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 Zanim wybierzemy się na film „Kamie-
nie na szaniec” w reżyserii Roberta Gliń-
skiego zrealizowany na podstawie książki 
Aleksandra Kamińskiego o tym samym 
tytule , koniecznie ją przeczytajmy. Opo-
wiada ona o losach grupy członków Sza-
rych Szeregów podczas II wojny światowej. 
Jest oparta na autentycznych wydarzeniach 
z okresu okupacji Hitlerowskiej w Polsce. 
Grupa chłopców z 23. Warszawskiej Dru-
żyny Harcerskiej ‘Pomarańczarnia”, wśród 
nich Maciej Aleksy Dawidowski „Alek”, 

Tadeusz Zawadzki „Zośka” i Jan Bytnar 
„Rudy” kończy maturą Liceum im. Stefa-
na Batorego w czerwcu 1939. Mają piękne 
młodzieńcze plany, które zostają przekre-
ślone przez wojenną rzeczywistość. Autor 
mówi o swojej książce, że jest to: „Opowieść 
o wspaniałych ideałach braterstwa i służby, 
o ludziach, którzy potrafią pięknie umierać 
i pięknie żyć”. Tytuł nawiązuje do wier-
sza Juliusza Słowackiego „Testament mój”. 
Książka weszła do kanonu lektur szkolnych.

hm Jacek Czajka

Jest  to wspólne określenie rodzajów 
turystyki, takich jak: piesza nizinna, piesza 
górska, narciarska, turystyka rowerowa, 
motorowa, kajakowa i żeglarska.

Termin „turystyka kwalifikowana” wy-
wodzi się od:

kwalifikacji osobowych, jakie posiąść 
musi turysta kwalifikowany;

kwalifikowania osiągnięć turystycznych 
dla uzyskania coraz wyższych stopni od-
znak turystycznych;

wyczynu turystycznego – jest porówny-
wana do sportu kwalifikowanego, w którym 
wyczyn stanowi istotę działalności spor-
towców wyczynowych.

Turystą kwalifikowanym jest osoba 
trwale zainteresowana turystyką, uprawia-
jąca ze znawstwem i  zamiłowaniem wy-
brane jej dyscypliny, przestrzegająca spo-
łecznych norm zachowania się na szlaku 
i  w  obiektach turystycznych, doskonaląca 
swoją sprawność fizyczną oraz łącząca tury-
styczną aktywność fizyczną z wszechstron-
nym poznaniem rejonu w którym uprawia 
turystykę.

Turystyka kwalifikowana to najwyższa 
forma specjalizacji turystycznej. Uprawia-
nie jej wymaga specjalnego przygotowania 
psychofizycznego, zahartowania na trudy, 
umiejętności zachowania się w środowisku 
naturalnym i  w  obiektach turystycznych, 
a w niektórych przypadkach potwierdzonej 
przez właściwe organizacje umiejętności 
posługiwania się sprzętem turystycznym, 
(rowerem, żaglówką, nartami, sprzętem 
do nurkowania, sprzętem wspinaczkowym 
itd.). Turystykę kwalifikowaną uprawiać 
można indywidualnie i  zespołowo, w  gru-
pach nieformalnych i  zorganizowanych, 
niekiedy w połączeniu z elementami współ-
zawodnictwa.

Jest to jedna z najważniejszych i najbar-
dziej dostępnych form aktywnego wypo-
czynku i  stanowi najważniejszą dziedzinę 
działalności Polskiego Towarzystwa Tury-
styczno-Krajoznawczego. 

Turyści zdobywają różne odznaki tu-
rystyczne. Do najpopularniejszych należą: 
OTP (Odznaka Turystyki Pieszej), GOT 
(Górska Odznaka Turystyczna), KOT (Ko-
larska Odznaka Turystyczna) i OK (Odzna-
ka Kajakowa).

Imprezy turystyczne
Imprezy są organizowane według 

określonych zasad, to znaczy mają sprecy-
zowany cel, dla realizacji, którego opraco-
wany jest odpowiedni program, warunki 
uczestnictwa, a  także regulamin. W  dzia-
łalności turystycznej wyróżniamy nastę-
pujące imprezy turystyki kwalifikowanej 
: rajdy, spływy, rejsy, złoty i  złazy a  tak-
że obozy wędrowne, biwaki i  wędrówki.   
 
Rajd – podstawowa impreza turysty-
ki kwalifikowanej. Organizowana dla 
turystów pieszych, kolarskich, moto-
rowych a  także dla turystów uprawia-
jących turystykę konną czy narciarską. 
Planowa wędrówka kilku grup tu-
rystycznych po określonych trasach, 
w  trakcie których zespół realizuje za-
dania określone w  regulaminie rajdu. 
Wszystkie zespoły uczestniczą we współza-
wodnictwem.

  
Spływ i  rejs – są imprezami organizowa-
nymi na wodzie i  swym charakterem oraz 
ogólnymi zasadami odpowiadają rajdowi. 
Spływ odbywa się kajakami a rejs - jachta-
mi.

 
Zlot – na ogół impreza masowa. Spotkanie 
turystów. Celem zlotu jest dotarcie do z gó-
ry zaplanowanego miejsca. Zlot jest zazwy-
czaj spotkaniem turystów kończących lub 
rozpoczynających: rajd, spływ lub rejs. Jest 
to zazwyczaj impreza wielodyscyplinowa.  
 
Złaz – organizowany dla turystów pie-
szych. Odmiana zlotu. Odbywa się 

według tych samych zasad, co zlot. 
 
Biwak – to postój pod gołym niebem dla 
odpoczynku, rzadziej noclegu. W  harcer-
stwie pod pojęciem biwak rozumiana jest 
wycieczka dwudniowa z noclegiem w tere-
nie, przyrządzaniem posiłków i  organizo-
waniem zajęć. 

 
Obóz wędrowny – to pokonywanie trasy 
pieszo lub przy pomocy środka lokomocji 
z  lekkim sprzętem obozowym. Uczestnicy 
sami troszczą się o przygotowanie posiłków 
i realizują program.

Formy turystyki kwalifikowanej
Występuje wiele form turystyki aktyw-

nej, ale do najważniejszych należą:
Turystyka piesza

Zaliczamy tu 
turystykę nizinną 
jak zarówno gór-
ską, które cieszą się 
bardzo dużą popu-
larnością na całym 
świecie. Daje moż-
liwość poznawania 
przyrody, kultury, 

zabytków, krajobrazów itp. Oddziałowywu-
je pozytywnie na zdrowotność człowieka, 
powodując wzmocnienie sił psychofizycz-
nych. Najczęstszymi trasami wybieranymi 
przez turystów są szlaki górskie. 

Turystyka narciarska
Narciarstwo ma długą historie, ale po-

pularnym sportem i  formą turystyki stała 
się dopiero w  okresie międzywojennym. 
Ta forma turystyki ma charakter sportowy 
i  rekreacyjny. Wyróżniamy również dwie 
formy narciarstwa: narciarstwo biegowe 
i zjazdowe. 

Turystyka rowerowa
Jest to bardzo popu-

larna forma turystyki. 
Możemy wyróżnić tu-
rystykę rowerową pre-
ferującą jazdę po szosie 
i  w  terenie. Podział ten 
jest spowodowany ro-
dzajem preferowanej na-

wierzchni. Ten rodzaj turystyki ma charak-
ter krajoznawczy, jak również wyczynowy.  

Turystyka jeździecka
Polega na re-

kreacyjnej jeździe 
w  ośrodkach kon-
nych, jak i w terenie. 
Wyróżniamy tury-
stykę jeździecką ni-

zinną i  górską. Natomiast specyficzną for-

mą jest hipoterapia, czyli forma rehabilitacji 
dla osób niepełnosprawnych. 

Turystyka speleologiczna
Ta forma turystyki polega na zwiedza-

niu i  eksploracji jaskiń. Jaskinie są odpo-
wiednio przygotowane, mają np.: oświe-
tlenie, schody, ścieżki, windy, są również 
wyposażone w  różne zabezpieczenia i  są 
zwiedzane najczęściej z przewodnikiem. 

W  jaskiniach panuje wilgotny klimat 
i nie występują alergeny w powietrzu i dzię-
ki temu niektóre jaskinie wykorzystywane 
są do leczenia chorób, w szczególności dróg 
oddechowych. 

Turystyka żeglarska
Żeglarstwo do niedawna było turystyką 

ekskluzywną, a na dziś dzień została tylko 
turystyką kosztowną. Aby uprawiać żeglar-
stwo, musimy zdobyć duże umiejętności 
i  mieć potwierdzenie posiadania patentu 
żeglarza lub sternika. 

Turystyka kajakowa
Zaczęła się rozwijać od II połowy XIX 

w. i można ją uprawiać na każdym akwenie 
wodnym. W Polsce istnieje około 150 szla-
ków kajakowych różniących się od siebie 
trudnością, długością i atrakcyjnością.

Turystyka nurkowa
Jako sport i  hobby zaczęła się rozpo-

wszechniać w XX w. Dziś nurkowanie jest 
bardzo popularne i  szeroko dostępnym 
sportem. Sport ten dostarcza niesamowi-
tych wrażeń i niezapomnianych widoków. 

Turystyka ekstremalna
Od 1970 r. ten rodzaj turystyki gru-

puje najbardziej wyspecjalizowane formy 
działalności turystów. W  społeczeństwach 
sytych, żyjących w  betonowym i  asfalto-
wym krajobrazie, ludzie zaczęli szukać 
możliwości wyżycia się w  naturze i  odre-
agowania stresów. Muszą tylko uwielbiać 
ryzyko i  szaleństwo. Piechurzy podejmują 
próbę jednorazowego pokonania 100 km 
i więcej, kajakarze spływają z gór rwącymi 
potokami, kolarze forsują szczytami ścieżki 
górskie, narciarze wchodzą na nartach na 
wysokie szczyty, aby zjechać z nich po tere-
nie przygodnym, po nietkniętej ratrakiem 
pokrywie śnieżnej.

Opracował na podstawie Wikipedii 
hm. Jacek Czajka

Wszyscy czytamy ”Kamienie na szaniec”.

Turystyka kwalifikowana
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Druhno drużynowa, 
druhu drużynowy!

Wydarzenia, jakie 
będą miały miejsce 
w kwietniu – wyświę-
cenie naszego rodaka, 
który nie tak dawno 
odmienił „oblicze na-

szej ziemi” – przejdą do historii nie tylko 
naszej ojczyzny, ale i  całego świata. I  my 
– zuchy i  harcerze –  powinniśmy w  nim 
uczestniczyć, stąd propozycja zbiórki dla 
gromad zuchowych i  młodszych drużyn 
harcerskich. Starsi powinni skupić się na 
nauce i twórczości Jana Pawła II.

Temat: Największy wśród wielkich Po-
laków – obywatel świata Jan Paweł II – Ka-
rol Wojtyła.

