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Mamy konkurencyjne czasopismo ;) I pewnie stąd wzięły się opóźnienia z 
wydaniem Skaucika. Ale, ale - wydanie na listopad w końcu się ukazuje!

W numerze znajdziecie m.in. rozwiązanie konkursu. Przyszło ponad 20 
odpowiedzi i nasz maszyna losująca ledwo co mieszała karteczki z imionami 
osób, które wzięły udział w konkursie. O tym kto wygrał dowiecie się ze strony 5.

W następnym numerze startujemy już z nową szatą graficzną. Cały czas 
czekamy też na Wasze artykuły :)

Redakcja



SPIS TREŚCI:
11..  WWsstteepp
22..  SSoonnddaa  ii  hhoorroosskkoopp  33..  KKssiizzkkaa  zzaa  kkssiiaazzkkee  --  kkookkuurrss
44..  TTrroocchhee  zz  ggaawweeddyy
55..  DDrruuzzyynnaa
66..  PPoozzddrroowwiieeiiaa  ii  ooggłłoosszzeeiiaa

SONDA:
Jeżeli Mikołaj spełniłby Twoje dwa życzenia harcerskie  o co byś go poprosił/a?

Najbardziej pragnęłabym chyba przyjaźni 
nie tylko w mojej, ale i każdej drużynie 

harcerskiej. Sądzę, że to na niej powinna 
opierać się każda drużyna, a w dzisiejszym 

świecie bardzo trudno o wzajemne 
braterstwo, zaufanie. Gdybym mogła 

spełnić jeszcze jedno życzenie, 
chciałabym, by dla żadnego harcerza 

przynależność do ZHP już nigdy nie była 
wstydem.

Emilka 14 DSH

o złotą rybkę i zaczarowany ołówek - MAJCZAKOWA

Po pierwsze chciałabym dostać od 
Mikołaja "stopień przewodnika" za free
I chciałabym być DziKa.  
                                               Biliczowa



Komenda Hufca:
 Wielkie zamieszanie,
 jednak postarajcie 

się zrelaksować nikt nie mówił, 
że będzie łatwo. 
napijcie się kawy, 
albo pośpiewajcie.

A razem osiągniecie wiele.

DDrruużżyynnoowwii::
PPrrzzeedd  WWaammii  dduużżoo  pprraaccyy  
lliissttooppaadd  ttoo  cciięężżkkii  mmiieessiiąącc

  aallee  ggwwiiaazzddyy  mmóówwiiąą,,
  nnaa  ppoocczząąttkkuu  ggrruuddnniiaa  wwsszzyyssttkkoo  

zzoossttaanniiee  wwyynnaaggrrooddzzoonnee..  
WWaarr ttoo  jjeeddnnaakk  ppoommyyśślleećć  

oo  jjaakkiieejjśś  rroozzrryywwccee  ww  ggrruuddnniiuu..
CCiieesszzcciiee  ssiięę  zz  żżyycciiaa  

HHaarrcceerrzzee::
BBaarrddzzoo  ddoobbrraa  aauurraa  nnaadd  
wwaasszzyymmii  ggwwiiaazzddaammii..
WW  ttyymm  mmiieessiiąąccuu  cczzaakkaa  

wwaass  nniieessaammoowwiittee  
nniieessppooddzziiaannkkii..

PPoozznnaacciiee  wwiieellee  oowwyycchh  
oossóóbb..  NNiiee  zzmmaarrnnuujjcciiee  tteejj  

sszzaannssyy,,  

Radomszczanin:
W tym miesiącu 

harcerze naciągną 
wasz budżet domowy.
Ale nie odczujecie tego 

aż tak bardzo. Może 
się zdarzyć,

pod koniec miesiąca 
kilka nieprzespanych 



sam. Ilona Zemła

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

Macie w domu książki, które przeczytaliście i zalegają Wam na półce? 
Możecie je oddać do biblioteki i wziąć sobie w zamian coś innego!

