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REDAKCYJNIE...

W tym numerze postanowiliśmy postawić na teksty "do poczytania". Rezygnujemy więc z tego co na 
co dzień możecie znaleźć na stronie internetowej hufca bądź w różnorodnych serwisach harcerskich. 
Dzięki temu Skaucik ma być w naszym zamierzeniu gazetką, w której będą tylko unikalne teksty, 
których nie znajdziecie nigdzie indziej.

Póki co rezygnujemy z konkursu, gdyż okazało się, że nie cieszy się on zbyt dużym powodzeniem. To 
mało powiedziane - nikt nie przysłał w tym miesiące żadnej odpowiedzi...

Ciągle zastanawiamy się nad przywróceniem elektronicznej wersji do pobrania ze strony hufca oraz 
nad kilkoma innymi udogodnieniami.

Czekamy na Wasze opinie, są nam one bardzo przydatne. Oczywiście cały czas możecie publikowac 
swoje teksty w "Skauciku". W tym numerze z tej okazji skorzystał dh Krzysztof Pilarski, który 
przeprowadził ciekawy wywiad. Zapraszamy do przeczytania całej gazetki!
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Kim bym dzisiaj była…

Na to pytanie z pewnością wielu z Nas już sobie zadało nie jeden raz. Co by było gdybym wtedy 
nie poszła/nie poszedłbym na zbiórkę. Kim bym była? Co bym teraz robiła? Czy byłabym inna? 
Na to pytanie już chyba nie znajdziemy odpowiedzi. Czy harcerstwo Nas zmienia? Kim 
jesteśmy? Co z tego mamy?                                                            

Harcerstwo jest takim drugim domem, schronieniem, w którym możesz poznać wielu ciekawych 
ludzi. 

Co mi daje harcerstwo? Jest tego bardzo dużo. Po pierwsze uczy mnie samodzielności., 
odpowiedzialności za siebie i innych. Pozwala mi się rozwijać we wszystkich dziedzinach życia. 
Uczy jak pomagać innym, jak zachować się w trudnych sytuacjach.                            

Dzięki temu jestem zupełnie inna osobą, mam dużo więcej cierpliwości, umie dużo więcej. 
Najbardziej lubię biwaki drużyny. Są najlepsze. Na, każdym biwaku staram się wymyślić coś 
nowego. Chodź czasem przygotowania trwają bardzo długo i są dość męczące, najlepszy są na 
biwaku uśmiechnięte twarze harcerzy.                                                            

Ja też nie wyobrażam sobie życia bez harcerstwa. Harcerstwo zajmuje większą część mojego 
życia, wypełnia dużo czasu. Wnosi wiele radości. Czym jest? Jest cudowną siłą!          

    

 sam. Ilona Zemła

Drużynowa 77 DH "BUKI", stała dziennikarka "Skaucika", na co 
dzień uczennica I klasy I LO w Radomsku.
Uwielbia śpiewać ;)
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Kto będzie najlepszy...?
Kto według Was powinien zostać najlepszym drużynowym naszego Hufca w 
kończącym się powoli roku harcerskim? Zobaczmy jak odpowiadały osoby, którym 
Karolina Kołodziejska zadała to pytanie...                          

MMóówwii  PPeenntteellkkaa  zz  BBłłęękkiittnnyycchh::
Moim zdaniem najlepszym drużynowym Hufca Radomsko powinna zostać sam. Barbara Daros, jest ona 
odpowiedzialna i pomysłowa, a według mnie są to najważniejsze cechy potrzebne drużynowemu. Ponad 
to w tym roku wykazała się w prowadzeniu gromady bardzo znacząco, zorganizowała wycieczkę do 
Łodzi, wyjścia na basen oraz inne atrakcje. Chciała pokazać, że w pracy z zuchami liczy się przede 
wszystkim zapewnienie im radosnych i pouczających zajęć.

Mówi Łągiewka z Zielonych:
Paulina Łągiewka ale ta od 40tej GZ:D bo ma ładne imię i nazwisko nie, ale tak serio to jest świetna 
drużynową z tego co słyszalam i super dziołchĄ ogÓlnie:D

Mówi Flasza z Czerwonych:
...lider, który swoją charyzmą potrafi zachęcić do pracy, nauki i zabawy każdego członka drużyny a nie 
drużynowy który tylko w terminie oddaje wzorowo przygotowaną dokumentację do hufca, która jest 
wysoko punktowana. 

Mówi Popek z Błękitnych:
Nie wiem, kto jest teraz drużynowym, ale wybieram Serwera bo jako jedynego znam

Mówi Trolu z Błękitnych: 
Muszę się nad tym głębiej zastanowić.. Wydaje mi się, że Barszczu, potrafi zmotywować i wszczepić w 
każdego trochę wędrownictwa ;] Chociaż podziwiam jeszcze Patrycję Borowik, która w tym roku 
harcerskim zrobiła rzeczy naprawdę niesamowite.