Materiały do gawędy
Wszystko zaczęło się wiosną 1920 r. 

w  Wadowicach w  kamie-
nicy przy ulicy Kościelnej 
7. Mieszkali tam państwo 
Wojtyłowie. Ich mieszkanie 
składało się  z  dwóch pokoi 
i  kuchni. Wypełnione było 
książkami, świętymi obraza-
mi i  rodzinnymi fotografia-

mi. Z  okna widać było kościół.  Rodzina 
Wojtyłów żyła skromnie, utrzymując się 
z pensji  głowy rodziny Karola, który praco-
wał jako urzędnik w Rejonowej Komendzie 
Uzupełnień. Mama Emilia zajmowała się 
szyciem ubrań dla sąsiadów i  znajomych. 
Syn Edmund zwany w  domu Mundkiem, 
miał 14 lat i pobierał nauki w wadowickim 
gimnazjum. 

W tym domu 18 maja przy-
szedł na świat drugi ich syn – 
Karol. Miał 6 lat, gdy rozpoczął 
naukę w  czteroletniej szkole 
powszechnej. Był chłopcem we-
sołym, utalentowanym i  każdą 
chwilę spędzał na powietrzu. 
Latem grał w piłkę nożną.  Kie-
dyś tak mocno kopnął  piłkę, 
że ta wybiła szybę i  wpadła do kościoła. 
Powiedział wtedy żartobliwie: „Ciekawe, 
kto mi uzna tę bramkę?”. W zimie chodził 
na sanki i narty, grał w hokeja. Beztroskie 
dzieciństwo zostało w wieku 9 lat przerwa-
ne śmiercią matki, która mawiała: „Mój 
Lolek zostanie wielkim człowiekiem”. Dzień 
po pogrzebie Lolek wraz z ojcem i bratem 
udali się na pielgrzymkę do sanktuarium 
maryjnego w Kalwarii Zebrzydowskiej. Po 
śmierci matki Lolek zamknął się w  sobie 
szukając pocieszenia w książkach i modli-
twie. Brat studiował w Krakowie medycynę 
i  starał się przyjeżdżać jak najczęściej do 
domu rodzinnego, aby każdą wolną chwi-
lą spędzać z  ojcem i  bratem. Grali w  pił-
kę i  chodzili po górach. Niestety Mundek 
zmarł w roku 1932 w wieku 26 lat – będąc 
młodym lekarzem zaraził się szkarlatyną 
od swojej pacjentki. Ojciec, emerytowany 
porucznik –legionista starał się poświęcać 
każdą chwilę Lolkowi. Zabierał go na gór-
skie wycieczki, podczas których pokazywał  
mu przepiękny świat przyrody. 

W 1930 r. Karol rozpoczął naukę w mę-
skim Gimnazjum Śląskim. Z  nauką Lolek 
nie miał trudności. Zawsze był prymusem. 
Zawdzięczał to nie tylko wybitnym zdol-

nościom, ale i  wytężonej pracy. Nigdy nie 
ściągał. Był koleżeński i  powszechnie lu-
biany. Często i chętnie odrabiał z kolegami 
lekcje i  służył im  pomocą. Wyróżniał się 
ogromną pobożnością. Co-
dziennie w drodze do szkoły 
wstępował na chwilę do ko-
ścioła. Modlił się też w ciągu 
dnia. Był prezesem Kółka 
Ministranckiego a  później 
sekretarzem Sodalicji Ma-
riańskiej. Potrafił oderwać 
się od rzeczywistości oddając 
się modlitwie. Wielu kolegów 
sądziło wtedy, że Lolek zosta-
nie księdzem, lecz na drodze 
stanął teatr. Stworzone przez nauczycielki 
kółko teatralne pochłonęło Karola. Wysoki 
i  przystojny, obdarzony pięknym głosem 
i  doskonała pamięcią grał we wszystkich 
spektaklach główne role. 14 maja 1938 r. 
osiemnastoletni Karol Wojtyła otrzymał 
celujące świadectwo maturalne i  pożegnał 
wadowickie gimnazjum. 

Jakie wybierze studia? Teatralne czy 
seminarium duchowne? Karol zaskoczył 
wszystkich. Wybrał polonistykę na Wy-
dziale Filozoficznym Uniwersytetu Jagiel-
lońskiego w  Krakowie. Zamieszkał wraz 
z  ojcem w  rodzinnym mieszkanku matki 
przy ulicy Tynieckiej. W wakacje pracował 
w  Junackim Hufcu Pracy przy budowie 
drogi na Baranią Górę, we wrześniu brał 
udział w  wojskowych ćwiczeniach Legii 
Akademickie zaś w  październiku wystę-
pował w wieczorze literackim najmłodszej 
krakowskiej grupy literackiej i  sam pisał 
wiersze. Nadszedł wrzesień 1939 roku. 
Wybuchła wojna i  zaczęła się niemiecka 
okupacja. Studia zostały przerwane. Cały 
czas Karol mieszkał z ojcem, który zajmo-
wał się domem i naprawiał buty. Karol wraz 
z przyjacielem Juliuszem Kydryńskim pra-
cowali w  Zakładach Chemicznych i  w  ka-
mieniołomach w  Zakrzówku. Dzięki tej 
pracy uniknął wywózki na tzw. roboty do 
Niemiec . W lutym 1941 roku nieoczekiwa-
nie zachorował ojciec i zanim Karol wrócił 
z apteki z zakupionym lekarstwem - ojciec 
zmarł. Przez całą noc czuwał przy zwło-
kach zmarłego ojca. Wtedy narodziła się 
myśl o  kapłaństwie. Został sam. Zamiesz-
kał u  rodziny Kydryńskich przy ulicy Fe-
licjanek. Ciężka praca w  kamieniołomach 
z  barczystego studenta zrobiła wychudzo-
nego robotnika. Karol przykładał się do 
pracy, ale często nie dawał rady. Był bar-
dzo lubiany przez robotników. Po pewnym 
czasie został przeniesiony do lżejszej pracy 
w dziale oczyszczania wody. W tym czasie 
zaangażował się w  działalność organizacji 
podziemnej „Unia”, związanej ze środowi-
skiem katolickim Krakowa, które ratowało 
Żydów. Wolne chwile poświęcał na działal-
ność literacką i artystyczną. Grał w teatrze, 
pisał dramaty biblijno-historyczne, studio-
wał filozofię, uczył się języków obcych. Po-
wrócił do swojego mieszkania na Tyniecką 
i  zamieszkał z  rodziną byłego polonisty 
z Gimnazjum w Wadowicach – Kotlarczy-
ków. Tam tez powstał Teatr Rapsodyczny. 
Spektakle odbywały się w mieszkaniach za-
przyjaźnionych osób. Podczas jednej z prób 
Karol oświadczył, że zamierza studiować 

teologię. Był to rok 1943. Nie przerywając 
pracy wstąpił do Tajnego Metropolitarnego 
Seminarium Duchowego w Krakowie i jed-
nocześnie rozpoczął studia  na Wydziale 
Teologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. 22 
lutego 1944 roku Karol miał wypadek, po-
trącił go niemiecki samochód, kiedy jechał 
do pracy rowerem. Miał wstrząs mózgu 
i przeleżał w szpitalu kilka dni. Potem była 
„czarna niedziela”, podczas której Niemcy 
aresztowali 7 tys. mężczyzn. Wojtyle udało 
się wymknąć z obławy. Wówczas kardynał 
Adam Sapieha wydał polecenie, aby alum-
ni zamieszkali w pałacu biskupim. Przestał 
chodzić do pracy. Jako kleryk i kandydat na 
kapłana otrzymał pozwolenie na pełnienie 
niektórych posług duszpasterskich. Jesienią 
1944 roku przyjął z rak kardynała Sapiehy 
tonsurę, czyli poddaje się postrzyżynom 
i od tej pory nosi niewielki wygolony krą-
żek na ciemieniu. Była to ceremonia przyję-

cia do stanu duchowego. Tak 
przetrwał do zakończenia 
wojny. 1 listopada 1946 r. zo-
staje wyświęcony na księdza. 
Mszę primicyjną odprawia 
w  kaplicy św. Leonarda na 
Wawelu. Karol dalej studiuje 
i  jak zawsze otrzymuje naj-
lepsze noty. Dowcipni kole-
dzy podśmiewując się z  jego 
gorliwości i  zaangażowania 
przyczepiają na drzwiach je-
go pokoju karteczkę z  napi-

sem: „Karol Wojtyła – przyszły święty”.
16 listopada 26-letni Karol Wojtyła  je-

dzie do Paryża a stamtąd wprost do Rzymu, 
gdzie przez półtora roku będzie studiował 
na Uniwersytecie Papieskim. Każdą wolną 
chwilę poświęcał na zwiedzanie Rzymu 
i  Włoch. W  San Giowanni Rotondo od-
wiedził ojca Pio i został przez niego wyspo-
wiadany, poczem ojciec Pio uklęknął przed 
nim i przepowiedział, że zostanie powołany 
na tron Piotrowy oraz że przeżyje zamach 
na swoje życie. Po zdaniu wszystkich egza-
minów otrzymał tytuł uprawniający go do 
nauczania w  seminarium. Po zasłużonych 
wakacjach wrócił do kraju by objąć posadę 
wikarego w parafii w Niegowici a następnie 
zostaje przeniesiony do parafii św. Floriana 
w  Krakowie. Sytuacja w  Pol-
sce po zakończeniu wojny 
była bardzo skomplikowana. 
Księżą zabraniano spotykania 
się z  młodzieżą poza kościo-
łem. Karol znalazł wyjście 
z  tej sytuacji. Kiedy wyruszał 
z  młodzieżą na wycieczki, 
zdejmował sutannę a  zakła-
dał spodnie i koszulę w kratę. 
Tak przebrany wyruszał na 
szlaki lub spływy. Kazał nazywać się wuj-
kiem. Podczas wypraw ze studentami czę-
sto układał zabawne wierszyki i  piosenki. 
W  Bieszczadach recytował: „Rano mnie 
chwalą, wieczorem mnie ganią i  jak tu 
można wierzyć tym Paniom”. W 1952 roku 
świeżo upieczonej nauczycielce podarował 
notes z dedykacją: „W tym notesie nie pisz 
dwójek, o to prosi Cię dziś wujek” albo po 
zakończonym spływie: „Za te całodzienne 
harce, mówię brewiarz przy latarce”. Karol 
Wojtyła wykładał w  seminariach Diecezji 
Krakowskiej, Katowickiej i  Częstochow-
skiej oraz na Katolickim Uniwersytecie 

Lubelskim. O  nominacji na biskupa do-
wiedział się podczas spływu kajakowego 
a o nominacji na kardynała, kiedy był w gó-
rach na nartach. Pytano wówczas: „Czy to 
wypada, aby kardynał tak się zachowywał?”. 
Wojtyła odpowiadał: 
„Co nie uchodzi kar-
dynałowi, to źle jeź-
dzić na nartach”. 16 
października 1978 r. 
kardynał Karol Woj-
tyła został wybrany na 
papieża, przyjmując 
imię Jan Paweł II. Jego 
pontyfikat trwał 26 lat. 
Charakterystycznym 
elementem były po-
dróże i  pielgrzymki. Był tam, gdzie żaden 
inny papież nie był. Kiedy przyjeżdżał do 
swojej Ojczyzny, pytał: „Czy zauważyliście, 
że do Polski leci się szybciej niż do jakiego-
kolwiek innego kraju?”. Zmarł 15 kwietnia 
2005 r. w Watykanie.

