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To był wyjątkowy obóz
W tych dziwnych czasach wielu osobom doskwierał brak
kontaktu z drugą osobą. Od marca wszystkie drużyny
przeszły do działalności internetowej i dopiero w
czerwcu część z nas miała okazję się spotkać. Pewnie,
dlatego Zgrupowanie Obozów naszego szczepu zostało
przez wszystkich docenione jeszcze bardziej niż zwykle.
Było to wydarzenie wyjątkowe, w którym mogliśmy
zjednoczyć się, jako drużyny i ponownie nawiązać
bezpośredni kontakt z drugim człowiekiem.
Podobnie jak normalne funkcjonowanie drużyn,
przygotowania do obozu także zostały zamrożone aż do
końca maja. Kiedy tylko dostaliśmy zielone światło na
organizację obozu, cała kadra szczepu szybko
zadecydowała, że praktycznie natychmiast należy
rozpocząć przygotowania. Obóz, który miał miejsce 1125 lipca został zorganizowany w miesiąc, co wymagało
ogromnego nakładu energii wielu zaangażowanych w to
przedsięwzięcie osób, wszystko to po to, żeby nasze
Zgrupowanie Obozów miało dokładnie taki kształt, jaki
doświadczyli uczestniczący w nim harcerze. To nie było
łatwe do wykonania. Obowiązywało nas wiele
obostrzeń, ale pomimo przeciwnościom losu i dzięki
ciężkiej pracy organizatorów, przeżyliśmy obóz pełen
przygód, wyzwań i uśmiechów naszych przyjaciół.
Obóz ten nie zostałby zorganizowany, gdyby nie Wy,
Drodzy Rodzice. Dziękuję Wam z całego serca za
zaufanie, którym obdarzyliście całą kadrę obozu,
powierzając im opiekę nad swoją pociechą, za
cierpliwość oraz za wysiłek w przygotowaniu dzieci do

obozu. Bez Was i Waszego zaangażowania ten obóz nie
mógłby się odbyć.
W czasie trwania Zgrupowania działaliśmy w trzech
obozach: męskim, żeńskim i pozamiejskim. Każdy z nich
wyróżniał się czymś innym, ale jedno ich łączyło:
ogromny zapał i uśmiech. Dziękuję całej kadrze
wszystkich z obozów, a w szczególności dziękuję Dh
Izabeli Urbanek, dh Julii Ciechanowskiej oraz dh
Ewelinie
Tubackiej
za
koordynowanie
pracy
poszczególnych obozów.
W tym miejscu chciałabym podziękować również
kadrze, która wspierała mnie, jako komendantkę obozu
na każdym kroku. W szczególności dziękuję:
·
dh Weronice Lemańskiej i dh Tomaszowi
Lemańskiemu za bycie moją podporą przed, w trakcie i
po obozie. Nie mam słów, którymi mogłabym określić,
w czym konkretnie dh Weronika i dh Tomek mi pomogli.
Spokojnie mogłabym wymienić finanse obozowe,
dokumenty obozowe, wszelkie zamówienia obozowe,
sprawy kuchenne, ale także wiele, wiele innych.
Obdarzyli mnie oni niesamowitą opieką przy
organizowaniu razem ze mną Zgrupowania,
·
dh Karolowi Budnemu za pozytywną energię,
cierpliwość przy kolejnych telefonach w czasie
załatwiania obozowych spraw, pracę przy obozowym
sklepiku, zajmowanie się techniczną stroną obozu,
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·
dh Karolinie Pawlak za cierpliwość, stalowe nerwy,
zajęcie się medyczną stroną oraz pomoc przy finansowej
stronie,

·
dh Grzegorzowi Rajskiemu i dh Michałowi
Rajskiemu za zajęcie się techniczną stroną obozu,
dbanie o nasz sprzęt,

·
dh Michalinie Skrzyńskiej za przygotowanie i
koordynowanie
wszystkich
wydarzeń
całego
Zgrupowania,

·
dh Zosi Stochmiał za uśmiech, trafne słowa, pomoc
przy finansach obozowych, pracę przy obozowym
sklepiku.

·
dh Agnieszce Kwapich za pilnowanie porządku
dnia, ale i całego terenu obozowego,

Każdemu z osobna chciałabym podziękować za
stworzenie ze mną naszego obozu. Nie tworzy go tylko
kadra, ale każdy, kto się na nim pojawia. Zostawia on
ślad i kształtuje atmosferę obozu. Wszyscy włożyliśmy w
obóz wiele serca. Nie tylko kadra, ale i harcerze. Do
zobaczenia w przyszłym roku na kolejnym obozie!

