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WITAJCIE NA DWORCU GŁÓWNYM W PRZERWANKACH
W tym roku Baza Obozowa Cyranka zamieni się w Dworzec Główny,
na którym spotkają się harcerze z różnych środowisk. Do zobaczenia
na peronach!

W

itajcie w gościnnych progach
hali dworcowej Cyranka.
Przyjeżdżamy tu od 30 lat i uważamy,
że jest to najpiękniejszy dworzec
na świecie.
W tym roku przybędą do nas pociągi
z Łodzi, Myślenic, Warszawy, Mysłowic, Radomia, Gorlic, Otwocka
i Józefowa. Odwiedzą nas też Polacy
z Rosji oraz członkowie zespołu Gong.

Zawiadowca stacji wraz z całą obsługą
życzy Wam wspaniałego wypoczynku,
dużo radości, dobrej pogody i nowych
znajomości.
Zapraszamy Was do publikowania
Waszych tekstów na łamach Biuletynu Dworcowego.

Na kolejnej stronie znajdziecie mapę
z miejscami stacjonowania poszczególnych pociągów obozowych oraz
charakterystycznymi punktami hali
dworcowej. Mam nadzieję, że ułatwi
Wam to poruszanie się po okolicy.

26oC
WTOREK - 2 LIPCA

Przerwanki 2012

29oC
ŚRODA - 3 LIPCA

29oC
CZWARTEK - 4 LIPCA

Biuletyn Dworcowy - gazetka obozowa

Nr 1 - 1 lipca 2013 r.

Biuletyn Dworcowy - gazetka obozowa

Nr 1 - 1 lipca 2013 r.

OBSŁUGA DWORCA GŁÓWNEGO

N

ad pracą Dworca czuwa cały
sztab osób zaangażowanych
w przygotowanie posiłków,
obsługę ambulatorium, kąpieliska,
przygotowania sprzętu obozowego itp.
Głównym zawiadowcą stacji jest
Tomasz Grodzki, którego w razie
nieobecności zastępuje Artur
Stanaszek (sprawy organizacyjne).
Taborem i resztą sprzętu opiekuje
się Paweł Bartosiewicz (kwatermistrz), któremu pomaga grupa
kwatermistrzowska w osobach
Piotra Jagodzińskiego i Przemka
Firląga.
Personelem wagonu restauracyjnego kieruje Krystyna Rapalska (w naszym WARS-ie pracuje
6 kucharek), zaopatrzeniem
zajmuje się Piotr Gacki, a Ania
Wysocka próbuje to wszystko
podliczyć.
Krzysztof Wysocki od lat decyduje
o tym, kto może spać w kuszetkach
na polu namiotowym.
Nad zdrowiem nas wszystkich w
punkcie medycznym czuwają
pielęgniarki: Kasia Majewska
i Renata Kaźmierczak.

Pogoda ma być piękna, więc choć
to dość niezwykłe na dworcowym
k ą p i e l i s k u c z ę s t y ko n t a k t
będziecie mieć z ratownikiem
Ireneuszem Chojnackim.
Zespół dworcowych K.O.-wców
tworzą: Iza Łabudzka, Magda
Grodzka, Iza Michalczyk i Michał
Łabudzki.
Na kasie siedzi Dominika Rodenko. Można u niej kupić bilet w
każdym kierunku.
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BIESZCZADZKA CIUCHCIA
Poniżej prezentujemy Wam ulubioną piosenkę naszych dzielnych
SOK-istów.
Jedzie bieszczadzka ciuchcia
Sypie, strzela iskrami
Taka, co przed stu laty
Jeździła z traperami

Jedzie bieszczadzka ciuchcia
Stara i śmieszna troszkę
Taką jeździł mój dziadek
Ścigając babci pończoszkę

Bucha dym z komina
Bucha dym z komina
Drzewa uciekają
Która to godzina
która to godzina
Koła jej stukają
Wjeżdżamy w nasz
Zielony, romantyczny świat
Świat z którym już
Przyjaźnimy się od lat
Bucha dym z komina
Bucha dym z komina

Jedzie bieszczadzka ciuchcia
Pokryta patyną czasu
Sapie, kicha czasami
W głębi bieszczadzkich lasów

ZAMIAST MEGAFONU
2 lipca wieczorem zapraszamy
komendantów i oboźnych na
odprawę przed odjazdem
pociągów.

3 lipca o 20:00 zapraszamy na
apel i ognisko rozpoczynające
pracę Dworca Głównego.

W następnym numerze:
- wasze artykuły,
- wspomnienia z pierwszej warty,
- rozkład jazdy na najbliższe dwa tygodnie.

Zachęcamy do publikowania Waszych materiałów w gazetce.
Zapraszamy do redakcji Biuletynu w domku komendanta.

