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CZARODZIEJKA Z TOMASZOWA

J

ak myślicie kto jest najważniejszy
na
obozie? Oboźny - nie
komendant bazy - nie. Kwatermistrz –
błąd! Pomyślcie kogo widzicie trzy razy
dziennie, na czyją łaskę lub gorszy
dzień jesteście zdani, kto zaspokoi wasz
prymitywny i najważniejszy instynkt.
Czyli głód! To nasza duma i wsparcie w
najgorszych momentach na obozie . To
osoba, o której dh. Komendant
pieszczotliwie mówi SZEFOWA, kim

jest ta gwiazda? Kim jest ten skarb
prawdziwy? To nasza P. Krysia, złoty
mistrz patelni, odznaczona srebrną
chochlą za wybitne dokonania na polu
walki. Pogromca harcerzy z zastępu
kuchennego
oraz pocieszenie
strapionych. Dietetyk Pudziana
i Gołoty, Ewy Minge i Wiśniewskiego
(przefarbował włosy na cześć jej
surówki z marchewki), to właśnie po
zjedzeniu jej specjalności – kotletów
ciąg dalszy na str. 2
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CZARODZIEJKA Z TOMASZOWA
z jaj, dziewczyny z zesp.
Jarzębina wymyśliły
„Koko koko, euro spoko”.
Wywiad z najsłynniejszą
mistrzynią kuchni
Krystyną Rapalską przeprowadził Piotr Gacki.
P.G.: Który to już obóz
nam Pani gotuje?
K.R.: Jedenasty.
A jak to się stało, że
zaczęła do nas Pani
przyjeżdżać?
Za przyczyną Roberta
Majewskiego
(komendant Szczepu „Nie”)
Coś bliżej…
Robert jako kierowca
często zatrzymywał się
w barze pod Tomaszowem Mazowieckim,
gdzie pracowała moja
córka, Ilona. Kiedyś
zapytał, czy nie zna

jakiejś kucharki, która by
pojechała gotować na
obóz harcerski. Moja
córka, powiedziała mi o
tym i się zgodziłam.
Z Tomaszowa aż Pani
do nas przyjeżdża?
Tak.
Lubi pani gotować dla
harcerzy?
Bardzo. BARDZO cieszę
się że im smakuje!
W domu też lubi pani
gotować?
Też , bardzo.
Naprawdę?
Zresztą wszystkie moje
dzieci są po szkole
gastronomicznej…
Jakie jest pani popisowe
danie?
Żurek!
Będziemy mieli okazję
spróbować?

Oczywiście…
…A wnuki jakie danie
najbardziej lubią
z kuchni babci?
Naleśniki.
Homara umiałaby pani
przyrządzić?
Jeśli tylko przywieziesz
Gacku, to zrobię…
Czego pani najbardziej
nie lubi u harcerzy?
Tego, jak się przepychają
w kolejkach.
(uwaga bo można dostać
burę! - przypis redakcji)
Pani Krysiu, życzymy
sobie widzieć Panią co
roku w naszej kuchni.
Dziękuję.
Dziękuję.

MA

PRZYGOTOWANIA
Redaktorzy obozowej gazetki byli
podczas ważnej chwili... Chyba
żaden zuch, zuchenka, harcerz i
harcerka nie wyobrażają sobie
apelu bez flagi a tym samym bez
masztu. Kadra Zgrupowania
dołożyła wszelkich starań aby
planowany na wieczór apel odbył
się bez żadnych zakłóceń.
Stawianie masztu wywołało wiele
emocji, które możecie

SPROSTOWANIE

Gacek

zaobserwować na zdjęciu
poniżej...

Bardzo przepraszamy za błąd w nazwisku
Patrycji Zawłockiej w poprzednim numerze.
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CZAS W LABORATORIUM...
2 lipca, późnym wieczorem,
otwarto Laboratorium Czasu,
które znajduje tuż obok stołówki.
W otwarciu uczestniczyły kadry
Waszych obozów. Wnętrze
Laboratorium wypełnione jest
mnóstwem tajemniczych

AWARIA STULECIA....
Zastanawialiście się dlaczego od
rana nie możecie wejść do
łazienki? Nie możecie umyć
menażki? Używać wody bieżącej,
a na drzwiach łazienki straszy
napis „NIECZYNNE”???
Redakcja odkryła już tę
tajemnicę...
W drugim dniu walki, po zużyciu
wielu opakowań Kreta,
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zegarów. To miejsce, które może
wywoływać wspomnienia, ale
oprócz przenoszenia w przeszłość,
może ukazać przyszłość - jeśli
tylko tego zapragniesz. Nigdy nie
wiesz, co się tam wydarzy...

MA

wyniesieniu niezliczonych wiader
ścieków, nieustannie ciężkiej
pracy od świtu do zmierzchu,
zarówno Komendanta bazy jak i
innych „chętnych” do pomocy,
znaleziono jej przyczynę.
Wszystkiemu winna jest rura, a
właściwie fundamenty które ją
zgniotły.

ZAPRASZAMY UCZESTNIKÓW OBOZÓW DO WSPÓŁPRACY.
CZEKAMY NA CIEKAWE I ŚMIESZNE ARTYKUŁY.
DLA AKTYWNYCH PRZEWIDZIANE ATRAKCYJNE NAGRODY.
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FLAGA NA MASZT
Tradycji stało się zadość, jak co
roku obóz rozpoczęto uroczystym
apelem, podczas którego na maszt
wciągnięto flagę i odśpiewano
h y m n
harcerski.
O b o z y
przybyłe na
apel, po raz
pierwszy
zameldowały się w
B a z i e .
Swoją obecnością zaszczycił nas
również mieszkaniec pobliskiej
wsi (wraz ze swoim koniem),
który niespodziewanie przejechał
przez plac apelowy, by odebrać
obiecane mu zlewki. Na apelu
pojawił się także Szalony
Naukowiec, wraz ze swoim
wehikułem czasu, który przeniósł
wszystkich na ognisko. Do

ukończenia maszyny potrzebne
były trybiki, znajdujące się
w posiadaniu każdego obozu. Po
zaprezentowaniu swojego obozu,
jego przedstawiciel
umieszczał swój trybik w
wehikule czasu, dzięki
czemu można było go
ponownie uruchomić. Jak
s ą d z i m y, w ł ą c z e n i e
wehikułu przeniosło nas w
czasie, bo poznaliśmy
nowe oblicze naszego
Naukowca.
Ognisko przebiegało w
atmosferze wesołej i świetnej
zabawy. Jak na każdym, i na tym,
nie zabrakło śpiewów i pląsów.
Wspólna zabawa zakończyła się
odśpiewaniem bratniego słowa i
przekazaniem iskierki, po czym
wszyscy rozeszli się do swoich
obozów.

PIONIERKA – KONKURS
Uwaga, uwaga!!! Kadra bazy ogłasza konkurs na najlepszą pionierkę w
kategoriach: duża i mała pionierka oraz zdobnictwo, a dodatkowe punkty
przewidziane są za nawiązanie do tematyki „Laboratorium czasu”.
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