·
dh Mateuszowi Pawlakowi, dh Adriannie
Świerkowskiej oraz dh Agnieszce Urbanek za pracę w
kuchni, która wymagała bardzo wiele wysiłków,

phm. Martyna Zielińska

„Ustawimy mały obóz
Bramę zbudujemy z
serc
A z tych dusz, co tak
gorące
Zbudujemy sobie piec…

Rozpalimy mały
ogień
A w tym ogniu
będziesz piekł
Naszą przyjaźń, która
łączy
Która da Ci to, co
chcesz”
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Kroniki obozowe
Obóz żeński to prawdziwa kuźnia superbohaterek,
ponieważ druhny w tym roku obozowały w stylu
herosek. Od rana odbywały się zajęcia tematyczne,
a po południu zajęcia fakultatywne m.in. z jogi,
języka migowego, decoupage.
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Obóz drużyn pozamiejskich to Nibylandia. Można tam
było spotkać Piotrusia Pana oraz Kapitana Haka! Już
zbliżając się do terenu tego obozu, dostrzegało się
piękny drewniany statek-bramę „Buszaków”, jak
zwykliśmy na nich mówić. W ciągu kilku dni obozu
poznali język piracki, relaksowali się przy jodze, a
także uczyli się umiejętności pierwszej pomocy,
strzelania z łuku i wielu innych bardzo atrakcyjnych
czynności. Obóz ten był naszą cudowną nowością,
ponieważ jeszcze nigdy w historii Krzemienia drużyny
pozamiejskie nie miały samodzielnego obozu.
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Obóz męski przeniósł się w
przeszłość do czasów wojny
polsko- bolszewickiej. Zajęcia,
które najbardziej druhom
zapadły w pamięci to
maskowanie, zajęcia z musztry,
które na długo pozostaną w ich
pamięci, a przede wszystkim
fascynujący hop-mop.

Obudziliśmy się jak zawsze o godzinie 7:30
wstaliśmy na rozgrzewkę z druhem
Gracjanem. Potem poszliśmy do łazienki
umyć żeby. Z łazienek biegliśmy
umundurować się i o godzinie 9:00
wychodziliśmy na apel. Po apelu mieliśmy
blok zajęciowy, czyli dyskusje z druhną
Izabelą. Po obiedzie i przerwie poobiedniej
mieliśmy grę fabularną, na, której graliśmy
w
mopo-hokeja.
Zamiast
kijów
hokejowych mieliśmy mopy a mydło
służyło nam za krążek. Po porządnym
ubrudzeniu się poszliśmy na świecznisko,
po czym udaliśmy się spać. – druh Paweł
Purol

Na pod obozie męskim w każdym dniu było
słychać śmiechy i zabawę, lecz nie brakowało
ciekawych warsztatów. Nawet w deszczu
śmiechy nie milkły i trwały do ciszy nocnej.
Wieczorne zajęcia pokazywały zaangażowanie
i jednocześnie wykańczały resztę energii, po,
których nasi obozowicze szybko zasypiali. –
druh Oskar Nowak

pwd. Karolina Pawlak
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Obozowy Turniej Zastępów!
W dniach 16-17 lipca na obozie w Jeleńcu odbył
się Turniej Zastępów o Puchar Komendanta
Szczepu.
16 lipca zaraz po apelu zastępów i śniadaniu
rozpoczął się turniej zastępów. Na uczestników
czekało 18 punktów z różnymi ciekawymi
zadaniami. Poziom zadań był zróżnicowany dla
zastępów harcerskich oraz starszoharcerskich.

Po zrealizowaniu połowy zadań zaskoczyło nas oberwanie chmury,
które przerwało zmagania i tego dnia już nie pozwoliło nam ich
wznowić. Za to na harcerzy czekało inne wyzwanie, trzeba było
zabezpieczyć namioty przed podtopieniem, co udało się perfekcyjnie.
Następnego dnia obudziły nas promienie słoneczne, które
zapowiadały wznowienie turniejowych działań. Mimo, że kategorii
było sporo, to
wykonanie zadań
poszło
bardzo
spokojnie.
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A oto wyniki:
KATEGORIA HARCERSKA
3. Zastęp „Limby” z 44 DH „Buki”
2. Zastęp „Parasol” z 44 DHy „Baszta”
1. Zastęp „Sosny” z 44 DH „Buki”
KATEGORIA STARSZOHARCERSKA
3. Zastęp „Kuguar” z 44 DHyS „Kolumbowie”
2. Zastęp „Alek” z 44 DHkS „Biała Róża’
1. Zastęp „Morro” z 44 DHyS „Kolumbowie”

