
1 
 

Letnie obozy Sekcji Rodzin KIK 2021 

Lato dobiegło końca. Za nami 19 wakacyjnych obozów Sekcji Rodzin: 18 grupowych i kurs pomocników.  

Po pandemicznym roku przygotowanie obozów było dość dużym wyzwaniem. Mimo trudności 

organizacyjnych (związanych z pandemią covid) i psychologicznych (związanych z długim zawieszeniem 

działalności grup) wszystkie aktywne grupy pojechały na wakacyjne wyjazdy. Odbyło się 9 obozów 

stacjonarnych (w tym kurs pomocników), 3 obozy rowerowe, 2 spływy kajakowe i 5 obozów wędrownych 

pieszych.  W obozach wzięło udział prawie 500 uczestników (nie licząc wychowawców).  

Oprócz spędzania czasu na beztroskim odpoczynku, obcowaniu z przyrodą i odbudowywaniu relacji 

między członkami grupy, wychowawcy – jak zwykle – przygotowali na obozy program intelektualny i 

religijny. Były to między innymi rozmowy o przyjaźni, o ekologii, o historii miejsc, w których byli. W 

ramach programu religijnego rozważali encyklikę „Fratelli tutti”, poznawali sylwetki świętych, rozmawiali 

o przypowieściach czy rozmyślali o modlitwie Ojcze Nasz. 

Wszyscy obozowicze szczęśliwie wrócili do domów. Na żadnym obozie nie było przypadku koronawirusa. 

Obyło się również bez większych wypadków. 

Żeby cała „akcja letnia” mogła się odbyć, potrzeba było zaangażowania wielu osób. Dziękujemy 

wszystkim, którzy przyczynili się do tego, aby nasze dzieci mogły wesoło, pożytecznie i bezpiecznie 

spędzić ten czas.  

Dziękujemy Zarządowi Klubu i Zarządowi Sekcji, Karolinie Bieleckej-Komosie za jej nieocenioną 
pracę w sekretariacie Sekcji, koordynatorom, rodzicom z trójek bezpieczeństwa, rodzicom 
kwaterkowym i dekwaterkowym, księżom: Piotrowi, Tomkowi i Przemkowi za ich obecność  

i posługę na obozach, lekarzom, którzy pełnili dyżury pod telefonem, wszystkim spotykającym się 
codziennie w trakcie trwania obozów na modlitwie na zoomie, rodzicom kontaktowym, 
wizytatorom – wszystkim zaangażowanym w organizację i przebieg obozów.  

Przede wszystkim jednak dziękujemy WYCHOWAWCOM. Dziękujemy Wam, Kochani, za Waszą 

pracę przy przygotowaniu obozów, sprostanie wszystkim wymogom organizacyjnym, Wasz zapał, 

zaangażowanie, niezwykłe, często bardzo oryginalne pomysły, nieprzespane noce (na obozie  
i przed), za Waszą radość, uśmiech, cierpliwość. 

   Rodzice     

 

Klub otrzymał dotację z m.st. Warszawy w wysokości 114 665 złotych na realizację projektu „Kikowskie 

lato 2021”, czyli organizację dwudziestu jeden obozów trzech klubowych sekcji, w tym dwunastu obozów 

Sekcji Rodzin. Dziękujemy! 
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Grupa 92 – Inklingowie  

Kadra: Maria Bołdok (szefowa), Marysia Rzepka, 

Róża Deskur, Janek Kadlewicz, Janek Możański 

oraz Marysia Łoskot (dinozaur) 

 

 

