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REDNIE... 
No i oto przeżyliśmy kolejny obóz. 
Jak wam chyba wiadomo w Szwecji ukazuje się gazeta har- 

cerska "Czuwaj" (gdyby były jakieś wątpliwości, to ją trzyma- 

cie w ręku). 
Naszą stałą tradycją (od tego numeru począwszy) jest szcze- 

gółowe opisanie kzadkęc obozu w pierwszym numerze po jego 

zakończeniu. 
W tym numerze posłużyliśmy się wypocinami ściennymi nas- 

zego obozowego redaktora Kajetana K., zwanego także Goo- 

fy. 
Od drugiego tygodnia, z powodów które są ocenzurowane, 

"redaktorem" został kolega Krzysztof G. Więc niestety drugi 

tydzień jest w większości dopisany przez redakcję po obozie z 
pamięci. A ponieważ o naszej pamięci można by coś nie nada- 

jacego się do wydruku powiedzieć, nie zdziwcie się, jeśli niek- 

tóre rzeczy będą przekręcone przez naszą bujną wyobr aźnię. 

W jednym artykule (Wspomnienia z obozu pewnych druhen) 

użylismy kilka razy: (wzm.-redakcji), co znaczy: wzmianka re- 

dakcji, czyli nasze zdanie o niektórych sformułowaniach uży- 

tych w powyższym artykule. 

Na tym kończymy, good bye. 

REDAKCJA 

P.S. W nastepnym numerze bedzie historia naszego "har- 

cerstwa”.  



11 czerwiec 1988 

DZIEŃ PIERWSZY 

Po dojeździe na miejsce, wszyscy mniej lub bardziej 
grzecznie wyjęli z autobusu swoje bagaze i podreptali stylem 
dowolnym w stronę bliżej nie określoną, gdzie najprawdopo- 
dobniejznajdował sie obóz. 

Po dojściu na teren obozu złożyliśmy bagaż na trawie i druh 
Jan przedstawił plań obozu przypominając wszystkim, że to 
nie jest obóz wypoczynkowy tylko obóz harcerski. 

Po jakimś czasie przyjechał ksiądz i odbyła się msza, podczas 
której wszyscy się zachowywali przyzwoicie z wyjątkiem kilku 
osób. 

Po mszy harcerze zbierali drewno na opał po czym była ko- 

lacja. Po kolacji część harcerzy robiła jakieś dziwne rzeczy aż 
do czasu gdy zmożył ich sen, tzn.około godz. 01.25.00. 

Obywatel K.K. GEY 

a 
u archiwum 
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DZIEŃ DRUGI 

Tego ranka postawił nas na nogi tubalny głos druha Jana. 
Zmarznięci i potłuczeni podreptaliśmy na gimastykę, która 
była tak nędzna że zasługuje na wielką naganę. Mogło być le- 
piej. 

Po gimnastyce był apel, który był chyba szokiem dla wszyst- 
kich palaczy. Po wysłuchaniu krótkiego kązania na temat pa- 
pierosów pomaszerowaliśmy na śniadanie, które owszem dało 
się zjeść. 
Gdy już napełniliśmy żołądki, przystąpiliśmy do zajęć tzn. 

jedni rozstawiali namioty, inni budowali bramę a jeszcze inni 
kapliczkę. Zajęło to czas aż do obiadu, przy którym działy się 
różne dziwne rzeczy. Między innymi było piwo, napój dla har- 
cerza zakazany, a jednak niektórzy nie dość że pili podczas 
obiadu, to jeszcze wzięli z sobą do obozu. 
Potem było 40 minut zasłużonego odpoczynku, który kilka 

osób spędziło łykając piwo. Poźniej wyznaczaliśmy teren obo- 
zu poprzez zawieszanie jakiś czerwonych szmat. Poźniej były 
jakieś afery typu: "Druhu on to (druhu on tamto)". Co się dzia- 
ło dalej nie mogę niestety napisać gdyż zdażyło mi się zasnąć. 
W każdym razie zostałem brutalnie obudzony na kolację, za 
co serdecznie dziękuję temu co tego dokonał. Po kolacji od- 
był się taniec indianski, inaczej zwany meczem piłki nożnej. 
Wygrali biali a czarni poszli się wykąpać... 

Pisze Obywatel K.K. 

ROZPOZNANIE TERENU 13 czerwiec 1988 

Poszedłem z druhem Janem zobaczyć jak się sprawują har- 
cerze wysłani na rozpoznanie terenu. 
Owszem, wszyscy się sprawowali dobrze, Niektóre zastępy 

kupiły sobie mapkę okolicy, którą poźniej ładnie przekalko-  



  

wały na papier. Dowiedzieliśmy się o tym od zastępu Micha- 
ła, który o dziwo nie miał kupionej mapy (kupili ją dopiero 

poźniej, po naszym odejściu). 
Gdy pierwsze zastępy wróciły na miejsce, odbyła się krótka 

musztra, na której zdążyłem zauważyć że Krzysiu robi "w lewo 

zwrot" przez prawe ramię. 