Często mamy w domu książki, które już dawno przeczytaliśmy i zajmują 
nam tylko miejsce. Szkoda jednak wyrzucić je na śmietnik. Możecie więc 
takie książki oddać do biblioteki (ul. Narutowicza). Na pewno komuś się 
przyda! :) Cały czas trwa bowiem akcja polegająca na wymienianiu się 
książkami.

Wcale nie trzeba oddawać do biblioteki jakiejś książki aby za darmo 
wziąć sobie taką, którą ktoś inny wcześniej oddał. Po przeczytaniu takiej 
pozycji możemy ją znów zanieść do biblioteki lub odstawić na swoją półkę. 
Każda książka ma wklejkę, która informauje o tym, że znalazła się ona w 
naszych rękach dzięki książkowej akcji.

Uwaga, aby oddać lub wziąć sobie jakąś książkę nie idziemy do 
wypożyczalni ;) W budynku biblioteki, dokładniej na korytarzu leżą 
skrzynie gdzie należy wrzucić książkę od siebie bądź wybrać sobie coś 
fajnego :) Co jakiś czas panie bibliotekarki wklejają tylko informację do 
nowooddanych książek.

A teraz sprawdźcie czy nie macie coś zbędnego na półkach ;) Oddawanie 
książek możecie zorganizować sobie razem z całą drużyną w bibliotece. 
Dzięki temu, że każdy przyniesie coś ze sobą będzie mieć jeszcze większy 
wybór :)

KKssiiąążżkkaa  zzaa  KKssiiąążżkkęę



Trochę z gawędy…

Było sobie trzech harcerzy. Jaś, Krzyś i Staś. Ich przygoda z harcerstwem zaczęła się już w zuchach, 
kiedy to przyszli na pierwszą zbiórkę w wieku 9 lat. Wszyscy w jednej szóstce, a szóstkowym był Krzyś. 
Kiedy przeszli do harcerzy, zastępowym został Jaś. Po 7 latach spędzonych na zabawach i wygłupach, 
grach terenowych i śpiewaniu piosenek przyszła pora na przejście do poważniejszej drużyny, jaką była 
drużyna wędrownicza. Mieli już po szesnaście lat i ogromny zapał do pracy w ZHP. 
Niestety, jak to czasami się zdarza, ich drużyna nie była zgrana. Na zbiórkę raz przyszło 16 osób, a 
innym razem 3. Po jakimś czasie drużynę zawieszono. Jaś, Krzyś i Staś nie wyobrażali sobie 
funkcjonowania w innym środowisku, dlatego starali się odbudować to, na czym im tak bardzo zależało. 
Ludzie jednak stracili chęć do wspólnej pracy i drużynę rozwiązano.
Każdy z chłopców poszedł w swoją stronę. Jedyną osobą, która pamiętała, o tym, że raz skautem, to całe 
życie skautem okazał się Stasiu. Chłopcy zgadali się na „naszej-klasie” i umówili na spotkanie.  
Zmiany, jakie zaszły w ich osobowościach były ogromne. Chłopaki, kiedyś przyjaciele, teraz nie mieli już 
wspólnych tematów. Staś bardzo chciał reaktywować drużynę, miał mnóstwo pomysłów i zapał.  Koledzy 
nie podzielali jego entuzjazmu, jednak przez sentyment przyłączyli się do akcji.
Zaczęły się telefony, rozmowy i spotkania ze „starą ekipą”. Ludzie nie pałali taką radością, ale przyszli 
na tą jedną zbiórkę. 
I udało się. Po pierwszej zbiórce odbywały się kolejne, otworzono okres próbny, pokazały się nowe 
twarze.

Jednak to ciągle nie było to, o czym marzył Staś. Chciał drużynę z prawdziwego zdarzenia, chciał 
stworzyć grupę ludzi, którzy wspierali by się zawsze, kiedy będą tego potrzebować. Zorganizował rajd, 
nie pomogło. Organizował biwaki i zbiórki – nie pomogły. Stosował różne metody, jednak nie udało mu 
się przenieść swoich ambicji na pozostałych członków drużyny.

