relacja

To, co pumy lubią
najbardziej…

KATARZYNA ARABAS TROP.
Zastępowa Pumy 2. Drużyny Chełmskiej św. Bernadetty Soubirous.
Uczennica I klasy II LO w Chełmie.

iepska pogoda nie jest problemem.
K
O ile tylko zastęp dzielnie stawi
się na zbiórkę. A w 100% warto!

Zobacz, co ciekawego może się wydarzyć w wietrzny dzień!
Ważny dzień

Dziś dla dwóch druhen był to bardzo
ważny dzień, ponieważ nadszedł czas, aby
otrzymały chusty i barwy zastępu. Jednym
słowem Przysięga Wierności.
Zbiórka zastępu Puma rozpoczęła się
o 9.00. Pogoda nie zapowiadała się dobrze.
Wiał mocny wiatr i było chłodno. Oczywiście żadnej z nas to nie zmartwiło. Wszystkie,
punktualnie i jak zwykle w mundurach, spotkałyśmy się na plebanii. Maja, nasza liturgistka, poprowadziła modlitwę ojca Sevina.
Potem poświęciłyśmy chwilę na radę zastępu
i sprawy organizacyjne dotyczące następnej
zbiórki...

Duchowy przewodnik

Zranione kolano

W kolejnym punkcie gry trzeba było narysować szkic topograficzny drogi i szkic panoramiczny
terenu. Ania i Gosia – mistrz orientacji i przyjaciółka przyrody, wzięły się za rysunek topograficzny, a Emila za panoramiczny. Reszta w tym czasie
posprzątała teren. Bardzo szybko uporałyśmy się
z zadaniami. A szkice wykonane zostały bardzo
precyzyjnie, z uwzględnieniem m.in. wysokości
wzgórza. Następna wiadomość ukryta była za
kościołem. Zadanie dotyczyło epizodu z życia
św. Marka, który podczas podróży zranił się
w kolano. Tutaj wykazała się nasza samarytanka
– Edyta, która poprawnie zabandażowała nogę
jednej z druhen (św. Markowi). Rana jednak
okazała się bardzo bolesna, dlatego też następnym zadaniem było przeniesienie świętego do
kościoła. Na miejscu dh. Magda poprowadziła
apel ewangeliczny. Fragment Pisma Świętego
związany był z okresem Wielkiego Postu. Apel
bardzo nam się podobał, mimo że był pierwszym
przygotowanym przez Magdę.
Kolejnym punktem była nauka węzłów, m.in.
sztyka, półsztyka i flagowego. Wszystkie zada-

nia wykonałyśmy do końca, jednak widać było,
że czekają na punkt kulminacyjny, czyli Przysięgę Wierności. Ostatnia wiadomość ukryta była
w malutkim parku niedaleko klubu garnizonowego.
Wtedy też nadszedł moment złożenia Przysięgi.

Kulminacja

Wszystkie położyłyśmy rękę na proporcu, najpierw zastępowa, a potem pozostałe
druhny. „Przyrzekam być Ci posłuszną jako
mojej zastępowej...” – druhny wyrecytowały
rotę równo i głośno, zobowiązując się jednocześnie do jej przestrzegania. Długo się przygotowywały do tego momentu. Na koniec
ostatnie zdanie zastępowej: „Możecie na
mnie polegać jak na Zawiszy” i Kasia założyła
na szyje druhen zielone chusty oraz przypięła
do pagonów barwy zastępu na znak przyjęcia ich do zastępu. Wszystkie krzyknęłyśmy
okrzyk na cześć Magdy i Emilii i razem radośnie, z piosenką na ustach wróciłyśmy do
harcówki. A tam czekało na nas... – sprzątanie. Okazało się, że pomieszczenie naszej
harcówki będzie malowane i trzeba w nim
dokładnie posprzątać. Mimo tego uśmiech
z twarzy nam nie znikał i ochoczo wzięłyśmy
się do pracy.

fot. archiwum FSE

Nadszedł czas na GRĘ! Ajj... a w grze
dużo się działo!!! Cała gra polegała na odnalezieniu świętych. Na samym początku dostałyśmy mapę z zaznaczonymi ukrytymi wiadomościami. Z pierwszej wiadomości dowie-

działyśmy się o św. Janie Bosco, który przez
całe zimowisko towarzyszył naszym rozmowom
i stał się naszym duchowym przewodnikiem.

zastęp Puma 2. Drużyny Chełmskiej
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UPUST!!!
– 30% od cen detalicznych – śpiwory Yeti
– 30% – ręczniki szybkoschnące
– 35% – produkty Native Planete (Windshield w kolorze granat, plecaki, kosmetyczki, bielizna termoaktywna).
Chętnych na produkty firmy Yeti uprzejmie prosimy o bezpośredni kontakt z Krystyną Szymańczyk:
tel.022 618 48 68; 663 870 107
HASŁO na upust: ZAWISZA
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