Obywatel K.K. 

13 czerwiec 1988 

SPOTKANIE Z... 

Po obiedzie mieliśmy spotkanie z druhem Janem P. Druh 
Jan zauważył słusznie, że w drużynie zaczął szerzyć się rasizm 
polegający na tym że mieszkańcy Góteborga i Sztokholmu nie 
lubią się nawzajem. 
Podam przykład. 
Po spotkaniu z druhem Janem, gdy mieliśmy grać w piłkę, 

na pytanie "Kto przyniesie płkę?', usłyszałem odpowiedź 
wyślij kogoś z Góteborga. 
Zauważyłem też że jeden z druhów z Góteborga, "Volvo", 

jest szczególnie poniżany i wyśmiewany zarówno przez jedną 
jak i drugą grupę. Volvo próbuje nadrabiać miną ale ja wiem 
że czuje się źle i z biegiem czasu podejmował się będzie rów- 

nież gorszych czynów, żeby tylko ktoś się z nim przyjaźnił. Ale 
będzie to przyjaźn fałszywa a inaczej mówiąc będziecie mieli 
kolegę poto, żeby wam "skakał" po Colę, albo pokazywal, że 

trawa też jest do jedzenia... 
Pomyślcie nad tym co napisałem... 

Obywatel K.K. 

6 
archiwum   

13 czerwiec 1988 

OGNISKO 

Na ognisku było jakoś dziwnie, bo atmosferę zatruwały co 
chwilę jakieś osoby. Tak, nie mylicie się, harcerki. Kilka rzec- 
zy było zupełnie do kitu innych zaś nie było słychać. A co do 
jakiejś tam piosenki, czy co to tam miało być, to myślę że jej 
autorki zostaną równie znane jak "Modern Talking". 
Dlaczego tak uważam? 
Bo robią tak jak "Modern Talking" text bez sensu i wszystko 

na tą samą melodię... 
(A co zrobią harcerze ??!1) 

Obywatel K.K. 

14 czerwiec 1988 

PRODUKCJA SZAŁASÓW 

Dzielni. harcerze zostali wysłani do'lasu aby każdy zastęp 
wspólnymi siłami zrobił sobie szałas do spania, Wyniki pracy 
harcerzy nie przypominały jednak szałasów tylko ziemianki 
podobne do tych, które budowali partyzanci podczas wojny. 
Druh Jan owszem pochwalił budowle, ale dał jeszcze trzy 

godziny na ulepszenie. Planowo budowle mają być gotowe 
piętnastego lub szesnastego czerwca. 
Podczas budowy "szałasów" atmosfera była podobna jak w 

Katowicach, bo niektórzy harcerze popuszczali sobie miaro- 
wo, że utworzyło się coś w rodzaju zatrucia chemicznego. 

OGNISKO K.K. 

... było owszem udane z wyjątkiem jednej głupiej rzeczy (cia- 
ło harcerki). Harcerze przewyższyli harcerki swoimi piosen- 
kami i skeczami, ale całość wypadła jakoś gorzej, 

Kajetanek 

w  



  

15 czerwiec1988 

PRODUKCJA SZAŁASÓW cz.2 

Zaczęło się od tego, że zastęp Michała wpadł szturmem do 

swojego przedpotopowego zbiorowiska gałęzi. I szałas... 

wytrzymał... prawie. 
Wszyscy dawali innym różne propozycje "co by było gdyby?”. 

Nikt nie brał tego poważnie, ale praca szła szybko i stanowczo 

naprzód. 
"Nasz" szałas (zastępu Michała) jest bardzo dobrze zamasko- 

wany ale ma kilka słabych stron, musi być chyba ogrodzony 

sznurkiem bo wszyscy, a może i więcej chodzą nam po dachu. 

W najgorszym przypadku dochodziło do całkowitego zawale- 

nia dachu, w lepszym przypadku tylko "tynk" z sufitu leciał. 

Tak więcszła nasza praca ciągle naprzód wśród śmierdzących 

salw Sławka. Sławek doprowadzi chyba niedługo do zatrucia 

okolicy, za co, mam nadzieję, całe harcerstwo nie będzie mu- 

siało sadzić nowego lasu. 

Redaguje 
Obywatel K.K. 