Pewnego dnia okazało się, że Krzysiek jest poważnie chory. Lekarze już nie dawali szans na to, że 
wyzdrowieje. Koledzy z drużyny oczywiście odwiedzali go w szpitalu, a potem w domu.  Stasiek 
postanowił, że zorganizuje coś, żeby wesprzeć kolegę, chociaż psychicznie.
Zajął się organizacją zbiórki, chciał wszystko zrobić sam, ale pomyślał, że może tym razem ludzie nie 
będą się migać od pracy. Rozdzielił zadania, jedna osoba miała zająć się jedzeniem, ktoś inny harcówką, 
żeby Krzysiek się nie przeziębił. Znaleźli się nawet chętni do zrobienia świeczkowiska. Mieli prawdziwą 
motywację, każdy się starał.

Kiedy Krzysiek zmarł, wszystko wróciło do starych czasów i drużyna znów funkcjonowała jak dawniej…

sam. Karolina Kołodziejska



CCoo  ttoo  zzaa  ddrruużżyynnaa??
KKttoo  nnoossii  ttaakkiiee  bbaarrwwyy??

CCzzyyjj  ttoo  ddrruużżyynnoowwyy??

Na te i inne pytania dotyczące naszych drużyn, gromad, kręgów 
instruktorskich znajdziecie odpowiedź w najnowszym cyklu 

Skaucikowych artykułów: 

2222  DDHH  jjeesstt  ddrruużżyynnaa  
ddzziiaałłaajjąąccąą  nnaa  tteerreenniiee  
KKiieettlliinnaa..  
PPoowwssttaałłaa  2222  mmaarrccaa  22000077  
rrookkuu..  BBaarrwwaammii  ddrruużżyynnyy  
ssąą  kkoolloorryy  żżóółłttyy  oorraazz  
zziieelloonnyy..  NNaazzwwaa  ppoocchhooddzzii  
oodd  ppłłyynnąącceeggoo  nniieeggddyyśś  
pprrzzeezz  mmiieejjssccoowwoośśćć  
ssttrruummiieenniiaa  OOlleessiiee..  

PPiieerrwwsszząą  ddrruużżyynnoowwąą  
2222  DDHH  bbyyłłaa  ddhh..  AAlliinnaa  
WWooźźnniiaakk..
  WW  rrookkuu  22000099  ggrraannaattoowwyy  
sszznnuurr  oottrrzzyymmaałłaa  ssaamm..  
MMoonniikkaa  KKaammiińńsskkaa..
  WW  ddrruużżyynniiee  ddzziiaałłaajjąą  33  
zzaassttęęppyy,,  ddwwaa  żżeeńńsskkiiee  --  
SSttrruummiieenniiee  ii  PPrroommiieenniiee,,  
oorraazz  mmęęsskkii  ŹŹrróóddłłaa..  WW  
sskkłłaadd  rraaddyy  ddrruużżyynnyy  
wwcchhooddzząą::  
ddrruużżyynnoowwaa  ––  MMoonniikkaa  
KKaammiińńsskkaa,,  pprrzzyybboocczznnaa  ––  
NNaattaalliiaa  MMaalliinnoowwsskkaa,,  
zzaassttęęppoowwii  ––  PPaauulliinnaa  
KKoowwaallcczzyykk,,  PPaauulliinnaa  
PPiieecchhoowwiicczz,,
  AAddaamm  ŚŚllęęzzaakk  oorraazz  
sskkaarrbbnniikk  ddrruużżyynnyy  ––  
PPaauulliinnaa  DDąąbbrroowwsskkaa..

Zaczniemy od być może mało znanej drużyny – 22 DH Olesia.



SKAUCIK
Czasopismo Hufca ZHP RADOMSKO

OOGGŁŁOOSSZZEENNIIAA  &&  PPOOZZDDRROOWWIIEENNIIAA

Miś Esbankuś pozdrawia Druha 
Opala :)
Przepiórka

Pozdrowienia dla Pinkiego i 
Manchastera:)
Przemek z Wodnej




