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SŁOŃCE WZESZŁO

S

łońce wzeszło, ptaki zaśpiewały
swą radosną pieśń, która oznajmiła nam, że nadszedł nowy dzień Na
Dworcu Głównym praca wre! K.O.wcy przygotowali rozkład jazdy
pociągów, by każdy wiedział, na jaki
peron został przydzielony.
Gdy wejdziecie na halę Dworca
Głównego „Przerwanki”, zobaczycie
po lewej stronie czarną tablicę, która
może Was zainteresować. Istotnym
elementem każdego dworca jest
poczekalnia. Tam może przyjść każdy,
kogo nogi niosą do dalekich wojaży.
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Poczekalnia została porządnie wyposażona. Musimy przesłać szeroki
uśmiech Druhowi Zawiadowcy,
Michałowi Łabudzkiemu, który
w pocie czoła, przy palącym słońcu,
niestrudzony dmącym wiatrem
i komarami, walczył z młotkiem
i gwoździami. Efekty można podziwiać już teraz, a nawet przetestować ;)
Możecie zapytać Waszych Komendantów o ich wrażenia, bo jako
pierwsi dostąpili zaszczytu siedzenia
na owych ławkach na wczorajszej
odprawie

Poczekalnia, jak sama jej nazwa
wskazuje, jest miejscem, gdzie
oczekujemy. Tak, jak właśnie my
na obozie. Oczekujemy na wycieczkę,
na zapowiedziany rajd, na wyprawę,
obiad i kolejne radosne dni, w których
będziemy mogli zdobyć doświadczenie i naładować akumulatory
pozytywności.

32oC
CZWARTEK - 4 LIPCA

31oC
PIĄTEK - 5 LIPCA

28oC
SOBOTA - 6 LIPCA
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WRAŻENIA Z PODRÓŻY

P

rzez znaczną część dnia, z nieba
spoglądało na nas kolejowe
słońce. Okazję wykorzystała grupa
Izax2&Magda, które poczuły duszę
artystek i spełniały się w roli malarek.
Pędzle, farby, nożyczki, farby, pędzle –
oto słowa klucze na dziś. Radośnie
czas upłynął do obiadu, który przygotowały nasze nadworne (nadworcowe…?) Panie Kucharki – im także
przesyłamy serdeczny uśmiech za ich
codzienny trud.
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rwącym potoku przez Zgrupowanie…
może i namioty nam się lekko pokropiły – nic! Przynajmniej jest wesoło.
A do jakiego stopnia jest nam wesoło…? Najlepiej opowiadacie o tym Wy
sami, pisząc dla wszystkich artykuły
do naszego Biuletynu. Dziś redakcja
otrzymała dwa artykuły – od podróżnych z Łodzi i – tym razem starszych –
wędrujących ludzi z Józefowa.

Humorów nie zdołał nam popsuć
nawet siarczysty deszcz i burza, które
co prawda trochę nas zmoczyły, ale
bez przeeesady – co tam kapuśniaczek dla prawdziwych harcerzy! Być
może części z nas spłynęły menażki w

CZWARTACY Z ŁODZI
Przybliżmy grupę pierwszą, która
nadjechała do nas ze stacji „Łódź
Górna”:
Jesteśmy Szczepem im. Batalionu AL
„Czwartacy” działającym
przy Hufcu ZHP ŁódźGórna. Uczestnikami
obozu są członkowie
28 ŁDH, 103 ŁDH i 96 ŁDSH. Ich kadrę stanowią
osoby należące do
7 ŁDW. W tym roku naszą
tematyką jest „Tommo-

rowland”, czyli moc zabawy przy
poznawaniu obrzędów i muzyki
różnych krajów świata. Nie można
zapomnieć, że istotna jest dla nas
integracja, dlatego członkami
naszego obozu jest dziewięć osób
z Rosji. Zachęcamy do wspólnej
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zabawy! Podzieleni jesteśmy na
dwa podobozy: młodszy – „Today is
a gift” oraz starszy – „Yesterday is a
history”.

OBOZOWY SŁOWNIK

Warto też dodać, że gości z Rosji
dostarczyli po emocjonującej trasie
- Izabela i Jakub. Imponującym
wyczynem były prowadzone przez

Poniżej Rosjanie, w celach czysto
integracyjno-komunikacyjnych,
zamieścili krótki słownik, by
można było łatwiej się z nimi
porozumiewać:
Dzień dobry – здравствуйте
Do widzenia - до свидания
Cześć – уважение
Drzewo – дерево
Dziękuję - я благодарю
Proszę - я прошу
Zimno – холод
W–в
Namiot – палатка
Kałuża – лужа
Deszcz – дождь
Burza – буря
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nich polsko-rosyjsko-angielskoniemieckie rozmowy. Dla ciekawych dodam, że w naszym
Przerwankowym lesie, mamy
wyjątkowe drzewo – Christmas
tree. Kto odgadnie, o jakim gatunku
mowa, dostanie uścisk dłoni
głównego Zawiadowcy ;)

Piorun – молния
Strach – страх
Groza – УЖАС
Pogoda – погода
Dobra – добро
Warunki – условия
Pożądane – желательное
Fajnie – отлично
Tu - здесь
Jeśli chcecie wiedzieć, jak
wymawia się powyższe słowa,
musicie zgłosić się do pięknych
dziewcząt i jurnych chłopców
z Rosji. Kto wie? Może czas
będzie sprzyjał nawiązywaniu
bliższych przyjaźni? ;)
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SŁUŻBA NA KOLEI
A na deser – wisienka na torcie! Druh
Janek Kostrzewa – drużynowy, jakże
wspaniałej i epicko legendarnej
35 Drużyny Wędrowniczej „Legendarni”, popisał się swoimi zdolnościami poetyckimi. Nikt o nich nie
wiedział, widać, bardzo głęboko je
skrywał, dlatego tym bardziej wszyscy
się cieszymy, że zgodził się zaprezentować swój wiersz.

Dzień z życia obozu 5 DHS
Para buch, ręce w ruch.
Deski idą w puch!
Już od rana trwa robota
i nie straszna nam pogoda
ni megafonów nowomowa.
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Gdy powstaje stacja kolejowa.
wyjątkowa, wystrzałowa,
w klasie swej unikatowa.
Peron Piąty „Neuroshima”,
aż się w szwach wygina,
tyle ludzi, tyle krajów,
brakuje chyba tylko Majów.
(nic w tym jednak dziwnego,
gdy się nie ma kalendarza
sprawnego).
Konwencja nasza (jak zwykle)
ma w sobie wojnę
i inne zdarzenia przykre.
Roboty się zbuntowały,
tabelek w Excelu
wypełniać nie chciały.
Wojnę nam wypowiedziały
(jeszcze nie wiedzą,
na co się porwały).
Cały peron ochotników
„Czas bić następców czajników”.
Już do pociągu musimy wsiadać.
Kolejny raport z frontu
przyjdzie nam nadawać!
Życzcie nam szczęścia i powodzenia.
Na froncie walki ludzkość zbawienia.

DWORCOWY MEGAFON
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.