Był to pierwszy letni obóz Inklingów. Pojechali 

nad piękne jezioro Wdzydze. Dzieci dostały 

podczas pierwszego ogniska śpiewniki  

i pojawiły się tajemnicze postacie, które snuły 

opowieści o dziejach Inklingów. Okazało się, że 

pra-Inklingowie zostawili potomnym pewne 

przedmioty i że zadaniem na następny dzień 

będzie odnalezienie jednego z nich! Podczas  

pierwszej nocnej pobudki postacie w czarnych 

płaszczach przy ognisku wręczyły Inklingom ich 

własne, zielone płaszcze, w których dzieci 

chodziły przez większość obozu. Inklingowie 

udali się również w kosmiczną podróż po 

grzybowych planetach. Były też wachty, kąpiele 

(nawet po 2 razy dziennie), zabawy terenowe 

(flagi, podchody), czas na grę w piłkę, rysowanki 

i oczywiście ogniska. No i warsztaty teatralne… 

nie uwierzycie co może powstać w temacie 

budyniu, kiedy akcja toczy się na statku,  

a rekwizytem jest talerz. Było też dużo 

przygotowań do konkursu piosenki i tworzenie 

mikstury o magicznych właściwościach 

przeciwbólowych.  Obozowe hity to: „Ko, ko, 

ko”, „Czarny chleb i czarna kawa” i „Anioł i 

diabeł”. Gdy padało dzieci … kąpały się w 

deszczu. Kadra wspierała dzieci i (mimo 

zmęczenia i niedospania) świetnie ze sobą 

współpracowała. 

 

Grupa 91 – Nibelungowie 

Kadra: Marysia Boguta, Basia Zielińska, Marysia 

Wilińska, Franek Źrebiec, Mateusz Siciarek oraz: 

Basia Żółtek i Jan Szypulski (dinozaury) 

 

 

Nibelungowie na swoim pierwszym obozie byli 

na Suwalszczyźnie. Jednocześnie tęsknili za 

domem i byli szczęśliwi nad Hańczą. Kadra 

przygotowała im wiele atrakcji: ganiali po lesie 

dinozaura, cofali się w czasie, bawili  

w Miasteczko, gdzie prowadzili różne „biznesy”. 

Choć burze szalały wokół, to zasadniczo omijały 

Nibelungów – jedną spędzili u gospodarzy. 

Piękną pogodę wykorzystywali na typowe 

obozowe przyjemności, takie jak kąpiele w rzece 

i wieczorne ogniska. Kadra umożliwiła chętnym 

oglądanie finałowych meczów i zezwalała na 

późniejszą pobudkę następnego dnia. Za całe to 

dobro ze strony Kadry wobec naszych dzieci 

serdecznie dziękujemy! 
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Grupa 90 – Alamalowie 

Kadra: Ernest Małkiewicz (szef), Julia Olchawska, 

Olga Zdanowska, Antek Olszewski, Jaś 

Stanisławski oraz: Ignacy Dudkiewicz i Olaf 

Dąbrowski (dinozaury) 

 

 

 

Dla grupy Alamalów, utworzonej w tym roku, był 

to pierwszy wyjazd na obóz (a zatem było to 

znaczące wyzwanie dla uczestników  

i kadry); był to obóz stacjonarny w Makrutach  

k. Olsztynka. Wśród zajęć znalazły się 

eksperymenty z uwalnianiem dwutlenku węgla  

z wapna, zdobywanie rozmaitych sprawności 

(m.in. artysty, mulinarza, tratwiarza, linoskoczka, 

zielarza, piekarza), podchody, pisanie listów  

i rozmaite gry. Powstało również miasteczko 

alamalskie ze stoiskami i własnym pieniądzem. 

Obóz odwiedził także ks. Piotr. 

 

 

 

 

Grupa 89 – Dogonowie 

Kadra: Zofia Alexandrowicz (szef), Marianka 

Komornicka, Jan Krawczyk, Klara Lewandowska, 

Jan Rudzki oraz: Irenka Moszyńska (dinozaury). 

 

 

Grupie Dogonów udało się wyjechać na 

pierwszy obóz, który odbył się w dobrze znanym 

miejscu, do którego jeździło już wiele pokoleń 

Kikowców - Wąpierska. Kadra długo czekała na 

ten moment, podobnie jak dzieci, które pod ich 

czułym okiem miały okazję lepiej poznać siebie 

oraz nowych przyjaciół. Wszyscy byli bardzo 

podekscytowani i chętnie brali udział  

w aktywnościach obozowych. Powstały m.in 

dwie specjalne wachty - kronikarska oraz 

dobranockowa i od razu dzieci wzięły się w nich 

do pracy. Dzieci poznawały obrzędowe 

elementy, a także sprawności: naukę gry na 

gitarze, plecenie supełków, rzeźbienie w mydle  

i naukę języka migowego. Przechodziły też 

pierwsze próby, które cieszyły się bardzo dużym 

zainteresowaniem - jedną z zabawniejszych 

prób była próba jajka. Należało przez cały dzień 

mieć przy sobie jajko i nie dopuścić do 

rozbicia :). W trakcie obozu Dogonowie 

skorzystali z zaproszenia Pani gospodyni i 

oglądali mecz Włochy-Hiszpania, co było też dla 

nich dużą atrakcją. Każde Dziecko z obozu 

wróciło z grupowym śpiewnikiem i szatą, a także 
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wspaniałymi wspomnieniami. Dziękujemy 

