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WWSSTTĘĘPPNNIIAAKK

MMAAMMYY  PPAAŹŹDDZZIIEERRNNIIKK..  JJAAKK  CCOO  RROOKKUU  ZZAASSKKOOCCZZYYŁŁAA  NNAASS  ZZIIMMAA,,  TTYYMM  RRAAZZEEMM  JJEESSZZCCZZEE  BBAARRDDZZIIEEJJ,,  BBOO  
WW  PPOOPPRRZZEEDDNNIICCHH  LLAATTAACCHH  OO  TTEEJJ  PPOORRZZEE  NNIIEE  BBYYŁŁOO  JJEESSZZCCZZEE  ŚŚNNIIEEGGUU..  PPOORRAA  WWIIĘĘCC  ZZAAŁŁOOŻŻYYĆĆ  ZZIIMMOOWWEE  
BBUUTTYY,,  KKUURRTTKKĘĘ,,  CCZZAAPPKKĘĘ,,  SSZZAALLIIKK  II  RRĘĘKKAAWWIICCZZKKII  ;;))

PPAAŹŹDDZZIIEERRNNIIKK  OOBBFFIITTUUJJEE  WW  WWIIEELLEE  WWYYDDAARRZZEEŃŃ  HHAARRCCEERRSSKKIICCHH,,  WW  KKTTÓÓRRYYCCHH  MMOOŻŻEEMMYY  
UUCCZZEESSTTNNIICCZZYYĆĆ  NNIIEEZZAALLEEŻŻNNIIEE  OODD  PPOOGGOODDYY..  WW  NNAAJJBBLLIIŻŻSSZZYY  WWEEEEKKEENNDD  RRUUSSZZAA  KKUURRSS  
PPRRZZEEWWOODDNNIIKKÓÓWW  PPOO  HHIISSTTOORRYYCCZZNNEEJJ  ŚŚCCIIEEŻŻCCEE  DDYYDDAAKKTTYYCCZZNNEEJJ..  KKUURRSS  OO  TTYYLLEE  CCIIEEKKAAWWYY,,  ŻŻEE  DDZZIIĘĘKKII  
NNIIEEMMUU  UUCCZZEESSTTNNIICCYY  SSZZKKOOLLEENNIIAA  ZZYYSSKKAAJJĄĄ  NNOOWWĄĄ  WWIIEEDDZZĘĘ  PPRRZZYYDDAATTNNĄĄ  NNPP..  DDOO  OORRGGAANNIIZZOOWWAANNIIAA  
ZZBBIIÓÓRREEKK  DDLLAA  DDRRUUŻŻYYNNYY  BBĄĄDDŹŹ  ZZAASSTTĘĘPPUU..  CCOO  RRUUSSZZ  OODDBBYYWWAAJJĄĄ  SSIIĘĘ  KKOOLLEEJJNNEE  WWAARRSSZZTTAATTYY  
PPRRZZYYGGOOTTOOWWUUJJĄĄCCEE  DDOO  WWYYSSTTĘĘPPUU  NNAA  TTEEGGOORROOCCZZNNYYMM  OOPPAALL--UU..  AABBYY  NNIIEE  PPOODDAAWWAAĆĆ  TTUUTTAAJJ  ZZBBYYTT  
WWIIEELLUU  SSZZCCZZEEGGÓÓŁŁÓÓWW  OODDEEŚŚLLĘĘ  WWAASS  DDOO  FFEESSTTIIWWAALLOOWWEEJJ  SSTTRROONNYY  IINNTTEERRNNEETTOOWWEEJJ  ––  
WWWWWW..OOPPAALL..ZZHHPP..PPLL..  PPAAMMIIĘĘTTAAJJCCIIEE  TTEEŻŻ  OO  KKOONNKKUURRSSIIEE  EEKKOOLLOOGGIICCZZNNYYMM  ((IINNFFOO  NNAA  SSTTRROONNIIEE  
HHUUFFCCAA)),,  SSĄĄ  DDOO  WWYYGGRRAANNIIAA  FFAAJJNNEE  NNAAGGRROODDYY..

PPOODDOOBBNNIIEE  JJEESSTT  WW  TTYYMM  NNUUMMEERRZZEE  SSKKAAUUCCIIKKAA  ––  ZZNNAAJJDDZZIIEECCIIEE  TTUUTTAAJJ  MMNNÓÓSSTTWWOO  AATTRRAAKKCCJJII,,  
ZZAACCZZYYNNAAJJĄĄCC  OODD  SSOONNDDYY  NNAA  TTEEMMAATT  ZZLLOOTTUU  HHUUFFCCAA  AA  KKOOŃŃCCZZĄĄCC  NNAA  KKOONNKKUURRSSIIEE  ZZ  NNAAGGRROODDAAMMII..  
DDOO  ZZOOBBAACCZZEENNIIAA  ZZAA  MMIIEESSIIĄĄCC!!