Piosenki i pląsy 

„Sutanna”

Nie słyszałeś Jego słów i nie pukał w twoje 
drzwi, 
a jednak przyszedłeś do Niego. 
On ci krzyż dać swój mógł wśród życio-
wych dróg. 
Zapukałeś i stanąłeś u drzwi Jego. 
 
Ref. Wystarczyła ci sutanna uboga 
i ubogi wystarczył ci ślub, 
bo wiedziałeś kim jesteś dla Boga 
i wiedziałeś co tobie dał Bóg. 
 
Cóż ci Jezus mógł dać oprócz trudnej drogi 
swej? 
Cóż ci mógł powiedzieć w powitaniu? 
Dobrze wie, jak trudne są Jego drogi 
i najczęściej mówi w powołaniu. 
 
Ref. Wystarczyła ci...   

Przechodziłeś wiele chwil, wiele trud-
nych w życiu chwil 
i żegnałeś się z domem rodzinnym 
i wiedziałeś, że nie wrócisz już nigdy 
i że życie twoje odtąd będzie inne. 
 
Ref. Wystarczyła ci...   
 
Jeśli chcesz, bym służył tylko sercu Two-
jemu, 
jeśli kochasz choć troszeczkę, kochasz 
mnie. 
Prowadź Jezu, prowadź proszę, Przyjacielu 
niezrównany 
w zwykłą szatę powołania ubierz mnie. 

„Czy wy wiecie, że mamy papieża?”

Czy wy wiecie, że mamy papieża.    x3
Papieża, który rodem z Polski jest

Pełni mocy wdzięczności i wiary.    x3
Papieża, który rodem z Polski jest

O papieżu Janie Pawle II
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„Karolu, czy Ci nie żal?”

Karolu, czy Ci nie żal
odchodzić od stron ojczystych,
świerkowych lasów i hal
i tych potoków srebrzystych?
Karolu, czy Ci nie żal?
Karolu wracaj do hal!

„Barka”

Pan kiedys stanął nad brzegiem,
szukał ludzi gotowych pójść z nim,
by łowic serca słów bożych prawdą

Ref.: O Panie, to Ty na mnie spojrzałeś,
Twoje usta dziś wyrzekły me imię, 
Swoją barke pozostawiam na brzegu,
Razem z Tobą nowy zacznę dziś dzień.

Jestem ubogim człowiekiem,
Moim skarbem są ręce gotowe
Do pracy z Tobą i czyste serce.

Ref.: O Panie…

„Taki mały, taki duży…”

Ref.: Taki duży, taki mały może świętym  
                                                                     być.

Taki gruby, taki chudy może świętym  
                                                                     być.

Taki ja i taki Ty może świętym być.
Taki ja i taki Ty może świętym być.

Święty kocha Boga, życia mu nie szkoda,
Kocha bliźniego jak siebie samego.
Święty kocha boga, życia mu nie szkoda,
Kocha bliźniego jak siebie samego.

Gry i zabawy związane z dyscyplinami 
uprawiającymi przez papieża

Piłka nożna - kiwanie się z  kopiący-
mi piłkę; konkurs - który zespół pierwszy 
przebiegnie wyznaczoną trasę; strzały do 
bramki: na wprost, tyłem i z boku; przerzu-
ty piłki przez toczące się koło; toczenie pił-
ki pomiędzy przeszkodami; odbijanie piłki 
głową, barkiem, nogą.

Pływanie kajakiem – zawodnicy siada-
ją na podłodze parami lub trójkami, czwór-
kami, piątkami i łapią się za paski przed so-
bą i posuwają się rytmicznie do przodu po 
wytyczonej trasie; wykonanie łódek z  pa-
pieru i  dmuchanie na wyznaczonej trasie, 
która pierwsza.

Jazda na nartach – mogą być używane: 
hulajnogi, wrotki, rolki lub bieg na określo-
nej trasie, w  linii prostej lub między prze-
szkodami, na gazetach, na jednej nodze, 
nogi związane parami.

Spostrzegawczość – jedna osoba wy-
chodzi i  następują zmiany w  ubraniu lub 
otoczeniu – wraca i wymienia zmiany

Zgadywanka – przy pomocy ruchów 
i  mimiki pokazywanie powiedzonek pa-
pieża.

Opr. hm.  Róża  Karwecka

Marzec to czas wyjścia z domu i ode-
tchnięcia świeżym powietrzem. Powie-
trzem pełnym nowości i pomysłów na 
lepsze. Czas, by otworzyć drzwi chałupy, 
posprzątać i wnieść nowourosłe rośliny do 
swego domu. Czas, by zasiać nowe. Ten czas 
postanowiliśmy wykorzystać w naszym na-
miestnictwie. Całą zimę ciężko pracowa-
liśmy jako Rada Heliodoru. Spotykaliśmy 
się, głowiliśmy a co się urodziło, spisywali-
śmy na karty. Czas, by nasze dzieła ujrzały 
światło dzienne.

Po pierwsze - kategoryzacja. Opra-
cowaliśmy nowe i ulepszyliśmy pierw-
sze pomysły. Mamy 26 elementów, które 
charakteryzują dobrą drużynę. Myślimy 
teraz więcej o zastępach, o kontaktach ze-
wnętrznych ze szkołą, rodzicami, obrzędo-
wości. Dokument ten w teorii ma oceniać 
drużyny harcerskie i przydzielać im jedną 
z trzech kategorii. A w praktyce? A w prak-
tyce chcemy, by ulepszył pracę drużyn. By 
drużynowi mogli zajrzeć i zainspirować się, 
co takiego mogą ulepszyć w swej drużynie. 
W kategoryzacji stosujemy podejście pro-
cesowe, co znaczy, że każdy może osiągnąć 
swój cel w dowolny sposób. Ważne są do-
bre efekty. Dlatego zachęcamy Was, drodzy 
drużynowi do opiniowania kategoryzacji, 

jak tylko się pojawi, zapewne pod koniec 
kwietnia. Ona jest dla Was, dlatego tak bar-
dzo liczy się wasz głos.

Po drugie integracja. 14 marca spotka-
liśmy się w hufcu na nocce namiestnictw. 
Bawiło się ok. 20 osób ze środowisk 32, 160, 
211, 295, 296, 297 i gościnnie 147. Cały czas 
spędziliśmy na gry: Tabu, Palce w pralce, 
Szproty, a na koniec w chowanego. Nawet 
nie wiecie, ile dobrych kryjówek jest w huf-
cu;). Na zielonego króla nocki pasowaliśmy 
dh. Hebla, jako świeżo upieczonego pod-
harcmistrza. Z kolei 5 kwietnia tuż po EPZ 
zapraszamy 
wszystkich 
na wspólne 
(wszystkich 
n a m i e s t -
nictw) El 
D o r a d o , 
nocną grę dla kadry. Wystarczy zgłosić się 
na mój e-mail patrol 3-osobowy. I powo-
dzenia.

phm. Stanisław Matysiak
namiestnik Namiestnictwa Harcerskiego 

„Heliodor”

Masz dość kolorowych plaż, przepeł-
nionych ludźmi i  wszędobylskim badzie-
wiem? Miast, błyskających się niczym 
stoisko z zabawkami na odpuście? Otacza-
jącej Cię ludzkiej głupoty? Masz po prostu 
ochotę odpocząć z daleka od wszystkiego? 
Może lubisz naturę, dzikie króliki biegające 
w nocy po mieście?

Nawet jeśli nie, pomyślcie o  wyprawie 
albo chociaż wycieczce do Finlandii. Co ro-
bić w kraju tysięcy jezior i setek kilometrów 
kwadratowych lasów? Wszystko! To kraj, 
w  którym nieskażona natura miesza się 
z przemysłem wysokich technologii. Mimo 
pozornego podobieństwa do zachodniej 
Europy na miejscu spotkamy się ze spe-
cyficzną egzotyką. Roztacza ją chociażby 
język, zupełnie niepodobny do jakiegokol-
wiek innego używanego na południe od 
mniej więcej Alūksne. Doświadczymy go 
patrząc na napisy i słuchając komunikatów, 
sami mieszkańcy podzielą się nim z  nami 
raczej niechętnie, jakby dokładnie rozważa-
jąc wartość każdego wypowiadanego słowa. 

Skoro już przy takim temacie jesteśmy, 
zacznijmy od kultury. Fiński temperament 
odzwierciedla warunki, w  jakich przyszło 
mu się rozwijać. Na pierwszy rzut oka Fino-
wie wydają się surowi i niedostępni. Zagad-
nięci odpowiadają bardziej do siebie niż do 
rozmówcy, przynajmniej na początku. Jed-
nak, gdy ich sobie już zjednamy, możemy 
liczyć na zrozumienie, uwagę i  szczerość. 
Będziemy ją niewątpliwie czuć w uważnym 
(acz milczącym) spojrzeniu, którym ob-
darzą nas podczas wymiany zdań. Istnieje 
oczywiście sposób umożliwienia mieszkań-
com Finlandii bycia wylewnym, choć wy-
maga to uprzedniego wlania w  nich nieco 
odpowiednich substancji. Nic dziwnego, że 
jedną z największych obelg, jaką mogą oni 
od siebie wzajemnie usłyszeć, jest prozaicz-
ne „zamknij się”.

Istotę fińskości można opisać za pomo-
cą trzech „s”:

Sisu – czyli, zgodnie ze źródłami, nie-
przetłumaczalny za pomocą jednego sło-
wa zespół cech, takich jak upór, odwaga, 
wytrzymałość, hart ducha, siła woli i temu 
podobne. Być może to jest powód prze-
miany gospodarki bazującej na leśnictwie 
i  rolnictwie w  potężny system opierający 
niby w  dalszym ciągu na wszystkim, co 
drewniane (ale na jaką skalę!) oraz wszyst-
kim, co ma w sobie dużo przewodów a naj-
lepiej, żeby dzwoniło i  wbijało gwoździe 
jednocześnie. Jeżeli usłyszymy od Fina, ze 
jesteśmy sisu, nasze ego powinno zacząć się 
zachowywać, jakbyśmy otrzymywali kwiaty 
od tysięcy, jak nie milionów naszych fanów.

Sibelius – Jean Sibelius właściwie – uwa-
żany za twórcę narodowego stylu w fińskiej 
muzyce, bazujący na folklorze i rozbudzają-
cy narodową świadomość ówczesnych oby-
wateli Imperium Rosyjskiego. Dla lepszego 
zgłębienia sprawy najlepiej zastosować me-
todę organoleptyczną i skorzystać z dowol-
nego serwisu muzycznego bądź płyty.