16 czerwiec 1986 

BIEG NA MŁODZIKA 

Rano nasza grupka wyznaczonych do przygotowania biegu 

na młodzika, tzn Stefan, Robert, Kajetan i Michał(ja), została 

poinstruowana przez druhów Jana i Zygmunta jak ma wyglą- 

dać trasa biegu. 
Po Śniadaniu przygotowaliśmy trasę, była ona cztery razy 

dłuższa (i lepsza) niż ta, którą wyobrażali sobie nasi przełoże- 

ni. Na stacjach staliśmy my i kilku przełożonych. Bieg wypadł 

pomyślnie, nie biorąc pod uwagę zasobu wiadomości niektó- 

rych naszych druhów, i nikt chyba nie czuł się pokrzywdzony. 

Ciekawe jakie będą rezultaty? 

M.D.   

noc 16/17 czerwca 1088 

NOCNY ALARM 

Q godz. około 0.10) wyciągnęli nas z łóżek i z pełnym ekwi- 
punkiem wyruszyliśmy do lasu, gdzie harcerze rąbnęli się spać 
w swoich 'szałasach”. Niektórzy nie mogli zasnąc, wiedzieli bo- 
wiem, że ukończony kilka godzin temu bieg na młodzika zam- 
knięty będzie przyżeczeniem harcerskim. Ale kiedy? Już? Za 
chwilę? A może dopiero jutro? | 

* * * 

O godzinie mniej więcej 4.3() wyrwano koczowników ze snu 
i dostarczono nad brzeg morza gdzie czekało już kilka osób. 
Druh Koba wyczytał rezultaty uczestników, z których wynika 

że Sławkowi udało się uzyskać 143,5 punkty (na 128 możliwych 
200). Składający przysięgę mieli cały czas "flesze" w oczach i 
czuli się jak gwiazdy filmowe. Nastrój był super, szkoda jed- 
nak że harcerki... jeszcze spały. 

Zredagował 

Obywatel K.K. 

CZY TESKNISZ DO ATMOSFER) 
ARYKAŃSKIEJ 2 ; 

CZY: CHCESZ SĘEROBOWAĆ [oś 
EKSOTYCZNEG 

 



  

17 czerwiec 1988 

KABARET 

To był najbardziej udany kabaret w historii harcerstwa w 

Szwecji. = 

Najwięcej braw uzyskał numer "Nobody wants to do it wy- 

myślony przez Marcina, Kajetana i Roberta (Kajetan Se Co). 

Inne występy przedstawione przez tą grupę artystów równicz 

były własne z wyjątkiem "płukania zębów. | | ; 

Wspaniały występ dały harcerki, aż oczy męskiej pu blicznoś- 

ci wychodziły z orbit. Nie mówiąc już o występie zwanym ob- 

cinanie paznokci”, gdy Adam N. był o mały od stracenia ręki 

w jamie gębowej Piotra. i ; 

Wystąpiła też harcerska grupa muzyczna, grając nawet dosyć 

dobrze z jednym małym wyjątkiem, nie było słychać spiewu. 

Nie dość że nasz wspaniały wokalista Pawel K. nie miał mikro- 

fonu do pomocy to mu jeszcze odebrało ten zawsze tak donos- 

ny głos, kiedy wkroczył na scenę i zobaczył przed sobą stado 

dzikiej publiczności. SC > 

Niestety, niektórzy z instrumentalistów nie zauważyli jakby, 

że ich występ się skończył - mówiąc prościej: 

- Dać małpie do ręki instrument, to i obcęgami nie oderwi- 

esz. ; ad 

Pomogłoby może wyłączenie głównego zasilania, na co nas 

niestety nie było stać. W uszy wpadła również donośna piosen- 

ka góralska w wykonaniu Dawida S. 

Obywatel K.K. 
P.S. Odbyła się też dyskoteka dla zakochanych i nie tylko. 

(O 
archiwum 
harcerskie. 

  

18 i 19 czerwiec 1988 

WEEKEND 

W sobotę 18.06.88 dzień składał się przede wszystkim z cza- 
su wolnego, bo przyjechało wielu rodziców i połowa zgraji 
zwolniła sie z tego powodu z zajęć. Reszta zajmowała się pi- 
saniem listów (nie do rodziców tylko do osób płci odmiennej, 

które los zesłał na ten obóz) a inni leżeli przed domem i żło- 
piąc jakąś ciecz opalali swe wiecznie blade oblicza. 
Podobnie było w niedzielę, z tymże zgraja zabrała się do skle- 

cania przyrządów służących do spania, inaczej mówiąc pryczy. 
Odbył się też tzw. mecz piłki nożnej przerwany przyjazdem 

rodziny Kazimierczak w pełnej okazałości. 

Jak się okazało, pan Kazimierczak był niegdyś pierwszorzęd- 
nym harcerzem i robienie pryczy miał w małym palcu u lewej 
nogi. Podzielił się więc chętnie z chłopakami swoją wiedzą 
ogólną. 

Poźniej przyjechał ksiądz. 
Wyglądał tak pospolicie i nudno że nikt chyba nie przy- 

puszczał, że nadamy mu przydomek "Śledź", że wstąpi w krę- 
gi harcerskie i na zawsze zostanie w naszych sercach jako 

prawdziwy przyjaciel. 

