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Jeszcze jedna krwinke daj!

melodia - Aniol i diabel

Idzie wampir Transylwania, pelen mysli zlych.
Nie pozyczu mu Van Helsing - nie pozyczy nikt.
Lowcy gonia go od rana, on wciaz musi zmykac.
Przy okazji jeszcze komus krewke chce wysysac!

Idzie Seward wsród uliczek londynskiego miasta.
Mo przi sobie moc kuliczek ulepionych z ciasta.
Ty kuliczki sóm na wilki - wilki od wampira.
Mo tez z sebóm wiernego psa na ty wredne szczury!
Je tez czosnek uzyteczny na slógów wampirów.
Woda z hostióm sóm od tego, aby lyczyc rany.
Postawili w srodku lasa dang miyndzy drzewami
aby my se mogli pobic z tymi wampirami!

Do ciemnego, do czarnego lasa nas zawiódli.
Kaj nas ci hnusni cygoni tak podle podwiódli.
Widzieli my ty saczki jak pieknie swiecily.
Wszystki wachty se przi tej grze wreszcie zjednoczyly!

Transylwania
Daro Nogol
Kasia Bu³awa
Asia Mitura
Daniel Branny
Adam
Poloèek

W krasnych katakombach zamku my se przechodzali.
Potym nas kajsi do parku zabic go poslali.
Stol tam Mofik caly bioly z balonkym na karku.
Jak tam ludzie przechodzali byl atrakcjom parku!
Przepichli my jego serce osikowym kolkym.
Cale to skonczylo strasznym wrzaskiym Mofikowym.
Tak przeklety zywot skonczyl tego wampirzyska.
Uz nikogo nie wyssajóm ty jego zymbiska!

W nocy 27. - 28.7. udalo sie warcie 1-3 wykryc podchodzacego. Podczas
penetrowania okolicy obozowiska Aneta natrafila na „czarny saczek”,
z którego wystawaly nogi. Identyfikujac Rumena znokautowala go zgrabnym
ciosem siekaczy w czaszke, poczym podniosla alarm i zpod kuchni
przybiegla ekipa, która spacyfikowala intruza.

Czwartkowe rano – dziœ p³yniemy 1. Etap. Pakujemy siê
b³yskawicznie i rozdzielamy ekipy. Zaraz po œniadaniu
wyp³ywaj¹ pierwsi podczas gdy reszta pakuje obozowisko.
Trasa z Suchdolu do Majdaleny wynosi³a 11,6 km ( jeden
jaz ). Temperaturê wody na dnie Lužnicy zdecydowa³a siê
wypróbowaæ za³oga Basia – Kaja. Po dop³yniêciu,
zd¹¿yliœmy tylko za³adowaæ ³ódki, poczym zacz¹³ siê straszny
monsun, w którym budowanie namiotów by³o niez³¹
adrenalin¹. W drugiej ekipie, przep³ywaj¹cej tê sam¹ trasê
w nieco gorszej pogodzie, trzy za³ogi testowa³y warunki poza
³ódkami: Maryœ – Ula, Hugo – Kuba i Aneta – Kasia.
W Majdalenie wszyscy razem dobudowaliœmy obozowisko,
zjedli kolacjê i po zakoñczeniu ogniska poszliœmy spaæ.

Greenday

Ucieczka z Madagaskaru
07:00 - Pobudka
07:20 - Szukanie sniadania
Kartki rozmieszczone w lesie, trzeba poskladac
haslo (po malgasku „Noana aho, Mangetaheta aho.”
08:00 - Sniadanie
08:30 - Zbieranie gwozdi na budowe samolotu
10:30 - Ubieranie Szamana - kazda z wacht
tworzy jeden z podarunków dla Szamana: plaszcz,
korona, berlo i talisman
12:00 - Obiad
14:00 - Przebijanie sie przez lemury
1) Picie wody na czas
2) Wylawianie butelek z rzeki
3) Plucie do butelek
4) Wlazenie do okregów z liny
16:00 - Przebijanie baloników
Kazda wachta wybierze swojego nawigatora, który
prowadzi innych ( z zawiazanymi oczymi) do
baloników, które trzeba za pomoca naostrzonych
patyków przedziurawic.
18:00 - 20:00 - Kolacja, higiena, ognisko
21:00 - Gra nocna - Odlatywanie z Madagaskaru
Cala wachta oprócz lotnika ma zawiazane oczy, jest
zaprowadzona na miejsce gry, Musza zlapac
swojego lemura, Sejsmograf, Zawiazuja lotnikowi
oczy, biora go na rece i wg jego wskazówek niosa do
obozowiska.
Gra calodniowa:
Szkolenie lotnika
(Jeden z wachty
jest caly dzien,
prócz gier,
noszony przez
reszte, tzn. nie
smi sie dotknac
ziemi)

