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Witamy Was w drugim tegorocznym numerze Skaucika! Tym razem 
możecie poczytać artykuł na temat życia harcerskiego poza 
Radomskiem, a także ciekawy tekst mówiący o tym jak jedna z 
drużynowych została harcerką. Z pewnością spodobają się Wam 
wypowiedzi różnych osób na temat tego co by zrobili gdyby przez jeden 
dzień pełnili funkcję Komendanta Hufca ;)

Zachęcamy Was także do udziału w konkursie. W poprzednim wzięło 
udział tylko kilka osób, mamy nadzieję, że tym razem będzie lepiej :)

Bardzo ułatwilibyście nam naszą pracę przesyłając teksty, które 
moglibyśmy opublikować w czasopiśmie. Do zobaczenia za miesiąc!

Spis treści:

2 - Gdybym przez jeden dzień był Komendantem Hufca, to...
3 - Przemyślenia - "Harcerstwo poza Radomskiem"
4 i 5 - Jak zostałam harcerką
6 - Pozdrowiena i konkurs



Gdybym przez jeden dzień był 
Komendantem Hufca, to...
Zapytaliśmy kilkunastu osób co by zrobili gdyby przez jeden 
dzień pełnili tę ważną funkcję. Odpowiedzi były czasem bardzo 
zaskakujące... ;)

Zadzwoniłabym do wszystkich drużynowych i powiedziała im 
coś miłego / Ola Bilicz 

Kupiłabym Marcie bukiet róż, wkradłabym się do sejfu i oddała 
wszytskie pieniądze Hubalczykom / Aleksandra Cieślak

To składki kosztowały by 20 zł rocznie / Basia

Wyłączyłbym wszystkie komputery i telefony w hufcu / Cipek 

Nie wiem, za trudne to dla mnie / XD Karolina XD (BUKI)

Chodziłbym w mundurze i nakręcił film pod tytułem "Dzień 
świra", hehe  / Woru 

To zrobiłabym imprezę / Wonska

To nierealne, bo nigdy bym nie chciała pełnić funkcji 
Komendanta Hufca / Sonia 

To pewnie byłby bardzo ciekawy dzień, bo wszystko co nowe 
jest ciekawe / Flasza

Bym się pewnie rozpadł / Przemek Kępa 

Trudno mi się do tego ustosunkować, bo ja jestem 
Komendantem Hufca / MadziaK

Zrobiłabym szybką spontaniczną akcję albo przelała całą kasę 
hufca na swoje konto, hehe / Maszkara

Zorganizowałabym mega wielkie ognisko dla wszystkich 
harcerzy / Bober

Zapanowałaby anarchia / Monika Jakubczyk

Zabrałabym wszystkich drużynowych w Bieszczady a tam 
szczerze porozmawialibyśmy o tym co zrobić by nasz hufiec 
stał się jednością / Motyl

Nie wiem, to dla mnie za trudne... / Joanna Rydlik
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Harcerstwo po za granicami Radomska.
Trudniej czy łatwej? 

A co Wy myślicie na ten temat? Może macie inne zdanie? Zapraszamy do przesyłania 
tekstów, które wyrażają Wasze opinie na różnorodne tematy związane z harcerstwem!



Jak zostałam harcerką





Pozdrowienia

KONKURS!
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