Wieczorem ksiądz odprawił mszę, w której uczestniczyli tak- 
że rodzice. Podczas mszy kilka osobników opuściło obóz i od- 
jechało do domów. 

Mr. Goofy 

20 czerwiec 1988 

PONIEDZIAŁEK 

W poniedziałek śledziliśmy (z druhem "$ledziem" na czele) 
harcerki. 

'Tak owszem, Śledziliśmy, ale harcerki wsiadły w autobus i 

tli  



  

tyle żeśmy je widzieli. 
Ale poobiedzie, gdy większość uprawiała poobiedną drzem- 

kę, czterech harcerzy zdających na wywiadowcę poszło szukać 
miejsca na nasz jednodniowy biwak. Gdy miejsce to znaleźli, 
zerwano spiochów z łóżek i zapędzono na oględziny miejsca 
koczowiska. 
Wszystkim się spodobało i następnego dnia rano mieliśmy 

wyruszyć w drogę. 

Obywatel Kajetanek 

21 czerwiec 1988 

PODCHODY 

We wtorek 21 czerwca o godzinie 8.37 wymaszerowaliśmy w 
strony nam już bliżej znane w celu rozbicia (proszę nie mylić 
z rozwaleniem) obozu. 

Po dotarciu nad morze zaczęliśmy rozbijać namioty i robić 
śniadanie, co zajęło nam godzinę. Przed obiadem nic się nie 

działo (wiadomość uzyskana od informatora platnego). 
Po objedzie zawitał do nas pan Erik, przedstawiciel SUK 

(Sveriges Unga Katoliker). Powiadomił on nas, że jesteśmy 
członkami tej organizacji o czym niektórzy nie mieli zielone- 
go pojęcia. Po rozmowie była msza polowa w której uczest- 
niczył rownież pan Erik. Obecna była także druhna Krystyna, 
od której to uzyskalismy informację, że harcerki będą nas pod- 
chodzić. 
Oczywiście nie wzięliśmy tego na serio wiedząc, że harcerki 

nawet spiącego żółwia by nie podeszły bo by im uciekł. W 
przerwach między atakami śmiechu skleciliśmy skomlikowa- 
ny system alarmowy. 

Najdziksze sny Adama Narela spełniły się. 
Nareszcie mógł wykorzystać swoje śmiercionośne machi- 

nerie na stworzeniach żyjących (większych niż standardowe 
mrówki).   

Po dziwacznym rozkazie druha Pączka kazdy harcerz wcisnał szczyptę obozowiska w tobołek i pocwałowal w nieznane nam miejsce tego globu. Wystawiliśmy od niechcenia warty, które oprócz czekania na harcerki służyły rownież za przytułek dla głodnych i bezdomnych komarów. 

KOMARY | 
GO POCIĘŁY» 

Po kilku godzinach z przerażeniem w oczach spostrzeglismy 
EA się niezidentyfikowany wehikuł wycinający zderzaka- 

as. 
Powiało grozą... druhna Krystyna za sterem... ratuj się kto 

może! 
Po wyjęciu z tobołka resztek odwagi, chłopcy zdający na sprawność samobójcy udali się w $ład za wehikułem. 
Po dojściu na małą leśną pętelkę chłopcom spadł kamien z serca albowiem stwierdzili, iż druhnie Krystynie udało się wyewakuować harcerki nie zmieniając (prawie) pierwotnej 0 wyglądu karoserii wehikułu. 
W miedzyczasie druga grupka dla dobra ogółu zdecydowała 

się pojmać żywcem harcerki zanim miałyby możność naruszyć spokojny tryb życia fauny i flory. 
Po „doprowadzeniu łupu na miejsce i oswojeniu z warun- kami panującymi w osadzie, napojono łup obozową cieczą po- 

18  
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tocznie zwana herbatą, po czym łup w opłakanym stanie, gu- 
biąc po drodze czekoladę opuścił wyżej opisane miejsce ć 
szybkością wściekłego anemika wyrwanego z poobiedniej 
drzemki. 

SPÓŁKA SZYDERCZA 
Marcineczek 

Michalinek 
Kajetaninek 

22 czerwiec 1988 

DZIEŃ $PIOCHA 

Ponieważ byliśmy bardzo zmęczeni, to spędziliśmy dzień 
systemem: 

WSTAŃ, ROZBIERZ SIĘ, IDŹ SPAĆ. 

K.K. 

