
Skaucik

W czerwcowym numerze przeczytacie wywiad z Najlepszymi
Drużynowymi Hufca Radomsko. Poczytacie sznaucera.zhp.pl,
dowiecie się o konkursie fotograficznym.

Nadal czekamy na Wasze opinie, i zapraszamy do współpracy.

Nareszcie wakacje, Redakcja SKAUCIKA robi dwumiesięczną
przerwę, ale obiecujemy wrócić we wrześniu. Mamy nadzieje, 
że
wtedy czasopismo będzie nieco "grubsze", bo wypełnicie je 
swoimi
wspomnieniami z wakacji.
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ssaamm..  KKaarroolliinnaa  KKoołłooddzziieejjsskkaa
Najlepsza drużynowa Hufca Radomsko 

roku 2008/2009

sam. Karolina Kołodziejska pełni 
funkcję drużynowej 

XII DH „Zodiak”. Jest to samodzielna 
drużyna działająca

 na terenie Kodręba. 

NAJLEPSZE Z NAJLEPSZYCH



1. Co czułaś, gdy wyczytywano Twoje nazwisko w rozkazie?

Zdziwienie… No i strach, że zaraz będę musiała wyjść i się pomylę z 
występowaniem.

2. Jakich działań w tym roku harcerskim podjęłaś się ze swoją drużyną?

Hmn… Z tych najważniejszych i najbardziej chyba liczących się to mieliśmy 
kilka zbiórek w MDPS w Radomsku, wzięliśmy udział w Rajdzie Hufca i 
Opalu… Zorganizowaliśmy z 3WDH Zimowiska, a teraz szykujemy się na obóz 
z Hubalczykami.

3. Jak pracuje Ci się z drużyną?

Zależy, ile osób przyjdzie na zbiórkę. W drużynie jest duży przedział wiekowy, 
więc wiadomo, że inaczej rozmawiam ze starszymi, a inaczej z młodszymi. 
Myślę, że dogadujemy się dobrze, ale nie twierdzę, że nigdy nie ma problemów.

4. Jakie dałabyś rady innym drużynowym?

Na pierwszym miejscu zawsze stawiać dobro ludzi z drużyny a nie wygrany 
rajd, czy festiwal.

5. Jakie są Twoje plany na przyszłość związane z drużyną?

Póki co mam dużo pomysłów na dalsze działanie drużyny, ale to takie raczej 
wewnątrz drużyny. Bardzo chciałabym, żeby było nas więcej… Jak już 
wszystkie pomysły wykorzystam to zacznę się rozglądać za moim następcą na 
funkcji drużynowego.



ssaamm..  PPaattrryyccjjaa  BBoorroowwiikk
Najlepsza drużynowa Hufca Radomsko

roku 2008/2009

sam. Patrycja Borowik
 od  lat jest harcerką i zasila 

szeregi 
XVI Szczepu Hubalczyków. 

Obecnie pełni funkcję drużynowej 
24 RDH „Leliwa”

1.Co czułaś, gdy wyczytywano Twoje nazwisko w rozkazie?

              Co czułam…Przede wszystkim zaskoczenie. Szczerze mówiąc liczyłam 
na nagrodę dla dobrej drużynowej, bo trochę w tym roku u nas się dzieło i 
wiedziałam, że ludzie z hufca to widzą, ale nie przypuszczałam nawet że komuś 
może wpaść do głowy pomysł nazwania mnie „naj”. Później pojawiło się coś w 
rodzaju 
zadowolenia - trudno nie czuć czegoś takiego w podobnej chwili i jeszcze 
jedno – strach, że wszyscy będą na nie patrzeć, a później wymagać cudów no bo 
jako najlepsza musisz wiedzieć to, umieć to i robić to, a to jednak nie zawsze 
prawda bo nie ma ludzi idealnych i właśnie dlatego u nas w hufcu wybiera się 
dwie najlepsze drużynowe, które w jakiś sposób się powinny uzupełniać.

