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Zachód Słońca
20:53

Adrian Wakuliński, Darek TrojanMIELIŚMY WARTĘ ...
Na początku przyszedł Kostrzew a po Darka. Wyrywali mi się, więc zacząłem 
jakimś czasie Partyk i reszta jego za nimi biec do bramy głównej naszego 
brygady. Było strasznie zimno. Żeby się obozu.
rozgrzać włożyliśmy na siebie koce i w Patryk zaczął biec za mną, ale kazałem 
przyśpieszonym tempie chodziliśmy po mu zostać w obozie. Gdy zacząłem 
placu apelowym. pościg proporzec jeszcze był. Gdy 
Gdy nadeszła godz. 2:47 usłyszeliśmy złapałem jedną z dziewczyn ona zaczęła 
kroki jakiejś grupki która po pewnym krzyczeć.  Gdy wróciliśmy do obozu 
czasie zamilkła. Potem ktoś świecił proporca nie było. Trochę sie załamałem. 
latarką w nasz obóz. Stwierdziłem, że osobników było 
Zacząłem budzić Patryka, który nie sześciu. Była to nasza pierwsza tego typu 
chciał wstać. Potem budził go Darek, ale akcja na obozie. Postanowiliśmy, że 
jemu też się nie udało. W końcu ktoś następnym razem będziemy się lepiej 
zaczął podchodzić. Stałem koło ławki, a pilnować. 
Darek chował się w namiocie. Do Wartę skończyliśmy o 3:00. Obudzi-
proporca podeszło dwóch osobników. liśmy dziewczyny i z małym rozcza-
Od razu rzuciłem sie na nich i zawołałem rowaniem poszliśmy spać.
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ŁUKI
Dziś na zajęciach uczyliśmy się 
strzelać z łuku. Podzieliliśmy się 
na trzy drużyny po trzy osoby.
Na początek druh Mirek rozdał 
każdemu z nas po jednej strzale i 
pokazał nam jak obchodzić się z 
łukiem. Następnie przeszliśmy 
do zajęć praktycznych. Druh  
pokazał nam cel i rozpoczęliśmy 
strzelanie.
Wszyscy fantastycznie się bawili 
i nikt się nie przejmował, że coś 
mu nie wyszło. 
Na koniec urządziiliśmy turniej, 
który wygrał... druh Mirek.

ROZGRZEWKA PORANNA
Każdy porządny obóz harcerski powinien na początku dnia mieć rozgrzewkę. Nasz 
obóz właśnie taki jest, więc kazdy dzień zaczynamy poranną zaprawą. Na początku 
wszyscy z trudem wychodzą z namiotów i przecierają oczy [ze zdumienia, że udało im 
się przeżyć kolejny dzień – MG]. Potem zaczyna się delikatny bieg i różne ćwiczenia. 
Rozgrzewki prowadzi druh Mateusz, dzięki któremu miło zaczynamy dzień.

MA

Bartek Straszak

Ola Sikora
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Kasia WójcikPRZYGOTOWANIA DO FESTIWALU
Dziś na śpiewankach po raz pierwszy mamy wszystkie te, które będą nam 
używaliśmy śpiew-ników, które potrzebne. Uczyliśmy się hymnu 
zapewne jeszcze długo będą nam harcerskiego i różnych harcerskich 
służyły. Okazały się być bardzo piosenek. Według mnie śpiewanki są 
pomocne, bo nie tracimy czasu na super.
przepisywanie piosenek tylko od razu 

PO CZYM POZNAĆ ŁUCZNIKA?
Strzelanie z łuku uczy cierpliwości i p r a w d z i w e g o  ł u c z n i k a ,  t o  
systematyczności. Poza tym budzi odpowiadam: po dużym siniaku na 
wiele emocji wśród harcerzy.  No bo lewym przedramieniu. To w to 
który młody człowiek nie marzy o miejsce najczęściej uderza cięciwa 
tym, żeby chociaż na chwilę wcielić łuku po wypuszczeniu strzały. Więc 
się w Robin Hood'a. Satysfakcja jest jeżeli ktoś zobaczy u swojego dziecka 
tym większa im łuk większy od wielkiego sińca w tym właśnie 
harcerza... miejscu to niech od razu mówi z miną 
Zajęcia są prowadzone w taki sposób, znawcy: Oooooo, widzę, że strzelałeś 
że na początku tłumaczymy jak z łuku!
powinno wyglądać bezpieczne 
strzelanie z łuku, a potem trochę 
ćwiczymy. Na koniec organizujemy 
turniej strzelecki. Rywalizacja to jest 
to, co harcerze lubią bardzo...
Jeżeli pytacie po czym można poznać 

Dzięku ję  Marc ie  i  An i  za  
dotychczasową pracę w redakcji 
gazety. Niestety ich urlop się już 
skończył i musiały wracać do 
domów.

Komendant Bazy



Redakcja: Marlena Gacka, Anna Rowińska, Marta Fornalska.
Siedziba redakcji znajduje się w kurniku.
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PAŁACYK MICHLA                                                                                     
Jak wieść niesie Laboratorium kilka z nich:

“A Ci harcerze, Ci z powstaniaCzasu już po raz drugi wynajęło się 
Wciąż ciągle walczą, tak bez wahania.za darmo (!) do organizacji gry dla 

A Ci harcerze, Ci z powstania jednego z obozów. Dzięki trochę już 
Krew przelewają za nasz ród”zdezelowanej maszynie czasu 

“Podczas powstania jestem żwawy,
(większość trybów rozpadła się na Karabin, musztra, mnóstwo zabawy.
kawałki)  obóz “Terranowa” A gdyby Słonia wtedy znali,
przeniósł się w lata II Wojny Niemcy mundury by se ob...”
Światowej, na tereny Otwocka. ”Podczas powstania szarzy harcerze, 

Do boju w szarych mundurach biegali.Uczestnicy gry stali się na dwie 
Benzyną w butlach w niemieckie czołgigodziny harcerzami Roju “Sosny”. 

Z ogromna furią mocno rzucali”Chociaż zadania były różnorodne 
“Małe harcerki i harcerze zdecydowanie najwięcej emocji 

Bronili Polski wierząc w to szczerze,
wzbudziło podkładanie “trotylu” w Że ich wysiłek i odwaga
celu zdobycia  niemieckiej  Wystarczą aby Polska wygrała”
wartowni. W czasie gry uczestnicy “Byli sobie raz Zawiszacy,
wykazali się też talentem poetyckim Co nas bronili chodząc do pracy

Dwanaście, czternaście lat mieli- powstały kolejne zwrotki znanej 
Nigdy nie mogli robić co chcieli.wszystkim piosenki “Pałacyk 

Hej!”Michla”. 
Dbając o upowszechnianie utworów 

Prawa autorskie zastrzeżone.młodych twórców przytaczamy 
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HARCERSKA MSZA                                                                                    
W sobotę o 20:00 jak co 

tydzień na stołówce 
odbędzie się Msza Św. 

niedzielna.
Zapraszamy w mundurach.

IM