23 czerwiec 1988 

SPARTAKIADA 

Rano po zjedzeniu śniadania walnąłem się na łóżko myśląc, 
że jeszcze się przygotuję psychicznie i fizycznie przez dziesięć 
krótkich minutek, nim przystąpię do kolejnego pracochłonne- 
go dnia obozowego. 
Tymczasem zostałem gwałtownie obudzony przez szanowne- 

go kolegę redaktora, który swoim szpiczastym łokciem staran- 
nie wymierzonym w jedno z moich biednych żeber, zerwał 
mnie na nogi i raczył mi przypomnieć że on, ja i jeszcze kilku 

A wim 

  

wyznaczonych, mamy dzisiaj przygotować spartakiadę sporto- 
wą nad wodą. 
Trochę jeszcze nieprzytomny zwlekłem się z łóżka i wyruszy- lismy do celu. Po drodze zgarnęliśmy Marcina i chcielismy też zgarnąc Adama N. Ale ponieważ powyższy był pochłonięty swoją życiową pasja i wykonywał samobójcze manewry spuszczając się po linie (o wątpliwej wytrzymałości) z bal- koniku przeciwpożarowego, nie omieszkaliśmy mu w tym 

przeszkodzić. 
A ponieważ instruktora od sportu Pawła jak zwykle wcięło kiedy go najbardziej potrzeba, bylismy zmuszeni spartakiadę 

Przygotować we trójke (co wcale takie trudne nie bylo). 
Najpierw wymierzyliśmy jednometrowy sznurek za pomocą 20-sto centymetrowej linijki, potem 20-sto metrową linkę za 

pomocą wyżej wspomnianego sznurka, a na koncu 400-stu me- trową trasę za pomocą linki. Poczym przyszli nasi kochani przełożeni i zakazali ze względow bezpieczenstwa trasy uży- 
wać. Ponieważ była ona uczęszczana przez samochody (raz na dzien, ewentualnie dwa). 
Musieliśmy zadowolić się kulą, wspinaniem po li- nie i biegi- em na sto metrów, który na szczęście wymierzony był na pola- 

nie. 

Zawody przebiegły sprawnie i bez żadnych potyczek i zosta- ły zakończone wioślarstwem połączonym z ratownictwem. Mistrzem całej spartakiady został Marcin K. przed Adamem 
N. i sportowcem Pawełkiem. 
Spartakiada została zakończona około trzeciej i do wieczora Już się nic nie wydarzyło, co by było godne zajmowac miejsce 

w tej gazetce. 

M.D.  
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PIĄTEK 

Zanik pamięci u redaktorów.... 

Redakcja 

25 czerwiec 1988 

ZIELONY DZIEŃ 

Opalalaliśmy się nad wodą, mieliśmy dyskotekę i poszliśmy 
spać. 

Redakcja 

26 czerwiec 1988 

CZAS POWROTÓW 

W niedzielę rano, już przed śniadaniem, zaczęliśmy sprzątać 
dom, z którego to wlaśnie się wyprowadzalismy. 
Droga do autobusu przeszła w milczeniu, alew autobusie tro- 
chę się rozkręciło. Jak to zwykle bywa w autobusach wszyscy 
szaleli z wyjątkiem zakochanych, którzy zajmowali się tylko 
sobą. 

y 
Po dojeździe do Sztokholmu nastąpilo gorące pożegnanie, 

którego bardziej wrażliwe osoby nie wytrzymały i nie obeszło 
się bez płaczu. Po jakimś czasie pełni wspomnien rozjecha- 
liśmy się do domów. 

Szanowny Pan Kajetan Kazimierczak 

WSPOMNIENIA OBOZOWE PEWNYCH DRUHEN 

Był to dzień po zakończeniu szkoły, 11 czerwiec. Zgadnijcie 
co się wtedy wydarzyło ?? 
Oczywiście! 

Pojechaliśmy na obóz na Barnens Ó. Nasza grupka harcerzy, 
harcerek i zuchów z Vdsteras zajechała do Storgirden dużo 
wcześniej od harcerek i harcerzy ze Sztokholmu i Góteborga. 
Wszyscy z wyjątkiem druha "Rambo" , który to obdarowany 
przez Boga refleksem szachisty na emeryturze zawitał dzień 
później. 
Kiedy wszyscy zajechali, to jak to zwykle bywa rzucili się na 

dom żeby zająć dotychczas wolne pokoje. Oczywiście nie 
obeszło się bez trochę kłótni o to, gdzie kto miał spać. 
Następnego dnia (jak już chyba wszyscy wiedzą) przyjechał 

szachista myśląc, że obóz zaczyna się w niedzielę. 
Przejdźmy teraz do rzeczy, którymi zajmowaliśmy się na 

obozie. A więc harcerki zdawały na ochotniczkę i na t(r)opi- 
cielkę, a harcerze na młodzika lub wywiadowcę. 
Pewien druh "nawigator" zdawał na ćwika. 
Ochotniczkom włos się jeżył na głowie przed biegiem, nie 

mówiąc już o tropicielkach. 
Mieliśmy też spartakiadę sportową, która naszym zdaniem 

udała się. 
Pewnego dnia Pączek wysłał harcerzy na budowanie szała- 

sów. Kiedy my, harcerki dowiedziałyśmy się o tym, chciałyśmy 
pokazać że my wcale nie gorsze (ale i nie lepsze-wzm. re- 
dakcji) i powgdrowałyśmy do druchny Krystyny z prośbą o 
pozwolenie budowania szałasów. Nawet dobrze nam szło. 
Miałyśmy w tych szałasach spać, ale prawie wszystkie zrezy- 
gnowałyśmy.  



