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MYŚLĄ W PRZYSZŁOŚĆ
Wczoraj w dwóch obozach – Na
Wyspie Robinson i w 8. Cudzie
Świata, odbyły się zajęcia z twórczego
myślenia przygotowane przez druhnę
Kasię Kostrzewę. Miały one na celu
uruchomienie w harcerzach i
harcerkach wyobraźni i kreatywności.
Wszyscy dobrze wiemy, że te cechy są
niezbędne podczas obozowej
przygody.
Wykonywane przez
harcerzy różnego rodzaju zadania
pobudziły ich szare komórki co można
było zauważyć chociażby na
dostarczonych do redakcji rysunkach,
które zaskoczyły nas pomysłowością.

Zachód Słońca
20:55

Oto jedna z prac:

Zajęcia były oparte na skojarzeniach,
uczyły integracji, tolerancji dla
zainteresowań innych. Umiejętność
współpracy ujawniła się zwłaszcza w
zadaniu polegającym na stworzeniu
herbu zastępu. By go wykonać, każda
grupa musiała uzgodnić symbole
charakteryzujące cały zastęp
(ze względów technicznych nie
jesteśmy w stanie umieścić zdjęć
herbów).
Jednym z zadań było także napisanie
wiersza o przyszłości, składającego
się z dwóch przymiotników, dwóch
czasowników i przysłówka. Ostatni
wyraz miał być taki sam jak tytuł.
Ciąg dalszy na następnej stronie.
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„Przyszłość”
Mroczna
Tajemnicza
Niespodziewana
Nadchodzi
Czeka na Nas
Złowieszczo
Przyszłość...
Z NOTATNIKA DRUHA ADAMA cz. II
Nasz korespondent Adam znów dla nas napisał. Tym razem będziecie
mogli przeczytać wywiad z naszą obozową pielęgniarką – Renatą
Kaźmierczak oraz krótki artykuł pt. „Noc w lesie”. Zapraszamy do
czytania, ale także do pisania.
A.B.: Od ilu lat Pani
pracuje?
R.K: Od około 20 lat.
Z jakimi
dolegliwościami
najczęściej
przychodzą do Pani
dzieci?
Z zadrapaniami,
bólami brzucha i
głowy.
Czemu Pani
przyjeżdża na
obozy?
Z sentymentu.
Przyjeżdżałam tu
przed laty jako
harcerka, a potem
instruktorka. Dla
ciekawych dodam, że
druh Komendant też

był ze mną na obozie.
Czy Pani koleżanka
też jest pielęgniarką
tak długo jak Pani?
Nie, od około 13 lat.
Dziękuję za rozmowę
i za wywiad.

Noc w lesie
8. Cud Świata spał
wczoraj w lesie, w
szałasach. Zrobiliśmy
je sami, bez niczyjej
pomocy. Nie
używaliśmy młotków,
gwoździ, siekier ani
pił. Używaliśmy tylko
swoich rąk. Spaliśmy
w lesie podzieleni na
cztery zastępy:
Harcerscy traperzy,
Dzikie wieprze,
Dziewczyny z
survivalu, Szkoła
przetrwania.
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PRZEŻYCIA Z WYSPY ROBINSON
Publikujemy kolejny odcinek odpowiadania Lany

Dzień drugi
Wstałyśmy, nie mam pojęcia o
której, czułyśmy tylko grzejące
nasze ciała promienie. Jenny z kursu
wiedziała, że najważniejsza jest w
tym momencie woda, lecz nie
mogłyśmy jej wziąć z oceanu.
Wyruszyłyśmy więc wgłąb wyspy,
mając nadzieję na znalezienie
cywilizacji. Szłyśmy bardzo długo,
czułyśmy że z minuty na minutę,
słońce odbiera nam coraz więcej
siły. Chwilę po tym, znalazłyśmy
malutki strumyczek wypływający
ze skały.Nasz instynkt
pradawnych przodków
obudził się w nas i w końcu
zaczęłyśmy walczyć o przetrwanie.
Pod ręką miałyśmy tylko liście,
drzewa, a w uszach tylko odgłosy
wydobywane przez tamtejsze
zwierzęta. Nasza przygoda zdawała
się dopiero zaczynać. Zabrałyśmy
się więc do nabrania wody, bo to ona
była przecież teraz najważniejsza.

Z zapasami, które miały nam starczyć
do południa nastęnego dnia,
wróciłyśmy do prowizorycznego
ukrycia, które zrobiłyśmy na plaży
między skałami.
Lana - Oliwia Fabińska.

OGŁOSZENIE
Szukam metalowego kubka. Ma
zawieszkę na pasek. Było napisane na
nim coś, ale nie pamiętam. Oddam swój
podwieczorek. PILNE!
Zuch Kamil z Józefowa

OSTATNIE JUŻ ŚNIADANIE
Dość oryginalnie, bo w piżamach zjedli
śniadanie przywódcy Szczepu „NIE” .
Zrobili tak z okazji zakończenia ich
turnusu!
Do zobaczenia za rok….
MG
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BYĆ BOHATEREM…
Zajęcia na zamówienie dla
koloni zuchowej z Otwocka
przeprowadziła dzisiaj przed
obiadem dh. Magda Grodzka.
Spotkanie miało na celu
zapoznanie młodych ludzi
poprzez zabawę i skojarzenia z
postaciami różnych bohaterów.
Zuchy odnajdywały cechy
bohaterów w różnych ludziach
np.: pisarzach, piłkarzach,
lekarzach itp.
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Magda G.

Poprzez trening musztry ćwiczyły
karność i reagowanie na rozkazy,
poszukiwały snajpera oraz śpiewały
piosenki.
Poznały wojenną strukturę Szarych
Szeregów i dowiedziały się co to był
Rój „Sosny”, obecny bohater Hufca
Otwock.
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