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Czuwaj!
Parę dni temu pożegnaliśmy rok 2017, a powitaliśmy nowy 2018. Jak zawsze jest to
moment zarówno refleksji nad tym co było, jak i składania postanowień na to co będzie. Dlatego
też chcielibyśmy podsumować miniony czas i przybliżyć nieco plany na najbliższe miesiące.
Poprzedni rok zaczęliśmy od odświeżenia wnętrza naszej harcówki. Pracy było znacznie
więcej niż nam się wydawało, ale było to konieczne. Niektóre zakamarki nie były sprzątane od
bardzo dawna. Nasza pomieszczenie zyskało zupełnie nowy wygląd. Przez cały czas mamy tam
jeszcze trochę wolnej przestrzeni, nad której zagospodarowaniem się zastanawiamy. Przełom
marca i kwietnia by dość burzliwym okresem. Oprócz spraw związanych z naborem pojawiły się
problemy z obozem, a w zasadzie jego brak. Całe szczęście wsparcie znaleźliśmy w środowisku z
Pionek. Dobrze je już znaliśmy. W maju wybraliśmy się tam na ślub naszego było drużynowego
Jakuba oraz na coroczny Turniej Harców Puszczańskich. Już pod koniec czerwca wyjechaliśmy
na obóz. Od poprzednich różnił się on nie tylko ludźmi, ale też miejscem. Był to pierwszy w
historii obóz nad morzem, niedaleko Krynicy Morskiej. Mieliśmy dobrą okazję do wymiany
doświadczeń i nawiązania nowych znajomości. Pod koniec zaszły małe zmiany w naszym
Zastępie Zastępowych. Kacper przejął zastę po Marcinie, a Franek objął Orły po Kubie. Byli
zastępowi przeszli do drużyny wędrowników. W nowym roku szkolnym naszą kolejną inwestycją
był zakup projektora, dzięki czemu możemy regularnie spotykać się na kinie harcówkowym.
Drużyna wybrała się na jeden biwak, a w okresie świąteczno-noworocznym ZZ pojechał na
zimowisko.
Na najbliższe miesiące oprócz zbiórek planujemy biwak na przełomie marca i kwietnia. Po
zeszłorocznym sukcesie naszej ekipy na turnieju sportowym Harccup 2017, gdzie chłopacy
zdobyli 2. miejsce w piłce nożnej, na pewno wybierzemy się na tegoroczną edycję. Nie opuścimy
też Turnieju Harców Puszczańskich w Pionkach pod koniec maja. Natomiast w czerwcu jak
zawsze będziemy pomagać w festynie parafialnym oraz wybierzemy się na Lednicę. Niestety nie
znamy jeszcze konkretnej daty obozu letniego. Tak w przybliżeniu będzie wyglądała druga
połowa roku harcerskiego.
Poprzedni rok przyniósł nam wiele niespodzianek, które osobiście bardzo dobrze
zapamiętałem. Mamy nadzieję, że następne miesiące będą równie owocne i przyniosą nam sporo
przygód. Chcielibyśmy życzyć wszystkim dużo siły, energii i dobrego humoru na ten
nadchodzący czas.
Czuwaj!
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