Marek Fajkus: Green day - mini refleksje
„Dla mnie byl to z pewnoscia najbardziej aktywnie spedzony dzien obozowy, pelen róznych atraktywnych
gier i zabaw. Podobaly mi sie pomyslowo stworzona gra poranna o „zyskanie” sniadania oraz oryginalna
gra calodniowa „szkolenie pilotow”. Na koncu dnia miala miejsce takze jedna z niewielu gier nocnych.
Zbytnio nieprzemyslana byla Ilosc soku owocowego do wypicia przy wspólzawodnictwach. Pomimo z
pewnoscia dobrze przygotowanego „scenariuszu” dnia, niestety nie byl on przy wszystkich grach
dostatecznie opowiedzony - nie bylo zupelnie wiadomo o co w grze chodzi (oprócz tego, by wygrac )”.
Kuba Langner: Green day
„Ciekawym pomysem bylo granie porannej gry, podczas kiedy wszyscy umieralismy z glodu . Najwiecej mi
sie podobala gra „Przebijanie sie przez lemury” - szczególnie stanowisko Huga (lekko ironicznie). Zle,
wedlug mnie, zostala zorganizowana pogoda, jak zreszta przez cala reszte obozu”.

Sobota nie wypad³a najlepiej.
Dopo³udnia przygotowywaliœmy siê
do gry „Siedziba Londyñska“. Ka¿da
z wacht wyæwicza³a profesjonaln¹
ekipê antywampirowsk¹ posiadaj¹c¹
psa zwalczaj¹cego szczury. ¯eby
obroniæ siê przed wilkami z rudy
srebra wytapialiœmy kule ( w
rzeczywistoœci zrobiliœmy ciasto z m¹ki
i wody i piekli kulopodobne pociski nad
ogniem ). Biegaj¹c z balonikami
przymocowanymi do kostek
æwiczyliœmy pos³ugiwanie siê
osikowymi ko³kami. Niestety
popo³udniu zacz¹³ padaæ silny deszcz –
g³ówn¹ grê wiêc od³o¿ono a my
siedzieliœmy przez resztê dnia, pod
SLOWNICZEK OBOZOWY:
TVS - (z Jac.); totalni vyplach støev
SBB - (z Fif.); swinia-babuc-browek;
znaczenie: brudas, nieczysty czlowiek

p³acht¹ lub w namiotach,
wypoczawaj¹c.

ACDC - Against Cruel Dracula Company

- W sobote my wyjechali,
matke Prage pozwiedzali.
Praha-Libeò cugym znialo,
ching-chonga se tam fórt gralo.
- Wachty my se dowiedzieli,
Drakule tez uwidzieli.
Mofik pudrym posypany,
artefaktym odganiany.
REF: Luznice je fajno rzeka,
dobrze nóm tu czas ucieka.
Suprowe gry my zagrali,
melodia - Kapr
smioli my se a spiywali.
- W Majdalenie zas padalo,
- Piosek w saczkach my przenosili na pielgrzamki se nie chcialo.
Rozrosnyl se drbaci kruh,
aby my se nie nudzili.
moze w nim byc druhna i druh.
Hej, sterniku na wode wal,
po slepu jedz w szerokóm dal. - W piontek wylózl Oskar zza chmur,
pobudka a Greenday je tu.
- Kapke nóm tu padze z góry,
Marys szaman samotny byl,
sloncu zawadzajóm chmury.
Madagaskarym dobrze rzadzil.
O menazki se fórt bilo
a we stanach leharo bylo.
- Drugi etap my kauczowali,
w cugu my se krasnie spali.
- Kasia ze snu nóm mówila,
W Harachovce pieknie je,
ze dwojczatka porodzila,
Bastek, Chrystek ich ochrzcila, ognisko plonie, szumia knieje.
- Komendanta byl to napad,
z Dara tate nóm zrobila.
- Rumen w krzokach se przezdradzil, dome se eszcze jedyn etap.
Zakerzny jez se wynorzil
podchod se mu nie podarzil.
a dosc tak nas pokorzil.
Anet zymby se stympila,
do czaszki se mu trefila.
- Wypuscili nas do Tabora,
- Z chrzestym nas dosc zaskoczyli, nadchodzo nóm zrawki pora.
z krzoków czorni wyskoczyli. Podziemia nas dosc zaskoczyly,
glównie lampy co se rozbily.
Pelzaj! Cicho! Se ozwalo,
nad szczurkami se znyncalo.
REF: Luznica je fajno rzeka,
- Etap je tu, wyjezdzomy,
dobrze nóm tu czas ucieka.
na krzowaków se bawiymy.
Suprowe gry my zagrali,
1 do 3 mómy skore
a Drakule my zadzgali!
a kumorów dziubie pore.

Kaja Langner
Maro Fajkus
Micha³ Mitura
Aneta Wa³ach
Stacho Franek

W Niedziele pogoda tak¿e siê nie um¹drzy³a. Punktem
kulminacyjnym dnia by³ turniej w ringo, w którym
zwyciê¿y³a wachta Kule na Drakule. Oprócz tej rozrywki
przypominaliœmy sobie tryb obozu Bia³ka 2010.

