
Wakacje się skończyły… 
 

Koleżanko! 
Kolego! 

  

 Mam przykre wieści. 

Rozpoczął się nowy rok szkolny. 

Czas do szkoły. 

 

Koniec z całodniowymi spotkaniami z 

przyjaciółmi, ze śniadaniami w porze obiadu i 

kolacjami w czasie śniadania. Koniec z 

wyprawami, bliskimi i dalekimi, czas pożegnać 
się z górami i morzem. Powiedzieć „Żegnaj, 

najdroższa!” słodkiej beztrosce. 

 

Przed nami ciężkie zadanie. 

Niektórzy się poddali.  Niektórzy starają się 

udawać, że się starają i jakoś to przeżyć. 

Większość walczy w tej walce o życie. 

 

Edukacja. 
 

Jak tu nie zwariować od nadmiaru 

wiedzy? Co zrobić, żeby poczuć chociaż trochę 

wakacyjnej przygody podczas roku szkolnego? 

 

Wiesz? 
Cóż, ja wiem lepiej. 

 

I zaraz Tobie pokażę. 

 

pwd. Patryk Lewandowski 

drużynowy Kamyka 

 

 

 

 
 

Wyobraź sobie, że też tak możesz! 
 

Wiesz, co harcerki i 

harcerze z Kamyka 

robili w tym roku? 

 

 

 

 

 

Wspinaj się po 
ścianach na sam 

szczyt, 

tak jak Kamil! 

Jeśli wolisz CS od tego, to wniosek jest prosty. 

Boisz się. 

 

Grałeś kiedyś w rugby w błocie? 

musisz spróbować! 

 
 

Wygląda na to, że 

Filip jest chory! Co 

za szkoda :( 

Na szczęście jacyś 

sprytni harcerze 

wiedzieli, jak mu 

pomóc.  

Ty byś wiedziała? A 

Ty byś wiedział? 
 

 

Byliście kiedyś w bunkrach? Takich wiecie, 

historycznych? Bo my tam właśnie uczymy się 

historii. 4 metrowe ściany robią wrażenie. 

 

Malowanie twarzy? 

Żeby tylko, tej. Naszyjniki, 

bransoletki, malowanie 
ciała, malowanie ciałem, 

malowanie…  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 
 

 

 

Rekrutacja 2011 
 

Brawo! Zdobyłaś/zdobyłeś ulotkę! 

Wykorzystaj ją dobrze :) 

 

 
 

 

INFORMACJA DLA KLAS 1 -3! 

 Niestety, drużyna harcerska jest dla 

harcerzy od 4 do 6 klasy podstawówki. Wy 

powinniście należeć do gromady zuchowej. 

 Całe szczęście, taka gromada powstaje 
w naszej szkole! 

 

 Już od drugiego półrocza będziecie 

mogli być pierwszymi zuchami naszej szkoły! 

Czekajcie cierpliwie, bo warto :) 

 
…ale przygoda niekoniecznie! 

 

Plany drużyny na ten rok? 

Niech pomyślę. 

 

� Zabawa 

� Terenoznawstwo 

� Biwaki 

� Kuchnie polowe 

� Ogniska 
� Szałasy 

� Zabawa 

� Pierwsza pomoc 

� Wypad do parku linowego w Kobylnicy 

� Paintball 

� Wspinaczka 

� Zabawa 

� Jazda konna 

� Nocki filmowe 

� Kręgle 
� Hokej na mydle 

 

Coś tam jeszcze było, ale już nie pamiętam. 

Zresztą, nie będę Tobie zdradzał wszystkich 

swoich tajemnic, co to to nie! 

 

 

 

Jeśli nadal masz pytania, nie krępuj się, kontakt 

ze mną jest prosty: 
Tel: 601055336 

Mail: patryk.lewandowski@zhp.net.pl  

Gadu-Gadu: 4789236 

 

Więcej informacji na stronie naszego Szczepu: 

www.6szczep.pl 

 

 

 
Jak do nas dołączyć? 

 

 Zabawne, że pytasz, właśnie chciałem 

Tobie o tym powiedzieć! 

 

 

 

 
 

 

(jest jeszcze sprawa wpisowego, 1000 zł, ale 

jesteś spoko to rozłożymy to Tobie na raty:  

3 zł miesięcznie pasuje?) 

 

 
I to wszystko? 

Tak, to wszystko. 

 

 

A jak mi się nie spodoba? 

To nie przyjdziesz drugi raz. Proste, nie? 

 

 

Coś w ogóle mogę zyskać? 

Jeśli umiejętności MacGyvera, doświadczenie 
Chucka Norrisa i przygody Indiany Jonesa 

można określić jako „coś”, to tak.  

 

A co tam się robi? 

Oglądałaś/oglądałeś kiedyś Fineasza i Ferba? 

Jeśli nie, to obejrzyj koniecznie. 

Jeśli tak, to już wiesz. 

 

Wystarczy przyjść w piątek 

na zbiórkę o 17:00. 

Dokładnie tutaj, w szkole. 

 

6 Drużyna Harcerska 

Kamyk 