I  w  końcu – sauna. Zaprawdę powia-
dam Wam, nothing can argue with sauna! 
Dla laików siedzenie w stroju Adama z gru-
pą ludzi o  podobnym guście odzieżowym 
na przestrzeni 2 m² to zwykłe sasuage 
party a panujące 110º C to tylko frywolny 

dodatek. Z  naukowo-medycznego punktu 
widzenia rozgrzewanie się do czerwoności 
a potem spokojne lecz radykalne schładza-
nie wpływa niebagatelnie na nasz układ od-
pornościowych. Za odbiornik ciepła może 
służyć woda z prysznica, jeziora bądź śnieg 
i mroźne powietrze. Dla posępnych Finów 
ma ono także potężny aspekt społeczny. Tu 
się towarzysko gawędzi, wymienia myśli 
polityczne... Cały cykl zyskuje postać rytu-
ału – wewnątrz niemile widziane jest prze-
klinanie, tematy rozmów są raczej lekkie 
a wszelka hierarchia odstawiana jest na bok. 
Zasadniczo istnieje kilka rodzajów sauny, 
aczkolwiek zasada działania pozostaje ta 
sama – na gorące kamienie nalewa się wo-
dę i  raduje zatrzymującym dech gorącym, 
pachnącym sośniną powietrzem. 

Jeśli już spróbowaliśmy gotowania wła-
snej skóry, możemy rozejrzeć się za innymi 
fińskimi rozrywkami. Chcemy zobaczyć 
tych ludzi pełnych entuzjazmu, krzyczą-
cych, z  emocjami wypisanymi na twarzy 
czerwoną farbą? Udajmy się zatem na mecz 
hokeja. Każde większe siedlisko ludzkie 
nazywane z  przyzwyczajenia miastem ma 
swój klub oraz lodowisko. Gwizdek sę-
dziego rozpoczynający mecz działa niczym 
magiczne zaklęcie – zawodnicy, na co dzień 
zapewne spokojni przechodnie, przemie-
niają się w szybkich, pełnych gracji i  sisu-
oidalnej determinacji graczy. Celem gry jest 
prawdopodobnie zdobycie jak największej 
liczby bramek, niemniej będąc na lodowi-
sku wyraźnie nie można przepuścić okazji, 
aby pomóc zapoznać jednego ze swoich 
rywali z  fakturą plastikowej osłony boiska 
lub temperaturą powierzchni lodu. W ślad 
za hokeistami podążają kibice. Przy każdej 
bardziej spektakularnej akcji z  pewnością 
usłyszymy ich reakcję. Nie ma jednak mo-
wy o wzajemnym obrzucaniu się obelgami 
(a przynajmniej ciężko to stwierdzić) bądź 
rękoczynach (chyba że wciąż mówimy 
o boisku), jak to ma miejsce w niektórych 
znanych nam krajach.

Jeśli już dotarliśmy do sportów, to Fin-
landia jest istnym rajem dla miłośników 
sportów zimowych, jak na przykład rower. 
Bicykle spotkamy wszędzie – pod sklepami, 
pod barami, pod  szkołami, pod uczelniami, 
pod ludźmi... dosłownie na każdym kroku. 
Traktując temat trochę poważniej wypada 
wspomnieć o  tradycyjnych aktywnościach 
rekreacyjnych kojarzących się z  ujemnymi 
temperaturami – łyżwiarstwie, narciarstwie 
w każdej odmianie, morsowaniu, psich za-
przęgach i inszych, które jesteśmy w stanie 
sobie wymarzyć. Ponadto o  każdej porze 
dnia i  nocy natknąć się można na biega-
czy, niezwracających uwagi na lekkie -30º 
dookoła dresu. Latem popularnością cieszy 
się pływanie, żeglowanie, rolkalstwo i temu 
podobne.

Jak już się namęczymy, czas na małe 
co nieco dla żołądka. Do specjałów kuch-
ni można zaliczyć tak wyszukane potrawy, 
jak mleko, ryby, ziemniaki i  chleb... mają 
one swoje uroki, lecz jeśli chcemy czegoś 
oryginalniejszego, pobieżmy do sklepu 
w celu nabycia Salmiakki. Smakowe, słone 
żelki o wyrazistym aromacie lukrecji wręcz 
zawładną naszym umysłem... U  niektó-
rych turystów nie wzbudzą nawet uczucia 

Heliodor toczy, swój garb uroczy

Na Północ…
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paniki. Faktem jest, iż  lokalny przysmak 
skombinowano tu ze wszystkim – syropem, 
lodami, czekoladą. Ta ostatnia też ma swo-
ją renomę w  środowisku. Zapewne obiła 
nam się, nawet podświadomie, marka Fazer 
(znamy Dumble?), a gdyby było nam mało, 
zawsze pozostaje Panda. Godne uwagi są 
także wypieki idealnie podchodzące do na-
pojów na bazie mleka, np. gorącego mleka. 
Jedynym mankamentem jest cena, ale żyje 
się raz.

Wbrew powszechnie wyrażanej przez 
Rosjan opinii, miejsc, które warto odwie-
dzić, jest całe multum. Za obowiązko-
we must be uważa się Helsinki, z  dawną 
szwedzką twierdzą, porosyjską cerkwią 
i  modernistyczną fińską architekturą. 
Wszystkie portale wymieniają także histo-
rycznie stołeczne Turku, skąd już tylko rzut 
beretem do Doliny Muminków. Przeciętny 
Europejczyk mógł słyszeć o  Tampere, ale 
z całą pewnością słyszał o pobliskiej Nokii 
a będąc tam ma szansę natknąć się na park 
rozrywki wymyślony na motywach Angry 
Birds. O atrakcjach turystycznych Finlandii 
można by napisać książkę. W zasadzie byli 
i tacy, co się o to pokusili i nazwali ją prze-
wodnikiem, więc mamy szansę doczytać 
tamże.

Kolejną rzeczą, o której słyszeli wszyscy 
od Azji po Stany Zjednoczone, jest Laponia, 
będąca Reniferowem Właściwym. Tam rze-
komo mieszka Święty, co rozdaje prezenty, 
tam natkniemy się sugerowane wcześniej 
zwierzęta hodowane na farmach i biegające 
masowo po lasach. Tam, mając odrobinę 
szczęścia, spotkamy Lapończyków, których 
Szwedzi, przynajmniej według Sienkiewi-
cza, bezczelnie przywlekli do Polski jako 
maskotki. Tam, gdy wyekwipowani w naj-
lepszy sprzęt myśliwski, ukryjemy się w za-
spie, upolujemy Zorzę Polarną. Tam znaj-
dziemy jeszcze więcej dziewiczej natury. 

Natura jest bardzo ważna w Kraju Ty-
siąca Jezior. Otacza nas zewsząd, jeśli nie 
zapachem olejków eterycznych i  rześkiego 
powietrza, to widowiskowymi krajobra-
zami zimowych wzgórz albo milionami 
komarów latem... jest to chyba jedyny man-
kament okolicy... znaczy, nie licząc bardzo 
odświeżającej atmosfery przez tradycyjnie 
chłodniejsze półrocze. Ale na jedno i dru-
gie możemy bez problemu przygotować się 

jeszcze przed wyruszeniem z domu. Zwie-
dzanie przyrody jest bardzo przystępne – 
w parkach narodowych, wśród których pa-
nuje moda na bycie junesko, odnajdziemy 
szlaki turystyczne, darmowe chatki z opa-
łem na nocleg i wszystko, co Matka Ziemia 
postanowiła tu zahibernować.

Wyprawiając się na Północ warto 
uwzględnić kilka zasad i faktów:

Jeżeli nie preferujemy turystyki w mo-
delu na przypał, należy uzbroić się w  po-
rządną porcję pieniędzy. Nie musi być to 
koniecznie gotówka, gdyż bankowość elek-
troniczna wręcz śmiga w  każdym zakątku 
kraju, ale piniądza należy mieć pod dostat-
kiem. Biletem na 200 km możemy uraczyć 
się nawet za 30 euro, nocą w hostelu za 20, 
kilogramem chleba za 1,5.

Jeżeli zaś interesują nas podróże eko-
nomiczne z istotnym pierwiastkiem krajo-
znawczym – droga wolna. 

Sieć couchsurfingowa rozwinięta jest 
nad wyraz dobrze, zwłaszcza uwzględniając 
przychylność hostów do dzielenia się z na-
mi swoimi kanapkami.

Autostop wbrew niektórym głosom 
z  internetu ma się dobrze, musimy tylko 
zwracać uwagę, czy w danym miejscu do-
zwolone jest zatrzymywanie auta. W prze-
ciwnym wypadku nie ma we wsi, żebyśmy 
złapali coś w akceptowalnym czasie. Przy-
datne jest też być wyposażonym w transpa-
rentny napis z miejscowością docelową.

Namiot rozbijać można prawie wszę-
dzie, gdzie wydaje się to dobrym pomy-
słem. Wyjątkiem są parki narodowe i inne-
go rodzaju rezerwaty.

Jeżeli niefrasobliwie pozostawimy ja-
kąś część garderoby na drodze, z wysokim 
prawdopodobieństwem znajdziemy ją tam-
że w następnym tygodniu. Mieszkańcy Re-
niferowa po prostu gromadnie wychodzą 
z założenia, iż właściciel w końcu wróci po 
swoją zgubę, więc lepiej nie zmieniać jej 
położenia.

Jeśli mamy problem, nawet ewidentnie 
zauważalny – zwróćmy się o pomoc, czeka-
nie na reakcję może być czasochłonne.

Przestrzegajmy prawa i  bądźmy mili 
w stosunku do Finów – zasługują na to.

HO Aleksandra  Wojciechowska  
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Podróże - czy jest ktoś, kto o  nich 
w dzieciństwie nie marzył? Wśród ludzi za-
rażonych harcerstwem tym bardziej to py-
tanie staje się oczywiste. Pewnie większość 
oglądając Indiana Jones’a wyobrażała sobie, 
jak wspaniale byłoby być takim poszuki-
waczem przygód. Programy przyrodnicze 
i  rozwijające się filmy o  podróżach nada-
wały marzeniom napęd. Większość jednak 
z  nas pozostała tylko przy marzeniach, 
stwierdziła, że dalekie podróże są nierealne 
lub znalazła inne priorytety w życiu. Ja jed-
nak postanowiłam nie dać tak łatwo upaść 
dziecięcym ideałom i wizjom. Wędruję po 
świecie. Chciałabym tu opowiedzieć o ko-
lejnej mojej wyprawie - tym razem wzięłam 
sobie za cel Kaukaz - konkretnie Gruzję.