Na obozie były trzy dyskoteki, bez których nie wiem czy da- libyśmy sobie radę. 
Ww pierwszym tygodniu w piątek harcerze, parę harcerek i zuchów przedstawili nam kabaret, który na nasz gust był wspa- niały (albo jeszcze lepszy-wzm. redakcji). Było parę udanych skeczy np. "obcinanie paznokci”, "płukanie zębów". Szczegól- nie jeden skecz otrzymał najwięcej braw. Był to skecz pod ty- tułem "nobody wants to do it..." przedstawiony przez Kajetan % C:O, czyli Kajetana, Roberta i Marcina. 
Pewnego dnia, wszesnym rankiem harcerze wyruszyli na małe biwakowanie w lesie nad morzem. Ksiądz, który był już u nas parę dni poszedł z nimi. Druhna Krystyna pojechała też tam aby "zbadać teren". 

Kiedy przyjechała z powrotem 
zrobiła zbiórkę harcerek i spy- 
tała kto na ochotnika chce iść 

na podchody. Zgłosiło się parę 

harcerek. 
Podchody były tak sobie udane 
z wyjątkiem, że druhna Kry- 
styna obudziła nas za pózno. 
Zanim wyruszyłyśmy (problemy 
z mikrobusem) i doszłyśmy ka- 

wałek przez las, harcerze byli już na nogach. 
W drugim tygodniu przyjechał druh z Anglii (Hiob) i był z 

nami do końca obozu. 
Ogniska jak to ogniska pełne były spiewu, skeczy, kawałów i 

durnych piosenek wymyslonych przez harcerzy (PROTEST!- 
wzm. harcerzy). 
Przed ciszą nocną było sprawdzanie nóg. Niestety druhnie 

HIOB = postać biblijna. 

Ewie wpadło do głowy, że wybierze za każdym razem paru har- 
cerzy (w maskach gazowych-wzmianka K.K.) do sprawdzania 
nóg. Jak to harcerze oceniali dośyć dziko. Wpadło nam też 
wtedy do głowy że my przecież możemy im sprawdzać nogi. 
Nawet mieli dość czyste ale w pokojach był niemożliwy bajzel. 
Dzień przed wyjazdem do domu był "dniem „władzy 

(KOGO?!?-wzm. redakcji). Prawie cały dzień spędziliśmy na 
plaży. sc 

Następny dzień był okropny, bo trzeba było sprzątac i jechać 

do domu. Niektórzy jechali samochodami a reszta autobusem. 
To by było tyle o obozie letnim. 
Było fajowo. ! sed Fali 
Na tym kończymy z braku papieru (harcerka nie kłamie- 

wzm. redakcji). 

Kasia Świeściak 
i Ula Kosińska 

OD REDAKCJI: Jest to pierwszy w naszej gazetce artyku? 
napisany przez jaką kolwiek istotę z poza Sztokholmu. Oby tak 
dalej. 
Czekamy na Góteborg! 

pm 
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BEDRGLUWE NAJETRAU NNEIMIEFCENTY 

KĄCIK KOMPUTEROWY 

Czołem programiści! 

W tym numerze coś dla czytelników lubiących bawić się 

dzwiękiem na swoim COMMODORE 64. Programik przed- 

stawiany w tym miesiącu pozwala nam usłyszeć dzwięk fali, a 

może to burza ? 

10 S=54272 
20 FOR K=0TO 24:POKES + K,0:NEXT 

30 POKES,0:POKES + 1,40) 
40 POKES + 5,10* 16 + 12 
50 POKES + 22,0 
60 POKES + 23,0 
70 POKES + 24,0* 16 + 15 
80 POKES + 4,0:POKES + 4,129 
90 FOR J=1 TO 255:POKES.J:NEXT 
100 FOR A=1 TO 3500:NEXT 

110 GOTO 80 
120 REM Dźwięk wzięty z programu 

"GOOFY SOUNDS II" na- 
pisanego przez Kajetana 
Kazimierczaka.Pełny prog- 
ram uzyskać można; 

Tomasz Dyrcz (COMMODORE 64) 

Kajetan Kazimierczak (SPECTRUM) 

Na zakończenie kilka wskazówek dla programistów. Chcąc 

zabezpieczyć program przed wścibskimi typkami wpisujemy w 

ny  



    