Mówi Damian Pe z Błękitnych:
Powinna być Karolina Kołodziejska, ponieważ mimo młodego wieku ma wiele charyzmy i wytrwałości 
w dążeniu do celu, świetnie dogaduje się ze swoją drużyną, oraz potrafi wiele nauczyć ludzi, którzy się u 
niej w drużynie znajdują.

Mówi Ola z Zodiaków:
Moim zdaniem najlepszym drużynowym Hufca Radomsko jest Karolina. ;) Wywiązuje sie z 
powierzonych  obowiazków. Zbiorki, które organizuje są ciekawe, interesuje się osobami z Twojej 
drużyny, kiedy trzeba udziela pomocy.;) no i chyba tyle.

Mówi Szyszek z Zielonych:
Moim zdaniem nie można stwierdzić kto jest najlepszym a kto najgorszym drużynowym, ponieważ każdy 
ma jakieś wady i zalety. Jeden będzie lepiej sobie radził z tzw. "papierkami" drugi natomiast będzie 
świetnym pedagogiem i praca z ludzmi i metodyka harcerska bedzie jego konikiem. Poza tym wybranie 
najlepszego drużynowego hufca jest wręcz nie osiągalne gdyż większość osób wskaże kogoś ze swego 
środowiska i jedynie określi najlepiej działajacego drużynowego (oczywiscie zdaniem danej osoby) w jej 
środowisku, bo żeby wskazać najlepszego drużynowego hufca należało by pracować i dzialać we 
wszystkich drużynach hufca jednocześnie i mieć por ównanie i odniesienie i poznać każdego 
drużynowego z osobna osobiście ale i tak skonczyło by się zapewne na tym, iż mozna by tylko okreslić 
jego wady i zalety.
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dh. Karolina Kołodziejska

Drużynowa XII DH "Zodiak", stała dziennikarka "Skaucika".
Jeszcze przez kilka dni gimnazjalistka ;P

Mówi Kaktus z Czerwonych:
A ja się tam nie orientuję już. Ja byłem najlepszym ;] 

Mówi Woru z Dęowego:
Jest wielu dobrych przywódców, ale czy można wybrać najlepszego?

Mówi Pukaczowa z Czarnych:
Moim zdaniem najlepszym drużynowym Hufca Radomsko powinien być Placek, bo jest ładny:) 

Mów Więcławek z Kamieńska:
Moim zdaniem najlepszym drużynowym Hufca Radomsko powinna być Ilona Zemła. Ciągle widzę, że 
coś robi, oddaje się w pełni swojej drużynie, jest świetną harcerką o ogromnej wiedzy i można się wiele 
od niej nauczyć ;)

Mówi Sowa z Czarnych:
No więc, może to wyda się że wybrałem kolegę z zastępu, ale uważam że najlepszym drużynowym hufca 
powinien być Łukasz Rochowski, prowadzący 13 RDH Stalowa Trzynastka. Co mogę o nim powiedzieć 
jako drużynowym, więc rozpoczynając pracę z drużyną nie był do tego przygotowany a jednak poradził 
sobie, zamkną ze swoimi druhami okres próbny, wygrał rywalizację zlotową, jego drużyna działa prężnie 
i aktywnie uczestniczy w życiu Hufca i Szczepu. Jak doskonale wiadomo prowadzenie męskiej drużyny 
dla chłopaków w tym wieku nie jest prostym zadaniem, z którego Łukasz wywiązuje się znakomicie.

Mówi Serwer z Błękitnych:
Najlepszym drużynowym Powinien Zostać Krzysztof Ciecióra, iż jeszcze nie ma takiego wyróżnienia a 
mu sie należy ;] ... ;] 

Mówi Kaja z Dębowego:
Wydaje mi się, że moja wypowiedź nie byłaby zbyt obiektywna, bo nie widzę działalności drużynowych -
 tylko niektórych.

Mówi Sałata z Błękitnych:
Moim zdaniem Gosława była najlepszą drużynową ponieważ za jej kadencji drużyna bardzo się 
podniosła, pokazała się z jak najlepszej strony i w ogóle ;D

Mówi Kasia S. z Dębowego:
Ada Charczuk :P

Jak więc widać - propozycji jest całe mnóstwo :) Być może wymieniony został tutaj także tegoroczny 
najlepszy drużynowy. Na Święcie Hufca wszystko się okaże! :)
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Chrząszcz brzmi w wywiadzie
Podczas ostatniej zbiórki na Psich Górkach,  potknąłem się o linę druha Kopra i 
wpadłem głową w kupkę piasku. Otarłem oczy, potrząsnąłem głową i ujrzałem 
dwa chrząszcze (parka jakaś).  Zupełnie nie wiem dlaczego - pomyślałem - „ech! 
Cóż za spotkanie! A może by tak z Zimą się spotkać??” 

