SKARŻYSKO -

relacja

miasto złodziei

RAFAŁ HELT
Samodzielny Zastęp Jeleń
z Otwocka

5 rano! Alarm! Okradli nas
nieznani sprawcy! Nie czekając długo, rzuciliśmy się
w nocny pościg.

fot. Michał Pałamarz

trzech miesiącach powstało 7 nowych zastępów. Na wiosnę PuSZcza szykuje szturm
w kolejnych miastach Polski. Zobaczymy,
czy na Harcach Majowych więcej będzie
zastępów w zielonych chustach, czy zastępów, „reszty świata”...
ZZ PuSZczy

N

asz nietypowy biwak zastępu zastępowych rozpoczął się na Dworcu PKP
w Skarżysku-Kamiennej. Podczas oczekiwania na przyjazd chłopaków z Nowego
Sącza, jeden z naszych dzielnych chwatów
stracił śpiwór w niejasnych okolicznościach.
Zapowiadało się niezwykle ciekawie, gdy
po wejściu do harcówki stwierdziliśmy, że
termometr wskazuje 5 stopni Celsjusza, ach
to Skarżysko. Nie zastanawiając się nad
przeciwnościami losu zainstalowaliśmy się
w spartańskich warunkach. Po modlitwie
i kolacji zbrataliśmy się przy sesji zdjęciowej, odpaliliśmy kuchenki gazowe i poszliśmy spać.
5 rano! Alarm! Okradli nas nieznani sprawcy! Nie czekając długo, rzuciliśmy się
w nocny pościg za złodziejami naszych
fantów. Dogoniliśmy ich w pobliskich zaroślach, gdzie doszło do prawdziwej walki.
Jednego największego złoczyńcę musieliśmy
obezwładnić we trzech po ciężkich bojach.
To był dopiero siłacz! Jednak po pertraktacjach okazało się, że „nocne Marki”, należą
do miejscowej drużyny, więc resztę zimnej
nocy spędziliśmy w spokoju.
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Jeżeli macie kolegę, kuzyna,
W sobotę odbyła się gra terenowa po
mieście. Byliśmy podzieleni na grupy po
3-4 osoby. Większość zastępów PuSZczy
pochodzi z miast, nie miało, więc problemów z poruszaniem się po tak dziwnym terenie ciekawego INO. Na koniec urządzono nam bieg sprawnościowy. Po zmaganiach
nieznaczną ilością głosów postanowiliśmy
przyrządzić spaghetti, ale w grę wchodził
jeszcze kurczak curry.
Sobotni Sąd Honorowy zaowocował przyznaniem stopnia wywiadowcy zastępowym
SZ 26 Łoś i SZ 7 Kruk oraz przyjęcie
do PuSZczy kandydata z SZ 29 Jeleń.
Po kolacji oglądaliśmy film pt. „Braveheart”.
Tylko nieliczni siedzący najbliżej laptopa
dotrwali do jego końca. Ale warto było, bo
fabuła kojarzyła nam się z całym wyjazdem.
Niedzielna Msza Święta ze znakomitą służbą 3 DS, była ukoronowaniem zet-zetu.
Zgadnijcie ile osób było na biwaku?
15, w tym 10 zastępowych. To się nazywa
ZZ. Oczywiście wszystkie skradzione rzeczy odzyskaliśmy, oprócz śpiwora. Mimo
to, zapraszamy do Skarżyska! W ostatnich

czy znajomego, który mieszka
w

miejscowości,

gdzie

nie ma drużyny harcerskiej, a chciałby pojechać na Harce Majowe
ze swoim zastępem – jest
taka szansa!!! Pogadajcie
z

nim,

kilku
śle

niech

kolegów
e-maila

na

zbierze
i

wyadres:

puszcza@fse.pl
W
może

jego

miejscowości

powstać

zastęp

PuSZczy!!!
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