Zwycięzcą całego turnieju okazał się zastęp „Morro”, który
przez cały rok będzie dumnym posiadaczem wspaniałego
trofeum, które wykonał nasz niezastąpiony i bardzo
utalentowany druh Błażej.
Zwycięzcom serdecznie gratulujemy!
pwd. Karolina Pawlak
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Ulubione zajęcia harcerzy na obozie?
Na obozie męskim:
Najlepszymi zajęciami było bieganie pod
wieczór po całym obozie, przechodzenie
przez mosty linowe oraz kopanie dołów.
Było śmiesznie i ciekawie. Wszyscy mogli się
zintegrować. – Jakub
Tak samo, jak mojemu koledze, spodobały
mi się wczorajsze zajęcia, czyli kopanie
dołów, bieganie i przechodzenie przez liny,
było fajnie, po prostu. – Kamil
Najbardziej lubię kamuflaż i zajęcia z
podchodów. Na początek uczyliśmy się, jak
się dobrze zakamuflować i jakich kolorów
używać, co robić, jak się zachowywać na
podchodach i potem graliśmy w gwizdek,
aby sprawdzić nasze umiejętności w
praktyce. – Paweł
Nam się najbardziej spodobały zajęcia związane
z naszą tematyką obozową. Biegaliśmy po błocie
i robiliśmy wszystko, jak na treningach
wojskowych. – Kuba
Te zajęcia były fajne m.in., dlatego, że można
było poczuć się jak na treningu wojskowym i
można było poczuć, jakby to był prawdziwy obóz
z treningiem do wojny, że tak powiem. – Tomek

Wczoraj robiliśmy okopy, w których miał się zmieścić Tomek. Tomek jest
dość wysoki, dlatego okopy były dość głęboko. Potem przebiegaliśmy
pod linami, przechodziliśmy przez pajęczynkę bez dotykania, był rzut
granatem i krótkofalówki oraz były wiatrówki, wszystko było, super były
zajęcia. – Bartek
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Na obozie żeńskim:
Najbardziej spodobała mi się pionierka,
na której bardzo dużo rzeczy zrobiliśmy,
jak nigdy dotąd zrobiliśmy trzy bramy,
także było bardzo ciekawie. Drugą rzeczą,
która bardzo mi się tu podoba to są
zajęcia wewnętrzne o tematyce herosów,
robiliśmy różne bronie i miecze i to też
była bardzo fajna rzecz. Bardzo nas
zainteresowała również druhna Julia
Ciechanowska językiem migowym i teraz
wiele z nas porozumiewa się tym, co nas
druhna Julka nauczyła. Wiele osób
zgłosiło się na kolejne zajęcia. –
Magdalena

Mi się podobały zajęcia z astronomii,
zaczęłam interesować się gwiazdami
oraz zajęcia z aktorstwa, bo nie mam do
tego talentu aczkolwiek teraz
przynajmniej mogłam z tego zaczerpnąć
odrobinkę. – Debora

Na obozie „Buszaków”:
Najbardziej podobały mi się zajęcia z
maskowania z druhna Karoliną. –
Alicja
Mi bardzo podobało się łucznictwo,
ale maskowanie tez było super
zajęciem. Do maskowania miałyśmy
malowanie twarzy i płachty, graliśmy
w gwizdek. Na łucznictwie
strzelałyśmy z łuku. Na Turnieju
Zastępów było strzelanie z wiatrówki i
to też było fajne. – Maja
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Ulubione zajęcie to spanie! – Tomek

Ulubione zajęcie? Jedzenie! Jedzenie i rozmawianie.
Maskowanie też było bardzo fajne, ale miało jeden minus,
było bardzo gorąco, a my mieliśmy na sobie te wielkie
płaszcze. - Ula