wszystkim rodzicom zaangażowanym  

w kwaterkę, a przede wszystkim Kadrze za 

cierpliwe towarzyszenie naszym dzieciom! 

 

Grupa 88 – Lulubejowie  

Kadra: Jeremi Dziedziejko (szef), Mania Potocka, 

Zocha Zakroczymska, Bronek Bremer, Staś 

Łoskot oraz Maria Rościszewska (dinozaur) 

 

 

Pierwszy stacjonarny obóz Lulubejów na 

Suwalszczyźnie w pierwszej połowie lipca, mimo 

burzliwej aury, stał pod znakiem dobrych 

humorów wszystkich obozowiczów, inwencji 

kadry i świetnej współpracy z miejscową strażą 

pożarną. Okazuje się, że nawet tak groźna 

sytuacja jak inspekcja Pań z sanepidu połączona 

z inspekcją strażacką, może być wielka frajdą, 

jeżeli towarzyszy jej wizyta wozu strażackiego  

z pełnym wyposażeniem „bojowym” i z miłymi 

strażakami-praktykantami, którzy pozwalają 

dzieciom przymierzać hełmy i wsiadać do 

szoferki. Z kolei później w trakcie obozu strażacy 

byli w stałym kontakcie z kadrą i przestrzegali 

przed nadchodzącymi burzami. Jedna z nich 

wyglądała groźnie, wywróciła namiot  

i napędziła strachu dzieciom. Dzięki postawie 

kadry, uniknięto paniki: gorące kakao dla 

każdego dziecka i obecność jednej osoby  

z kadry w każdym namiocie uspokoiła dzieci. 

Dużo było zabaw i gier. Wielkim wzięciem 

cieszyły się m.in. gra wzorowana na planszowej 

„Osadnicy z Catanu” (budowa baz, zdobywanie 

surowców etc.) oraz gra w epoki (kamienia 

łupanego, brązu) dająca możliwość strzelania 

do mamutów czyli, za przeproszeniem, kolegów 

z przeciwnej drużyny, lekką gąbkową piłką. Nie 

zabrakło spraw poważniejszych jak rozmowy o 

ewangelicznych przypowieściach... W zgodnej 

opinii uczestników obóz był bardzo udany. 

 

Grupa 87 – Melianie  

Kadra: Basia Olszewska (szefowa), Jana 

Wędrychowska, Tosia Woźniak, Jakub Feleszko, 

Witek Kraszewski, Franek Wolff  

 

 

Melianie byli na swoim drugim obozie letnim. 

Był to obóz stacjonarny w Cimochowiźnie nad 

jeziorem Wigry.  Pogodowo było optymalnie, 

jezioro pomagało się schłodzić. Dzieci były 

zadowolone i pozaliczały wszystkie sprawności. 

Kadra dbała o dobrostan fizyczny, zabawowy 

(m.in. gra szpiegowska na bazie biurokracji) i 

duchowy! Wachty dzielnie pracowały. Były 

ogniska pełne śpiewów. Dzieci, które tęskniły 

były serdecznie wspierane przez kadrę, dzięki 

temu smutki szybko usuwały się w cień. Kadra 



5 
 

dzielnie też wyłapywała kleszcze, poiła dzieci, 

wciskała czapki na głowy i smarowała kremami 

z filtrem - bezpieczeństwo pod kontrolą. 

Melianie dzięki kadrze jedli smacznie, zdrowo i 

różnorodnie oraz międzynarodowo (tortille!). 