W poniedzia³kowy poranek kadra przedstawi³a nam swoj¹
nie³atw¹ decyzjê – ze wzglêdu na pogodê przesuniemy siê do
Tabora poci¹giem. Muszê przyznaæ, ¿e by³am trochê
zawiedziona. W ten oto sposób przebyliœmy w ci¹gu jednego
dopo³udnia 77,3 km rzeki Lužnicy, które mieliœmy sp³yn¹æ.
Od poci¹gu szliœmy jeszcze jakiœ czas przez las ( s³ynne 2
kilometry W³adka ), poczym rozbili namioty w Harachovce
i zapewnili chód obozowiska.

2 sierpnia byl pierwszym dniem tego miesiaca, w którym dopisala
nam pogoda . Zaraz po sniadaniu odbylo sie wielkie suszenie, bo
zdrowotnik pogrozil przeszukaniem plecaków. Po obiedzie miala sie
odbyc dlugo oczekiwana gra

Siedziba Londyñska
Przeszlismy przez mur i
ruszylismy w strone domu,
trzymajac sie w cieniu, jaki rzucaly
na trawnik drzewa oswietlane
swiatlem ksiezyca. Kiedy weszlismy
na ganek, profesor otworzyl torbe i
wyjal z niej wiele rozmaitych
przedmiotów, które podzielil na
cztery czesci - najwyrazniej
przeznaczajac dla kazdego z nas po
jednej. Potem rzekl: „Moi przyjaciele,
na bardzo niebezpieczny teren
wchodzimy i rozmaitej broni bedziemy
tam potrzebowac. Nasz przeciwnik to
nie jest po prostu duch. Pamietajcie, ze
on sile dwudziestu mezczyzn ma, a w
dodatku nasze karki i tchawice takie
same jak u reszty ludzi, wiec on zlamac i
zmiazdzyc je moze, a jego sama sila nie
pokona sie. Silny mezczyzna albo kilku
mezczyzn czasami jego obezwladnic zdola,
ale nie sa w stanie takiej krzywdy jemu
uczynic, jaka on nam zrobic moze. Przed
jego dotykiem chronic sie zatem trzeba. To
na sercu trzymajcie - mówiac to, uniósl
maly srebrny krzyzyk i podal go mnie,
poniewaz stalem najblizej. - Te kwiaty na
szyi zawiescie - tu podal mi wieniec
zeschnietych kwiatów czosnku. - A na
bardziej ziemskich przeciwników wezmy
ten rewolwer i nóz. Elektryczne lampki
tez przydadza sie; na piersi umocowac je
mozna. I na koniec to najwazniejsze, czego
nie wolno nam bez potrzeby bezczescic".
Byla to porcja Swietej Hostii, która wsunal
do koperty i podal mi. Podobnie wyposazyl
kazdego z pozostalych.

Naszczêœcie w œrodê pogoda nie
p³ata³a nam figli - drugi etap
przed nami. Ekipy znowu siê
podzieli³y, poczym pierwsza
wyjecha³a na trasê. Do Pøibìnic
( 11 km trasy ) dop³ynê³y
wszystkie za³ogi. Mokrzy z ³ódek
wychodzili Kuba, Hugo, Tofik i
Daniel. Po przewiezieniu ³ódek
na wodê wyruszy³a ekipa druga a
jedynki wraca³y na piechotê do
obozowiska. Popo³udniu w wodzie
znalaz³y siê trzy pary: Daro –
Asia, Piotro – Kaja i Fifcz –
Bronio. Po powrocie
zbudowaliœmy na nowo kuchnie,
sklarowali ³ódki no i jak
zwykle…

... Tego dnia daly nam
popamietac osy, bo
naliczylismy az 25 uzadlen.
Naszczescie nasza bezradnosc
niwelowal Jaco - pogromca os,
który zlikwidowal 32
agresywnych insektów ...

W czwartek dopadlo nas
zmeczenie, wiec
spedzalismy czas na
drzemkach, suszeniu
ubran i wymyslaniu
piosenek. Po obiedzie
przygotowalismy sie do
pogoni za Drakula czyli
gry:

„Wczoraj rano „Caryca
Katarzyna” opuscila Tamize. Przy
najwiekszej szybkosci, jaka
kiedykolwiek rozwinac sie jej udalo,
dotarcie do Warny co najmniej trzy
tygodnie jej zajmie. My w przeciagu
trzech dni ladem tam dotrzec
mozemy. Jesli odejmiemy dwa dni,
wiedzac o tym, jak hrabia pogoda
manipulowac moze, i jeszcze caly dzien i
noc, na mozliwe opóznienia w naszej
podrózy, cale dwa tygodnie nam zostaja.
Zeby wiec bezpieczny margines
zachowac, najpózniej siedemnastego
wyjechac musimy. Wtedy i tak na pewno
na dzien przed przybyciem statku w
Warnie znajdziemy sie i niezbednych
przygotowan dokonac bedziemy mogli.
Rzecz jasna wszyscy uzbrojeni bedziemy uzbrojeni przeciwko zlu, temu duchowemu i
fizycznemu".

Varna

