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Imieniny obchodzą: Małgorzata, Sara oraz Andrzej, Benedykt, Ernest,
Eugeniusz, Ezdrasz, Henryk, Joel, Justyna, Mildreda, Radomiła, Serapion,
Sylas, Świerad, Trofima

FESTIWAL PIOSENKI
HARCERSKIEJ I PODRÓŻNEJ
Przez kilka ostatnich dni dało się
odczuć napięcie rosnące z każdym
dniem oczekiwania na festiwal.
Gdzie się człowiek nie obejrzał widział
grupki śpiewających lub chociażby
nucących sobie harcerzy. Wiadomo –
ranga Festiwalu w Przerwankach
zobowiązuje i każdy chciał być jak
najlepiej przygotowany.

26oC
NIEDZIELA - 14 LIPCA

20:54

Gdy wreszcie nadszedł oczekiwany
dzień imprezy, pogoda postanowiła
nas trochę postraszyć i niebo nad
Dworcem Centralnym zasnuło się
deszczowymi chmurami. Jednak
wiadomo przecież wszystkim,
że kolejarze i konduktorzy to lud
przyzwyczajony do radzenia sobie
z przeciwnościami losu i pogodnie
patrzący w przyszłość. Dlatego
nikomu nie przyszło nawet do głowy,
że można by imprezę odwołać.
Zgodnie z planami spotkaliśmy się
wszyscy o 20.15, z tym że miejscem
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spotkania zamiast Amfiteatru stała
się nasza WARS-owska stołówka.
Nie obyło się bez gwiazd – swoją
obecnością zaszczyciła nas sama
Maryla Rodowicz, jak zwykle
prezentująca się w ekstrawaganckiej
kreacji i scenicznym makijażu.
Atmosfera była niezwykle ożywiona –
przy gromkim aplauzie zgromadzonych zaprezentowali się podróżni
stacjonujący na wszystkich peronach.
Występujący oceniani byli przez
szanowne dworcowe jury w dwóch
kategoriach: piosenka podróżna
i harcerska. Poziom był niezwykle
wysoki i jak wiemy z zaufanego
źródła, wybór zwycięzców nie należał
do najprostszych. Mimo to jury
w pocie czoła pracowała by ustalić kto
był najlepszy. Po długich i wyczerpujących obradach, ustalono co
następuje:
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W kategorii piosenka harcerska:
I miejsce – Tomorrowland
II miejsce – Star Wars Epizod 78
III miejsce – Neuroshima
W kategorii piosenka podróżna:
I miejsce – Tomorrowland
II miejsce – Star Wars Epizod 78
III miejsce – Dwór Myślenice.
Dodatkowo przyznano wyróżnienie
dla niezwykłej Chiary, która zachwyciła wszystkich głosem i umiejętnością gry na kubku swego komendanta. Jej występ był powodem
mglistych spojrzeń, niezbyt inteligentnych uśmiechów i skrywanych
westchnień męskiej części widowni.
Gratulujemy zwycięzcom, szczególnie
zaś obozowi Tomorrowland, który
zgarnął górę cukierków, a obozom
z Hufca Otwock, pozostaje nam
po starej znajomości zaśpiewać – „Nic
się nie stało, kochani nic się nie
stało…”
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KONKURS PIONIERKI
ROZSTRZYGNIĘTY
Wiadomo już który peron może
pochwalić się najlepszą infrastrukturą. O wyborze zwycięzców zadecydowała wola ludu. Komisja
skrutacyjna Polskich Kolei Państwowych przeliczyła oddane głosy
wskazując najlepszych. Poniżej
podajemy do wiadomości wszystkich
podróżnych wyniki głosowania:
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świata za Zestaw Meblowy
Mirosław
III miejsce – Star Wars Epizod 78 za
kurnik mieszkalny
Zwycięzcom gratulujemy i przypominamy o 11 punkcie Prawa
Kolejowego, który brzmi „Harcerz
chętnie dzieli się arbuzami z redakcją
magazynów dworcowych”.

TABLICA ODJAZDÓW
W kategorii zdobnictwo obozowe:
I miejsce – Neuroshima za zestaw
ławeczka ze stolikiem
II miejsce - Tommorowland za
wieszak na narzędzia
III miejsce - Myślenice za barwne
totemy
W kategorii duża pionierka:
I miejsce – Tomorrowland za bramę
otwartą księgę
II miejsce – W 80 dni dookoła

Redakcja Biuletynu Dworcowego oraz
Kadra Dworca Głównego dziękuje
wszystkim podróżnym za wspólnie
spędzony czas.
Niestety, zgodnie z rozkładem jazdy,
nasz pociąg powrotny do domu
odjeżdża już jutro w godzinach
przedpołudniowo – wieczornych.
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Dziękujemy wszystkim korespondentom naszego dziennika i życzymy powodzenia w dalszej dziennikarskiej karierze. Niech tory Was
prowadzą!
Jednocześnie zawiadamiamy, że na
miejsce przybył już nowy Zawiadowca Stacji wraz ze swoją ekipą –
nasi informatorzy donoszą, że potrafi on jeździć pociągiem nawet gdy
braknie torów.
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prawidłowych odpowiedzi.
Pragniemy zaznaczyć, że cieszy nas
wzrastające zainteresowanie naszymi konkursami. Maszyna losująca
wylosowała zwycięskie losy: Emilia
Wojnar (I), Karol Ptasznik (II) i Ola
Zaborowska (III). Zapraszamy po
odbiór nagród do Domku Zawiadowcy Stacji.

PUNKT WIDZENIA
ZALEŻY OD PUNKTU
PATRZENIA – WYNIKI

KONKURSU.

Do naszej redakcji nadeszło wiele

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