 

Grupa 86 – Hatifnatowie  

Kadra: Oliwka Laskowska (szefowa), Hania 

Kluzińska, Klara Ignut, Bruno Muller, Staś Kilian, 

Basia Kozłowska  

 
 

 
 

Hatifnatowie byli na swoim trzecim obozie 

letnim. Był to obóz stacjonarny w pobliżu 

miejscowości Swornegacie na Kaszubach. 

Oprócz części stacjonarnej grupa wybrała się 

również na dwudniowy spływ kajakowy rzeką 

Brdą. Program intelektualny rozpoczęła gra „kim 

jestem”, program sportowy „hati-bali-piłka”. 

Budowali też szałasy, zamki z piasku  

i analizowali różne sytuacje kryzysowe 

występujące na krańcach świata.  

 

 

 

 

Grupa 85 – Jaganie 

Kadra: Wanda Płoska (szefowa), Tonia 

Białynicka-Birula, Marianka Kucza-Kuczyńska, 

Szymon Marchel, Grześ Wszoła, Stanisław 

Świeżewski, Zbyszek Wicher  

 

 

Dla Jagan to był drugi obóz letni: stacjonarny na 

Półwyspie Kozłowiec z 3-dniową wycieczką 

pieszą. Rodzice na bieżąco otrzymywali od 

rodzica kontaktowego wyczerpujące 

komunikaty. Oto kilka fragmentów: 

„Żyją! ;) W piątek ich burze trochę przeczołgały. 

Było heroiczne okopywanie namiotów, co by nie 

spłynęły do jeziora. Sobota dość trudna: 

wycinka drzew niebezpiecznych, przyjechał 

gospodarz i nawet miejscowi się zaangażowali 

w pomoc. Musieli zwinąć 5 namiotów i później 

rozstawiać je z powrotem, zrobił się niemały 

bałagan,  dzieci znajdowały nieswoje majtki  

w swoich śpiworach. Chaos udało się opanować. 

Potem przyjechał ksiądz i wszystkich chętnych 

wyspowiadał. Później przyjechała również 

wizytacja i wtedy została odprawiona Msza 

święta. Wieczór już minął spokojnie.”  

„Zaczęli program modlitewny „patroni dnia 

codziennego”. Wieczorami kochana kadra czyta 

dzieciom książki… Podobno już od rana trwają 

zaklepywanki, kto z kadry w jakim namiocie 

będzie czytał… Kadra bardzo dzielnie wspiera 

smutnych i rozwiązuje konflikty, zastanawiając 
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się, jak i gdzie stawiać granice naszym już … 

nastolatkom.”  

Droga Kadro nasza Jagańska: pozwolili nam 

tylko na 150 słów … i jak tu opisać obóz i Wasze 

zaangażowanie? I jeszcze Wam podziękować  

i to porządnie, z całego serca?  

Gdyby było 10 znaków, brzmiałoby to tak: Łi low 

ju ol! 

 

Grupa 84 – Hakonici 

Kadra: Zosia Andrzejewska (szefowa), Basia 

Dąbrowska, Julia Milencka, Szymon Bankiewicz, 

Andrzej Radoszewski-Zakościelny, Olo 

Wielopolski-Fonfara 

 

 

Hakonici w tym roku spływali Wdą. Zaczęli w 

Lipuszu, przepłynęli jezioro Wdzydze, odwiedzili 

m.in. Złe Mięso i Czarną Wodę, skończyli we 

Wdeckim Młynie. Czasem nocowali „na dziko”, 

czasami na kempingach. Jeśli był prąd, oglądali 

na komputerze Zety mecze Euro 2020. Burze 

mijały ich zwykle bokiem - zmoczyło ich tylko 

raz. Upały w pierwszym tygodniu zaowocowały 

kilkoma poparzeniami, na które kadra 

aplikowała pantenol. Korzystając z wizytacji 

podczas środkowego weekendu obozu, dzieci 

zamówiły kilkanaście sztuk zapomnianej 

odzieży, okulary przeciwsłoneczne, a także 

lektury. Wizytatorzy przywieźli łącznie osiem 

paczek, w których były przesyłki adresowane do 

dzieci, listy, naleśniki, domowe dżemy, sosy do 

spaghetti i inne dobra. 

