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PIOSENKI JACKA KACZMARSKIEGO
W niedzielny wieczór
Laboratorium znów przeniosło
nas w czasie. Tym razem stało się
to za sprawą piosenek Jacka
Kaczmarskiego. Chętni
mogli dołączyć się do
śpiewanek i rozmów na
temat twórczości artysty.
Piosenki Kaczmarskiego
mają dawać do myślenia i
było to wczoraj doskonale widoczne. Wieczór
poezji trwałby pewnie i
do samego rana, gdyby
nie prowadzący – Iza i
Michał Łabudzcy,
którzy zdając
sobie sprawę z
ogromu pracy,
jaki czeka na
harcerzy w obozach, wyłuskiwali
z ich wypowiedzi
to, co najważniejsze – samą
kwintesencję.
Spotkanie skończyło się po
północy, wszyscy
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rozeszliśmy się do namiotów a w
głowie wciąż rozbrzmiewały słowa
Kaczmarskiego.
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PRZEŻYCIA Z WYSPY ROBINSON
Dziś w naszej gazetce chciałyśmy zaprezentować pierwszy odcinek opowiadania jednej z
harcerek z 7 DH Otwock, druhny Oliwii Fabińskiej. Kolejne części z cyklu „Przeżycia z
Wyspy Robinson” będziemy prezentować w kolejnych wydaniach.

Dzień pierwszy
Pewnego dnia poszłam po pracy pełna
optymizmu na wieczorne spotkanie ze
Stellą i Jenny. Wybiła godzina 20:00,
niespodziewanie dziewczyny
wbiegły i z uśmiechem na twarzy
oznajmiły mi że jutro wypływamy
wraz z Haną. Spakowałyśmy się i wyruszyłyśmy. Płynęłyśmy
już dwie godziny.
Świetny rejs dobre
jedzenie, obsługa,
zabawa była przednia.
Nagle, stojąc na
pokładzie, poczułyśmy wstrząs. Nie
wiedziałyśmy co się
dzieje. W tym momencie przez głowę
przeszło mi tysiąc
wspomnień.
Gdy lekko oprzytomniałam, zauważyłam, że się rozłączyłyśmy. Kilka
sekund po tym zdarzeniu poczułam
przeraźliwy dreszcz, gdy nagle
zobaczyłam, że moje stopy przykrywa
lodowata pokrywa wodna. Nie
musiałam długo czekać by woda
dotknęła mojej talii. W tym momencie
zorientowałam się, że dziewczyn nie
ma przy mnie. Stelle i Jenny
spostrzegłam na końcu korytarza, ale
po Hanie nie było ani śladu. To
ostatnie, co pamiętam ze statku.

Obudziłam się na plaży, słońce
świeciło mi w oczy i zdążyło poparzyć
plecy, czułam jak zimne fale uderzają
o brzeg i oblewają moje nogi. Z tego
co pamiętam, pierwsze o czym
pomyślałam to to, że żyję. Leczy gdy
minęło kilka minut moje myśli
krążyły tylko wokół kilku pytań:
Gdzie jestem? Czy
ktoś przeżył? Gdzie
są dziewczyny? Czy
coś im się stało i jak ja
się stąd wydostanę?
Postanowiłam iść
brzegiem plaży i
niedługo musiałam
czekać by kogoś
spotkać. Jenny i
Stella już biegły w
moją stronę. Teraz
gdy byłyśmy już we
t r z y, z a c z ę ł y ś m y
poszukiwania Hany, którą już na
statku straciłam z oczu. Nie jestem w
stanie określić ile przeszłyśmy, gdy
naszym oczom ukazała się ona.
Siedziała skulona i widać było, że jest
przerażona. Jej dłonie drżały, a na jej
twarzy można było tylko odczytać
jedno pytanie: Co ja tu robię? Jej
emocje razem z zachodzącym
słońcem coraz bardziej nam się
udzielały.
Lana - Oliwia Fabińska.
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WYCINEK PROROKA CODZIENNEGO
Kilka dni temu do bazy „Cyranka”
dotarli czarodzieje ze szkoły Magii
i Czarodziejstwa Hogwart.
Każdego dnia młodzi Czarodzieje
poznają nowe zaklęcia oraz
magiczne sztuczki. Po wczorajszej

lekcji czarów potrafią spowodować
eksplozję oraz wyczarować magiczne
zwierzęta. Zaklęciami wyczarowali
nam dobrą pogodę na dalsze dni.
Ritta S.

Z NOTATNIKA DRUHA ADAMA
Uwaga, uwaga! Druh Adam
Bętkowski (obóz 8 Cud
Świata) postanowił
sprawdzić się w roli
reportera. Do dzisiejszego
wydania przygotował dla nas
niezwykle krótki, ale
interesujący wywiad.

Zatytułował go „Obóz
Hogwart” (wywiad
przeprowadzony w Obozie
Szczepu Knieja – Gdańsk) oraz
podzielił się z nami swoimi
spostrzeżeniem w artykułach
„Nowa moda” i „Inwazja
Komarów”.

OBÓZ HOGWART
Adam Bętkowski: Czemu
„Harry Potter”?
Obóz Hogwart: Bo dzieci lubią
fantastykę i są zaangażowane w
zajęcia.

Czy każde dziecka ma różdżkę?
Każde dziecko ma swoją
niepowtarzalną różdżkę.
Jaki jest Wasz główny cel?
Poszukiwanie Kamienia
Filozoficznego.

NOWA MODA

INWAZJA KOMARÓW

8., 9., a teraz 10. cud świata.
Kolejna osoba znalazła pod
kapslem „Tymbarka” hasło „Carpe
Diem”. Wszyscy zaczeli
kolekcjonować kapsle. Kto
jeszcze znajdzie zobaczymy...

Komarów jest coraz więcej. Jak ich
uniknąć? Wejść na wartownię,
ponieważ tam nie gryzą. Komary
gryzą „przyziemnie”. Spraye
przestają działać. A czy wejście na
wartownię działa? Sami sprawdźcie!
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ZNAJDZIECIE NAS W INTERNECIE
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Przerwanki możecie znaleźć w internecie. Zarówno
na stronie internetowej przerwanki.pl jak i na
Facebooku: facebook.com/przerwanki

OPOWIEŚCI Z NARNII
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Podczas wakacji rodzeństwo - Łucja,
Zuzanna, Edmund i Piotr (Lucy, Susan,
Edmund, Peter) Pevensie odkrywają
magiczną krainę Narnię, do której dostać
się można przez drzwi zaczarowanej
szafy. W Narnii, pod wpływem uroku
rzuconego przez Białą Czarownicę, od
100 lat panuje nieustanna zima. Wszyscy
Narnijczycy czekają na powrót lwa
Aslana, który jako jedyny pokonać może
siły zła. Pomoże mu w tym rodzeństwo
Pevensie.
Jeśli chcielibyście zobaczyć Opowieści z Narnii zapraszamy we wtorek o godz. 20:30 na stołówkę.

FESTIWAL “ZAKAZANE PIOSENKI”
Przypominamy, że już w środę 11 lipca około
godziny 20:00 w Amfiteatrze rozpocznie się
festiwal “Zakazane Piosenki”.
Regulamin festiwalu i szczegółowe
informacje zostały juz doręczone
komendantom obozów.
W s z y s t k i e g o
Najlepszego dla Słonia z
okazji wczorajszych
urodzin, których nie
obchodził, bo był na
Kaczmarskim...
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