Wrażenia z służby kuchennej
Fajnie się strugało ziemniaki z druhem
Karolem i księdzem Wojtkiem. To, że nie
było rodziców dobrze nam zrobiło. Mamy
nadzieję, że nie przytyjemy na tym obozie,
bo bardzo dobre jedzenie było. –
Tymoteusz
Kazali nam obierać kilogramy cebuli, przez
co bardzo płakaliśmy, a łzy leciały.
Poszlibyśmy na służbę jeszcze raz, bo było
naprawdę fajnie. – Krzysztof
Zmywaliśmy gary, ale jedzenie było
bardzo dobre. Poszlibyśmy na służbę
jeszcze raz! – Szymon
Siedzieliśmy do 22 i obieraliśmy pyry, selera oraz marchew i nie było tak źle! – Mateusz

Miałem fajne wrażenie, bo uwielbiam pomagać w
kuchni. W domu mama odpoczywa, a ja robię posiłki.
Ja mogę na służbę chodzić codziennie, bo fajnie się
struga. – Bartek
Ogólne było fajnie i mógłbym iść jeszcze raz. – Kornel
Było fajnie, trochę ciężko, ale poszłabym drugi raz na
służbę kuchenną tylko gdybym musiała, bo potem nie
ma dużo czasu w przerwie poobiedniej. - Magdalena
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Obiady były przepyszne!
Najlepszy obiad to klopsy z
ziemniaków – to było
najlepsze, co jadłem. – Oskar
Najlepsze, co jadłem na
obozie to spaghetti. –
Mikołaj
Najlepsze, co jadłem to
spaghetti i rosół.
Zdecydowanie mógłbym jeść
to codziennie. – Marcel
Najlepszy obiad to pierogi
ruskie z cebulką i masłem
klarowanym – najlepsza
rzecz. – Marysia

Myślę, że wszystkie obiady były bardzo dobre, ale najlepszy to schabowy i spaghetti. – Maja
Ogólnie obiady są bardzo dobre i to ciężko wybrać jeden, jednak myślę, że najbardziej smakowała mi zupa
pomidorowa oraz kotlet schabowy z ziemniaczkami i surówką. – Magdalena
Mi bardzo smakowały ziemniaki, bo one były z przyprawami i bardzo smakował mi też kotlet. – Julka
Zupa pieczarkowa była pyszna. – Milena

Pierogi z jagodami i pięknie
przyozdobione wszystkim – to
było takie pyszne! – Karolina
Najlepszy obiad to schabowy z
ziemniakami i surówką oraz
rosół. – Marcin
Najsmaczniejszy był kurczak z
sosem pomidorowym i
ziemniakami. – Szymon
Moim najsmaczniejszym
obiadem były kotlety
schabowe z ziemniaczkami i
cebulką. - Bartek
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Moja nowa umiejętność
Na obozie zdobyłam umiejętność
rozkładania gawry, strzelania z łuku oraz
polepszyłam swoje umiejętności
harcerskie. Poszerzyła się moja wiedza na
temat różnych dziedzin w harcerstwie. –
Martyna
Na obozach uczymy się wielu
pożytecznych rzeczy np. Ja nauczyłem się,
że pokrzywy są na wszystko oraz
nauczyłem się robić prycze. Nigdy nie
byłem dobry w układaniu stosów
ogniskowych, ale po tym obozie umiem je
ułożyć. - Kuba

Nauczyłem się między innymi jak
zrobić prycz, jak rozstawiać ns-a i 10tki i nauczyłem się odnośnie wielu
ciekawych roślin. – Tomek
Nauczyłam się podchodzić, bo wczoraj
byłam na podchodach i wyszło mi.
Nauczyłam się jak pokonywać potwory
i jak przeżyć na obozie herosów.
Nauczyłam się grać Zapcha róży.
Nauczyłam się rozpoznawać nowych
gwiazdozbiorów. – Karolina

Nauczyłam się nowych węzłów na przykład
kajdanek. Nauczyłam się nowych mitów. –
Lena
Na tegorocznym obozie nauczyłam się wielu
nowych piosenek, głównie na ognisku
kończącym. Nabyłam też trochę
"umiejętności technicznych" np. rozkładanie
NS czy gawry. Zdobyłam też wiele nowych i
interesujących wiadomości o kulturze
greckiej – Aleksandra
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Zobowiązanie instruktorskie
22.07.2020 r. w Puszczy Noteckiej zadziała się magia! Czworo instruktorów w stopniu przewodnika złożyło uroczyste
Zobowiązanie Instruktorskie na ręce
swoich opiekunów prób oraz
komendantki szczepu. Nie możemy
zdradzić, jaki był przebieg obrzędu,
za to możemy zachęcić do
zdobywania stopni instruktorskich,
aby w przyszłości się przekonać o
magicznych
właściwościach
Zobowiązania. Gratulacje składamy
świeżo upieczonym oficjalnym
przewodnikom:
Michalinie
Skrzyńskiej,
Karolinie
Gogolik,
Agnieszce Kwapich oraz Gracjanowi
Jaskulskiemu.

