
KONKURS PIONIERKI

W sobotę komisja konkursowa w 
składzie: Paulina Pietranik, Michał 
Świerbutowicz, Kasia Górszczak, 
Mateusz Sierański, Milena Krydow-
ska, Przemek Janczuk, Mateusz 
Banach, Paweł Tokarzewski, odwie-
dziła wszystkie obozy w naszej bazie 
i po burzliwych obradach wytypowała Już dziś będzie można oddać swój 
budowle w dwóch kategoriach: głos. Po obiedzie zostaną wywieszone 

zdjęcia wytypowanych budowli. 
- Pionierka obozowa

Każdy uczestnik obozu otrzyma tez 
- Zdobnictwo obozowe.

kupon konkursowy i będzie mógł 
oddać swój głos na najlepszą według 
niego pracę.
Szczegółowy regulamin konkursu 
wywieszony jest na tablicy ogłoszeń.

Głosowanie będzie trwało do wtorku 
do godz. 10.00.

My już mamy swoje typy, a Ty ?

Przerwanki
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W PRZERWANKOWSKIM 
AQUAPARKU

KRONIKA WYPADKÓW

Do Aquaparku ustawiały się kolejki 
piszczących z ekscytacji harcerek 
i harcerzy. 

Kilka numerów temu nasz stały 
Warto też dodać, że niezaprzeczal-

korespondent Adam pisał o swoich 
nym atutem zjeżdżalni jest jej lekka, 

przygodach w Aquaparku w Egipcie. 
składana konstrukcja umożliwiająca 

Druh Majak postanowił udowodnić, 
jej przenoszenie na inne „Beach”.

że „cudze chwalicie, swego nie zna-
Zainteresowanych wykupieniem cie” i przy pomocy kilku sprawnych 
patentu zapraszamy do obozu Epizod inżynierów ze swojego obozu 
78 Star Wars, druh Majak za drobną zaprojektował i zbudował zjeżdżalnie 
opłatą na pewno podzieli się myślą „Ślizg 2013”. 
technologiczną.

Budowla stanęła na Przerwanki Sun 
Beach wzbudzając ogólne zaintereso-
wanie plażowiczów. 

Dziś w godzinach rannych złośliwy Konstruktorzy uzyskali przyśpieszenie 
talerz zaatakował naszego oboźnego zjazdu przez zastosowanie wysokiej 
bazy. Dzielny Artur walczył do końca, technologii olei jadalnych (oczywiście 
jednak nie obyło się bez ran.z pierwszego tłoczenia) oraz połącze-

nia wodoru i tlenu w wiaderku. Druhna Renata profesjonalnie opa-
trzyła rannego zakładając mu kilka 
szwów i obdarzając efektownym 
temblakiem.

Złośliwy talerz za swoje przewinienie 
został unieszkodliwiony w śmietniku.

Druhowi Arturowi cała redakcja życzy 
szybkiego powrotu do zdrowia.
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HARCERZ JEST ADAM W AKCJI
OSZCZĘDNY I OFIARNY

Z OSTATNIEJ CHWILI …

WYWIAD Z ….

Dh Adam donosi, że w Giżycku warto 
Informujemy, że w 5 DHS Leśni odwiedzić Wyspę Miłości, Kościół 
rozpoczęła się szeroko zakrojona Ewangelicki i Wesołe Miasteczko.
akcja zarobkowa.

Kościół jest ładny i trwały.
Kilka osób w zaaferowaniu biegało 

Niedaleko Wesołego Miasteczka jest 
dziś po zgrupowaniu w poszukiwaniu 

plaża, gokarty, gry, sklepy, bary 
dorywczej pracy wakacyjnej. 

i statki.
Jak dowiedzieliśmy się z dobrze 
poinformowanych źródeł można 
u nich wykupić mycie menażek z dos-
tawą do klienta, czytanie na do-
branoc, przenoszenie niezbyt ciężkich 
pakunków. Być może wkrótce oferta 
ulegnie poszerzeniu.

Wspierajmy harcerzy nie tylko 1% J.

Byłem tam i naprawdę polecam. 

Dziś na Peron 3 - Za Odrą - przybył Od redakcji:
pociąg pośpieszny z Józefowa. Wszystkim zainteresowanym poleca-
Wysiadło z niego 18 żądnych wrażeń my również wizytę w Twierdzy Boyen, 
zuchów wraz z opiekunami. przejazd przez most zwodzony i 

spacer  w porcie.Serdecznie witamy i  życzymy 
u d a n e go  p o by t u  n a  D wo rc u  Zakupoholicy mogą również zaspo-
Głównym. koić swoje potrzeby w jednej z 

czterech Biedronek, ewentualnie 
Lidlu, Kauflandzie, InterMarche itp. 
Giżycko czeka na turystów.

Adam: Jaką macie tematykę?
Tobiasz Majak (oboźny z Łodzi): 
Summerland - festiwal muzyczny, 
który łączy ludzi z różnych krajów.
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Redakcja i wszyscy podróżni z okazji 
18-tych urodzin Słonia składają mu 
najserdeczniejsze życzenia urodzi-
nowe. Szczęścia, zdrowia i samych 
dobrych podróży oraz udanych 
pobytów na Dworcu Głównym w 
Przerwankach.

Jak nazywają się oboźni?
Patryk Walczak i Tobiasz Majak.

Który raz druh jest w Przerwankach?
Pierwszy. Mazury są urzekające.

Ile dni robiliście plac apelowy?
(Red.: obóz z Łodzi na placu apelowym ma 
ułożony z szyszek wzór wielkiej księgi.)

Jeden dzień.

Co robicie?
Wczoraj mieliśmy Wampiriadę.

KARTKA Z KALENDARZA

Zachęcamy do publikowania Waszych materiałów w gazetce.
Redakcja biuletynu znajduje się w domku zawiadowcy.
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Z uwagi na prażące słońce 
przypomina się podróżnym 
o konieczności zakrywania 
głowy. Może być czapką...

DWORCOWY MEGAFON
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