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CHANSON D'AMOUR

W

eekend jest niewątpliwie
ulubioną częścią tygodnia
każdego człowieka. A piątek,
piąteczek i piątunio – wiadomo…
Można spotkać się ze znajomymi,
pójść na sok pomarańczowy, obejrzeć
dobry film… Jednakże, instruktorzy
naszego Zgrupowania, postanowili
spędzić ten wieczór w inny, bardziej
kreatywny sposób.
Ciało cieszy się przez cały dzień, czy
to plażując, czy spacerując po lesie.
Duch zaś potrzebuje innych, bardziej
wzniosłych treści. Dlatego też,
w klimacie magicznych świeczek,
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zapachu herbaty i smacznych
ciasteczek, zebraliśmy się w hali
Dworca Głównego na wieczorku
poetyckim – Chanson d'amour.

Ręcznie wykonane zaproszenia
otrzymała cała kadra wszystkich
obozów naszej bazy. Wspólne
siedzenie w Cafe Lokomotywa,
poznawanie siebie i rozmowy o życiu
i śmierci, są naprawdę dużą
przyjemnością. Szczególnie w tak
zacnym gronie!
Mieliśmy okazję posłuchać recytacji
wierszy Wisławy Szymborskiej i
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k s . J a n a Tw a r d o w s k i e g o ,
w wykonaniu profesjonalisty – Bartka
Dębeckiego i dwójki amatorów –
Izabeli i Jakuba. Po każdym z nich,
wymienialiśmy się własnymi spostrzeżeniami.
Zadziwiające, jak różne i odmienne
od siebie zdania mogą mieć ludzie.
Po połączeniu wszystkich dostrzeżonych aspektów, stworzyliśmy
własną, piękną interpretację wierszy.
Choć druh Mirek bardzo nie lubi
Szymborskiej...
Cały wieczór upłynął nam wśród
radosnego śpiewania miłosnych
piosenek, śmiechu i urodzinowej
zabawy z tortem. Wszyscy posiadamy wybitny talent instrumentalno –
wokalny!

Izabela

GOTUJ Z LEŚNYMI
Obóz Neuroshima niewątpliwie króluje w naszym Biuletynie w opisach
swoich zajęć. Najpierw Druh Komendant Janek zaskoczył nas ułożonym
przez siebie wierszem. Później zazdrościć mogliśmy drużynie

ukończenia podstawowego kursu
wojskowego, a dziś… Leśni postanowili pogotować! Zaprosili do siebie
Druha Michała Łabudzkiego, który
miał poprowadzić zajęcia z gotowania
polowego. W pierwszej fazie, wszyscy
zapuściliśmy się w las. Koniecznością
było zebranie leśnych owoców,
z których mogliśmy potem robić
pyszne rzeczy. I tak, nasze menażki
zapełniły się wszelkimi jagodami,
czy poziomkami – wedle uznania.
Podstawowym warunkiem do rozpalenia każdego ogniska jest… zebranie
odpowiedniej ilości drewna. Dlatego
wszystkie zastępy rzuciły się, by
przygotować odpowiednie kijki.
Trzeba było wykazać się większym
skupieniem, przy wyborze tych, które
miały utrzymywać całą konstrukcję.
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Wszystkim udał się ten zabieg! I tym
sposobem, Leśni dziś ugotowali…
własnoręcznie zrobione pierogi
z jagodami! Pod czujnym okiem
Druhny Izy Łabudzkiej, wyszło nam
naprawdę dobre jedzenie. Panowie
skrobali ryby, które później upiekli
nad ogniskiem. Mogliśmy też
usmażyć sobie jajka. Druh Michał
poinstruował harcerzy w wielu praktycznych kwestiach. Teraz wszyscy
wiemy, jak porządnie wzniecić ogień i
ustawić kuchnię polową na 3 sposoby.
Teraz Druh Xero może zrezygnować
z obiadów w kuchni.

NOWY KSIĄDZ
W sobotni wieczór, jak co roku,
odbyła się msza harcerska. Jednakże,
nie była w pełni typową mszą, której
wszyscy się spodziewali. Otóż,

odprawił ją… Nowy Ksiądz! Wszyscy
przywykliśmy do kazań poprzedniego, niemniej to dzisiejsze było
również ciekawe. Teraz już wiemy, jak
możemy chwalić Pana Boga. I wcale
nie musimy śpiewać piosenek
religijnych w tramwaju.
Oprawę muzyczną sprawowali Druh
Michał i Słoń – na gitarach. Oraz wokal
w wykonaniu Druhen Iza x 2, Marty,
Bartka i Jagóda. Jesteśmy przekonani,
że wszystkim się szalenie podobały

Biuletyn Dworcowy - gazetka obozowa

piosenki, które przygotowaliśmy
i zaśpiewaliśmy. Jak zwykle, hitem
przewodnim było: „Jesteś Królem”,
ale to specjalnie nikogo nie dziwi.
Dziękujemy 35 Drużynie Wędrowniczej „Legendarni” za aktywny
udział i pomoc w przygotowaniu całej
mszy. Druhowi Jankowi za drugie
czytanie, druhowi Jakubowi za
czytanie pierwsze i druhowi Bartkowi
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za donośny śpiew!
Odnoszę wrażenie, że potrzebna jest
zmiana redaktora gazetki (całe
szczęście, że jutro wyjeżdżam) bo
Leśni zalewają ¾ artykułów. To taka
drobna aluzja do pozostałych obozów
– piszcie artykuły o tym, co się u Was
dzieje! Na pewno Wy również robicie
wiele ciekawych rzeczy, będących
jednocześnie godnymi uwagi.

NIETYPOWE ŚWIĘTA NA DZIŚ:
Dzień Spółdzielczości

DWORCOWY MEGAFON
Pan Kępka proszony jest
o zgłoszenie się do biura
rzeczy znalezionych - syn
się odnalazł...

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