Zaczęło się to jak zwykle spontanicz-

nie, ponieważ znajomy, którego widziałam 
ostatnio parę lat temu, zaproponował mi 
podróż na lodowiec, bo chciałby wspiąć się 
na Kazbek. Stwierdziłam, że w  końcu chcę 
zobaczyć wszystko, a  na lodowcu jeszcze 
nie byłam, więc jest to znakomita okazja. 
Wolę jednak cieplejsze klimaty, więc posta-
nowiliśmy po drodze zawitać też na trochę 
do Turcji, abym mogła naładować swoje 
baterie. Zdecydowalismy, aby jechać auto-
stopem całą trasę. Chcieliśmy przejechać 
do Gruzji w  ciągu 4 dni. Nie musieliśmy 
tworzyć jakiś specjalnych planów co do 
trasy, rezerwacji, wydatków... Po co to ko-
mu? Nam wystarczy namiot, trochę grosza 
(muszę przyznać, że na wyjeździe żyliśmy 
całkiem po burżujsku, a nie mieliśmy wcale 
milionów monet, jak niektórym pewnie się 

wydaje, że trzeba mieć do takich podró-
ży) i  parę znajomości. Otóż może od tego 
zacznę - couch serfing, wielu pewnie już 
korzystało z  tej formy pobytu, ale dla czę-
ści, która jeszcze nie wie, o co chodzi, wy-
tłumaczę - jest to portal dla podróżników 
i  ludzi lubiących poznawać innych. Polega 
na poznawaniu turystów z  innych, czasem 
bardzo odległych części świata, pomagania 
im w  odnalezieniu się w  kraju, poznawa-
niu wzajemnie kultury, oprowadzeniem po 
mieście i często też przenocowaniu. W ten 
sposób umówiliśmy się z  ludźmi w dwóch 
miejscach na noclegi. Patrząc na mapy 
i przewodniki wymyśliliśmy sobie, co chce-
my zobaczyć, ale trasa i tak mogła zmieniać 
się w trakcie.

Gdybym chciała opisać całą podróż 
i wszystkie przygody, wyszłaby z tego mała 
książka, ograniczę się więc może tylko do 
paru zdań, aby napomknąć o odmiennych 
kulturach, które poznałam i  pokazać, że 
świat wcale nie jest taki zły, jak go dzien-
nikarze zwykli malować w  mediach. Do 
Istambułu  dojechaliśmy planowo, wylą-
dowaliśmy w  jakiejś dzielnicy biedy, gdzie 
czuliśmy się nieco jak atrakcja cyrkowa. 
Szybko uzyskaliśmy pomoc, Turcy to bar-
dzo przyjaźni i  pomocni ludzie. Po raz 
kolejny przekonaliśmy się, że stereotypom 
nie można wierzyć. Poznaliśmy historię za-
mieszek na Taxim oraz ludzi, którzy wciąż 
tam protestują. W Kapadocji czułam się jak 
w  bajce. Po prawie dobie spędzonej w  ba-
gażniku busa pełnego różowych pudełek 
z  butami wielkim komfortem było spanie 
w wykutej w skale około tysiącletniej kom-
nacie. Mieliśmy tam nawet półki na rzeczy! 
Widzieliśmy tam też jeden z piękniejszych 
widoków - setki balonów unoszących się 
powoli nad tufowymi skałami. Co krok 
spotykaliśmy się z  życzliwością miejsco-
wych. Na stopa czekało się krótko, ludzie 
zapraszali nas do domów, na herbatę (do 
dziś mam dość czarnej herbaty), obiad, 
dawali ciastka (Turcy uwielbiają słodycze), 
zaczepiali, żeby po prostu porozmawiać, raz 
nawet jeden pan wprowadził nas po zmro-
ku do muzeum, abyśmy nie musieli płacić. 

Gruzja również bardzo mile nas za-
skoczyła. Ludzie jeszcze częściej zapraszali 
nas do siebie, porozumienie było dużo ła-
twiejsze, tu już wszyscy mówili po rosyjsku. 

W Turcji ludzie zazwyczaj znają trzy języki 
- turecki, kurdyjski i  arabski, po angielsku 
rzadko ktoś mówi. O  po drodze nie spo-
tkaliśmy za wielu Polaków, to w Gruzji nie 
sililiśmy się już na angielskie przywitanie 
na szlaku. Mówiliśmy po prostu „cześć” 
i  zazwyczaj ludzie również odpowiadali 
po polsku. Lodowiec nie był duży, szliśmy 
przez niego około godzinę. Podróż do me-
teostacji, gdzie mieliśmy spędzić następne 
kilka dni, zajęła ponad dobę. Zatrzymała 
nas rzeka, przez którą po południu nie dało 
się już przejść. Dopiero nad ranem mogli-
śmy ruszyć dalej. Teraz mogę pochwalić się, 
że piłam wodę z lodowca, spałam w śniegu 
w  środku sierpnia i  jechałam na stopa na 
pace policyjnego samochodu.

Ta podróż, jak każda, była obfita w przy-
gody oraz nowych przyjaciół. Nigdy nie za-
pomnę multikulturowego przyjęcia u emi-
grantów z  Syrii, Tony’ego - Kanadyjczyka, 
który przyjął nas pod swój dach w Gruzji, 
gdy nie mieliśmy gdzie spać, pani Ani, któ-
ra zachwycona naszą podróżą wspierała nas 
przed wejściem na lodowiec oraz Pawła, 
człowieka, który przyjechał tam na rowerze 
i  podróżował z  nami przez tydzień. Ludzi 
oraz przygód było jeszcze więcej, ostatnio 
nawet mówiłam o nich  w kawiarni podróż-
niczej Południk Zero. Sama część o Gruzji 
zajęła ponad godzinę i  przyciągnęła sporo 
słuchaczy, czego się kompletnie nie spo-
dziewałam. Zapraszam na drugą część 
mojej opowieści, tym razem o Turcji, która 
będzie w  tym samym miejscu, ale jeszcze 
w nieokreślonym bliżej czasie. Nie da się na 
papierze przekazać wszystkiego, co jest tego 
warte. Mam nadzieję, że tym telegraficz-
nym skrótem zachęciłam Was do spełnia-
nia swoich marzeń. Żeby jechać, wystarczy 
otworzyć się na innych ludzi i zrobić pierw-
szy krok, jakim jest odważne podjęcie de-
cyzji. Nie trzeba od razu wybierać dalekich 
krajów, można zacząć od swojego własne-
go, który też jest ogromnie ciekawy. Trze-
ba tylko chcieć go poznać. Idąc za dewizą 
wędrownictwa - wyjdź w świat, zobacz, po-
myśl, pomóż - czyli działaj! Więc do dzieła!

pwd Wawrzyniec Jacek Wojszko- 
-Kołodyński 
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Na Rajd na Orientację „Lilijka 160” 
zapraszamy w  sobotę 26.04.2014 r. 
Przed rozpoczęciem zawodów w trak-
cie odprawy budowniczy tras opowia-
dają o trasach, które przygotowali. Jest 
wtedy czas na zadawanie pytań. Na od-
prawie podana zostaje kolejność wyjść 
na pierwszy etap. Każdy etap to jakby 
oddzielna gra - z  nową mapą i  nową 
kartą startową. To, co się nie zmienia 
przez wszystkie etapy, to skład patrolu. 
Po zakończeniu pierwszego etapu po 
chwili przerwy rozpoczyna się drugi, 
który kończy się we wczesnych godzi-
nach przedpołudniowych (przynaj-
mniej takie jest założenie organizato-
rów). Wszystkie etapy są punktowane 
oddzielnie, a łączna punktacja decydu-
je o zwycięstwie.

pwd. Dariusz  Hutkowski

Paintball  to rodzaj gry zespołowej, po-
legającej na prowadzeniu pozorowanej wal-
ki przy użyciu markerów, urządzeń zbliżo-
nych kształtem i zasadą działania do broni 
pneumatycznej, które za pomocą sprężone-
go powietrza wyrzucają kulki wypełnione 
farbą na bazie żelatyny spożywczej. Tra-
fienie przeciwnika, podczas którego kulka 
rozbija się, pozostawiając kolorowy ślad 
(nazywany przez graczy splatem) na ciele 
bądź masce zawodnika, powoduje jego eli-
minację z gry.

Sprzęt do paintballa pojawił się w USA 
już w latach 50. XX w. i był wykorzystywa-
ny przez służby leśne do znaczenia drzew 
z  odległości, jak również w  rolnictwie do 
znaczenia bydła. Dopiero w  maju 1981 r. 
trzej przyjaciele z  Hampshire: Bob Gurn-
sey, Hayes Noel, Charles Gaines wpadli 
na pomysł bezkrwawej rozgrywki, wyko-
rzystując markery służące do znakowania 
bydła, w celach rozrywkowych. 27 czerwca 
1981 r. rozegrano pierwszą grę, w  której 
udział wzięło dwunastu zawodników.  Zwy-
cięzca nie oddał ani jednego strzału. Zaba-
wa nabrała rozgłosu, spodobała się i ruszy-
ła w świat. Początkowo paintball określano 
mianem Survival, ale dość szybko nazwa 
ta ustąpiła obecnej. Od tego czasu nastąpił 
szybki rozwój paintballa na całym świecie, 
pojawili się wytwórcy odpowiedniego wy-
posażenia dla grających, ustalono zasady 
i  wymogi bezpieczeństwa. Początkowo 
zabawa grup pojedynczych entuzjastów, 

często o  zainteresowaniach myśliwskich 
lub militarystycznych, przekształciła się 
w sport dostępny dla większości osób.

Paintball jest sportem, który rozwija się 
bardzo dynamicznie, także w  Polsce. Dla 
znacznej części uczestników stanowi jedy-
nie atrakcyjną formę rekreacji, zdarzają się 
również fascynaci, którzy poświęcają duże 
nakłady finansowe i  czasowe na doskona-
lenie swoich umiejętności w tej dziedzinie. 
Organizowane są paintballowe rozrywki 
w stylu ligowym. Od drużyn w nich uczest-
niczących wymagane jest zarówno dosko-
nałe zgranie zawodników, jak i perfekcyjna 
strategia gry. W  Polsce paintball po raz 
pierwszy pojawił się w  latach 90-tych XX 
wieku, kiedy to przy współpracy z pismem 
„Komandos” z  Krakowa do Polski z  Nie-
miec przyjeżdżał Zdzisław Duda. Odczyty, 
pokazy oraz spontaniczne „turnieje”, pod-
czas których Duda wyjaśniał zasady i regu-
ły tego sportu, przyczyniły się do powsta-
wania coraz to nowych zespołów i drużyn. 

W latach 2009-2011 działały dwie ligi: 
PLP (Polska Liga Paintballowa), rozgrywki 
5-osobowe) oraz NLP (Narodowa Liga Pa-
intballowa), rozgrywki 5- i 3-osobowe). 

W 2012 r. następuje połączenie Polskiej 
Ligi Paintballowej (PLP) oraz Narodowej 
Ligi Paintballowej (NLP) w jedną ligę, któ-
ra obecnie funkcjonuje pod nazwą - Polska 
Liga Paintballowa (PLP).

Opracował na podstawie Wikipedii 
ćwik  MaciejCzajka

Rysie 3 
05-311 Rysie 
Właściciel  Adam Romanowski, tel. 664 
751 650, biuro@redball.pl 

Do gry na polu redball zapraszamy wszyst-
kich – zarówno tych, którzy chcieliby przekonać 
się, czym jest paintball, jak i tych, którzy już ten 
smak znają. Jeśli nie posiadasz własnego sprzętu, 
zapraszamy do skorzystania z naszej wypożyczal-
ni. Na polu organizujemy cztery rodzaje rozgry-
wek paintballowych i dajemy możliwość zadecy-
dowania, w której z nich chciałbyś wziąć udział: 

1. Gra zamknięta dla osób chcących się po-
bawić we własnym gronie znajomych. 

2. Gra otwarta dla pojedynczych osób lub 
małych grupek znajomych, którzy chcą zagrać 
w  danym terminie. Gra ta charakteryzuje się 
tym, że można na niej spotkać graczy na różnym 
poziomie zaawansowania. Informacja o  grach 
otwartych zawsze dostępna jest na naszym fa-
cebooku (http://www.facebook.com/pages/
RedBall-PAINTBALL/106265852757968?sk=e-
vents). 

