Przed zbiórką najserdeczniej witany był Druh Komendant Marian Cichoo.
Kwiatki w kapeluszach i wianki druhen zastępu III sprawiły, że zapachniało
prawdziwą wiosną.
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Spotkanie Kręgu "Czarne Diamenty " w Gardenie 2

Najpierw było smutno...
Odeszli od nas na wieczną wartę: nasz dobry kolega z Kręgu, serdeczny, zawsze
życzliwy dh Krystian Nibisz i dh hm Jan Ostrowski, wieloletni gospodarz
"Zameczku" w Michałkowicach, nasz wielki przyjaciel . Dzięki niemu
"Zameczek" był dla nas zawsze otwarty i gościnny. Na komendę druha Mariana
uczciliśmy Ich pamięd minutą ciszy.
później...
Druh Komendant złożył życzenia majowym solenizantom, wręczył w prezencie
słodkości, a my każdemu z osobna zaśpiewaliśmy 100 lat!

Program artystyczny
Autor scenariusza: Grażyna Spławska, Bożena Lipka; wykonawcy: druhny i
druhowie zastępu III z zastępową Celiną Budziosz na czele.

Część poważna
Prowadząca Grażyna przypomniała nam, że rok 2019. decyzją Sejmu RP
ogłoszony został rokiem m.in. Stanisława Moniuszki i rokiem Powstao Śląskich.
Oddając szacunek ojcu polskiej opery i twórcy wielu setek do dziś popularnych
pieśni ludowych, druhny i druhowie zastępu III zaśpiewali gromko "U
prząśniczki siedzą jak anioł dzieweczki...", następnie przy wtórze wszystkich arię
Skołuby ze "Strasznego Dworu", kooczącą się powszechnie znanymi słowami:
"Dziś zbudzi Cię, koncercik taki... Boisz się? Nie! Zażyj tabaki. "
Upamiętniając Powstania Śląskie, przy akompaniamencie trzech gitar ( Bożena,
Karol, Antoni ) zastęp III zaintonował, a wszyscy wraz z nim zaśpiewaliśmy
najpopularniejsze pieśni powstaocze.

Część wesoła
Wykonawcy przenieśli nas w świat dowcipu. Druhowie jeden po drugim
opowiadali żarty, niektóre z nich przedstawili w postaci scenek teatralnych.
Było dużo śmiechu i spontanicznych braw. Większośd żartów nawiązywała do
wiosny i także do niej nawiązywał pisemny quiz. Przystąpili do niego
przedstawiciele wszystkich zastępów, nagrody zasponsorowała druhna Bożena!
Jedno z pytao dla przykładu: " Czy wiosną przy zmianie czasu godzinę
dodajemy, czy odejmujemy?" Program zastępu III zakooczył się wspólnym
odśpiewaniem piosenki " Lato, lato, lato czeka.. "Były rzęsiste brawa i słowa
podziękowania dla zastępu III wygłoszone przez druha Komendanta.

A potem...
Druh Marian przypomniał o zbliżającej się wycieczce Kręgu szlakiem Akcji
Zamonit, sporo czasu poświęcił 20 leciu Kręgu, które przypada w maju 2020.
"Wydawad by sie mogło, że to odległy termin, ale tak naprawdę czasu mamy
niewiele i już zabieramy się do roboty" - powiedział Komendant. Wszyscy
druhowie zapewnili dh Komendanta o gotowości wzięcia udziału w
przygotowaniach do tego Święta.

Sto lat dla Komendanta
Nie zdążył Druh jeszcze opuścid środka sali, gdy w imieniu wszystkich druhen i
druhów, nasi zastępowi oficjalnie powitali Komendanta po Jego dłuższej
nieobecności związanej ze zdrowiem. Padły słowa: " Bardzo nam druha
brakowało, myślimy, że i Tobie brakowało nas. Witaj w Kręgu! " Druh
Komendant Marian Cichoo nie bez wzruszenia podziękował wszystkim za
pomoc w tym czasie, odwiedziny, telefony... Powiedział : "Prawdziwych
przyjaciół poznaje się w biedzie... okazało się - zażartował - że ja mam ich chyba
za dużo! " Zabrzmiało gromkie, serdeczne Sto lat!
Pożegnaliśmy się jak zwykle tworząc harcerski krąg.
Do zobaczenia na następnej zbiórce we wrześniu.
Czuwaj!
Teresa