 

Grupa 83 – Enfinidzi 

Kadra:  

Jerzy Traczyński – odpowiedzialny za całość 

zamieszania brzdękiem gitary umilający czas 

odpoczynku; Zosia Kiljańska – dystrybutorka 

wszelkich medycznych specjałów; Karolina 

Strojnowska – odpowiedzialna za uśmiech na 

twarzy; Nena Deskur – brzdąkająca na ukulele; 

Leszek Mróz, który przeszedł na obozie na 

stronę pozwalającą posiadać dowód osobisty; 

Antoni Damięcki prowadzący z dziećmi 

rozmowy na szeroko zakrojonym froncie 

zainteresowań 

 

 

 

Obóz wędrowny po Pojezierzu Drawskim. 

 

Relacja uczestnika: Obóz zaczęliśmy  

w autokarze na Torwarze. Jechaliśmy długo, ale 

dojechaliśmy szczęśliwie. Później zaczęliśmy iść 

z plecakami, wiele po drodze pływając  

w okolicznych jeziorach. Niezłym 

doświadczeniem było gotowanie we własnym 
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zakresie. Jedzenie było smaczniejsze niż na 

poprzednich obozach.  Jedna dziewczynka nie 

gotowała, a to dlatego, że pozostali chłopcy  

w jej grupce byli tak dobrzy, że nie chciała im 

przeszkadzać . Spaliśmy w namiotach, przez 

cały obóz widzieliśmy tylko las. I to było dobre.  

Z naszych osiągnięć należy wymienić zrobienie 

herbaty z 55 torebek, które dodatkowo kadra 

przyprawiła płynem do dezynfekcji, wychodząc 

ze słusznego założenia, że spróbowanie tej 

mikstury odwiedzie nas na przyszłość od takich 

eksperymentów.  

Pogoda była OK, było bardzo gorąco, w nocy 

bywało chłodniej, ale mimo to wszyscy wrócili 

zadowoleni i szczęśliwi, no może poza tatą, 

który odbierał 5 dzieci dzień przed 

zakończeniem obozu (trochę nie domagali, 

kadra obawiała się covidu). Czekamy  

z niecierpliwością na obóz zimowy. 

 

Grupa 82 – Amoryci  

Kadra: Dorota Potępa (szefowa), Lula 

Chankowska, Hela Jabłonowska, Janek 

Chmielewski - Gill, Jan Budzyński 

 

 

W tym roku Amoryci pojechali na długo 

wyczekiwany spływ kajakowy. Był to pierwszy 

obóz wędrowny Amorytów. Spływali rzeką Wdą 

(Kaszuby). Obóz trwał 14 dni (5.07 - 19.07)  

i rozpoczął się w miejscowości Lipusz. W trakcie 

spływu udało się odwiedzić grupę Jagan, która 

obozowała na półwyspie Kozłowiec. Pod koniec 

obozu strażacy OSP Wda zorganizowali akcję 

ratunkową, pomagając Amorytom przetrwać 

nawałnicę. Ostatnie dwa dni to 

rekonwalescencja i popas w remizie OSP  

w miejscowości Wda. Podczas całego spływu 

wywróciły się dwa kajaki - jeden dzieci i jeden 

kadrowy. Pogoda podczas wyprawy była bardzo 

dobra (z wyjątkiem ostatnich dwóch dni). 

Podczas obozu przepłynęli około 100 

kilometrów. W niedzielę (w połowie obozu) w 

miejscowości Złe Mięso udało się obejrzeć finał 

Mistrzostw Europy w piłce nożnej w domu 

miejscowego gospodarza. Już w Warszawie 

zgodnie określali wyprawę: najlepszy obóz! 

 

Grupa 81 – Filiosi 

Kadra: Jan Łusakowski (szef), Jadzia Zdziarska, 

Karolina Tymicka, Tosia Wędrychowska, Zachary 

Milonas, Antoni Wala 

 

 

Grupa Filiosów między 3 a 17 lipca 2021 r. 

wędrowała po Pojezierzu Drawskim na granicy 

Wielkopolski i województwa lubuskiego.  
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Był to pierwszy wędrowny obóz tej grupy, z 

małym odpoczynkiem – dwudniowym spływem 

kajakowym rzeką Drwą.  Filiosi pokonali prawie 

100  km z namiotami, śpiworami, garnkami  

i palnikami gazowymi do gotowania posiłków 

na plecach. Dzieci radziły sobie znakomicie, nie 

było wypadków ani nagłych zachorowań.  

