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UDAAAAAŁO SiĘ !!! :-)

D-

ziś, wszelkie pociągi z odległych zakątków świata,
zajechały na nasz Dworzec
Główny „Cyranka”. Całość akcji
wymagała solidnej dyscypliny
i koordynacji sił nadzorujących,
co by żaden wagon się nie wykoleił i bezpiecznie dobił do końcowego peronu. I tu wszyscy
chylimy czoła naszym konduktorom – wszelkim funkcyjnym,
którzy podjęli wyzwanie, by
wyruszyć ze swoimi harcerzami w
niesamowitą podróż polską
koleją… (a wszyscy wiemy, że
z nią bywa różnie ;) .

Nie inaczej było dziś. Grupa
kwatermistrzowska, ramię
w ramię, dzielnie oliwi i smaruje
tory, by konieczny do korzystania
sprzęt, dotarł w całości do obozów. Jesteśmy pod wrażeniem ich
wytrwałości, którą muszą się
wykazać na każdym kroku, przy
ładowaniu pojazdów.

Ale, ale! Mamy pewność, iż stacja
„Cyranka” – jak co roku – przywita nas radosnym uśmiechem
całej służby kolejowej.

29oC
ŚRODA - 3 LIPCA

30oC
CZWARTEK - 4 LIPCA

31oC
PIĄTEK - 5 LIPCA
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WRAŻENIA Z PODRÓŻY
Poprosiłam naszych podróżnych, by podzielili się z nami swoimi wrażeniami z podróży.
Każdy przecież przebył długą trasę, obfitującą w kolejowe emocje.
Izabela

P

rzyjechałam na obóz harcerski,
przybywając ochoczo na peron.
Po 6 godzinach jazdy, dojechaliśmy
na miejsce, gdzie powitał nas piękny
las. Wybraliśmy namioty i rozpakowaliśmy się. Potem Druh powiedział
nam, żebyśmy wzięli drewno na prycze. Jutro będziemy je budować.
55 i 3 DH - Szczep Józefów

rzona jest z desek i kantówek na
wysokości 2 metrów. Mamy także
Magazyn z młotkami i piłami. Każdy
z nas ma bluzę moro i zielono-szare
bojówki (od redakcji: widziałam,
potwierdzam! Cały obóz Majakowy
wygląda bardzo efektownie!).
Adam Bętkowski - 8 DHS.

Przyjechaliśmy ze stacji kolejowej
w Otwocku razem 7 i 8 Drużyna
Harcerska. W pociągu każdy jadł,
śpiewał piosenki harcerskie i rozmawiał. Jechaliśmy 4 godziny! W naszym
obozie jest 8 zastępów po 4-6 członków. Cały wczorajszy dzień budowaliśmy prycze i półki.
W piątek, sobotę i niedzielę
Przyboczni koordynowali pracę
i budowali kadrówkę, która stwo-

Nasz pociąg przyjechał ze stacji
Józefów do stacji Przerwanki.
Jesteśmy 5 Drużyną Harcerską
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„Leśni”. Jest nas bardzo duuużo!
Podzieliliśmy się na 6 wagonów.
Niektóre z nich są trochę dziurawe,
ale dwa są duże i (co najważniejsze)
nowe! Droga minęła spokojnie. Za
oknem widzieliśmy pola, a na nich
pasące się mućki. Dwie przesiadki,
Jak widać, wszystkie
obozy miały co robić
Nie inaczej było
z naszymi K.O.-wcami.
Dziś, dzielny skład
Magda & Iza x 2
& Michał, konstruowali halę Dworca
Głównego. A wierzcie
nam, nie byle jaka to
praca! Co się okazało –
nasz dworzec miał
uszkodzone drzwi…
dach… ściany… i wszystko musieliśmy postawić na nowo.
Efekt każdy może zobaczyć przy
codziennych posiłkach Iza x 2 – ku
rozpaczy Michała – chciały stworzyć
innowacyjne wejście, co by zadziwić
podróżnych i umilić im oczekiwanie
na pociągi. Ostateczną pomysłodawczynią stała się Magda, więc to
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pełne pojękiwań i długich kolejek
do toalety, nie miliły nam podróży.
Gdy w końcu dojechaliśmy na
stację, nie słychać było nic innego
niż wrzasku pełnego radości.
Julia Grodzka - 5 DH „Leśni”

dzięki niej będziecie mogli wchodzić, wychodzić, wchodzić…
Na dziś koniec. 22:16, pociągi
odjechały do domu. Przyjadą po nas
za jakiś czas. Teraz mamy idealny
moment na zbieranie pozytywnych
doświadczeń. Którymi, naturalnie,
się podzielimy.
Izabela
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SŁUŻBA NA KOLEI
1 lipca – Zgrupowanie
2 lipca – Epizod 78 Star Wars
3 lipca – Neuroshima
4 lipca – Oddział Aurum

5 lipca – W 80 dni dookoła świata
6 lipca – Myślenice 1
7 lipca – Myślenice 2
ciąg dalszy nastąpi...

GODZINY POSIŁKÓW W WARSIE
ŚNIADANIE
8:00 – Epizod 78 Star Wars
8:05 – W 80 dni dookoła świata
8:10 – Oddział Aurum
8:15 – Neuroshima
8:25 – Łódź
8:30 – Myślenice 1
8:35 – Myślenice 2
OBIAD
13:00 – Epizod 78 Star Wars
13:10 – W 80 dni dookoła świata
13:20 – Oddział Aurum
13:30 – Neuroshima
13:40 – Łódź
13:50 – Myślenice 1
14:00 – Myślenice 2

PODWIECZOREK
Wydawany jest po obiedzie –
odbiera komendant obozu lub
wyznaczona osoba kadry.
KOLACJA
18:00 – Epizod 78 Star Wars
18:05 – W 80 dni dookoła świata
18:10 – Oddział Aurum
18:15 – Neuroshima
18:25 – Łódź
18:30 – Myślenice 1
18:35 – Myślenice 2

DWORCOWY MEGAFON
2 lipca o 22:30
zapraszamy kadrę
obozów na odprawę
przed odjazdem
pociągów.

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

Zachęcamy do publikowania Waszych materiałów w gazetce.
Redakcja biuletynu znajduje się na bocznicy - peron 2, tor 1.

