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Dziś redakcja Biuletynu Dworcowego
mogła spokojnie pozwolić sobie
na odpoczynek na bocznicy. Większa
część numeru zapełniona została
przez naszych korespondentów stacjonujących na różnych peronach.

Ponieważ na bocznicy odpoczywa
się całkiem nieźle, zachęcamy też
pasażerów pozostałych pociągów
na naszym dworcu do spróbowania
swoich sił w roli dziennikarzy.
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WE DWORZE MYŚLENICE
W poniedziałek, w godzinach wieczornych dworzanie spakowani
w tysiące złotych kufrów, zebrali się
na Placu Końskim, aby wyruszyć
w podróż swojego życia, chyboczącymi się dwoma wielkimi czerwonymi karocami (zwanymi potocznie autobusami). Po drodze mijali
wielkie grody oraz mniejsze osady
i chociaż pojawiło się kilka problemów (technicznych i żołądkowych)
w końcu dojechali do Królestwa
Otwock i postanowili założyć swój
własny Dwór Myślenice
Dwór ten miał być przystania dla ludzi
z dobrym sercem i tych, którzy
potrzebują pomocy. Zaczęto więc
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budowę komnat i ogromnego holu
w samym środku Myślenic. Od tej
pory organizowane są tam turnieje
rycerskie (czyt. gry nocne).
Każdy, kto odwiedzi Dwór Myślenice
nie wyjdzie z niego smutny.
Aleksandra Bojar
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Obiady jedzone w restauracjach –
palce lizać! A najlepszy posiłek
wędrówek – pizza!!! Nie zapominajmy o czasie wolnym i „souvenirach”.
Wesołe miasteczko w Giżycku przyciągnęło wiele uwagi, wróciliśmy cali
w pamiątkach.
Ale nie chodziliśmy ciągle pieszo.
Podróż pociągami i autobusami przysporzyła dużo frajdy, szczególnie przy
wysiadaniu z wielkimi plecakami J
.
Ogólnie rzecz biorąc : najlepsza kadra,
najlepsze jedzenie, najlepszy nocleg,
najlepsza pogoda i najlepsi uczestnicy!
Hanna Jachym

MYŚLENICE W DRODZE
Coroczną tradycją Hufca Myślenice
są trzydniowe wędrówki dla harcerzy
i harcerzy starszych. W tym roku po
wyruszeniu na wycieczkę zwiedziliśmy Giżycko, Kętrzyn i Pozezdrze.
Odwiedziliśmy zamek im Wojciecha
Kętrzyńskiego, wieżę ciśnień Giżycku
i w tym samym miejscu Twierdzę
Boyen, w której nocowaliśmy.

STAR WARS NA
WĘDRÓWCE
Na wędrówkę wyruszyliśmy we wtorek. Szliśmy 5 godzin: mijaliśmy domy,
strumienie, rzeki i lasy. Kiedy doszliśmy do przywiezionych przez samochody plecaków, rozłożyliśmy dwa
namioty dziesiątki. Potem Majak brał
po 5 osób na tyrolkę. Później graliśmy
w gry, a kiedy skończyliśmy zbieraliś-
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my chrust na ognisko. Wreszcie
„Bodzio” poprosił, żebyśmy znaleźli
kijki do kiełbasek. Połowa obozu
usiadła wokół ogniska, nad brzegiem
jeziora.

Wieczorem przyjechał do nas komendant bazy i wręczył Majakowi zieloną
podkładkę po krzyż.
Rano zjedliśmy śniadanie i znowu
zjeżdżaliśmy na tyrolce. Następnie
wyruszyliśmy z powrotem do Przerwanek. Na miejscu Majak rozdał
składniki do przygotowania posiłku.
Potem kazał nam wykopać dołki
i w nich rozpalić ogniska. Nikt na nic
innego nie wpadł, więc cały obóz
zrobił spaghetti. Kiedy zjedliśmy
wróciliśmy do obozu.
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KRZYŻÓWKA
ROZWIĄZANA

Maszyna losująca wybrała trzech
zwycięzców wśród osób, które
zgłosiły się z prawidłowymi rozwiązaniami krzyżówki. Losowania dokonano w obecności mężów zaufania.
Szczęśliwcy (Basia, Magda i Julka)
otrzymali przerwankowe gadżety.
Prosimy wszystkim pozostałych
uczestników konkursu o zgłoszenie
się do Zawiadowcy Stacji w celu
odebrania nagród pocieszenia.

Tak zakończyła się nasza wędrówka.
Adam

MUZYCZNY POCIĄG
NADJEŻDŻA
Przypominamy, że już tylko jeden
dzień został do festiwalu piosenki
dworcowej. Zgłoszenia piosenek
przyjmujemy w piątek do obiadu
w domku Zawiadowcy Stacji.
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KONKURS „PUNKT WIDZENIA
ZALEŻY OD PUNKTU SIEDZENIA”
Zadanie polega na rozpoznaniu
co przedstawiają poniższe zdjęcia.
Odpowiedzi na dołączonych do
gazetki kuponach należy składać
u Zawiadowcy Stacji (komendanta
bazy) do godziny 16:00 w piątek.
Jak zwykle wśród prawidłowych
odpowiedzi wylosowane zostaną
nagrody.

Zachęcamy do publikowania Waszych materiałów w gazetce.
Redakcja biuletynu znajduje się w domku zawiadowcy.
KUPON KONKURSOWY

imię i nazwisko

W odpowiednich polach należy wpisać
co przedstawia dane zdjęcie i gdzie się znajduje.
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