        

   

      

   

    

   
     

      

            

   

            

   

   

    

   

  

> Bnii POKE 770,100. | 
lĘ 

sma wazny | KORZKUŁNTA B stąpi znis e programu. 
R ką sakja „zabezpieczeniem programu przed wylistowa- 

a NTOTDNE 
gdzie L to jednoczesne naciśnięcie klawiszy L i SHIFT 
POKE 768,141 kasuje bezpowrotnie program w BASICu nie 
niszcząc jednak kodu maszynowego. A 
Na koniec chciałbym poinformować, że za miesiac w kaciku 

komputerowym przedstawiony będzie program zamieniający 
COMMODORE 64 w prostą w obsłudze perkusję elektro- 
niczną (o ile mi sie bedzie chciało go napisac). 
Zyczę szczęścia w programowaniu. 

NASZ LETNI OBÓZ 

Pisać można by wiele o tym co się działo 

było klawo, byczo, a czasami też niemrawo 

było żartów co niemiara 

i kawałów - od wieczora aż do rana 

poważnych chwil też było kilka 

wiele trudu ponieśli 

funkcyjni nasi wielcy 

a druh Pączek nie żartował 

wciąż wymagał i sztorcował 

by przykładem swym świecili 

a do tego byli mili 

być przybocznym, zastępowym 

trudną rolą jest 

obowiązków dużo, wymagań jeszcze więcej 

fason trzeba trzymać ciągle 

czy jest dobrze, czy jest źle 

Gdy sumuję dziś to wszystko - 

żal że zgasło nasze ognisko 

że obozu koniec już 

zostawiamy las i wodę 

by powrócić razem tu 

Kajetan Kazimierczak 

  

30.06.88 Druh Pączek 
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REFLEKSJA Z OBOZU. 

Te dwa letnie i Pogodne t ygodnie obozu mamy już za sobą. en czas spędziłem raze m z Wami i miałem możliwość 

€ pytanie - dlaczego, my instruk- torzy jesteśmy z wami ? - dlaczego poświęcamy swój czas i zdrowie ? Co z tego mamy ? - jaka jest nagroda ? Przecież, to jest daremny trud, z tej gromady rozkapryszo- nych i wygodnickich dziewcząt i chłopców wychować elitę !? Wątpliwości, wątpliwości, wątpliwości. Rozwiewając pesymistyczny nastrój, przypominam sobie różne obrazki z obozu: 
- druha, który zaopiekował si 
- dużego "dzieciaka", kt 

cunek; 
, - rodzeństwo harcerzy, które swoją postawą i wiedzą stano- wi dumę naszego związku. 

Jak z kolei dotrzeć do tych, którzy bie ideały harcerstwa ? Co myśleć o 
ozmów i dużemu 

sobie papierosy w kiosku przy 

ę zapłakanym zuchem; 
óry pracą nad sobą zdodył nasz sza- 

z trudem przyswajają so- 
druhu, który mimo wielo- 

przystani ? Co myśleć o innym, który mimo niewątpliwych zdolności złym słowem psuje at- mosterę w drużynie ? Alboo tym, który w najgorszych słowach zelżył swojego kolegę, powodującego niechcący otarcie dwóch łodzi ? 
Czy będzie to nasz (instruktorów) zmarnowany czas ? Odpowiedź jest w każdym z Was! 

dh. Szprycha. 

KRZYZÓWKA 
2 5 

  

POWTÓRKA 

Poaiomo: 
3) 
8) 

10) 
11) 

13) 

14) 

1 [rylog_ a)barwniejsza postac y ; 

delicje dla Basi od pana Maichaia 
wienny sługa Kumoeica | a 
łubiańscy podwładni pana Wożł 

wskie go. 24 
ak Azję i na pal go kazał 

La, turecka przebiła ją panu 
szaąlskiemu. aś, 
o śmierci Januszą Radziwił 

! a £ oby. almem u pana Zagło gi 
av nie strzelano w komnacie 
'woru w. Lubnczu. azday 

p i z niego zginął Podbi 

Sow hik gwardii mda 
zasilił pułki Wiśniowieckiego prze 
bitw Krzywonosem. 
a Miekal go mistrzowsku nią 

władał. , Mi 
miasteczko koło Lubicza, podpa 
ne przez żodnierzy Kmicica. r 
najstarsza z sióstr Gasztowtów ien. 
imię hetmana Czarnieckiego. 

Z TRYLOGII 

Pionow o: 8 
1) 

2) 
3) 

wyszła za mąż za Katlinga. 
ukochana "Krhicicd"""e 
komipanion Kmicica, Zr 
nasliądował głosy 7% 

kap.lan, dowódcaą dragonów, 
władny Osińskiego. w. 

