
Piątek wyróżnił 
się na dwa sposoby. 
Po pierwsze, naresz-
cie na Mazury do-
tarły długo oczeki-
wane upały, a woda 
doszła do 21 stopni, 
więc kto żyw korzy-
stał z uśmiechu losu. 

A po drugie, na obiad była ryba. I to taka, co z 
wierzchu wyglądała jak kotlet schabowy, więc 
kto się nie spytał, mógł mieć niespodziankę. 
No, i turniej indywidualny, w którym do czu-
ba przedarło się tylko dwoje obozowiczów. I 
to z tych najmłodszych! Warto też odnotować, 
że ukazał się drugi numer „Coboomnika”. I w 

związku z tym malutki sztrajbancik. Znajdu-
jący się w obozowej kadrze, a znany z dobrego 
pióra, czołowy publicysta i sędzia brydżo-
wy był – jak i wszyscy inni – nagabywany o 
choćby najmniejszą próbkę swego talentu na 
łamach. Za kolejnym razem, jakby sam sobie 
się dziwiąc, stwierdził ze smutkiem: „ja chyba 
nie potrafię takiej sieczki” . No, i zostawił nas 
w nieutulonym w piersiach żalu.

W sobotę rano wykryło się, że strona in-
ternetowa nie hula, więc w trybie nagłym 
został rozszerzony skład redakcji. O Anię, na 
niewdzięczne stanowisko sekretarza redakcji, 
czyli kogoś, kto goni autorów do roboty, pil-
nuje terminów i dba, by jedno pasowało do 

drugiego. Oraz o Kingę na funkcję nadworne-
go fotografa. Po czym grupa udała się na wy-
cieczkę na – co wynikało z ulotki – największe 
święto Warmii (relacja z wyprawy osobno). 
Wieczorem Butler na imp-y, gdzie wymiatały 
pary z reprezentacji U-15. Swoją drogą, przy-
jemność patrzyć, jak ciężko i mądrze pracują i 
jakie to przynosi rezultaty. Chwała trenerom. 
A w następnym odcinku będzie o tym, jak 
trafną decyzją było powołanie Pań Redakto-
rek i dlaczego nie odbyły się niedzielne zawo-
dy sportowe. Między innymi ...
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W sobotę średnio rozochocona grupa wędrownych brydżystów wyruszyła w kierunku Bałd. Z jednej strony rozleniwieni, z drugiej zaś pozy-
tywnie nastawieni oderwaniem od codziennej brydżowej rutyny nieświadomi tego co ich czeka przedzierali się przez gąszcz mazurskiego lasu.

Na ostatniej prostej naszej długiej wędrówki do celu doprowadził nas niczym gwiazda betlejemska wskazująca drogę, swojski smrodek 
końskiego łajna.

Po dotarciu na ‚Wielki Kiermasz’ ukazało nam się kilka budek i słynne na całym  świecie Toi-Toi’e. Dostaliśmy JEDYNIE godzinę na zmierze-
nie się ze wszystkimi atrakcjami. do wyboru mieliśmy chodzenie po straganach, chodzenie po straganach ewentualnie …. chodzenie po straga-
nach. Główna atrakcją był Trakt Benedyktyński czyli długa ścieżka a wzdłuż niej kamienie z tabliczkami biskupów. Na straganach różnorodność 
regionalnych przysmaków, zabawki, leśny quiz a niektóre stoiska wyglądały tak jakby ktoś przyniósł cały swój dobytek.

Godzina wydawała się nie do wykorzystania a czas na początku ciągnął się w nieskończoność, lecz każdy czas jest dobry na pogłębienie więzi 
i zawiązanie przyjaźni. Z brzuchami pełnymi obwarzanków i wiejskich przysmaków ruszyliśmy wolnym krokiem w dwóch grupach; jedni do 
sklepu po zapasy na najbliższe dni a reszta marząc już tylko o swoich łózkach więc muskani promieniami słońca ruszyli do ośrodka.

Na niektórych czekała jeszcze jedna niespodzianka; kilka kluczy od pokoi spoczywało w kieszeniach kolegów z pokoju, którzy akurat posta-
nowili iść do sklepu, tym sposobem niektórzy spędzili koło godziny na korytarzu na podłodze siedząc pod swoim pokojem.

Ogólnie to wyjście można zaliczyć do dość udanych. Coś nowego, coś się działo. Kilka odcisków ale brak ofiar w ludziach.

                                                               Autorzy: Sandra Plewnia Ewa Dziubińska Teresa Wojtusiak

Z PAMIĘTNIKA CHE - 3

Napisz	coś!
Przypominamy, że każdy może być autorem tekstów 

w COBOOMNIKU - jedyne czego potrzeba to odrobina chęci 
oraz krótka wizyta u sędziów. Tyle tylko dzieli Was od publikacji  
Waszych tekstów na papierze!



Harmonogram	na	dziś
DZIEŃ   GODZINA ZAJĘCIA
7.07 poniedziałek 07:30  gimnastyka poranna
     08:30  śniadanie
     09:30-13:30 wykłady i zajęcia z teorii brydża
     14:00  obiad
     15:00-17:00 zajęcia rekreacyjne i sportowe
      17:00  turniej par na IMPy (Cavendish uśredniony)
      20:30  kolacja przy ognisku
      23.30  cisza nocna

Turniejowy	rozkład	jazdy

DZIEŃ   TYP  SPOSÓB LICZENIA
07.07 poniedziałek pary  IMP (cavendish uśredniony)
08.07 wtorek  pary  maksy
09.07 środa  teamy  VP

Redakcja	COBOOMNIKA

DOTYCHCZASOWE WYNIKI SZKOLENIA SĘDZIÓW

  Kinga Zawada Anna Kowalska Marcin Wasłowicz
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