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COFNĘLIŚMY CZAS...

J

ak obiecałyśmy w
poprzednim numerze – oto relacja z
wczorajszej gry historycznej. Za sprawą
Laboratorium Czasu, a
dokładniej mówiąc
Oboźnego Piotra
Kostrzewy chętni
harcerze przenieśli się
w czasy II wojny
światowej. W grze
terenowej uczestniczyło około 80 osób, a
ich głównym celem
było odbicie więźnia i
zebranie tajnej dokumentacji na sześciu
punktach. Patrolom
postawiono wiele
ciekawych zadań
takich jak: zwerbowanie nowego członka
brygady i przeprowadzenie krótkiego
szkolenia tzn. przekazanie genezy światowego skautingu, opatrzenie ran i unieruchomienie nogi,
przekazanie tajnej,

Zachód Słońca
20:58

Mały sabotaż w Przerwankach.

zaszyfrowanej
wiadomości Żydowi,
uporządkowanie infor-

macji od szaleńca, który
na skutek wybuchu
bomby doznał urazu
psychicznego, nadanie
komunikatu radiowego
otrzymanego przez
angielskich aliantów,
zerwanie pięciu flag
hitlerowskich. Jeśli
myślicie, że to wszystkie zadania jakie
czekały na harcerzy, to
jesteście w błędzie!!!
Patrole, przenosząc się
w czasy II wojny
światowej brały także
udział w małym sabotażu – wykonywały
ulotki propagandowe,
układały piosenki dotyczące historii powstania
harcerstwa, stworzyły
własny szyfr. Harcerze z
uśmiechem od ucha do
ucha aktywnie uczestniczyli w grze uzupełniając swoją wiedzę
historyczną.
MA
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Oto teksty piosenek, które powstały w czasie gry i trafiły do redakcji gazetki
obozowej - niestety nie znamy autorów.
„Polacy skauting szybko przyjęli,
z wojska nic nie odjęli.
Stolicą skautów miasto Lwów,
początki XX wieku Małkowski,
interesuje się skautingiem
CZŁOWIEKU !
Pierwszy zastęp gimnazjalny –
Zastęp Kruków Św. Anny.
Pierwsza tymczasowa próba
„Sokoła” we Lwowie,
dwa patrole plus ich Królowie
(...)”
„Jest Małkowski przed harcówką i
macha swoja główką,
straszna kara go spotkała,
w język polski książka cała.

Ref:
Szary, szary krzyż, szara lilijka.
Mądry facet to był z niego,
więc rozkręcił na całego,
w notatniku se zaznaczył.
Piękna Olga, żona jego,
też szalała na całego.
Rozkręciła bab drużynę,
patrząc wciąż na jego minę.
Ref:
Szary, szary krzyż, szara lilijka.
Powstawały krzyże różne,
były krótkie i podłużne.
Jeden był Lutosławskiego,
został aż do życia mego”.

Redakcja z góry przeprasza za ewentualne błędy – zmiany, co było spowodowane
trudnościami w rozczytaniu tajnie zaszyfrowanych tekstów piosenek.

MA
8. Cud Świata dokonał chyba 9. Cudu...
Druhowie opijając się Tymbarkami
znaleźli pod jednym z kapsli nic innego, jak
tylko tytuł naszej gazetki!

o

o
33 C

SOBOTA - 7 LIPCA
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29oC
NIEDZIELA - 8 LIPCA

o

27oC
PONIEDZIAŁEK - 9 LIPCA
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Z KRONIKI ZUCHA...
Zagubione dzieci z krainy Nibylandii
1 lipca 2012
Niekoniecznie wyspani,
ale pełni optymizmu, chęci
do zabawy i uśmiechu
wyruszyliśmy z samego
rana w podróż do Przerwanek. Po długiej podróży
rozpakowaliśmy się
w naszych nowych namiotach i rozpoczęła się nasza
wspaniała przygoda
w Nibylandii! Po
przydzieleniu sobie szafek
i posiłku, nastała noc. Nikt
nie mógł się doczekać
następnego dnia!
2 lipca 2012
Dziś, odbył się pierwszy
apel. Dowiedzieliśmy się,
że jesteśmy w krainie
Nibylandii. Co robiliśmy?