3. Gra scenariuszowa dla graczy, którzy szu-
kają czegoś więcej niż podstawowych rozgrywek 
paintballowych. Cechują ją rozbudowane scena-
riusze (często z tłem historycznym) oraz rozma-
itość zadań do wykonania dla poszcnzególnych 
drużyn. 

4. Piknik firmowy - gry scenariuszowe lub 
turnieje paintballowe, często z  wykorzystaniem 
zagadnień tematycznych odpowiednio dostoso-
wanych do konkretnego otoczenia biznesowego 
danego Klienta. 

Na naszym terenie oprócz poligonu paint-
ballowego jest wyznaczona także część rekre-
acyjna, na której organizujemy indywidualnie 
uzgodnione z klientem atrakcje: 

•	 Strzelnica łucznicza dla dorosłych (łuk 
bloczkowy typu compound)

•	 Dmuchańce
•	 Warsztaty hand-made (malowanie 

obrazów, lepienie z  gliny, wyplatanie 
z wikliny)

•	 Fotorelacja 
•	 Loty paralotnią
•	 Pokaz węży, wykład przyrodniczy
•	 Catering

Dla harcerzy możliwość zorganizowania bi-
waku z  namiotami.

Adam Romanowski

„Lilijka 160” – słów kilka Co to jest paintball?

REDBALL PROFESJONALNE POLE PAINTBALLOWE
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Czym jest ASG, o co w nim chodzi, na 
czym polega? Na te pytania znajdziesz od-
powiedź w poniższym artykule!

Air Soft Gun (w  skrócie ASG) są to 
wierne repliki broni palnej w  skali 1:1, 
strzelające plastikowymi kulkami 6 mm, 
które służą do rozgrywek zespołowych 
o  charakterze militarno- towarzyskim. 
Hobby to nazywane jest potocznie Airso-
ftem. Repliki mają zasięg od 20 do 80 m 
i można je  podzielić ze względu na rodzaj 
napędu, czyli elektryczny, sprężynowy i ga-
zowy. 

Historia Airsoftu rozpoczęła się po II 
wojnie światowej w  Japonii. Ograniczo-
no wówczas produkcję i  wykorzystanie 
prawdziwej broni. Posiadanie broni ostrej 
było objęte wieloma zakazami i nakazami. 
Dlatego Japończycy stworzyli zamienniki, 
by  umożliwić oddziałom militarnym ćwi-
czenia. Zasady tego „hobby” zostały oparte 
na idei honoru, szacunku do przeciwnika 
i samodoskonaleniu.

Na czym polegają rozgrywki? Podsta-
wowym celem gry jest trafienie przeciw-
nika plastikową kulką. Trafienie to jest 
z  reguły bardzo odczuwalne, nie powinno 
jednak powodować trwałego uszczerbku 
na zdrowiu. W Airsofcie, zaraz po bezpie-
czeństwie, najważniejsza jest uczciwość, 
więc każdy trafiony jest zobowiązany do 
przyznania się do otrzymanego postrzału. 

Trafienia sygnalizuje się poprzez założenie 
odblaskowej kamizelki oraz zaznaczenie 
trafienia poprzez podniesienie ręki i głośne 
wypowiedzenie słów: „dostałem” bądź „tra-
fiony”. Uczestnicy rozgrywek muszą posia-
dać ochronę na oczy, która jest bezwzględ-
nym warunkiem uczestnictwa w grze oraz 
kamizelkę odblaskową do zaznaczenia 
trafień. 

W rozgrywkach może uczestniczyć od 
kilku do kilkuset graczy w zależności od ro-
dzaju gry, scenariusza i miejsca. Rozgrywki 
odbywają się najczęściej w  miejscach od-
osobnionych. Mogą to być lasy, poligony 
czy opuszczone budynki. Pamiętajmy jed-
nak, że dla zwykłych ludzi repliki ASG są 

nie do odróżnienia od prawdziwej broni, 
dlatego nie powinno się ich wyjmować ani 
obnosić się nimi w miejscach publicznych, 
by nie powodować niepotrzebnych pomy-
łek.  

Gry airsoftowe może podzielić na trzy 
kategorie. 

Pierwsze to rozgrywki zwykłe, tzw. 
„strzelanki”, gdzie dwie lub więcej drużyn 
mają określone zadanie do wykonania. 
Najczęściej jest to wyeliminowanie wszyst-
kich graczy drużyny przeciwników poprzez 
trafienie. Często gry te są wzbogacone sce-
nariuszami z  konkretniejszymi zadaniami 
a  także posiadającymi barwne tło fabular-
ne.  

Kolejną grupą są tak zwane LARP-y 
(live action role-playing). LARPy są rozbu-
dowane pod względem fabuły i mechaniki 
gry, gdzie strzelanie do przeciwnika i  jego 

eliminacja jest tylko dodatkowym elemen-
tem rozgrywki czy też medium rozstrzyga-
nia sporów siłowych. Najważniejszą rzeczą 
jest odgrywanie wątków fabularnych i po-
staci. Tematem LARP-ów może być dziki 
zachód, science-fiction, czasy współczesne 
itp. Przedmiotem takiej gry może być pra-
wie dowolny motyw przewodni. 

Ostatnią kategorią gier ASG są gry Mil-
-Sim (military simulation). Charakteryzują 
się jak najwierniejszym odzwierciedleniem 
współczesnego pola bitwy. Kluczowe zna-
czenie mają wiadomości z zakresu taktyki, 
planowania i działania oraz przestrzeganie 
łańcucha dowodzenia. Mechanika otrzy-
mywania ran czy samej „śmierci” jest też 
dużo bardziej rozbudowana. Ostatnio po-
pularne są systemy bazujące na tzw. kartach 
ran. W  rozgrywkach tego typu zazwyczaj 
bierze udział duża liczba graczy, a gra toczy 
się nieprzerwanie  od kilkanastu godzin do 
nawet kilku dni. Dodatkowo pojawiają się 
pojazdy wojskowe, takie jak transportery 
opancerzone czy amfibie. 

Dlaczego warto takim grom poświęcić 
na to trochę czasu i  energii? Otóż jest to 
wspaniała forma spędzania wolnego czasu 
na powietrzu z  różnymi  ciekawymi ludź-
mi, którzy chcą dzielić zabawę i adrenalinę 
razem z nami. 

UWAGA: W  rozgrywkach mogą 
uczestniczyć tylko osoby pełnoletnie. Nie-
kiedy minimalny wiek uczestnictwa wynosi 
16 lat, ale jest potrzebna pisemna zgoda ro-
dziców/opiekunów.

Ćwik Wojciech Kowalówka

Rembertów.

Przy zbiegu ulic Komandosów i Jaworz-
niaków znajduje się pomnik Jaworzniaków. 

Jest on poświęcony pamięci młodocianych 
więźniów politycznych lat 1944 – 1956, 
uczestników antykomunistycznej kon-
spiracji młodzieży szkolnej i harcerskiej, 
zrzeszonej w organizacjach niepodległo-
ściowych. Sprzeciwiali się oni sowietyzacji 
Polski a także byli przeciwni niszczeniu 
kultury i tradycji narodowych. Była to woj-
na na plakaty, broszury, ulotki i hasła. Na-
zwa Jaworzniacy wywodzi się od więzienia 
w Jaworznie, gdzie młodociani „przestęp-
cy” polityczni w wieku 16-21 lat byli wię-
zieni. Tam mieli być poddani gruntownej 
reedukacji. Więźniowie ciężko pracowali 
w kopalniach, zakładzie prefabrykacji be-
tonu i stolarni, która produkowała skrzyn-
ki do amunicji i broni. Cierpieli głód, byli 
nieustannie poddawani inwigilacji. Proces 
reedukacji nie powiódł się, więźniowie 
okazali się bardziej inteligentni od wycho-
wawców. Zwyciężył solidaryzm. Obóz w 
Jaworznie został zlikwidowany w 1956 r. na 
skutek buntu, który wybuchł 15 maja 1955 
r. jako wyraz protestu po zastrzeleniu śpią-
cego więźnia leganie odpoczywającego po 
nocnej pracy w kopalni. Był to największy 
bunt w historii polskiego więziennictwa. 
Wzięło w nim udział ponad 2 500 więź-
niów. Przez więzienie przewinęło się około 

10 tysięcy młodych więźniów politycznych.
Rankiem 26 czerwca 1944 r. warszaw-

skie gestapo aresztowało harcerzy-zawisza-
ków: Henryka Abramka, Janusza Bettina, 
Zygmunta Ludwiczaka, Ryszarda Skwarę 
i Jerzego Kuberskiego. Tego samego dnia 
aresztowano również Władysława, Edwar-
da, Zygmunta i Zdzisława Jarząbków – żoł-
nierzy Armii Krajowej oraz Mariana Wi-
śniewskiego. Po krótkim śledztwie w sie-
dzibie żandarmerii polowej na poligonie w 
Rembertowie zatrzymanych przewieziono 
do lasu Kawęczyna, gdzie – z wyjątkiem Je-

rzego Kuberskiego, którego rodzina wyku-
piła z rąk Niemców – rozstrzelano. Wśród 

ofiar egzekucji był także nieznany mężczy-
zna w wieku ok. 30 lat. 

To wydarzenie zostało upamiętnione 
przez władze i mieszkańców Rembertowa 
pomnikiem znajdującym się u zbiegu ulic 
Magneta i Zesłańców Polskich oraz tablicą 
pamiątkową na budynku LO im. Tadeusza 
Kościuszki przy ulicy Kadrowej 5/15. 

Mogiła szer. Zdzisława Barańskiego ps. 
Jur

Ś.p. „Jur” zginął w następstwie potycz-
ki, jaką stoczył patrol harcerski (Tadeusz 
Nawrot ps. „Marian” i Leszek Rauhut ps. 
„Ryś” zostali ranni) z oddziałem żandarme-
rii niemieckiej. Patrol transportował broń 
do magazynu Armii Krajowej. Potyczka 
miała miejsce pomiędzy osiedlami Zielona 
i Grzybowa k. Rembertowa 27 lipca 1944 r. 
W tym miejscu „Jur” został zamordowany 
po uprzednich torturach. Miejsce jego kaź-
ni zostało odkryte po 3 latach i utajnione w 
obawie przed represjami władz PRL w sto-
sunku do jego kolegów z organizacji. Mo-
giłą nikt się nie zajmował. Dopiero w 2012 
r. kibice Legii Warszawa z Rembertowa 
przeprowadzili gruntowne prace remonto-
we, które były wyrazem wdzięczności i sza-
cunku, wobec bohaterskich działań „Jura”, 
walczącego z okupantem.

Mogiła znajduje się na terenie poligonu 
wojskowego od strony ul. Admiralskiej. 

 
Ulica hm. Władysława Szeflera ps. 

