W piątek o 14:00 zuchy z „Wysockich Orłów” wybrały się do Próchnówka na swój
pierwszy weekendowy biwak. Pogoda dopisała a uśmiechy nie schodziły z twarzy
dzieci. Po dotarciu na miejsce i zakwaterowaniu zuchy wzięły się do pracy, aby
przygotować bramę wartowniczą oraz granicę wydzielającą obóz. Po kolacji
przebrane w mundury wzięły udział w apelu. Godzina 22:00 cisza nocna, warta na
straży, a co niektóre zuszki już odeszły w objęcia Morfeusza. Kilkanaście minut po
ciszy nastąpił pierwszy alarm – do obozu dotarła babcia poszukująca zaginionego
wnuka. Okazało się, ze to zuch Patryk i jest bezpieczny u zuchów. Przed 24:00 zuchy
przeżyły kolejną pobudkę. Wraz z druhami udały się na nocny bieg patrolowy,
wykonując zadania i walcząc ze swoimi małymi lub większymi strachami. Nie było to
łatwe zadanie – głęboka noc, pohukiwania sów, w zaroślach dzik, żubr a nawet
Tarzan. Po dotarciu do obozu okazało się, że tej nocy zakwitł kwiat paproci, który
tez bez większego trudu odnalazły. Zmęczone, ale zadowolone poszły spać. Kolejny
dzień rozpoczęły od przygotowania totemów i związanych z nimi historiami. Po
południu związane przez obozowego diabła zostały doprowadzone do jeziornej nimfy
do jeziora aby przejść swój pierwszy chrzest obozowy. Zimna woda, wyparzanie
języka oraz wypowiadanie zaklęć była dla zuchów wielka próbą odwagi , którą
przeszły bez zarzutu. Wieczorem odbyło się ognisko z zaproszonym gościem, druhem
Błażejem, który zuchom opowiedział gawędę. Przy ognisku zuchy śpiewały i pląsały.
Do gromady zostały przyjęte dwie zuchenki, które złożyły obietnicę zuchową oraz
dwóch zuchów złożyło przysięgę harcerską.
W niedziele wracaliśmy do domu pełni wrażeń i niezapomnianych chwil, a w plecaku
u któregoś obozowicza siedziała żabka czekająca na „wypakowanie” z plecaka.
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