PPWWDD..  PPAAWWEEŁŁ  DDUUDDEEKK



SPIS TREŚCI:
11..  DDoowwcciippyy
22..  SSoonnddaa  33..  AA  ccoo  ssiiee  nniiee  ddaa
44..  MMoottyywwaaccjjee
55..  KKoonnkkuurrss



SOND A
Jak oceniasz tegoroczny Zlot Hufca Radomsko?

Był to mój 8 z kolei Zlot Hufca. W tym roku pojechałam na niego jako drużynowa 
4 żeńskiej. Ciężko jest mi to oceniać z perspektywy całego zlotu, więc moja 

wypowiedź będzie raczej opisywała pion wędrowniczy. Jak wszyscy zauważyli w 
tym roku wędrownicy 'bawili się' w miasteczko św. Mikołaja. Jestem bardzo 

wymagającą osobą i dlatego powiem bez owijania w bawełnę, że mnie to 
wszystko nie bardzo bawiło. Było to dla mnie za mało wędrownicze. Brakowało 

mi nocnych i wyczerpujących wędrówek, ciorania się po lesie i śpiewania do 5-tej 
nad ranem. Drużyny skupiły się raczej w swoim towarzystwie. Jednak nie mogę 
powiedzieć, że nie podobało mi się nic. Bardzo fajnie zapamiętałam wędrowniczą 

dyskusję podczas omawiania ankiet, naukę tańca może to przez instruktora ;) 
)no i oczywiście apel końcowy. Do tej pory nie wierzę w to, że ten puchar, który 

stoi w moim pokoju naprawdę należy do nas. Było to dla nas ogromnym 
zaskoczeniem, chociaż gdzieś tam głęboko w środku miałam nadzieję, że ten zlot 
zapisze się w kolorze błękitnym, a to dzięki 5RDH, zuchom no i oczywiście 4ż :) 
Ale chyba najważniejsze jest to, że dziewczyny bawiły się dobrze bo to im miało 

się podobać a nie mi. Bo ja zawsze narzekam. Acha, korzystając z okazji 
pozdrawiam wszystkie śnieżynki, Hansa i Barszcza, która tak nas pozytywnie 

nakręcała.  

Basia Daros

Wesoło, miło, pozytywnie. 
sympatycznie, fantastyczne, 

śmiechowo, przebojowo, świetnie,
 wspaniale, niesamowicie, kapitalnie,

 bombowo, szałowo, odjazdowo, 
nadzwyczajnie, optymistycznie, 

mikołajowo, światecznie, zimowo.! :)

Karolina Majczak

Podczas tegorocznego zlotu 
fantastycznie

bawiłam się z moją gromadą,
pozdrawiam 13 GZ Cytrynowa 13!! 
oraz niespotykanym pomysłem było
 wesele na którym również bawiłam 

się przednio.
 Ogólnie stylizacja wędrowników była 

niezwykle pozytywna! 
I oczywiście wieczorny koncert 

zespołu "Cisza jak ta" 
- dla mnie zlot- ogólna bomba ;) 
Ale jak mówię ja byłam tylko z 
zuchami :D (zuchmankami) :D

  

OLA BILICZ



ZZlloott  HHuuffccaa  RRaaddoommsskkoo  uuwwaażżaamm  zzaa  ccaałłkkoowwiicciiee  uuddaannyy..  
BByyłł  oonn  ookkaazzjjąą  ddoo  wwyykkaazzaanniiaa  ssiięę  nnaasszząą  wwiieeddzząą  hhaarrcceerrsskkąą  ii  nniiee  ttyyllkkoo,,

  aa  wwsszzyyssttkkoo  ttoo  ww  kklliimmaacciiee  ddaawwnneeggoo  bbaaddeenn--ppoowweelllloowwsskkiieeggoo  sskkaauuttiinngguu..
  PPoowwrróótt  ddoo  kkoorrzzeennii  uuśśwwiiaaddoommiiłł  nnaamm,,  

żżee  ssttaannoowwiimmyy  cczzęęśśćć  hhiissttoorriiii  ii  kkoonnttyynnuuuujjeemmyy  ddzziieełłoo  BBii--PPii,,  
aa  ww  ttęę  nniieezzwwyykkłłąą  aattmmoossffeerręę  wwpprroowwaaddzziiłłyy  nnaass  pprrzzyyggoottoowwaannee  

ssttrroojjee  ssttyylliizzaaccyyjjnnee  oorraazz  zzaaddaanniiaa,,  kkttóórree  nnaa  nnaass  cczzeekkaałłyy..  
ZZlloott  HHuuffccaa  bbyyłł  rróówwnniieeżż  ookkaazzjjąą  ddoo  zzaacciieeśśnniieenniiaa  wwiięęzzii  ww  ddrruużżyynniiee,,

  ddoo  ppoozznnaanniiee  ssiieebbiiee  nnaawwzzaajjeemm  ii  ssppęęddzzeenniiaa  cczzaassuu  ww  mmiiłłeejj  aattmmoossffeerrzzee..
  CCiieekkaawwee  ggrryy  tteerreennoowwee  ppoozzwwoolliiłłyy  nnaamm  zzaabbłłyyssnnąąćć  wwiieeddzząązzaarróówwnnoo