Chrząszcze to zwierzęta kosmopolityczne, zamieszkujące najrozmaitsze 
środowiska i klimaty. Mogą być roślinożerne, drapieżne, padlinożerne, 
wszystkożerne, mogą zamieszkiwać zarówno ląd jak i wody słodkie.

Przeprowadziłem wywiad z człowiekiem o nazwisku brzmiącym tak samo jak 
nazwa tego szlachetnego owada. Przekonajmy się czy odpowiedzi Tomasza 
Chrząszcza – założyciela 21 RDH „Strzelcy” - zgadzają się z charakterystycznymi 
cechami chrząszcza i dowiedzmy się co w ogóle słychać u naszego druha „Zimy”.

W której z głów narodził się pomysł utworzenia drużyny harcerskiej?

Czyżby to Twój genialny umysł spłodził tę szlachetna myśl?
Sam już nie wiem gdzie on się zrodził po prostu się pojawił w głowach dwóch ludzi ówczesnego 
komendanta hufca Radomska hm R. Bartnika i dyr. Gimnazjum nr. 7 na kowalowcu p. Solarika. Od słowa 
do słowa ktoś coś bąknął ktoś odburknął i stało się.

Jak zaczęła się Twoja harcerska przygoda?

Jak wiele ekscytująca historii również  moja przygoda była delikatnie mówiąc lekkim przypadkiem. Po 
wspomnianych przed chwilą  „porywających dyskusjach” . Panowie zaprosili mnie na dywanik. Młodego 
nie opierzonego żółtodzioba który rozpoczynał karierę w XV Błękitnym Szczepie. Zapytali całkiem serio: 
„Zima jest grupa super ludzi, którymi trzeba się zająć. Co Ty na to” cóż miałem powiedzieć przecież o 
prowadzeniu własnej drużyny wiedziałem tyle co o… balecie mongolskim „Nie ma problemu 
wykrzyknąłem” bez zastanowienia wskakując  w wir zupełnie nowych doświadczeń i  zaczęło się, ale 
chcąc o tym szczegółowo rozprawiać to nocy w blasku ognia zabrakło by chyba czasu.

Skąd pomysł na kolor barw drużyny?

Rada 21RDH”Strzelcy” nie bała się ostrej reakcji ze strony XVI Szczepu Hubalczycy w związku z 
wykorzystaniem przez nas zieleni? 
A to już negocjacje  i poszukiwania pomiędzy historią i symboliką oryginalnością i walorami 
estetycznymi. W końcu nie często przy jednym stole o tak ważnych rzeczach mają możliwość rozprawiać 
trzy tak silne osobowości.

Kiedy mówię 21 RDH „Strzelcy”, jakie pierwsze skojarzenie przychodzi Ci na myśl?

Moja drużyna! I to nie tylko moja drużyna ale AŻ MOJA DRUŻYNA. Chyba nie da się w kilku zdaniach 
opowiedzieć jak wielki ładunek emocji posiada takie stwierdzenie myślę, że każdy harcerz mimo, że 
czuje to inaczej to wie co znaczą te dwa proste słowa.
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Który wyjazd z 21RDH „Strzelcy” wspominasz z największą radością?

Ha ha ha nie ma tak! Jak można w ogóle stawiać je na jednej szali. Po prostu się nie da każdy jest inny 
magiczny i w ogóle… po za tym my sami przecież się zmieniamy i na każdym wyjeździe odkrywamy coś 
ciekawego w sobie w innych ludziach w miejscach i etc.

W jakim miejscu najlepiej wypoczywasz?

Staram się to robić aktywnie biorąc pod uwagę ruch i zaangażowanie fizyczne, bo niestety ze względu na 
charakter trybu życia nie wiele mam czasu żeby pobiegać iść na spacer czy pokopać piłkę. Marzy mi się 
czasem po prostu zdjąć zegarek wyłączyć telefon i po prostu się zapomnieć… Tak to było by coś.

Jak brzmi tytuł książki jaką ostatnio czytałeś?

Niepoprawna politycznie historia Stanów Zjednoczonych.

Za jakimi zwyczajami swojej drużyny tęsknisz najbardziej?

Za wszystkimi. Za gitarą. Za spotkaniami w kręgu.

Radomszczanie znają doskonale Twój talent aktorski. Jesteś niewątpliwie lokalną gwiazdą estrady. 
Myślisz czasem o powrocie na scenę czy marzysz raczej o karierze ekscentrycznego polityka?

