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ROZPOCZĘCIE KOLONII W KRAINIE NIBYLANDII...

W

czwartkowy wieczór na
obozie zuchowym w
Krainie zagubionych dzieci z
Nibylandii odbyło się uroczyste
otwarcie kolonii. A my, jako goście,
również w nich uczestniczyłyśmy.
Część oficjalna rozpoczęła się
wciągnieciem banderki oraz
odśpiewaniem hymnu zuchowego.
Zaraz po tym, prezentowała się
każda z szóstek. Poznałyśmy ich
obrzędowość, okrzyki i piosenki.
Częścią przedstawienia były także
pokazy sztuki walki na miecze z
piratami – oczywiście nie było ofiar
w zuchach J
. Dopełnieniem

otwarcia kolonii były wspólne pląsy,
które niezwykle podobały się zarówno
zuchom, jak i nam, gościom. Na
zakończenie ustawieni w kręgu
przekazaliśmy sobie iskierkę.
MA
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SOBOTA - 7 LIPCA
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NIEDZIELA - 8 LIPCA
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PRACA WRE ...
Kolejny dzień pobytu w
Przerwankach, a praca wre.
Jeszcze trochę i pionierka
dobiegnie końca. Harcerze
kończą budowę swoich
o b o z o w i s k . Wy s t a r c z y
przespacerować się po lesie, żeby
zobaczyć jak między drzewami
powoli rosną bramy. Już niedługo,
przy każdej, przywita nas
wartownik. Uczestnicy obozu
przybijają ostatnie gwoździe.
Powstają prycze, półki, stoły. Jest
jeden obóz który ma dość
niekonwencjonalne „umeblowanie”. Mieszkańcy „Ósmego

MA

cudu świata” zbudowali ściankę
wspinaczkową, a w planach mają
– jak poinformował nas dh Paweł
Majkowski - stworzenie parku
linowego.

Z OSTATNIEJ CHWILI
O godzinie 15.00 rozpocznie się gra terenowa o tematyce historycznej,
którą poprowadzi druh oboźny Piotr Kostrzewa. Uczestników
zachęcamy do aktywnej zabawy... Na pewno miło spędzicie czas, a
pozostali będą mogli przeczytać relację w gazetce.

TROCHĘ O TRUDACH PIONIERKI OBOZOWEJ
Druhna Julia Grodzka z 5 DH Leśni (Terra Nova) napisała dla Was co nieco, właśnie o pionierce.

Każdy wie, że w namiocie trzeba
na czymś spać, gdzieś położyć
rzeczy itp. Ale prycze i półki nie
zrobią się same. No i się zaczyna.
Młotek, gwoździe, piła, siekiera i
mamy problem. Było trochę
wypadków: poodcinane i
poobijane palce, rozcięte nogi i
ręce. A poza tym, mnóstwo

złości, wysiłku i niecierpliwości.
Ale robota dobrze wykonana!
Dla tych, którzy nie wiedzą:
P RY C Z E W Y P L ATA J C I E
SAMI, bo większą satysfakcję
sprawi własna i luźna, niż dobra i
zrobiona przez kogoś innego.
Oby wasze siekiery nigdy się nie
stępiły!
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Malina – Anna Jastrzębska-Wysocka

Wspomnienia emerytowanej drużynowej

Opowieść wcale nie będzie
ornitologiczna. Wróbel to koleś z
mojej drużyny. Był wtedy w V
klasie, ale przerósł już wtedy
nawet rosłego oboźnego. Taki
rosły mężczyzna w rozmiarze
XXL i tyle co wagi, tyle
dobroduszności.
Byliśmy wtedy na obozie, nawet
niedaleko stąd, w Gancie koło
Piecek. Po obiedzie
przyszliśmy do
podobozu, ogłosiłam
półgodzinne L.B.,
rozdałam listy, które
nadeszły od rodzin i
poczłapałam do
kadrówki. Dzień był
upalny, my po grze
terenowej, zmęczenie
dało znać o sobie. Wdrapałam się
na pryczę, która tego roku była
szczególnie wysoko. Ułożyłam się
głową w stronę placu apelowego i
patrzyłam współczująco na
przechadzającego się w pełnym
umundurowaniu wartownika.
Poczułam senność, a powieki
zaczęły coraz częściej opadać.
I nagle straszny wrzask! Z namiotu
chłopców wyskoczył jak oparzony
Wróbel z okropnym krzykiem,
zaczął biegać po placu apelowym
trzymając ( O ZGROZO!), list z
domu, który wcześniej otrzymał
ode mnie. Włosy stanęły mi dęba

na głowie, bo pomyślałam, że na
pewno w domu Wróbla wydarzyła
się jakaś tragedia. W ułamku
sekundy oprzytomniałam,
zeskoczyłam z pryczy o mało nie
łamiąc sobie nogi. Na boso
wybiegłam z namiotu.
Wróbel wrzeszczał i z listem w
garści biegał dookoła podobozu.
Cała drużyna stała jak słupy soli z
otwartymi gębami,
obserwując biedaka.
Próbowałam go
g o n i ć , a l e
bezskutecznie.
Zmieniłam więc
kierunek i sam wpadł
mi w ręce. Złapałam
go za ramiona i jak
mogłam najsilniej
potrząsnęłam nim krzycząc
„Wróbel co się stało?” On spojrzał
na mnie, uśmiechnął się od ucha
do ucha i spokojnie z radością
oświadczył: „Druhno, papuga
zniosła jajko!”
Okazało się, że od kilku lat
hodował papugi faliste. Nie mógł
się doczekać potomstwa swoich
pupilek i właśnie teraz mama
napisała, że w gniazdku pojawiło
się jajko.
Ręce mi opadły i pomyślałam, że z
moją drużyną skończę na oddziale
kardiologicznym.
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KRZYŻÓWKA
1. Spotykają się przy nim
harcerze i harceki, zuchy i
zuchny.
2. „Biały orzeł to ......, słońce
radość głosi(...)”
3. Zaprojektował krzyż
harcerski.
4. Na harcerskim krzyżu - liść
laurowy i ......
1111

5. Założyciel skautingu.
6. Prawo i .......... harcerskie.
7. Tradycyjny symbol
harcerski, który ma początek
w morzu.
8. Służba na obozie harcerskim.
9. Jedna z trzech cnót.

1.
2.
3.

4.
5.

6.
7.
8.
9.

OGŁOSZENIA DROBNE
»
Kupię używane rury
kanalizacyjne do budowy
kroplówek.
Dh. Piguła
»
Potrzebny sprytny,
chudy harcerz na stanowisko nurka do przetykania rur kanalizacyjnych. Oferty proszę

składać do dh. Oboźnego.
»
Pilnie potrzebne wykwalifikowane położne
lub ewentualnie akuszerkę
z ręcznikami i gorącą
wodą, dh. Zaopatrzeniowiec lada dzień rodzi.

KONKURS Z JAJEM

Malina
Przypominamy, że
Laboratorium Czasu jest
otwarte dla kadr obozów
o każdej porze dnia i
nocy. Tym samym,
serdecznie zapraszamy
Was na wieczorne
pogaduchy przy kawie,
herbacie i słodkościach.

MG

Z ilu jaj przyrządza Pani Krysia kotlety jajeczne?
Odpowiedzi od całych zastępów prosimy przynosić do „Kurnika” do 7 lipca
do śniadania. Przewidziane nagrody z jajem.

Redakcja: Marlena Gacka, Anna Rowińska, Marta Fornalska.
Siedziba redakcji znajduje się w kurniku.