Budowaliśmy bramę,
robiliśmy zeribę, kalendarz i tablicę ogłoszeń.
Wieczorem, druh Piotr
sprawdził jak nazywają się
nasze szóstki i czytał
„Piotrusia Pana”.
4 lipca 2012
Dzisiaj po południu kąpaliśmy się w jeziorze. Była
wtedy godzina 17:00.
Budowaliśmy też zamki z
piasku. Było fajnie bo
graliśmy w piłkę wodną.
Piosenka szóstki „Brygada Dzwoneczka” (na
melodię piosenki „Tato z
wodolotem”):

„Powiedz czy lubisz
Nibyladię?
Czy wierzysz we wróżki i
ich magię?
Powiedz czy chcesz
w Przerwankach zostać?!
Bo ja na pewno tak!
Ref:
No bo Brygada Dzwoneczka
jest najlepsza z miasteczka.
Nieznane nam nieszczęścia i bunt.
Pięć zuchenek tu przybyło
z Rambo się zaprzyjaźniło.
Codziennie zdobywamy
nowy punkt.

MA
PIONIERKA PIONIERKA I PO PIONIERCE...
Pionierkowe budowle zostały dzisiaj sfotografowane, a już niedługo
odbędzie się głosowanie. Najlepsze prace zostaną nagrodzone w
kategoriach mała i duża pionierka oraz zdobnictwo, związane z
Laboratorium Czasu.
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ACH, JAK PRZYJEMNIE…

MG

Życie w zgrupowaniu płynie
przyjemnie i pracowicie. Jedni robią
stoły, żeby drudzy mieli przy czym
jeść. W osamotnieniu Komendant
stoły robił, robił, aż po wielkich
trudach pracę zakończył sukcesem.
Stoły są idealne, a jedzenie smakuje
przy nich lepiej niż gdzie indziej.
Pewnie dlatego, że robił je sam
Komendant.
Na plaży w blasku słońca, przy letnim
powiewie wiatru, na dziewczyny od
programu spływają najlepsze
pomysły, o których możecie się
dowiedzieć w Laboratorium Czasu
codziennie wieczorem. Plaża to
najlepsze źródło pomysłów dla

programowców.
Najlepsze pielęgniarki pod słońcem
zawsze na posterunku i zawsze chętne
do pomocy, opatrzą każdą ranę i
zaradzą na każdy bolący brzuszek. A
w wolnych chwilach, żeby nie tracić
czasu otwierają kółko koralikowe z
bardzo precyzyjną i ręczną robotą…
Nawet Oboźny zmęczony trudami
walki z kontenerem na śmieci czekał
tylko kiedy może odpocząć na
kanapie…
I tak sobie płynie miło i przyjemnie
czas w zgrupowaniu, każdy ma swoje
miejsce, w którym się spełnia i
odnajduje…

FESTIWAL „ZAKAZANE PIOSENKI”
We środę 11 lipca o godz. 20.00 w
Amfiteatrze odbędzie się Festiwal
„Zakazane Piosenki” Podczas tego
spotkania przenosić się będziemy do
wojennej Warszawy.
Wysłuchamy piosenki z dawnych lat i
sięgniemy pamięcią do walk,
niekoniecznie militarnych, w obronie
kraju. Na zgłoszenia czekają organi-

MG

zatorzy, czyli instruktorzy programowi, do wtorku 10 lipca do godz.
22.00.
Po zakończeniu festiwalu zapraszamy chętnych na projekcję filmu
„Zakazane Piosenki”.
Regulamin dostępny u organizatorów.
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