Kadra nie stoi w miejscu
Wzorami do naśladowania dla każdego harcerza są osoby zasilające szeregi kadry. To właśnie oni motywują swoich
podopiecznych do pięciu się po
kolejnych szczeblach harcerskiego
rozwoju. Sami przy okazji też nie stoją
w miejscu. W Jeleńcu przyznano dwa
najwyższe stopnie harcerskie czterem
osobom. Stopień Harcerki Orlej/
Harcerza Orlego otrzymali: pwd.
Michalina Skrzyńska oraz pwd.
Gracjan Jaskulski, a stopień Harcerki
Rzeczypospolitej: phm. Julia Kraczek i
pwd.
Karolina
Pawlak.
Wyżej
wymienionym druhnom i druhowi
gratulujemy i życzymy sukcesów na
dalszej ścieżce harcerskiego rozwoju,
ponieważ rozwój harcerski jest już na
finiszu lub się zakończył, to istnieje
jeszcze
całe
spektrum
innych
możliwości.
pwd. Karolina Pawlak
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Obóz wędrowny to niesamowite przeżycie!
Na ogół, gdy opisuję różne zjawiska i wydarzenia
harcerskie, zaczynam od rzeczy bardzo prywatnych odczuć, przemyśleń, wspomnień. Uznając te rzeczy za
swoisty punkt wyjścia, zacząć opis tegorocznego obozu
wędrownego mogę z pewnością od tego, że już w
pierwszych chwilach był on wyjątkowy i inny od tego,
który miałam okazję przeżyć w zeszłym roku.
Dziwne uczucie towarzyszyło mi już od momentu, gdy
na gnieźnieńskim dworcu niecierpliwy czas oczekiwania
na początek podróży minął całej naszej drużynie w
maseczkach. Na samo wspomnienie tego momentu
zalewa mnie cała masa różnych myśli odnośnie sprawy
pandemii COVID-19 podczas wyjazdu. Wydawałoby się,
że powinien to być moment szczególnego napięcia i
ostrożności jeśli chodzi o obostrzenia, a - o dziwo okazało się wprost przeciwnie. Choć całą drużyną
stosowaliśmy się do wszystkich zaleceń i nakazów, po
piętnastogodzinnej podróży pociągiem przenieśliśmy się
do jakby zupełnie innej rzeczywistości. Rzeczywistości,
w której koronawirus to dla większości ludzi „tylko głupi
wymysł”, a obostrzenia - „niekonieczną ostrożnością”.
Nie podejmując się oceny takiego sposobu myślenia,
przyznać muszę jedno - nagłe zetknięcie z takim
światem było sporym szokiem i oderwaniem od naszej
gnieźnieńskiej rzeczywistości.

Kolejną rzeczą inną niż zwykle był dla nas fakt, że na
tegorocznym obozie wędrownym każdego dnia
stawaliśmy przed wyborem, którego nie mieliśmy
ostatnio. W tym roku pojechał z nami samochód, w
którym mogliśmy pozostawić nasze plecaki. Czy wziąć

na plecy cały swój dobytek, tak jak by to się działo w
normalnych okolicznościach, czy zrezygnować i pójść z
lżejszym plecakiem podręcznym? Co ciekawe, gdy
zdecydowałam się iść z większym obciążeniem,
wchodząc pod górę okazało się, że na plecach nie czuję
już tylko ciężaru wszystkich moich rzeczy, ale też ciężar
decyzji. Dodatkowych kilogramów plecakowi dodawała
myśl, że gdybym zadecydowała inaczej, mogłabym mieć
dużo łatwiej. Co innego pokonywać swoje granice, gdy
po prostu trzeba, a co innego, gdy dokonuje się
świadomego wyboru.