Program religijny to  rozmowy nad znamionami 

magii w kościele katolickim. Miały pobudzić 

Filiosów do refleksji nad różnymi formami 

przeżywania wiary i lepszego zrozumienia 

swojej duchowości. Program intelektualny 

poświęcony był rozmowom o dojrzewaniu. 

Mimo pokonywania średnio 12 do 14 km 

dziennie, niezbędny okazał się również program 

sportowy, były więc biegi i mecze w siatkówkę  

z harcerzami. Rejon okazał się niezwykle piękny, 

choć trochę dziki i bezludny. Pogoda dała  

z siebie to co najlepsze, a kleszcze szalały, 

filioska rekordzistka miała ich 40! Dzieci, kadra  

i rodzice byli obozem zachwyceni. 

 

Grupa 80 – Achajowie 

Kadra: Bogdan Białek (szef), Teresa Kądziela, 

Nina Sobocińska, Jan Wołowski, Zosia 

Świeżewska, Wojtek Mróz (tym razem nie udało 

mu się dojechać). Obóz odwiedził też na kilka 

dni wędrówki Mikołaj Grzeszczuk, przywożąc 

smakołyki od rodziców 

 

 

 

 

Achajowie wędrowali po Bieszczadach  

w dniach 5-17 lipca 2021. Trasa wiodła przez 

Moszczaniec, Przybyszów, Komańczę, Rabe, 

Łopienkę, Krywe. To pierwszy obóz wędrowny 

grupy, w ubiegłym roku były tylko kilkudniowe 

wprawki. Achajowie przeszli ponad 100 km, 

niosąc na plecach cały dobytek, w tym namioty, 

garnki, maszynki gazowe. Czasami nocowali  

w bazach PTTK, głównie w namiotach,  

a gotowanie posiłków odbywało się w  

czteroosobowych wachtach. Zatrzymywali się co 

2-3 dni, nie tylko by wypocząć, ale też 

popracować – pomagali na przykład  

w porządkach wokół cerkwi w Łopience. Nie 

było łatwo – przebijali się przez bory i lasy, błota 

i rzeki – ale wspierali się nawzajem, rozdzielając 

rzeczy do niesienia pomiędzy tych, którzy mieli 

akurat więcej siły i w końcu wszyscy wrócili  

z poczuciem, że udało się przezwyciężyć 

trudności i własne słabości.  

W czasie obozu poznawali obrzędowość 

grekokatolicką i unicką m.in. odwiedzając 

cerkiewki, a także czytając poezję łemkowską. 

Program religijny to były rozważania  

o modlitwie Ojcze nasz. 
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Grupa 79 – Hunzowie  

Kadra: Janek Kiljański (szef), Kika Zdziarska, 

Małgosia Cichocka, Emilka Mańczak, Jan Mróz, 

Stasiek Zakrzewski 

 

 

Pierwszą połowę lipca grupa Hunzów spędziła 

na wędrówce po Beskidzie Niskim, od Bacówki 

PTTK w Bartnem przez Nieznajową, Duklę i 

Zawadkę Rymanowską po pole namiotowe w 

Krośnie. Obóz był przygotowany w dużej mierze 

przez samych Hunzów, podzieleni na grupki 

opracowali np. program intelektualny i 

rozrywkowy. Przez pierwszy tydzień szli 

codziennie przez 8-9 godzin, trasy były ambitne, 

obóz rozstawiali o godz. 20.  

W drugim tygodniu prowadzili bardziej osiadły 

tryb - siedzieli w jednym miejscu po dwa, trzy 

dni, mieli więcej wolnego czasu.  

O samopoczuciu grupy w trakcie obozu niech 

świadczy fragment relacji kadry: „U nas wszystko 

dobrze - pogoda piękna, codziennie świeci 

słońce, jest bardzo gorąco, ale siedzimy  

w cieniu. Wszystkie burze szczęśliwie nas 

omijają. Jesteśmy w Dukli, gdzie odpoczywamy 

od kilku dni - oglądaliśmy film na rzutniku, 

wczoraj finał Euro, gramy w piłkę nożną, tenisa  

i frisbee, śpiewamy i dużo rozmawiamy. Wszyscy 

są zdrowi i wydają się bardzo szczęśliwi”.  

