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oraz wszystkich obozujących
podróżnych;)

SUSZYMY I BUDUJEMY

D

zisiejszy dzień rozpoczął się
wyjątkowo korzystną aurą. Na
Zgrupowaniu panował spokój, po
wczorajszym oberwaniu chmury.
Późną nocą, zebrali się w naszej hali
odjazdów Dworca Głównego,
komendanci i oboźni wszystkich
obozów.
Nasz główny
Zawiadowca,
Tomasz Grodzki,
wraz ze swoją ekipą
K.O.wców przedstawił zasady
funkcjonowania
wszystkich peronów, zmiany torów i godziny odjazdów
wszystkich stacjonujących pociągów,
co by zapobiec niepożądanym
komplikacjom na szynach. Ufamy, że
wszyscy Konduktorzy poważnie
podeszli do sprawy bezpieczeństwa
naszych kolei daleko i blisko bieżnych
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Krajobraz obozów zmienia się z dnia
na dzień! Wszyscy harcerze są za pan
brat z młotkami i gwoździami i
siekierami i piłami. Jestem świadkiem
tych wszystkich powstających
drewnianych cudów. I z niecierpliwością czekamy na wyniki konkursu,
który niebawem się
rozpocznie.
Czasem zadziwiające
jest, jak pomysłowi
potrafią być harcerze i
jak nieograniczona jest
ich wyobraźnia! Dziś
niestety królowały
rozległe suszarnie.
Każdy wieszał, gdzie tylko mógł
sznury, by przywrócić swoje ubrania i
rzeczy do pierwotnej świetności. Ale
wszyscy liczymy na to, że kolejne dni
będą łaskawe i słoneczne, by zaplanowane przez nas podróże były udane.
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PRZYGODY W PODRÓŻY
Jednym ze sposobów przemieszczania się z miejsca na miejsce (w
dodatku, warto dodać, że ulubionym
przez wszystkich bywalców Dworca
Głównego) są pociągi. Nie da się
ukryć, iż występują w wielu filmach,
czy książkach fabularnych, symbolizując przemijanie, czy dążenie do
celu. Człowiek – a zwłaszcza ten, który
jest harcerzem – nie potrafi usiedzieć

w miejscu. Lubi zwiedzać Polskę i cały
świat. Dobrym pomysłem jest
dokumentacja fotograficzna najciekawszych elementów, ponieważ
owocują bogactwem wspomnień.
Swoimi wspomnieniami z najciekawszej podróży życia, chciał podzielić
się Adam Bętkowski:

W 2012 roku, razem z rodziną i Ciocią,
polecieliśmy do Egiptu. Leciało się
długo. Graliśmy w karty, opowiadaliśmy kawały. Kiedy dolecieliśmy, to czuć
było różnicę temperaturową. Potem
pojechaliśmy pociągiem do
Hurghady, do hotelu Tia. Poszliśmy do
rejestracji. Kiedy pracownik zawiózł
nas do domku, rozpakowaliśmy się.
Rano wstaliśmy i okazało się, że Ciocia
poszła na basen. Razem z Mamą nie
wiedzieliśmy gdzie to jest i przez
przypadek poszliśmy do darmowego
Aquaparku. A w Internecie napisane
było, że wejście do takiego aquaparku
kosztuje 100 dolarów! Potem znalazłem basen i Ciocia nam zazdrościła.
Następnego dnia poszliśmy razem do
tego aquaparku i tak przez kilka dni.
Wreszcie poszliśmy nad Morze
Czerwone. Postanowiliśmy zanurkować. Były tam piękne rafy koralowe.
Kiedy odlecieliśmy, marzyliśmy, żeby
przylecieć tu na następny rok.
Adam Bętkowski
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ADAM W AKCJI
Adam chciał zapytać o wspomnienia
harcerskie także i inne osoby, które
zechciały się nimi z nami podzielić i
udzielić wywiadu do biuletynu. Jednym
z nich jest Druh podharcmistrz Paweł
Majkowski.
Adam: W jakiej Druh był drużynie?
Majak: 3DH, 69DW, 77DHS, 8DHS, 8DH
(jak widać, Druh prowadzi aktywny
tryb życia;)
Adam: A od kiedy Druh jest drużynowym?
Majak: Od 2010 roku jestem drużynowym 8 Drużyn harcerskich.
Adam: Jaka jest ulubiona tematyka
obozu?
Majak: Dziki zachód.
Adam: A kim jest najlepsza przyjaciółka z drużyny?
Majak: Jola.
Adam: Dziękuję serdecznie za udzielony wywiad.
Majak: Dziękuję bardzo.
(przyp. Autor)

Adam dotarł również do jednej z
Pielęgniarek, czuwających nad naszym
zdrowiem. Zobaczmy, jakie są jej
wspomnienia.
Adam: W jakiej była Pani drużynie?
Renata: 5DH Leśni.
Adam: Od ilu lat jest Pani pielęgniarką?
Renata: Od 20 lat.
Adam: Jaka jest Pani ulubiona tematyka obozu?
Renata: Indianistyczna.
Adam: A kim jest najlepsza przyjaciółka?
Renata: Druhna Kasia.
Adam: Dziękuję za wywiad!

Gazetowy harmonogram artykułów:
4 lipca – 7i8 DH „Najciekawsze podróże
świata”
5 lipca – 5DH „Najbardziej urokliwe
miejsca w Przerwankach”
6 lipca – 55 i 3 DH „Wyprawa, wycieczka, czy zwiad – gdzie najlepiej się
wybrać i dlaczego?”
7 lipca – 5DHS „Wyprawa na dziko, czyli
co harcerze lubią robić w lesie?”
8 lipca – Łódź
9 lipca – Myślenice
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APEL I OGNISKO
Dzisiejszy dzień zakończył uroczysty
Apel otwierający Zgrupowanie. Poniżej
zamieszczamy relację z jego przebiegu:
Na ognisku otwierającym obozy było
bardzo fajnie. Na początku Komendanci
ustawiali obozy, następnie wszyscy robili
zdjęcia. Kiedy Komendant (Główny
Zawiadowca) zwołał resztę
Komendantów (tych mniejszych
zawiadowców) do rozpalenia ogniska,
wszyscy zaczęli ciszej rozmawiać. (w
domyśle – przestali :D ) Kiedy to zrobili,
jeden z Druhów zaczął grać na gitarze a
reszta zaczęła śpiewać razem z nim. W
tym samym czasie ognisko zaczęło
błyskać, a ogień zaczął płonąć niczym
stos.
Zgrupowanie rozpoczęło piosenką: „Hej

przyjaciele”. Później, wszystkie obozy
przedstawiały się i kolejno przybijały
podkłady do naszych torów. Następnie
Komendant (ten Duży) dziękował
wszystkim przybyłym grupom.
Warto również zaznaczyć, że Przyboczni
z 7DHS zachwycili całą bazę poprowadzonym przez nich pląsem (mamy zdjęcia!)
a komendant obozu Neuroshimy
pochwalił się zgromadzonym wymyślonym przez siebie okrzykiem: „kurczak
carry, kurczak carry, Twoja stara to Twój
stary”. (Druh Oboźny, z tego samego
podobozu, wymyślił innowacyjne
zakończenie: „Twoi starzy liżą gary”).

NIETYPOWE ŚWIĘTA NA DZIŚ:
Święto Hot Doga
Światowy Dzień Mleka

DWORCOWY MEGAFON
Kontroler biletów
szuka młodej
podróżniczki,
którą spotkał w
Koluszkach...

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

