na Wasze pytania. Zapraszamy! 

Jasno, konkretnie, bez owijania w bawełnę – wszystko 
co powinniście wiedzieć na temat Rajdu Hufca  
Radomsko 2008. 

ABC ABC ABC ABC RajduRajduRajduRajdu    

Posiłki 
NaleŜy wzi ąć ze sobą prowiant na pi ątkow ą kolacj ę, sobotnie śniadanie, sobotni ą 

kolacj ę oraz niedzielne śniadanie.  Zapewniamy obiad w sobot ę :)    

Kilka słów o 
składkach 

 
Zgodnie z uchwałą 

Komendanta i Skarbnika 
Hufca nr 1/2008 z dnia 

15 stycznia 2008 r. 
składki naleŜy zapłacić 

za cały rok 
kalendarzowy do 15 

marca danego roku. Tak 
więc jeśli chcecie 
otrzymać więcej 

punktów w rywalizacji 
zlotowej, opłaćcie 

brakujące kwoty składek 
za cały 2008 rok. 

Zróbcie  
to do 12 września. 
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Powstanie Warszawskie 
Powstanie Warszawskie (1 sierpnia – 3 października 1944) – wystąpienie zbrojne przeciwko 

okupującym Warszawę wojskom niemieckim zorganizowane przez Armię Krajową w ramach akcji 
"Burza", połączone z ujawnieniem się i oficjalną działalnością najwyŜszych struktur Polskiego Państwa 
Podziemnego. 

Powstanie zakończyło się kapitulacją oddziałów powstańczych. 
Od strony militarnej powstanie było wymierzone przeciwko Niemcom, jednak jego strategicznym 

celem była próba ratowania powojennej suwerenności, przedwojennego kształtu granicy wschodniej 
poprzez odtworzenie w stolicy Polski legalnych władz państwowych, będących naturalną kontynuacją 
władz przedwojennych. Miało to uniemoŜliwi ć narzucenie Polsce marionetkowych władz uzaleŜnionych 
od Związku Sowieckiego, zainstalowanych w Lublinie jako Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego. 
Wystąpienie w Warszawie miało takŜe zanegować ustalony jeszcze przez aliantów na konferencji 
teherańskiej pod koniec 1943 nowy porządek polityczny w Europie Wschodniej, zgodnie z którym USA 
i Wielka Brytania zgadzały się na prowadzoną przez Stalina politykę faktów dokonanych na ziemiach 
polskich. W świetle tych ustaleń powstanie warszawskie miało skomplikować podział na strefy 
operacyjne w myśl którego Polska znajdowała się w strefie operacyjnej ZSRR. 

W obliczu zbliŜania się Armii Czerwonej do Warszawy i okolic, jej sukcesów na froncie  
i pozytywnej oceny jej moŜliwości dalszej ofensywy, zdecydowano o wybuchu powstania.  
Jego dowódcy przewidywali, iŜ powinno trwać zaledwie kilka dni, zaś w rzeczywistości jego walki 
trwały 63 dni. Straty po stronie polskiej wyniosły około 10 tys. zabitych i 7 tys. zaginionych,  
5 tys. rannych Ŝołnierzy oraz od 120 do 200 tysięcy ofiar spośród ludności cywilnej. Wśród zabitych 
przewaŜała młodzieŜ (takŜe harcerze). Na podstawie Encyklopedii Wikipedia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wyjazd na Zlot: 
19 września o 16:30 spod MDKu 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

dla zuszków 

W tym roku nasze kochane zuszki będą bawić się w dzielnych Ŝołnierzy. 
KaŜda gromada zuchowa ma za zadanie przygotować jedną 
piosenkę wojskową oraz wymyślić nazwę swojej specjalizacji 
wojskowej. 
 
Cała zabawa i realizacja sprawności „śołnierz” rozpocznie się Festiwalem 
Piosenki śołnierskiej. Będą równieŜ inne ciekawe zajęcia np. zuchowy 
poligon, szkolenia wojskowe, musztra, szyfry, przejaŜdŜki autami 
wojskowymi itp. Sprawność zakończy się oczywiście defiladą 
i przysięga wojskową. 