ASG - nietypowe Hobby
Nasze miejsca harcerskie. Gdzie byliśmy  

i jesteśmy – znane i zapomniane. 
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„Włada” (1912-2004), drużynowego 137 
MDH (1936-38), zastępcy hufcowego 
Hufca Rembertów (1938-39). We wrze-
śniu 1939 r. walcząc w szeregach 44 Pułku 
Piechoty dostaje się do niewoli sowieckiej, 
z której udało mu się zbiec. Po ucieczce z 
niewoli organizator Szarych Szeregów w 
Rembertowie – komendant hufca (Rój 
Romb-Osa). W latach 1945 oraz 1957/58 
hufcowy Hufca Rembertów. Podporucznik 
Armii Krajowej 3 Rejonu „Dęby” Rember-

tów VII Obwodu „Obroża” Armii Krajowej.

Ulica Zawiszaków upamiętniająca roz-
strzelanych harcerzy 26 czerwca 1944 r.: 
Henryka Abramka. „Kemara” lat 18, Janu-
sza Bettina „Krzysztofa” lat 14, Zygmunta 

Ludwiczaka  „Mundka”, „Foto” lat 13 i  Ry-
szarda Skwarę „Miśka” lat 15.

Ulica Eugeniusza Bocheńskiego „Du-
bańca”. Urodzonego w 1921 r., podharcmi-
strza, kaprala podchorążego, dowódcy Od-
działu Dywersji Bojowej 3 Rejonu „Dęby” 
Rembertów VII Obwodu „Obroża” Armii 
Krajowej i zastępcę komendanta Roju Sza-
rych Szeregów „Romb-Osa” w Remberto-
wie. Poległ 4 marca 1944 r. w Rembertowie 
przy ul. Gawędziarzy 24 w walce w obronie 
tajnej radiostacji KG AK. Miał wówczas 23 
lata. Pośmiertnie został odznaczony Krzy-
żem Walecznych. W miejscu walki, tj. przy 
ul. Gawędziarzy róg ul. Haubicy, wzniesio-
no pomnik.

Opracował hm. Tadeusz Mandziak

Pseudonim „Jadźka”. Urodziła się 9 
października 1923 r. w Warszawie (na Pra-
dze) w rodzinie Piotra i Agnieszki z domu 
Mańk. Prawie całe życie Jadwiga Czajka 
związała z warszawską Pragą. Swoją eduka-
cję rozpoczęła w Szkole Podstawowej nr 89 
przy ul. Kowelskiej. Naukę kontynuowała 
w latach 1936-1942 w żeńskim Gimnazjum 
i  Liceum Ogólnokształcącym im. Marii 
Skłodowskiej-Curie na Pradze, gdzie zdała 
maturę, zaś w latach 1942-1948 studiowała 
na Wydziale Historii Uniwersytetu War-
szawskiego. Po ukończeniu studiów uzy-
skała tytuł magistra historii. 

W  maju 1938 r. wstąpiła do ZHP do 
13 WŻDH. W  lipcu 1938 r. uczestniczyła 
w  obozie drużyny w  Bojanach nad Bu-
giem. 11 listopada 1938 r. złożyła Przy-
rzeczenie Harcerskie na uroczystości po-
święcenia sztandaru 13-tek. W  roku 1939 
wzięła udział w obozie na Suwalszczyźnie, 
na bindudze jeziora Białego, a  w  sierpniu 
również nad  tym samym jeziorem, będąc 
członkiem zastępu zastępowych 13-tek, 
wzięła udział w obozie drużynowych i  in-
struktorek Chorągwi Warszawskiej. We 
wrześniu 1939 r. pełniąc służbę w Pogoto-
wiu Harcerek służyła w drużynie sanitarnej 
przy moście Kierbedzia, a po kilku dniach 
w punkcie przy ul. Konopackiej. Odpowie-
dzialna za służbę dziecku. Pełniła dyżury 
w ognisku młodzieżowym, na półkoloniach 
i w ogródku jordanowskim. Wiosną 1942 r. 
została skierowana przez  hm. Natalię Ne-
kraszową do łączności w  Armii Krajowej. 
Odbyła kilkumiesięczne przeszkolenie 
a  następnie otrzymywała drobne zadania. 

Dostarczała rozkazy i meldunki, roznosiła 
„Biuletyny Informacyjne” a także przenosi-
ła broń. W czasie powstania warszawskiego 
zgodnie z rozkazem dowództwa AK pozo-
stała na warszawskiej Pradze. Po wyzwole-
niu natychmiast wróciła do pracy nauczy-
cielskiej i społecznej. Wiosną 1945 r. wzięła 
udział w kursie drużynowych. W kwietniu  
utworzyła 26 WŻDH przy Liceum Praskim 
przy ul. Kawęczyńskiej 12. W lipcu 1945 r. 
była komendantką obozu szkoleniowego 
kursu zastępowych drużyn starszoharcer-
skich w Karczewiu nad Świdrem. W sierp-
niu 1945 r. wzięła udział w obozie kształce-
niowym drużynowych w  Centralnej Akcji 
Szkoleniowej w  Radziejowicach jako za-
stępowa drużynowych z Pragi. Z dniem 30 
sierpnia 1945 r. hm. Jadwiga Gronostajska 
podpisała pozytywne zamknięcie  jej pró-
by na drużynową i rozkazem Warszawskiej 
Komendy Chorągwi Harcerek została in-
struktorką harcerską w  stopniu przewod-
niczki. Na przełomie lat 1945/1946 brała 
udział w  kursie podharcmistrzowskim 
na zimowisku kształcącym w  Kościelisku 
k. Zakopanego, prowadzonym przez hm. 
Zofię Zakrzewską. Na obozie kursu druży-
nowych w Świetlinie na Mazurach w lipcu 
1946 r. pełniła funkcję zastępowej i  przy-
bocznej. W sierpniu 1946 r. i w lipcu 1947 
r. pełniła obowiązki komendantki obozów 
26 WŻDH w Sępochowie nad Świdrem i na 
Mazurach, nad jeziorem Narie  k. Morąga. 
Po obozie we wrześniu 1947 r. 26 WŻDH  
przekształcono w  II Drużynę Kandyda-
tek na Instruktorki Specjalności (DKIS). 
7 marca 1948 r. rozkazem Warszawskiej 
Komendy Chorągwi Harcerek została 
mianowana na stopień podharcmistrzyni. 
W  lipcu 1948 r. była komendantką obozu 
II DKIS (dawnej 26 WŻDH) na Cyrhli k. 
Zakopanego. Od września 1948 r. do marca 
1949 r. pełniła obowiązki hufcowej Hufca 
Warszawa Praga-Północ zaś od marca do 
września 1949 r. -  Hufca Warszawa Tar-
gówek. Rozkazem Naczelniczki Harcerek 
z dnia 1 kwietnia 1949 r. została mianowa-
na harcmistrzynią. W lipcu 1949 r. w Dar-
łowie była komendantką zgrupowania 
sześciu obozów żeńskich drużyn Hufca 
Warszawa-Targówek. Wraz z  likwidacją 

Jadwiga Czajka (1923-2008)

harcerstwa ze szkół średnich, we wrześniu 
1949 r. opuściła na 7 lat jego szeregi. Do 
czynnej pracy w  harcerstwie powróciła 
w październiku  1956 r., aby reaktywować 
jako jedne z pierwszych w Warszawie dwie 
drużyny 13-tek przy liceum, w  którym 
uczyła. Te drużyny w niedalekiej przyszło-
ści (1958 r.) w Hufcu Saska Kępa stały się 
drużynami kadrowymi. W  lipcu 1957 r. 
była komendantką samodzielnego obozu 
13-tek w Koszelance nad Liwcem k/ Łocho-
wa. Był to jedyny samodzielny obóz Hufca 
Grochów. W tym samym roku w sierpniu, 
poprowadziła podobóz  kształcenia akty-
wu drużyn w  zgrupowaniu obozów hufca 
Grochów nad jeziorem Nidzkim  k. Pisza, 
na Mazurach. W  lipcu 1958r. została ko-
mendantką obozu 13-tek na Mazurach, 
nad jeziorem Limajno k/ Cerkiewnika. La-
tem 1959 r. jako instruktorka uczestniczyła 
w obozie 13-tek nad jeziorem Wolpusz. Był 
to jej ostatni obóz harcerski. W latach 1957-
1960 była członkiem Komendy Chorągwi 
Warszawskiej, pełniąc funkcję zastępcy na-
miestnika drużyn starszych hm. Zygmunta 
Kaczyńskiego. W tym okresie była również 
instruktorką Komend Hufców Warszawa 
Grochów i Saska Kępa. 

Po roku 1960 charakter pracy zawodo-
wej, jaką była praca w Kuratorium Oświaty, 
nie pozwolił jej na dalsze aktywne uczest-
nictwo w życiu harcerskim. Jednak obowią-
zek służby dziecku, wdrożony przez wycho-
wanie harcerskie, miał nadal decydujący 
wpływ na całe jej życie osobiste i zawodo-
we. W latach 1946-1958 była wychowawcą 
i nauczycielką w żeńskim XII Liceum Ogól-
nokształcącym im Marii Skłodowskiej-
-Curie. Uczyła historii i  geografii. W  tym 
okresie założyła  szkolne koło PTTK (1950 
r.). Zorganizowała i poprowadziła dla mło-
dzieży szkolnej trzy obozy letnie: w Białym 
Kamieniu k. Wałbrzycha, w Brzozowie nie-
daleko Krosna i  w  Pniewie na Kurpiach. 
Obozy prowadzone były metodą harcer-
ską, a  kadrę w  większości stanowiły byłe 
harcerki. W  latach 1958-1974 pracowała 
w Kuratorium Oświaty i Wychowania m.st. 
Warszawy jako kierownik Wojewódzkiego 
Ośrodka Krajoznawczo- Turystycznego. 
Następnie po likwidacji WOKT-ów, w  la-
tach 1975-1982 została mianowana  star-
szym wizytatorem-metodykiem do spraw 
krajoznawstwa i  turystyki. W  ramach 
pracy zawodowej w  kuratorium kierowała 
szkoleniem kierowników wycieczek i obo-
zów wędrownych. Stosując elementy me-
tody harcerskiej organizowała w  szkołach 
warszawskich obozy wędrowne, szkolne 
schroniska wycieczkowe, zloty i  rajdy kra-
joznawczo-turystyczne na terenie Warsza-
wy i województwa. Organizowała również 
udział młodzieży w  wielu ogólnopolskich 
rajdach, odnosząc duże sukcesy. Przez 
wszystkie lata jej działalności w kuratorium 
cały czas współpracowała z  instruktorami 
ZHP specjalizującymi się w krajoznawstwie 
i  turystyce a  także z  wieloma drużynami 
harcerskimi. 