2. Jakich działań w tym roku harcerskim podjęłaś się ze swoją drużyną?

              Ten rok był dla nas czasem zmian. Zmiana komendanta, drużynowych. 
Ogólnie miesiące były typowe, takie jak u innych drużyn, tylko z różnymi 
efektami. Zacznijmy od zlotu na którym wywalczyliśmy 2 miejsce. Później Opal 
i cudem oraz cudownie wyśpiewane 1 miejsce, przygotowania imprez i 
wyjazdów. Itp. Nasze działania były bardziej wewnętrzne- uporządkowanie 
zasad działalności naszej drużyny, wielopoziomowej i koedukacyjnej, która 
składa się z pięciu zastępów dające pole do popisu dla osób „lubiących 
sprzątać”. Od jakiegoś czasu współpracujemy z drużyna NS- chabrowitki, z 
którą miło spędzamy czas na zbiórkach, imprezach wyjazdach, jesteśmy w 
trakcie pomocy w przygotowaniach miejskich obchodów okazji 70 rocznicy 
wybuchu II wojny światowej, a także w trakcie odnowy szlaku turystycznego 
majora Hubala. To tylko część, mała część która właśnie wpadła mi do głowy:)



3. Jak pracuje Ci się z drużyną?

           Praca z 24 RDH jest spełnieniem jednego z wielu mich marzeń. Zostałam 
wychowywana w tej drużynie dlatego cieszę się że mogę czuć coś więcej niż 
tylko sentyment do liczby 24. wiadomo, że nie zawsze jest lekko, bywają ciężkie 
momenty, ale i tak nawet w tym najtrudniejszym nie zamieniłabym jej na żadną 
inną.

4. Jakie dałabyś rady innym drużynowym?

           Inni drużynowi teraz apeluje do Nas. Nie zapomnijmy nigdy o założeniach 
naszego twórcy, czyli o systemie małych grup. Można spokojnie działać w 
większej drużynie bez zapominania o najważniejszym czyli o zastępach. Nie 
róbmy ze swoich harcerzy „dzieciaków” dajmy się im wykazać a nawet nie 
przypuszczacie jak bardzo oni Nas kiedyś mogą zaskoczyć:) 
          Korzystajmy z kursów i szkoleń, bo żeby uczyć innych sami musimy być 
wyszkoleni.

5. Jakie są Twoje plany na przyszłość związane z drużyną?

Mam marzenie, to jedno z wielu, żeby zabrać moich ludzi na obóz zagraniczny, 
zorganizować im dwutygodniową fantastyczną harcerską imprezę. Żebyśmy 
skorzystali z możliwości jakie daje nam Scouting. Wyszkolić jak największą 
ilość kadry i jeszcze jedno- doprowadzić klimat 24 do tego sprzed min. 5 lat, gdy 
ja wstąpiłam i moim drużynowym był Kopara. To byłoby dla mnie najważniejsze.



SZNAUCEREK.ZHP.PL
Kilka słów wstępu…

Informacje zawarte w tym artykule mają charakter czysto humorystyczny, 
dlatego też proszę nie traktować poważnie tego, co tu zaraz przeczytacie. Mam 
nadzieję, że nikogo nie zaboli informacja na jego temat, wręcz przeciwnie – 
potraktujecie to jako dobry żart. :)

U la la…
Adam Ł. znany druh z pewnej drużyny, noszący czarne barwy 

opublikował takie zdjęcie !
 Widać na nim, jak obściskuje się z jakąś niewiastą. Kim Ona 

może być?! 
Dotarły do nas informacje, że ów dziewczyna to Karolina Ś. 

pseudonim „Śliwka”, nosząca zielony sznur i błękitne barwy. 
Co wyrośnie z tego związku??? Jaki będzie finał? 

Do redakcji dotarły informacje, że Adasia i Karolinkę można 
spotkać przy Lidlu,

 kiedy to jeżdżą razem na rolkach ! 
Czy wspólne szaleństwo czterech kółek 

skończy się oficjalnym związkiem…? To się jeszcze okaże !

Całkiem inna historia
Uwaga! Pilnie poszukiwany mąż dla prześlicznej druhenki ! Piękna, inteligentna,
 z poczuciem humoru, sympatyczna, miła a przede wszystkim ma niepowtarzalne, 

zielone oczy.
 Druhenka niedawno złapała ślubny welon, publikując zdjęcie z tą zdobyczą. 

Każdy potencjalny kandydat na męża proszony jest o przesłanie CV,
 list motywacyjny i 2 zdjęcia (twarzy i całej sylwetki) 

można wysyłać na adres szukameza@gmail.com . 
Wiek nie gra żadnej roli, jeśli chodzi o tak wspaniałą kobietę. 

Chętnych jest naprawdę wielu, więc do dzieła !

