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ZAMIAST MEGAFONU
„Wsiąść do pociągu byle jakiego…”
Podróżnym uprzejmie przypomina
się, że w piątek (12 lipca) w godzinach
wieczornych (czytaj pokolacyjnych)
odbędzie się Przegląd Piosenki
Podróżniczej i Dworcowej „Wsiąść do
pociągu byle jakiego…”. Czas więc już,
aby wszyscy grajkowie rozpoczęli
próby swoich zespołów. Chodzą
słuchy, że swoją obecnością zaszczyci
nas sama Maryla…

27oC
ŚRODA - 10 LIPCA

20:58

Polskie Koleje Państwowe zdecydowały oddelegować do naszego
dworca zacne JURY, które oceniać
będzie artystów w kategoriach:
- Piosenka harcerska
- Piosenka kolejowa (podróżna).
Zgłoszenia zespołów oraz solistów
przyjmujemy w Domku Zawiadowcy
Stacji.

20oC
CZWARTEK - 11 LIPCA

23oC
PIĄTEK - 12 LIPCA
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KONKURS PIONIERKI
OBOZOWEJ
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WIADOMOŚCI ZE
ŚWIATA

Po śniadaniu zakończyliśmy głosowanie w Konkursie Pionierki Obozowej.
Komisja Konkursowa wraz z ochroną
przeniosła urnę z głosami do zabezpieczonego pomieszczenia, w którym
zliczane będą głosy.
Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w
trakcie Przeglądu Piosenki Podróżniczej i Dworcowej „Wsiąść do
pociągu byle jakiego…”.

Miło nam poinformować wszystkich
podróżnych, że na naszym Dworcu
pojawił się nowy podharcmistrz. Jest
nim znany wszystkim twórca przerwankowskiego aquaparku – Paweł
Majkowski.
Dowodem jest rozkaz wydany w dniu
dzisiejszym oraz wyszyty obrus
Komisji Stopni Instruktorskich potwierdzający zamknięcie próby.

KRZYŻÓWKA Z
NAGRODAMI
Hasło z krzyżówki (ze strony 4) wraz
z imieniem i nazwiskiem składamy we
wtorek do godz. 19:00 do Zawiadowcy Stacji.
Spośród prawidłowych odpowiedzi
wylosujemy troje zwycięzców, którzy
otrzymają nagrody.

Informujemy, że w związku z powyższą okazją można obdarowywać
świeżo upieczonego podharcmistrza
prezentami i gratulacjami.
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ADAM DONOSI
Tym razem nasz korespondent zdecydował się krótko opisać nam swoje
popołudnie na obozie.
Dzisiaj z 7 DH i 8 SDH oglądaliśmy dwie
pierwsze części Gwiezdnych Wojen,
jako że mamy taką tematykę.
Zorganizowaliśmy też w lesie grę w
paintball. W naszym obozie karabin do
Paintball-a to Tango One. Ponieważ
wszyscy jesteśmy Jedi karabiny
nazywamy blasterami.
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Porządku na nim pilnuje ratownik
W czasie upału się w nim kąpiemy
Był w poniedziałek na kolację
Wszystkie …… prowadzą do
Dworca Głównego
Biuletyn …
Ulubiona zabawka w obozie
"Neuroshima"
Tam znajdziemy najbliższą aptekę
Imię głównego korespondenta
Biuletynu Dworcowego

9. Do obozu z Łodzi wchodzimy
przez bramę w kształcie…
10. Skąd przyjechał pociąg stojący na
Peronie 5 Widełki
11. Plażowa konstrukcja druha
Majaka
12. Rządzi w kuchni
13. Przy niej największe miejsce
ogniskowe

Już w piątek Przegląd Piosenki Podróżniczej
i Dworcowej.
Szczegóły na pierwszej stronie.

Zachęcamy do publikowania Waszych materiałów w gazetce.
Redakcja biuletynu znajduje się w domku zawiadowcy.