W związku z pracą zawodową przez kil-
kadziesiąt lat była członkiem Polskiego To-
warzystwa Turystyczno-Krajoznawczego. 
Ponad dwadzieścia lat pełniła obowiązki 
wiceprezesa Oddziału Stołecznego Polskie-
go Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych. 
Współorganizowała a następnie przez wiele 
lat kierowała znanym schroniskiem szkol-
nym na ul. Smolnej w  Warszawie. Przez 
kilkanaście lat była również członkiem Za-
rządu Głównego Towarzystwa Przyjaciół 
Warszawy oraz przewodniczącą Komisji 
Młodzieżowej w  tym zarządzie. Zawsze 
oddawała swoje serce i  czas ukochanej 
młodzieży, a szczególnie swoim harcerkom 
i uczennicom. Dzieliła z nimi radości i tru-
dy obozów i wędrówek. W 1990 r. została 
zaproszona przez hm. Stefana Romanow-
skiego, przewodniczącego Instruktorskiego 
Kręgu Pokoleń „Romanosy” Hufca War-
szawa Praga-Południe do członkowstwa 
w  tym kręgu. Od 1990 r. aż do śmierci 
uczestniczyła w pracach Komisji Historycz-
nej Chorągwi Stołecznej ZHP.

Napisała książkę Historia 13 WŻDH 
przy Państwowym Żeńskim Gimnazjum 
i  Liceum im. Marii Skłodowskiej-Curie na 
Pradze 1933-1964 oraz Pamiętnik miesz-
kanki Pragi. Była odznaczona m.in.:  Krzy-
żem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Pol-
ski, Złotym i  Srebrnym Krzyżem Zasługi, 
Krzyżem Armii Krajowej, Srebrnym Krzy-
żem „Za Zasługi dla ZHP” z Rozetą i Mie-
czami. Do największych jej nagród i wyróż-
nień należą: Zasłużony Działacz Kultury 
i  Zasłużony Działacz Turystyki w  stopniu 
złotym. 11 grudnia 2003 r. Minister Obrony 
Narodowej mianował dotychczasową pod-
porucznik na stopień porucznika Wojska 
Polskiego. 

Zmarła 9 lipca 2008 r. w  Warszawie, 
w wieku 85 lat, po wieloletniej walce z cho-
robą nowotworową, zmagając się z  nią 
z  prawdziwym samozaparciem do końca 
swoich dni. Ciepła, rozumna, niezłomna. 
Prawdziwa „siłaczka” XX wieku.

Spoczywa na cmentarzu  Bródzieńskim 
w kwaterze 51B – rząd 6 – grób 26.

Własnej rodziny nie założyła.

hm. Jacek Czajka
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Stopka redakcyjna

„Praskiego Świerszcza” redaguje zespół w skladzie:
- hm. Jacek Czajka
- hm. Janusz Gzyl
- hm. Adam Czetwertyński
- hm. Róża Karwecka

Na bazar droga jest… niedaleka.
Chętnie odwiedzam ten na „Szembeka”.
Zakupy robię raczej w sobotę. 
Z tego, co kupię, upichcę potem: 
pomidorową z lux pomidorów,
surówkę z marchwi z dodatkiem porów, 
klopsy wiedeńskie w sosie z pieczarek. 
W ofercie kluski. Najlepiej szare. 
Kompot ze śliwek a zimą z suszu 
doda mi chęci, ciut animuszu.
Deser? Koniecznie! Ciasto szarlotka. 
Dwa kęsy dla mnie, jeden dla Kotka.
Jeśli napichcę z weną  i z głową, 
gościom sałatkę dam jarzynową. 
 
A kiedy przyjdzie druga sobota, 
zmienię się pewnie w super robota.
Przyjdę na bazar. Zrobię zakupy: 
włoszczyzny pęczek do dobrej zupy, 
kwaśnej kapusty, ogórków z beczki 
w ramach cyklicznej „Szembek” wycieczki. 
Dzisiaj na obiad kotlet schabowy.
Do tego sos… ach… wypadł mi z głowy.
Miał być wykwintny, nietuzinkowy.

Będzie niezwykły… borowikowy.
Zupa? Krupniczek na kurzej nodze…
Krążę po hali, z myślami brodzę.
Wciskam się ledwo między stragany, 
bo tu maliny a tam banany. 
Jajka, śmietana i czarna rzepa.
Nie kupisz takich w dzisiejszych sklepach.
A jeszcze kwiatki, a jeszcze ciuchy, 
a w domu piszczą rodzinie brzuchy.
Cóż ja na deser dzisiaj wymyślę?
Truskawki może… czereśnie, wiśnie… 
Zakupię wszystko… lecz dźwigać komu?
Ja przecież muszę wrócić do domu!
Po drodze… może… wymyślę wiersze.
Bywa i tak…,
że przed obiadem są one pierwsze!
Zatem -
Jeśli chcesz smacznie napichcić w garze, 
produkty kup na „Szembek” bazarze! 
A jeśli…
pomysłów pełną jest twoja głowa, 
na sok owoce spróbuj zrymować!

Elżbieta Czajka

Nad Morskim Okiem

Nad Morskim Okiem góry jak malowane. 
Pocięte ostrym, ogromnym nożem 
pod nisko zawieszonym niebem.
Zagłębienia pokryte śniegiem jak białym serem 
zakryte dziury w wypieczonym, ciemnym chlebie.
Produkcję chleba, od zasiania ziaren po zbiór, 
przemiał na mąkę, proces pieczenia i sprzedawania 
opanowano już bardzo dawno temu jak w sens życia wiarę.
A tu góry szorstkie, sztywne, ponuro milczące 
z Czarnego Stawu wodospadem. 
Dostępne tylko rozsądnym, nielicznym  wybrańcom losu.
Nie do zdobycia ludzkie podejście naiwne. 
Tu już świerków niewiele. Chudsze i niższego wzrostu. 
Tu prym wiedzie kosodrzewina i pojedyncze liściaste. 
Między nimi soczyste zielenie  traw i porostów. 
Słońce wygląda, to w chmury się chowa.
Czasem zawieje północny wiatr.  
Kaczka po wodzie zwyczajnie pływa. 
Ryby w głębinach nie chcą już spać. 

W jednej ze szczęśliwszych godzin mojego życia 
pocztówkę piszę z Wysokich Tatr.  

Elżbieta Czajka

Elżbieta Czajka
W  latach 1976-1980 harcerka 44 RDH (Radomskiej Dru-

żyny Harcerskiej). Absolwentka V LO im. Romualda Traugut-
ta w Radomiu. Poetka  Klubu Literackiego „Nasza Twórczość”  
i  członkini Stowarzyszenia Autorów Polskich Warszawa II. Wy-
dała tomik poezji „Odcienie uczuć” (2011) i wiersze dla dzieci 
„Wierszowanki dla dzieci małych dużych” (2012).

Po raz pierwszy  spo-
tkałem   Wojtka w  roku 
1978 w siedzibie naszego 
hufca w Aninie.

Od 1980 r. rozpo-
cząłem pełnienie funkcji 
zastępcy komendanta 
Hufca Praga-Południe 

i w zakresie moich obowiązków była rów-
nież współpraca z  komendantami szcze-
pów. Wojtek w  tym samym czasie rozpo-
czął kierowanie Szczepem 419 WDH NS 
w Państwowym Domu Pomocy Społecznej 
w  Międzylesie, w  którym  pełnił funkcję 
dyrektora. Jego przygoda z  harcerstwem 
rozpoczęła się w 1968 r. W Domu Pomocy 
Społecznej w Goślicach, w którym był dy-
rektorem, zorganizował drużynę harcerską. 
Po przeniesieniu służbowym do Warszawy 
w  roku 1977 założył drużynę harcerską 
w Państwowym Domu Pomocy Społecznej 
„Na Przedwiośniu”. Lata pracy zawodowej 
z dziećmi niepełnosprawnymi oraz zdobyte 
doświadczenie w pracy harcerskiej pozwo-
liły mu w niedługim czasie na utworzenie 
„Na Przedwiośniu” kilku drużyn. Swoją pa-
sją harcerską zaraził personel Domu.

Przez wiele lat kierował Szczepem 419 
WDH NS. Jego szczep stał się warsztatem 
metodycznym w zakresie pracy z dzieckiem 

upośledzonym a także kuźnią kadr instruk-
torskich drużyn Nieprzetartego Szlaku. Po 
zakończeniu pracy zawodowej w DPS prze-
szedł do pracy w  naszym namiestnictwie. 
Przez kilka lat kierował kształceniem kadry 
i pracą Kręgu Instruktorskiego NS. Wielo-
krotnie prowadził obozy harcerskie i zimo-
wiska. W hufcu pełnił funkcję przewodni-
czącego Sądu Harcerskiego. W  Chorągwi 
Stołecznej ZHP przez wiele lat był głów-
nym księgowym. W ostatnich latach pełnił 
funkcję skarbnika Hufca Wola. Od 1993 r. 
był członkiem Rady Przyjaciół Dzieci Spe-
cjalnej Troski odpowiedzialnym za sprawy 
finansowe.

Życzliwy kolega, bardzo dobry i  kon-
sekwentny organizator, rzetelny i  kompe-
tentny.

Wyróżniony Złotym Krzyżem Za Za-
sługi dla ZHP i wieloma innym odznacze-
niami.

Zmarł 24 lutego 2014 r. Wojtku, będzie 
nam Ciebie brakować. Do spotkania przy 
innym ogniu. Żegnam Ciebie wspólnie 
z  naszymi instruktorami Nieprzetartego 
Szlaku Hufca Praga-Południe oraz koleżan-
kami i  kolegami z  Rady Przyjaciół Dzieci 
Specjalnej Troski.

hm. Adam Sikoń

Hm. Wojciech Chmielecki

Podróż na bazar

Zapamiętane z wycieczki
 
Nie chcesz, to nie wierz! Ale ja wierzę, 
że dusza mieszka w Świdermajerze!
Cóż to takiego ten Świdermajer, 
z jakim w efekcie łączy się krajem?
 
Domek drewniany. Nie murowany.
W uroczy pejzaż wkomponowany. 
Szumi mu sosna, zapłacze brzoza. 
Nad jego losem Boże się pożal.
 
Z werandą, mini wieżą i altanką.
Wędrowca obdarza - niespodzianką.  
Namiastkę rzeźby w mig zauważę.
A potem wracam z bagażem wrażeń. 
 
O tej większości… mówią ruina, 
ale niektóry świetnie się trzyma.
I zachowuje sprzed laty klimat. 
Uradowałby oczy Tuwima.
 

Zachwyć się, proszę, Świdermajerem, 
Pójdź na spacerek pieszo, z rowerem.
Nawet Gałczyński chciałby się wybrać 
raz jeszcze na… „Wycieczkę do Świdra”.
 
Prus się zachwycał…, że blisko miasta…, 
że właśnie tam apetyt wzrasta.  
Świat sztukaterii, osobliwości…  
nie tylko chorych, przezacnych gości.
 
Że się oddycha przyjemnie, zdrowo.
Że jest uroczo i kolorowo…
„Mam to, czegom pragnął” – Andriolli 

pisał,
że jest tu radość, życie i cisza…  
 
Nie chcesz, to nie wierz! Ale ja wierzę, 
że dusza mieszka w Świdermajerze!
Nazwa krainy „Linia Otwocka”.
Świdermajera tu właśnie spotkasz.

Elzbieta  Czajka

KĄCIK POEZJI