Skład Sztabu Zuchowego 
 

Komendant: pwd. Joanna Bartnik 
tel. 500 445 750 

 
Ponadto pomagają: 

DruŜynowe Gromad Zuchowych 
phm. Anna Zatoń 

pwd. Aleksandra Pacholik 
sam. Monika Kamińska 

 
Być moŜe do tej ekipy dołączą kolejni 

instruktorzy :) 
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Na obozie bardzo mi sie podobalo. ChociaŜ byłam pierwszy raz to bardzo podobała mi sie 
ta cała organizacja. Bieg na mundur był naprawdę super. Wycieczki teŜ niczego sobie. 
Ogólnie nie nudziło mi sie ani trochę. Zawsze było coś ciekawego do roboty. Mam nadzieję, 
Ŝe na następnym obozie bedzie podobna atmosfera. 
Pchełka  

 
 
 
 
 
  
Harcerze z naszego hufca tegoroczne wakacje spędzili w róŜnych miejscach Polski. 
Były to obozy, biwaki a takŜe Kurs DruŜynowych, który odbył się w drugiej połowie 
sierpnia na naszej stanicy w Białym Brzegu. Jak harcerze wspominają te wydarzenia? 
Przeczytajcie… 

 
 
 
 
 
 
 

dla harcerzy 

Kadra Trasy 
Harcerskiej 

 
Komendant Trasy 

Harcerskiej: 
pwd. Agnieszka Misiak 

tel. 694 979 714 
 

Zastępca Komendanta: 
pwd. Katarzyna Stobiecka 

 
Oboźny: ćw. Daniel 

Wlaźlak 
 

Sztab programowy: 
 

pwd. Ksenia Kornacka 
pwd. Aleksandra Cieślak 

pwd. Olga Śpiewankiewicz 
pwd. Klaudia Chmielowska 

Wyjazd na Rajd - 19 września o godz. 15:30 – Targowica 
w strojach stylizacyjnych. 

Zabierzcie ze sobą dwie busole. 
Pamiętajcie, Ŝe oprócz opłacenia składek naleŜy takŜe uzupełnić 

brakującą dokumentację oraz dostarczyć plan pracy do 12 września. 
Ponadto aby wziąć udział w rywalizacji Wasza druŜyna musi liczyć co 

najmniej 10 osób. 
 

Zadania pr zedrajdowe  
1. Nakręcenie filmu - relacja z jakiejś części powstania (płyta CD), 
 czas trwania max. 3 min. 
2. Wykonanie albumu ze zdjęciami pomników, tablic lub innych miejsc 
upamiętniających II Wojnę Światową w powiecie radomszczańskim 
(na zdjęciu obok fotografowanego miejsca musi znajdować się  
min. 3 harcerzy z druŜyny). 
3. Wydanie biuletynu informacyjnego i umieszczenie  
w nim m.in. wywiadu z osobą biorącą udział w akcjach dywersyjnych 
lub akcjach Małego SabotaŜu podczas II Wojny Światowej. (biuletyn 
max. 2 strony A4). 
4. Przygotowanie strojów stylizacyjnych (kaŜdy członek druŜyny 
powinien mieć opaskę na rękę w barwach państwowych). 
5. Opanowanie podstawowych informacji o powstaniu (ramy czasowe, 
sojusznicy, kto, dlaczego, gdzie, najwaŜniejsze walki, dowództwo, 
skutki). 

Kurs generalnie był bardzo poŜyteczną 
i ciekawą dla mnie formą spędzenia 
prawie dwóch tygodni wakacji. 
Naprawdę duŜo się nauczyłam  
o prowadzeniu druŜyny wędrowniczej  
i przede wszystkim o finansach czego 
się najbardziej obawiam. Zajęcia były 
prowadzone ciekawie i duŜo z nich 
wyciągnęłam. To co zostało mi w 
głowie po kursie, na pewno wcielę w 
Ŝyciei przekaŜę dalej. 
Bober, XVI Szczep 

