U-hu-ha!
Czy marznąca mżawka, czy
zimowe słońce – Siódemka
działa i dzieje się dużo.
Zwłaszcza ostatnimi czasy, kiedy
ruszyła Zimowa Zawierucha,
kiedy zimowisko, kiedy Bene,
kiedy
wspólne
smażenie
boczku… Pamiętajcie, że tego
nam nie zabiorą, co w naszych głowach i sercach, więc
kiedy tylko nieznane rzuca nam rękawicę, warto ją
podnieść i sprawdzić, co czeka nas za rogiem!
Filozof do Nietzschego
Radziejowa zdobyta!

W drodze powrotnej znów wstąpiliśmy do Chatki pod
Niemcową, tym razem, aby się nieco konkretniej posilić
mięsem. Musicie mi uwierzyć na słowo, że było
rozkoszne, ponoć woń od niego unosiła się ode mnie
przez następne dwa tygodnie!
Maria Antonina
Podbój Wiśniowej
Nie tak dawno temu wróciliśmy z zimowiska, na który
wybrały się wszystkie drużyny harcerek i harcerzy z
naszego Szczepu (Ptaki Puszczy, Wędrowne Ptaki,
Czerwone Berety, Desantowcy i Komandosy – jakby
ktoś nie wiedział). Kto nie był, ten na pewno gryzie teraz
palce z żalu, ale na pocieszenie – krótka korespondencja
zimowiskowa:

Eskapada na Radziejową to kolejna część Zimowej
Zawieruchy. Wczesnym rankiem byłyśmy umówione
wraz z Iwona i Agatką Z. Pod kościołem na Meissnera,
gdzie miał na nas oczekiwać szalony, tajemniczy
kierowca, tzn. Hanka. W pewnej miejscowości
zaatakowały nas ezoteryczne samochody z „L” na
dachu. W pocie czoła udało nam się przed nimi jednak
uciec. Przed dotarciem do końca drogi samochodowej,
zatrzymałyśmy się w przydrożnym Zajeździe Ryterskim,
gdzie powitała nas pani z sercem na dłoni. Na każde
zawołanie (a głównie bez niego) stała przy naszym
stoliku, oferując kolejne ze swoich pysznych dań. Tam
też spotkałyśmy się z resztą ekipy.
Po niedługim marszu dotarliśmy do Chatki pod
Niemcową. Ku mojemu wielkiemu zaskoczeniu
otrzymałam torcikociasto z tańcząca, śpiewającą, płonącą
lilią. Chwilę później zaczęła się konsumpcja. Oczywiście
nie wszystko trwa wiecznie, a szczególnie coś, co można
zjeść, tak więc zaraz ruszyliśmy w dalszą drogę. Na
Radziejowej powitała nas ośnieżona wieża widokowa. U
jej stóp, plecaków pilnowała Draka
przed
wygłodniałymi duszami pałętającymi się po Beskidzie
Sądeckim. Na szczycie wieży udokumentowaliśmy nasza
wędrówkę zdjęciem widocznym z boku. Jeśli chodzi o
widok to można było się napawać przepływającą mgłą
przed oczami i wyobrażać sobie jak na przykład muszelki
spadają z nieba.

W tym roku na zimowisko pojechałyśmy w bardzo
licznym składzie (aż 21!). Jest to nasz wielki sukces.
Całą naszą energię wyładowywałyśmy w zabawach na
śniegu, grach oraz wypadach na stok. Z większych strat,
tylko Karolina D. złamała rękę, a dwie inne osoby
skończyły z zabandażowanymi nadgarstkami. Jak
zwykle, na naszym zimowisku nie zabrakło codziennych
śpiewograń (przecież trzeba ćwiczyć swój głos) oraz
współpracy z innymi drużynami. Zajęłyśmy również
2. miejsce w punktacji zimowiskowej Szczepu (tylko 2
punkty straty), czym udowodniłyśmy, że jak się
postaramy, to potrafimy!
PP
Zimowisko Wędrownych Ptaków udało się w 100%. Co
prawda drużynowa wydłubała sobie oko, tak więc nie
dała rady towarzyszyć nam przez cały wyjazd ale reszta
komendy podołała zadaniu i wszystkie zajęcia odbyły się
zgodnie z planem . Każdy dzień niósł ze sobą nowe
wyzwania i przygody, z którymi radziłyśmy sobie
wyśmienicie. Dużym plusem tej akcji była nasza
frekwencja, która rośnie z każdą chwilą.
WP
Na zimowisko pojechaliśmy w 11-osobowym składzie.
Od początku zimowiska rywalizacja zastępów
przebiegała nadzwyczajnie zaciekle z powodu zdobycia
dużej przewagi punktowej przez zastęp Kobry. Jeśli
miałbym wybrać najbardziej epicką akcję, to stawiałbym
na "Pięcio-elementową zemstę Orshabaala", czyli grę