Jak podkreśla młodzież, obóz reprezentował 

wysoki poziom higieny – niemal codziennie 

można było wziąć prysznic. Również nikt nie 

narzekał na jedzenie, a frytki w lokalnym barze 

w czasie oglądania finału Euro na długo zostaną 

w pamięci. 

 

Grupa 78 – Pigmeje  

Kadra: Irenka Moszyńska (szefowa), Zocha 

Zatorska, Hania Woźniak, Szymon Święcicki, 

Szymon Maszkiewicz, Władek Pogłód 

 

 

Pigmejski obóz rowerowy odbył się wyjątkowo 

w drugiej połowie lipca. Jechali  

z Suwalszczyzny nad nasze piękne polskie 

morze: z Tauroszyszek do Jantara. Dzieci,  

a właściwie młodzież w sile wieku (niemal 

dorośli) przejechali na rowerach prawie pół 

tysiąca kilometrów.  Na rowerach wieźli cały 

dobytek, w tym namioty, śpiwory, garnki, etc. 

Pogoda rozpieszczała. Padało nieznacznie tylko 

dwa razy. Kadra była super i spisała się jak 

zwykle, czyli bardzo dobrze. Jadłospis na tym 

obozie był wyjątkowo wykwintny. Nie królował 

prawie w ogóle makaron z pesto, ale dania 

podawano bardziej zróżnicowane, nawet były 
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pierogi (kadra się postarała – sama lepiła 😊 –  

żartowaliśmy – były sklepowe). To kolejny obóz 

Pigmejów z tą wspaniałą kadrą.  „Są wyjątkowi, 

zgrani, weseli i Pigmeje nie oddadzą ich za 

żadne skarby” - napisał pewien młody Pigmej. 

Kadro! Dziękujemy Wam. Jesteśmy 

szczęściarzami mając Was! 

 

Grupa 77 – Fenicjanie  

Kadra: Zofia Mazan (szefowa), Kasia Wiercińska, 

Antoni Moszyński, Piotr Leszczyński  

 

 
 

 
 

Fenicjanie byli w pierwszej połowie lipca na 

obozie rowerowym na północno-wschodnim 

krańcu Polski. Jechali z Suwałk, przez Hańczę, 

Gołdap do Leśniewa.  

Relacja uczestnika: Ostatni obóz (a jakże by 

inaczej) był wspaniały; przez wielu nazwany 

najlepszym. Pogoda dopisała. Trasa zrobiona 

była specjalnie pod nas, przez co nie mieliśmy 

żadnych problemów w postaci zakwasów czy 

braku czasu na odpoczynek. Po tych wszystkich 

latach wspólnych wyjazdów odnoszę wrażenie, 

że w końcu dorośliśmy na tyle, by cieszyć się 

każdą chwilą spędzoną razem, nieważne czy 

toniemy w błotnych sadzawkach na granicy 

poligonu czy błagamy zwykłych ludzi  

o odrobinę wody lub skrawek ziemi do spania. 

W imieniu całej grupy dziękuję za Waszą siłę, 

determinację i cierpliwość, którą wykazaliście się 

na tym obozie. 

 

Grupa 76 – Mohikanie  

Kadra: Stasiek Janik (szef), Maryla Rykowska, 

Janek Staroń 

 

 

Mohikanie w drugiej połowie sierpnia pojechali 

na obóz rowerowy nad Biebrzę. Mimo 

niesprzyjającej aury (zimno i deszczowo) i masy 

komarów, dzielnie pedałowali oraz humory 

mieli przednie. Grzejąc się przy ogniskach, 

chłodząc w jeziorach, pożywiając  

w przydrożnych sklepikach i improwizowanych 

kuchenkach, doświadczyli trudu i znoju, ale też 

radości, piękna i samodzielności. Wrócili 

przemienieni: z beztroskich dzieciaków -  

w wolne i odpowiedzialne nastolatki.  

Chwała za to Kadrze i wielkie dzięki za wszystko! 