W tym roku VII Dębowy Szczep wraz z czerwonymi 
przyjaciółmi na pięknych Mazurach zamieniali się w 
Indian. Plenty-Coups hasło obozu które w języku 
indiańskim oznacza Wiele-Dotknięć, kierowało nas w 
kierunku tematów i celów zajęć. Choć przed obozem nie 
brakowało pracy....Konspekty, spotkania z rodzicami- to 
wszystko wynagrodził nam czas spędzony wspólnie  na 
obozie. PrzeŜyłam jakoś te dwa tygodnie jako 
programowiec gromady lecz nie zawsze było z górki, 
moŜna powiedzieć Ŝe po tym obozie jestem o 100 razy 
mądrzejsza. JuŜ nie boję się następnych dłuŜszych 
wyjazdów  z zuchami.....i oboźnego teŜ :) 
Karolina Majczak 
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Wakacyjne wspomnienia 



dla wedrowników 

 
 

1. Nauczcie się dwóch piosenek partyzanckich. 
 

2. Przygotujcie stroje dla patroli, na wzór jednostek partyzanckich. 
 

3. Przeczytajcie biografię jednego z dowódców partyzanckich walczących w lasach 
Świetokrzyskich. 

 
4 . Odnajdźcie w promieniu  50 km od Radomska przynajmniej 10 pomników 

poświęconych walkom wyzwoleńczym na ziemiach polskich w latach 1939 – 1945 
i opiszcie je w formie małego folderu (ksiąŜeczki). 

WyjeŜdŜacie w piątek 19 września  
o godzinie 8:00 (to nie pomyłka – ósma rano!) 
spod Miejskiego Domu Kultury.  
Do 12 września opłaćcie wpomniane  
na drugiej stronie Skaucika składki  
oraz uzupełnijcie dokumentację i złóŜcie  
w hufcu plan pracy. 
Jak zapewne się domyślacie – będziecie 
maszerować, przygotujcie się na to ;) Czeka 
Was wiele niezapomnianych wraŜeń, takiego 
rajdu w naszym hufcu jeszcze nie było ;) 
 
W sobotę późnym popołudniem zjecie coś 
ciepłego na stanicy. 
W środę 3 września, podczas odprawy, 
poznacie pozostałe waŜne informacje. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Niezbędny ekwipunek wędrowników: 
 
- latarki 
- pałatki (co najmniej jedna na dwie osoby) 
- busole 
- woda do picia 
- śpiwory 
- karimaty 
- namioty 
- wygodne buty 
- menaŜki 
- mapa Gór Świętokrzyskich 
- urządzenie do rejestracji dźwięku (mp3, 
dyktafon…) 
 

Kadr ę Trasy W ędrowniczej  tworz ą: 
 

Komendant:  phm. Paweł Męwiński 
tel. 510807887 

 
Pomagaj ą mu:  

dh Michał Zakrzewski 
dh Piotr Jaworski 

 
Zapewne do tego grona dołączą 

następne osoby, wkrótce się 
dowiecie kto jeszcze. 

 
 

To dla Was bardzo waŜna 
liczba. 

Aby wziąć udział  
w rywalizacji rajdowej 

Wasza druŜyna musi liczyć 
co najmniej siedem osób. 
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kto nas wspiera? 

pozdrowienia 
Cieplutkie pozdrowienia  

dla Hubalczyków i Dzikiego 
Zachodu ;) (Ty to juŜ  

jesteś;p) Staśka. 

Pozdrawiam pomarańczowe potwory!!!! czerwonych 
przyjaciół, "małpę" . I wielki mózg jest  

z INSTRUKTORAMI:) -> pamietajcie Instruktory 
zmieniają świat - tego Wam Ŝyczę w nowym roku 
harcerskim:) I dziękuje ekipie z kursu za insiprację  

do dalszej pracy nad sobą (powiem o co chodzi  
na spotkaniu jakimś przy kawie). Andzia.  Pozdrawiam Ilonkę. 

Środki na realizację programu Kursu DruŜynowych a takŜe na realizację 
programu Zlotu Hufca pochodzą od: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

              URZĄD MIASTA 
                 RADOMSKO  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aby umieścić pozdrowienia w następnym wydaniu Skaucika wyślij e-maila na adres: 
skaucik@radomsko.zhp.pl 

 
 
 
Skaucik – Czasopismo Hufca ZHP Radomsko. Przygotował pwd. Paweł Dudek. 