planszową naszej produkcji, która pochłonęła nas na
wiele godzin, wysysając z nas energię poprzez
generowanie olbrzymiej ilości śmiechu oraz pracy
szarych komórek.
CB
Byliśmy nieliczni, ale coś w trakcie zimowiska
zaskoczyło tak, że funkcjonowaliśmy jak jeden
organizm. Myślę, że z naszym zgraniem moglibyśmy
teraz podbić jakiś kontynent. Niewiele brakło zresztą, a
wygralibyśmy punktację między podobozami. Jednak
zremisować z braćmi, to jak wygrać dwa razy!
D

A tak żegnaliśmy Stary Rok…
//Szerzej o Sylwestrze poczytacie w Biuletynie
informacyjnym Bene//
W naszym Szczepie, tradycją jest obchodzenie ostatnich
dni roku we własnym gronie na Bene. Właśnie tam
zorganizować miałam zabawę sylwestrową, a trzeba
przyznać, że nie jest łatwym zadaniem zadowolenie
wszystkich jakością zabawy, ale dzięki pomocy innych
udało zrobić się coś, co mi przynajmniej zapadnie w
pamięć.
W ostatni dzień roku ubiegłego, około godz. 21
rozpoczął się konkurs na najlepszy strój. Absolutnie
każdy, bez wyjątku miał na sobie niesamowitą kreację!
Rywalizacja była wyrównana, ale wspólnie w
demokratycznym głosowaniu wybraliśmy czołową
trójkę, absolutnych mistrzów kreatywnego ubierania się.
Najlepsi byli Paweł i Łucja z dużym wkładem Gabrysi
(Star Wars)!

Na tegoroczne zimowisko pojechało nas aż 24, co jest
wynikiem całkowicie pozytywnym. Czas spędziliśmy
nad wyraz aktywnie i z pewnością ciężko było narzekać
na nadmiar nudy lub też snu. Mnóstwo gier terenowych,
ogniska, nocne wypady, kolędowania, śpiewy przy
dźwiękach gitary, jazda na nartach – to tylko niektóre
spośród licznych zajęć, którym się tam poświęcaliśmy.
Najważniejsze, że do Krakowa drużyna wracała
zmęczona, ale szczęśliwa, ze Zborem na nowej funkcji
przybocznego, Prosiałkiem jako zastępowym, kilkoma
wyższymi stopniami i 4 nowymi krzyżami na piersiach.
K

Zimowa Zawierucha™ - co dalej?
Śnieg trzaskający pod butami, lód za kołnierzem i
przenikliwy chłód – prawda, że nie możesz się już
doczekać? To tylko nieliczne spośród atrakcji, na jakie
możesz liczyć podczas kolejnych wypraw z cyklu
Zimowa Zawierucha™.
Nie skłamię chyba, mówiąc że to najtrudniejsza
sprawność, jaka w tym momencie jest do zdobycia w
naszym Szczepie, a w dodatku jak dotychczas –
niezdobyta. Tym większa chwała dla tych, którzy
podejmą wyzwanie i staną oko w oko i gil w gil z naszą
przepiękną polską zimą górach!
Chcesz się sprawdzić? A może wahasz się jeszcze?
Zobacz, jak dobrze bawiliśmy się w zeszłym roku!
http://zawierucha.szara7.info/2012
Wędrowycz

Co do jadłospisu, to na stole widniały przede wszystkim :
nuggetsy, sałatka, kanapeczki z krakersów, koreczki i
wiele innych niesamowitych pyszności (to wszystko
dzięki kucharzom, którym bardzo dziękuję). Gdy wybiła
godzina 24:00 wszyscy zaczęliśmy składać sobie
życzenia przy rozpalonym wcześniej ognisku, oraz
podziwiać niesamowite fajerwerki, zarówno te
zorganizowane przez Chmurę (dzięki wielkie!) jak i te w
dole puszczane przez Nowotarżan.
Szczerze powiedziawszy w moim odczuciu był to jeden z
lepszych Sylwestrów na jakich byłam, ale to właściwie
nie mnie należy oceniać – ja tylko robiłam to co należy.
A całe to przedsięwzięcie nie miałoby szans powodzenia,
gdyby nie zaangażowanie wspaniałych ludzi, którzy
przez oddanie temu chociaż skrawka duszy sprawili, że
było naprawdę magicznie.
Sarna
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