Kolejne z nowych elementów obozu były zaś bardzo
przyjemne. Chodzi tu dokładniej o piękne okoliczności
przyrody i otaczających nas ludzi. Chociaż co do
pierwszego być może spora część drużyny by się nie
zgodziła - większość stwierdziła, że nie rozumie
niesamowitej atmosfery rosnącej wokół Bieszczad. Mnie
samą urok tych gór zachwycił, szczególnie zieleń i
przyroda tych okolic (Gdzie indziej miałabym okazję
zobaczyć salamandrę plamistą pełzającą na środku
szlaku?) oraz piękno wietrznych połonin. To jednak, jak
wspomniałam, była kwestia sporna. Wątpliwości nie
może podlegać jednak atmosfera wśród ludzi w tych
górach. Na wiele lat zapamiętam wszystkie wieczory,
gdy wszyscy siadaliśmy wśród grupy zupełnie
nieznanych nam ludzi, z którymi improwizowaliśmy
grając na gitarach, ukulele, harmonijkach, bongosach i
innych instrumentach. Każdy śpiewał tak, jak umiał i to,
co potrafił. No i oczywiście każdy musiał znać
„Bieszczadzkie anioły”. Poprzednio raczej nocowaliśmy
w miejscach, gdzie nie było zbyt wielu skupisk ludzi i nie
mieliśmy okazji, by przeżyć coś takiego.
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Na samym końcu wspomnę o rzeczy bezpośrednio
powiązanej z tematem społeczności, która nasz
otaczała. Na całej naszej trasie (od Zagórza przez Rabe,
Cisne, Wetlinę, Ustrzyki Górne aż do Soliny) miałam
wraz ze swoim zastępem okazję przeżyć mnóstwo

przygód i poznać nietuzinkowych ludzi. Wokalista
znanego zespołu, miły pan drwal prowadzący swój
program telewizyjny i hodującego najinteligentniejszego
znanego mi psa, dwójka studentów, którzy od
wczesnych lat licealnych przemierzali Bieszczady
autostopem - oto tylko kilka przykładów. Czego to
dowodzi? Że tak pełne życzliwych ludzi miejsce w
połączeniu z zupełnym oderwaniem od telefonów i
stresu codziennej rzeczywistości owocuje w wyjątkowe
spotkania. A może po prostu każdy, kogo spotykamy na
ulicy ma do opowiedzenia równie ciekawą historię, lecz
potrzebujemy pretekstu takiego jak wędrówka w
górach, by naprawdę spróbować trochę zrozumieć
innych? Jeśli odpowiedź na to pytanie jest twierdząca,
cieszę się, że odnalazłam w obozach wędrownych nie
tylko miejsce przekraczania swoich granic czy stawiania
sobie wyzwań, ale też otworzenia się na drugiego
człowieka i historie, które może mieć do opowiedzenia.
sam. Maria Lena Stube

Nowy element mundurowy – wywijki!
W trakcie obozu Rada Szczepu gorliwie debatowała
nad tematem, który pojawił się już jakiś czas temu, a
mianowicie wywijkami.
Pomysł zakłada, że
członkowie Grupy Sztandarowej posiadający
umiejętności minimum na poziomie bojowca będą,
oprócz czarnych getrów, przy mundurze galowym
nosić
bordowe
wywijki.
Koncept
został
zaakceptowany przez Radę Szczepu! Premiera
najprawdopodobniej będzie miała miejsce podczas
obchodów Święta Niepodległości 11 listopada.
Pomysłodawcami są dh Ryszard Polaszewski oraz dh
Marcin Czudowski.
pwd. Karolina Pawlak
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„Obóz na wesoło” – wyniki konkursu!
Choć po naszym obozie pozostały już tylko wspomnienia nadal wywołują one uśmiech na naszych twarzach.
Dlatego też zespół promocji postanowił wywołać jeszcze więcej uśmiechu, wychodząc z inicjatywą i organizując
konkurs - OBÓZ NA WESOŁO. Krzemieniacy, którzy wykazali chęć udziału w konkursie, musieli wykonać mem, z
zdjęć zrobionych w czasie naszej akcji letniej. Dotarło do nas tak wiele prac, że ciężko było nam się zdecydować,
które wybrać, dlatego też pokażemy wam wyróżnione prace.
NAJLEPSZE PRACE:

Aut. Ania Urbanek

Aut. Maja Pieronkiewicz
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WYRÓŻNIONE PRACE:

Aut. Maja Pieronkiewicz

Aut. Oskar Nowak

Aut. Szymon Szymański

Aut. Ania Urbanek
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Aut. Hania Kasprzyk

Dziękujemy za udział w konkursie!
Autorzy wszystkich prac wykazali się niezwykłą
kreatywnością!
Gratulujemy 

Aut. Aleks Sabiłło