Zbaraża, Częstochowy, Kamieńca. 
urna ę Wz 

cekbor Kamieniecki. 
dzi szwedzką aesaki nA E 

dowódca janczarów, pod a. 
miem zabity przez Nowowiejs i 

Ż w wieś Kurcewiczów. 
tryjeczny brat Heleny. 
ię Kokosińskiego, kompaniona 

Kmicica ; ) 
żywioł kmicicowych Z ai 
rozpalone przez husarzy 
tuskiego w Dzikich Polach. ; 

pod jego epieką Oleńka z Anusią 
uciekły z Taurogów. Ria 
bezkresny na Dzikich Polach. 
..wzięty!  



  

DZOWNE 
DZOWNOŚGI    

    

*q
 

Ww
ep
i 

TEATR CIENI 
  

q
e
m
o
q
o
b
A
z
i
d
 

  

   

   

Z
N
A
J
D
Z
 

L
O
L
O
N
K
K
!
 

        

  

Jeśli przyjrzysz się   
uwaznie, to  stwier- 

a dzisz. że tak ustawione | 
o parami twarze” i gg 

„plecy nie pasują do | 

SIEDIE Wprowadz 

właściwe ustawienie 
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Popatrz na ten rvsune 0 

jem w jedną cal 4 457 

braz? Teraz weż ołówek lub mazak i starannie zama:u t 

obszary. Rozwiązanie otrzymasz natvch- 

    

Znaczano kropka ją Gi się już w |a*is 

akropkowane 

last, boa na tym priegd hasz teatr Cien 

z 

Zadanie-błyskawica. 
  

Pewien may, matematyk powiedział swojemu snow! 

ziesięc lat temu kule dziesęc razy StAt>Z od ciebie a 

| wadzieścia dwa lata będę tylka dwa razy starszy od 

e le lat ma teraz ojcies. A ile svn 

DKRĘG SZWECJA 
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Na tym rysunku, w pozornej plątaninie linii 1 pl. 

znajduje się pię« żab. Czy potratisz je odnależć w Ch 

minuty? 
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OBOZOWY "ZHP BLUES" 

Równy był gośc z druha Jana 
To był równy gość 
Zgubiła go miłość do nas 
Czy mogł przypuszczać ktoś 

Refr. Fajnie jest w naszym harcerstwie 
O tym spiewamy blues 
ZHP blues 

Młody był kiedyś druh Janek 
On bardzo młody był 

Ostatnio jakoś wyłysiał 
I sobie trochę przytył 

Refr. Fajnie .. 

Ale druh Janek się cieszy 
On bardzo cieszy się 
Gdyż bardzo lubi harcerzy 
I też uważa że... 

Refr. ... Fajnie jest w naszym ... 

Tekst i Muzyka: Obozowy Tandeta Blues Band 
(Tomek G., Michał D., Paweł K. 

Krzysiek G. oraz menadżer 
"Mieciu".) 

    

[foot 
* 
* 
+* 
* 
* 
* 

— Złaż mi tu zaraz, złodziejaszku! 

Co tym tam robisz na mojej gruszce?! 

— Ja? Wieszam właśnie z powrotem 

te gruszki, które wiatr strącił!... 

* 
* 

Przygotował Kajetan K. + 
* 
* zkkzkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk 

— Panie zawiadowco, z którego pe- 

ronu odchodzi pociąg do Katowic? 

— Z drugiego, ale szybko! Może je- 

szcze pan go złapie! 
Zdyszany pasażer wraca po chwili. 

— Złapałem go, panie zawiadowco, 

ale mi się, drań, wyrwał! 

— Franuś! Dlaczego dałeś się tak 

ostrzyc?! 
— Wiecie dlaczego? Miałem już po 

uszy.tych facetów, którzy ciągle mnie 

zaczepiali — nie poszłaby pani ze mną 

na kawkę?... 

— Jacy podobni do siebie są ci dwaj 

panowie.. 
— Może to bliźnięta? 

  — Co też pani! W tym wieku?... 
A 

144 
i j tUJł 

| u— Bądź grzećzna, Marylko. Pamię-   
taj, że Czerwony Kapturek był nie-     

    
  

grzeczny i zjadł go wilk 
— Tak, babciu, ale babcię też zjadł. 
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REDAKCJA=SZYDERCY , mówiąc dokładniej: 

redaktor naczelny: 

Kajetan Kazimierczak 

Hyppingeplan 14, nb 

163 62 SPANGA 

tel. 08/760 96 12 

najbliższy pomocnik powyższego: 

Michał Dzieciaszek 

SibeliusgAngen 48, 7/tr 

164 76 KISTA 

tel. 08/750 48 77 

Koss narazie nikt więcej. w; BUY 

Dziękujemy z góry za przysłane do nas artykuły. 

No do przeczytania za miesiąc, czy jak tam to się 

mówi poprawną polszczyzną. Ach, mniejsza o to. 
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