nnaa  tteemmaatt  SSzzaarryycchh  SSzzeerreeggóóww  jjaakk  ii  pprrzzyyggóódd  JJaammeessaa  BBoonnddaa,,  
ccoo  nnaa  ppeewwnnoo  ssttaannoowwiiłłoo  cciieekkaawwyy  

eelleemmeenntt  rraajjdduu  ((sszzcczzeeggóóllnniiee,,  ggddyy  mmaa  ssiięę  ww  ddrruużżyynniiee  ssppeeccóóww  oodd  aaggeennttaa  000077  ;;))  ))..  
WWaarrttoo  rróówwnniieeżż  wwssppoommnniieećć  oo  iinntteerreessuujjąąccyycchh  zzaajjęęcciiaacchh  nnaa  ssttaanniiccyy  

ww  BBiiaałłyymm  BBrrzzeegguu--  kkaażżddyy  zznnaallaazzłł  ccoośś  ddllaa  ssiieebbiiee..  
NNiiee  mmooggęę  rróówwnniieeżż  ppoommiinnąąćć  ffaakkttuu,,  

żżee  mmoojjaa  ddrruużżyynnaa  zzaajjęęłłaa  zzaasszzcczzyyttnnee  ddrruuggiiee  mmiieejjssccee  
ww  ooggóóllnneejj  kkllaassyyffiikkaaccjjii  rraajjddoowweejj,,  ccoo  jjeesstt  kkoolleejjnnyymm  cczzyynnnniikkiieemm,,  

ddzziięękkii  kkttóórreemmuu  ZZlloott  uuwwaażżaamm  zzaa  wwssppaanniiaałłyy..  
PPooddssuummoowwuujjąącc--  śśwwiieettnniiee  ssiięę  bbaawwiilliiśśmmyy,,
ssppęęddzziilliiśśmmyy  cczzaass  zz  nniieezzwwyykkłłyymmii  lluuddźźmmii,,  

oobbyy  wwiięęcceejj  ttaakkiicchh  ZZlloottóóww  ::))

BBLLAANNKKAA  CCYYGGAANN
2266  DDHH  ""ŻŻyywwiioołłyy""

sam. Ilona Zemła

Drużynowa 77 DH "BUKI".
Jest stałą dzienniekarką "SKAUCIKA".
Na codzień uczennica I LO W Radomsku.



A co się nie da…
Chciałabym napisać to, co ostatnio mi przyszło do głowy. Często 
zastanawiam się nad sensem bycia harcerką. I najczęściej jest tak, że kiedy 
przychodzi moment załamania to spotykam tych ludzi, którzy tworzą ZHP i 
dodają mi oni energii do dalszej pracy. Ale są też tacy, dzięki którym 
odechciewa się czegokolwiek.
Uważam, że do ZHP trzeba mieć „powołanie”. Może to rozbawić, ale tak 
właśnie myślę. Nie każdy nadaje się do cioranek, całodziennych pieszych 
wycieczek, zapakowania w jeden plecak i wieczornych śpiewów przy 
ognisku. Są tacy, których można tego nauczyć, owszem. Można ludzi 
„zapalić” do harcerstwa. Zastanawia mnie najbardziej fakt, dlaczego ludzie 
wstępują do ZHP i nie odchodzą, pomimo tego, że są jak przysłowiowy wrzód 
na pewnej części ciała.
Po co być harcerzem, skoro wiesz, że nie chcesz? Jedno zepsute jabłko 
zatruwa całą skrzynkę! „Nie przyjdę na zbiórkę, bo odpadła mi podeszwa od 
buta”. A jak już przyjdzie na zbiórkę to nic nie zrobi. Nie pobawi się, kiedy 
inni się bawią, nie zaśpiewa, nie narysuje, kiedy drużynowy prosi. Na 
pytanie, czy aby na pewno nie chce wystąpić odpowiada, że nie. I tak koło 
się zatacza. Od jednej takiej osoby powiela się jej zachowanie. W ten sposób 
pojawia się brak integracji, najpierw w zastępie, później w drużynie.
ZHP powstało po to, żeby wychować młodego człowieka. Ciężko wychowywać, 
kiedy ci ludzie się „buntują”.
Na szczęście są też tacy, którzy motywują. Tu harcerstwo, tu szkoła (często 
matura), zajęcia pozalekcyjne, problemy w domu a i tak dają radę. 
Denerwują mnie ludzie, którzy tylko powtarzają, że nie mogą zrobić tego, czy 
owego bo dużo nauki albo zajęć. 
Patrząc na takich myślę sobie, że skoro oni mogą, to ja też. Nie ma rzeczy 
niemożliwych, są tylko trudne do zrobienia. Zawsze to powtarzam moim 
harcerzom. Póki jest chęć i zapał do pracy, to można góry przenosić.
I wiesz co? Zastanów się, co Ty robisz w ZHP. Czy jesteś takim zgniłym 
jabłkiem, czy może podnosisz na duchu ludzi na funkcjach? A może uważasz, 
że szary sznur oznacza taką „szarą myszkę” i do niczego Cię nie 
zobowiązuje?

sam. Karolina Kołodziejska
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