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IDZIE WEEKEND

W

ielkimi krokami zbliża się
weekend. Czekają nas pierwsze prania naszych brudnych rzeczy.
Oczywistą oczywistością jest fakt,
że harcerz w lesie jest
zawsze czysty i schludny,
dlatego nikogo nie dziwi
widok zakamuflowanych
Leśnych z zielonymi
twarzami, czy też Ósmej,
która pomyka po Zgrupowaniu z niebieską
skórą. Jak to zrobili i dlaczego – nie wnikamy, ale
też podziwiamy fantazję
i inwencję twórczą.
Czy jakiś obóz również
chciałby się podzielić
z nami swoimi ciekawymi zajęciami?
Jestem przekonana, że chodzicie na
super rajdy, mieliście już moc gier
terenowych, o których nie wiem,
a którymi warto się podzielić z naszy-
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mi czytelnikami. Poza tym, na terenie
naszej stacji kolejowej są harcerze
z nieznanych nam środowisk. Może
warto się wymienić swoimi pomysłami na pląsy, zabawy, czy piosenki z
innymi?

Jesteśmy otwarci na kolejne innowacyjne artykuły o tym, co robicie w
swoich obozach.
Izabela
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Z ŻYCIA OBOZÓW
Nasz stały reporter Biuletynu, Adam,
chciał podzielić się z nami opisem
swojego obozu. Liczę na to, że pojawi
się też ktoś, kto również będzie miał,
choć połowę takiego zapału, jak Adaś.
Biuletyn jest spragniony nowych
ploteczek i sprawozdań z życia
jednostek!

W naszym obozie tematyką jest Star
Wars. Jesteśmy podzieleni na 8 zastępów. Każdy z nich ma swoją
planetę i rasę oraz nazwę. Mój zastęp
ma rasę „Świ'Lekanie Jedi”, planetę
„Ryloth”, a nazwa to: „Harcerscy
Świ'Lekanie Jedi”. W filmie Star Wars
Świ'Lekanie wyglądają jak <…?> tylko
z dwoma niebieskimi kucykami ze
skóry. Przedwczoraj szyliśmy szaty
Jedi. Będziemy robić miecze świetlne.
A wszystko wymyśliła druhna Ewa
Budzińska, która mówiła w pociągu o
tym, co będzie się działo.

Nasz obóz nazywa się „Star Wars
epizod 78.” Jak sami widzicie, konwencje obozów mogą być bardzo
emocjonujące i konstruktywne
Przesyłamy szeroki uśmiech do
druhny Ewy Budzińskiej, dzięki której
Star Warsi mają tak bogaty zasób
wiedzy i ciekawostek w obozowej
tematyce.

Swoim bogatym planem dnia i
wszelkimi przygodami, jakie ze sobą
przyniósł, chciał podzielić się obóz
55 i 3 DH, który przygotował sprawozdania ze swoich dwóch ostatnich
dni.
Podróż do Przetrwanek była długa.
Trwała 5 godzin ale minęła nam
bardzo przyjemnie. Gdy przyjechałyśmy na miejsce zobaczyłyśmy jakie
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Przerwanki są piękne. Po odpoczynku zjadłyśmy pyszny obiad.
Potem się bawiłyśmy. Później
rozkładałyśmy w namiocie materace, żebyśmy miały na czym spać.
Tak minął wspaniały dzień.

We wtorek 2 lipca pobudka była
o 7:30. Zaraz po niej poszliśmy
na śniadanie. Było naprawdę
pyszne!! Później dostałyśmy
narzędzia potrzebne do budowania
pryczy. Wszędzie było słychać
stukanie młotków. Wszyscy byli
zajęci budowaniem pryczy. Praca
była bardzo męcząca. Nagle zaczęła
się burza. Było groźnie, ale nawet
najgorsze warunki da się przetrwać
w miłej atmosferze. Dzień zakończył
się ciepłym prysznicem.
Michalina Kryszewska,
Natalia Wójcik, zastęp „Paryż”

Przez pierwsze dwa dni było ciężko.
Musieliśmy nosić różne deski i belki,
z których później robiliśmy łóżka
i półki. Drugiego dnia zaskoczyła nas
straszna burza i w namiotach
miałyśmy ogromne kałuże. Pomimo
tęsknoty za domem dawałyśmy
sobie radę. Cała kadra była bardzo
miła i pomagała nam przetrwać.
Chciałam wyróżnić druha Pawła,
druhnę Olę i druha Michała.
Zaliczyłam parę wpadek, z których
sama się śmiałam. Mam nadzieję,
że kiedyś tu wrócę.
Aleksandra Skałecka
zastęp „Rio de Janejro”
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ADAM W AKCJI
Nasz cwany detektyw, Adam, jak
zwykle jest gotowy do pracy dziennikarskiej. Tym razem przeprowadził
wywiad z Druhną Dominiką Rodenko
– Skarbnikiem Hufca ZHP Otwock,
która solidnie zbiera wszelkie faktury,
rachunki i prowadzi aktywną współpracę ze wszystkimi funkcyjnymi
naszego Hufca, uraczając każdego z
nich szerokim uśmiechem;)

Adam: Do jakiej druhna uczęszczała
drużyny?
Dominika: Do 77 DH i 7 SDH
Adam: Od kiedy druhna jest oboźną?
Dominika: 2 lata oboźną zgrupowania.

Adam: Jaka tematyka obozu się
druhnie najbardziej podoba?
Dominika: Dookoła świata.
Adam: Kim jest ulubiona przyjaciółka
Druhny?
Dominika: Patrycja.
Adam: Jaki jest Druhny ulubiony
kolor?
Dominika: Czarny.
Adam: Czy Druhna ma jakieś
zwierzęta?
Dominika: Niestety, nie mam…
Adam: A co Druhna lubi najbardziej
robić?
Dominika: Podróżować, czytać,
oglądać filmy.
Adam: Jaki jest Druhny ulubiony
deser?
Dominika: Każdy pyszny

DWORCOWY MEGAFON
O godzinie 12:00 rozpoczyna pracę zespół, który
będzie typował budowle do
Konkursu Pionierki.

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