Talent... To chyba za mocne słowa, po prostu robię co lubię, a odpowiadając na pytanie to chyba ani 
jedno ani drugie. Pierwsze ze względu na brak czasu a drugie… eh już Bismarck powiedział o polityce , 
że „gdyby ludzie wiedzieli jak się robi kiełbasę to by jej nie jedli” niech każdy zinterpretuje to według 
własnych potrzeb.

Jak Ci się mieszka w Łodzi? Lubisz to miasto?

Zdecydowanie tak inaczej by mnie tu nie przywiało! Choć nie ukrywam, że tęsknie za spokojem i 
„powietrzem” małego Radomska. Jednak jako życiowy Obieżyświat nie mam pojęcia gdzie mnie jeszcze 
w życiu zawieje.

Jakie jest Twoje największe marzenie?

Nie powiem bo jeszcze się nie spełni� ! A tak serio to staram się z marzeń robić cele a potem 
konsekwentnie je realizować co każdemu serdecznie polecam.

Gdybyś miał 2 min. na antenie TV przeznaczone na promocję 21RDH „Strzelcy”, to jakich słów byś użył?

Nie wiem czy w ogóle  używałbym słów jest tyle innych pięknych możliwości wyrażania się i promocji, 
że czasem nie trzeba nic mówić żeby wszystko powiedzieć.
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Jakie są Twoje plany wakacyjne?

Niestety taki komfort jak planowanie wakacji w dniu dzisiejszym jest dla mnie nie do zrobienia.

Opowiedz jakąś ciekawą anegdotkę ;) związaną z 21 RDH.

Lepiej nie bo po pierwsze bardzo byś się zarumienił a po drugie ten wywad nigdy by się nie 
ukazał.

W której epoce chciałbyś żyć i dlaczego? A może właśnie w czasach współczesnych doskonale 
się odnajdujesz i w swojej w wyobraźni nie wędrowałeś po odległych epokach?

Zdecydowanie w czasach szlacheckich w Polsce, jestem pasjonatem tamtej epoki.

Twoja ulubiona piosenka harcerska to…

O kurde… np. moi przyjaciele, sielanka o domu… Ojej to tak jak z tymi wyjazdami każda to 
inne wspomnienia wydarzenia nie da się chyba tak jednoznacznie tego określić.

Swego czasu byłeś „etatowym” bębniarzem hufca. A teraz? Masz czas na granie? Masz w ogóle 
jeszcze ten słynny bęben (czy jak to się tam zwie)?

Bęben mam czasem w niego walę jednak przypadkiem i kameralnie ostatnio wiozłem się za 
harmonijkę ustną i na razie ją bardziej męczę.

Co jest obecnie Twoją największa pasją?

Hm... Praca, studia, konie, muzyka… 

Czego się boisz  w życiu najbardziej?

Bezradności! Tego i chyba tylko tego! Momentu gdy wiesz, że nic nie możesz zrobić, że 
wszystko jest po za Twoją kontrolą tak tego się w życiu boję.

Kogo chcesz pozdrowić w tym numerze „Skaucika” ? ;D

Całą starą 21! 
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Wywiad przeprowadził:
dh. Krzysztof Pilarski z 21 RDH "Strzelcy"
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PoZdRoWienIA
Ja bym chciała pozdrowić Cośki, Barbarę, Staśkę, Serwera i Przeradzinkę ;)
Edzia 

Pozdrawiam tych wszystkich którzy oddali krew dla kacperka;) 
Kopara

Młody Wilk pozdrawia Bizona (niech wraca szybko do zdrowia), Melona i nową drużynową 22 
GZ. 
CIpek

pozdrawiam wariatkę Ksenię - Misiakowa  

Pozdrawiam wszystkie zuchy i zuchamanki, a szczególnie Szare Sowy :) aaa....Cipka i Bizona tez 
pozdrawiam :) 
              BOROWIKOWA

Pozdrawiam 56 i swoje przyboczne: Martę i Kasię. Dziękuje za ten rok wspólnej pracy :)

ja chciałem pozdrowić Klemęsa 17RDHs
Zosiek 

Gorace pozdrowienia dla głupiej Języny i stukniętej Wisni oraz wszystkich innych 
pomarańczowych potworzaków.... ORANGE FOREVER! XD  **** heh 
przesyła Anka K. 

SkaucikCzasopismo Hufca ZHP Radomsko
Redakcja:
pwd. Paweł Dudek
sam. Ilona Zemła
dh. Karolina Kołodziejska

skaucik@radomsko.zhp.pl

Dołącz do nas!

Konkurs
Niestety ze względu na brak zainteresowania (nikt nie przysłał nawet odpowiedzi!) 
konkursu tymczasowo nie będzie...