11 
 

Grupa 75 – Piktowie 

Kadra: Zosia Mencwel (szefowa), Antek 

Zakroczymski, Piotr Sotniczuk (Sabaka), Andrzej 

Kadlewicz (Bażant) 

 

 

Piktowie wyjechali na swój ostatni już obóz w 

pierwszej połowie sierpnia, tuż po zakończeniu 

kursu pomocników, w którym kilku Piktów 

wzięło udział. 

Obóz składał się z dwóch części: pierwszy 

tydzień ośmiu Piktów i jedna Piktyjka wraz  

z kadrą spędzili w Sudetach: przeszli od Barda 

Śląskiego do Wałbrzycha. Pogoda była w kratkę, 

Piktowie robili codziennie porządne trasy 

(najwyższy szczyt: Wielka Sowa 1015 m n.p.m.), 

noclegi mieli urozmaicone (wiata, kemping, 

schronisko), jedli tradycyjnie łyżkami Paprykarz 

Szczeciński. Na koniec tej części obozu spędzili 

dwa dni we Wrocławiu, zażywając miejskich 

rozrywek: zwiedzili Stare Miasto, byli w Muzeum 

Narodowym (m. in. Bruegel i Matejko) i w kinie 

na dość niszowym filmie fantasy Zielony Rycerz.  

Następnie przemieścili się kilkoma pociągami 

na Warmię, gdzie spędzili drugi tydzień obozu 

na działce,  korzystając z gościnności Piotra 

(Sabaki) i Jego rodziny (dziękujemy!). 

Stacjonarna część obozu była zdecydowanie 

odpoczynkowa – Piktowie pływali wpław  

i żaglówką, grali w siatkówkę i gry planszowe. 

Najlepszy obiad: samodzielnie wykonane 

pierogi: z mięsem, ruskie i inne, mniej 

ortodoksyjne. Tradycyjny konkurs kto zje 

najwięcej pierogów pozostał nierozstrzygnięty: 

przy wyniku ok. 60 pierogów na głowę pierogów 

zabrakło.  

Jaka szkoda, że to już ostatni obóz Piktów!  

 

Kurs pomocników 

Kadra: Karolina Strojnowska (szefowa), Marysia 

Łoskot, Jadzia Zdziarska, Jerzy Traczyński, 

Michał Makoś, Krzysztof Wszoła. 

 

 

Relacja uczestnika:  W połowie lipca jak co roku 

w Wąpiersku rozpoczął się kurs pomocników. 

Wielu spośród uczestników było już kadrą na 

jednym obozie, niektórzy między wyjazdami 

mieli zaledwie jeden dzień przerwy, początkowo 

panowało więc zmęczenie. Na szczęście kadra 

dołożyła wszelkich starań, aby kurs 

pomocników stał się nie tylko nauką, ale  

i rozrywką. Interesujące wykłady i warsztaty 

przerywali „energizerkami” (gierkami-

przerywnikami, używanymi przez kadrowiczów,
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aby zapewnić dzieciom zajęcie lub na chwilę zdobyć ich uwagę), które mogliśmy dzięki temu poznać od 

strony dziecka, zanim sami zaczniemy wprowadzać je w swoich grupach. 

Atmosfera sprzyjała zarówno poszerzaniu wiedzy o opiece nad przyszłymi podopiecznymi, rozwojowi 

duchowemu (szczególnie poranne msze święte z ojcem Przemkiem), jak i wszelkim zabawom i 

szaleństwom, które obudziły dziecko we wszystkich uczestnikach — niemal dorosłych ludziach, 

nierzadko już kadrach i przypomniała im o tym, że kadrowanie, obok wychowania w wierze i 

przekazywania KIK-owskich wartości, polega również na dobrej, wspólnej zabawie. 

Gry zespołowe, kąpiele w jeziorze, „rozśpiewane” ogniska, piękna pogoda, liczne rozmowy, które 

pozwoliły zawiązać nowe znajomości i wzmocnić dawne przyjaźnie — to wszystko sprawiło, że był to 

ważny i niezapomniany dla każdego czas. Wszyscy wrócili do Warszawy uśmiechnięci od ucha do ucha i 

pełni inspiracji do działania. 

 

 

 

 

Następne wakacje już za rok! 

 