MAMY NOWE PARY !

W naszym hufcu często można spotkać „harcerskie” pary. 
Tym razem ZHP połączyło kolejnych szczęśliwców. 
Środowiska lubią się mieszać… Mamy kilka przykładów 
związków z różnymi barwami. Pyza i Grzyb, Dudi i Ilona. 
Do takiego zacnego grona dołączyli… Barbara D. oraz Mateusz S. pseudonim „Sowa”,
                        a także Seweryn G. pseudonim „Serwer” i Ola W. pseudonim „Waszka”. 
                                               Informacje te są potwierdzone. Posiadamy nawet zdjęcia, 
                                               które udowodnią słuszność naszych słów. 



Piąta woda po kisielu…
Łukasz R. pseudonim „Placek” spotyka się z niejaką Moniką… 
Tomasz T. pseudonim „Łomiarz” wdał się w romans ze znaną z 
powodu magicznego głosu Katarzyną H. Na Święcie Hufca 
Marcelina P. pseudonim „Moli” pokazała się z tajemniczym, 
przystojnym druhem… Co to za znajomość? Norbert D. pseudonim 
„Norbi” zmienił fryzurę, a przy tym dziewczynę. Ciekawe…

XV „Błękitny” Szczep Drużyn Środowiskowych w Radomsku ogłasza 
konkurs fotograficzny p.t. „Harcerska przygoda”. Czekamy na Wasze 

zdjęcia ze zbiórek,biwaków, rajdów, obozów i codziennej pracy 
harcerskiej.  

Regulamin  konkursu:  

   1. Konkurs trwa od 01.07.2009 do 30 września 2009.
   2. Uczestnikiem konkursu może być każdy zuch, harcerz, 
wędrownik, instruktor Hufca Radomsko.
   3. Każdy uczestnik może przesłać maksymalnie 5 zdjęć o formacie 
13*18. Inne formaty zdjęć nie będą brały udziału w konkursie, ale 
mogą być dopuszczone do udziału w wystawie.
   4. Przesłane zdjęcia muszą być autorstwa uczestnika konkursu.
   5. Zdjęcia na konkurs przyjmowane będą w siedzibie Komendy 
Hufca w sekretariacie w nieprzekraczalnym terminie 30.09 do 
godziny 13.00.
   6. Przesłane zdjęcia i informacje o uczestnikach zostaną 
wystawione w Muzeum Regionalnym w Radomsku lub Harcówce 
Hufca
   7. XV BSZ zapewnia nagrody dla zwycięzców i wyróżnionych.
   8. Wręczenie nagród odbędzie się w Muzeum Regionalnym w 
Radomsku lub Harcówce Hufca
   9. Wszystkie nagrodzone prace będą brały udział w wystawie
  10. XV BSZ zastrzega sobie prawo wyboru zdjęć na wystawę z prac 
nie nagrodzonych.
  11. Udział w konkursie oznacza zaakceptowanie tego regulaminu.



PPooZZddRRooWWiiEEnnIIAA
;d pozdrowienia 

zieloniaste 
dla Landryna z 

21RDH"Strzelcy"
 i 

Hubalcztyyyków. 
Stacha :):) 

Ja chciałam pozdrowić wszystkiech
 uczestników Kursu zastępowych

 oraz kadre kursu:)
xD

Ja chciałbym podziekować 
wszystkim którzy przyczynili 

się do zbiórki krwi dla 
Kacperka bo dzięki Wam jego 
serduszko dalej bije buziaki 

pozdrawiam 
 Kopara

REDAKCJA:

pwd. Paweł Dudek

sam. Ilona Zemła

sam. Karolina Kołodziejska

Dołącz do Nas! Pisz do skaucik@radomsko.zhp.pl

Pozdrawiam Kadre Kursu Zastępowych

i Dudka Ufoludka

Pani Frauuuu :D

Pozdrawiam Ilonkę 
Paweł 

"Chcę pozdrowić Jokera od -
 ZIEMNIAKÓW!"
I ZUCHY  CYTRYNOWE 
I GIBOLA 
biliczowa 

ccaałłyy  xxll  sszzcczzeepp  
ii  MMiissiiaakkoowwąą  ii  SSiiuussiioorrkkaa  

                            MMIILLEENNAA

pozdrawiam pomarańczowego brata Sąsiada! - 
Misiakowa  




