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nr 53                                                                                                                   czerwiec 2015r. 

 

      Ciekawostki z Ŝycia obozowego w harcerskim Pająku 

                         
Garść, innych niŜ w poprzednim numerze, informacji na temat Ośrodka Harcerskiego  

w Pająku przekaŜemy zainteresowanym juŜ nie w formie kolejnych etapów budowy i urzą-
dzania bazy wypoczynku harcerzy Częstochowskiego Hufca ZHP. Wiadomości przedstawio-
ne w niniejszym numerze  naszej gazetki oraz w kolejnych następnych będą miały inny cha-
rakter, chociaŜ równieŜ będą dotyczyły ośrodka, któremu „stuknęło” 40 lat. Wybierzemy  
z harcerskiego obozowego Ŝycia wydarzenia godne uwagi, warte wydobycia z przeszłości, te 
wszystkie, które pozostały w pamięci, a te róŜniące się od zwykłych harcerskich zajęć na 
obozie – w Pająku i innych miejscach, gdzie rozbijali namioty młodzi ludzie w harcerskich 
mundurach. Zacznijmy od obozów specjalnościowych, cieszących się przez kilka kolejnych 
wakacji ogromnym powodzeniem harcerzy starszych. Były to organizowane przez wiele wa-
kacyjnych turnusów kursy samochodowe czy motocyklowe, w czasie których uczestnicy mo-
gli zdobyć prawo jazdy. Oddajmy głos miejscowej prasie, której redaktorzy interesowali się 
tymi, odbiegającymi od programu zwykłych obozów harcerskich, zajęciami w czasie letniego 
wypoczynku dzieci i młodzieŜy. 

„śycie Częstochowy” 17 lipca 1981 r. 

„Du Ŝym powodzeniem wśród młodzieŜy starszej cieszy się kurs prawa jazdy. O dowód 
uprawniający do samodzielnego prowadzenia pojazdów ubiega się 50 członków druŜyn star-
szoharcerskich. Harcmistrz Lech Matysiak reprezentujący Zakład Doskonalenia Zawodowe-
go, nauczyciel i instruktor harcerski w Zespole Szkół Samochodowych nr 5 w Częstochowie 
oraz  funkcjonariusze Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej MO, stawiają 
szczególnie wysokie wymagania” 

    

Wiadomo, Ŝe uczestnicy obozów pragnący uzyskać prawo jazdy, więcej czasu poświę-
cają na słuchanie wykładów, uczenie się zasad ruchu drogowego i zapamiętywanie znaków 
obowiązujących na drogach, niŜ na  zajęcia typowo harcerskie. Tych jest o wiele mniej na 
tego typu obozach i stanowią tylko uzupełnienie tematyki kursu. Gdy dodać  do tego obo-
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wiązkowe jazdy pod okiem doświadczonych instruktorów (odbywające się – oczywiście – 
poza terenem Ośrodka), kaŜdy przyzna, Ŝe uczestnicy obozów specjalnościowych odpoczy-
wali i bawili się o wiele mniej niŜ ich koleŜanki i koledzy przebywający na typowych obo-
zach harcerskich.  

Harcerski tygodnik „Motywy” w sierpniu tego samego roku tak pisze na ten temat: 

W obozie Hufca ZHP Częstochowa w Pająku odbył się kurs na uzyskanie amatorskiego 
prawa jazdy samochodem osobowym. Wykładowcami byli milicjanci, członkowie Kręgu In-
struktorskiego ZHP przy Wydziale Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej MO w Często-
chowie. /…/  

W tym sezonie letnim prawo do prowadzenia pojazdu osobowego uzyskało około 80 
dziewcząt i chłopców w harcerskich mundurach. Podobóz dla harcerzy – kierowców nosił 
nazwę „Chłopcy radarowcy”. 

           

A oto,  jak wspomina tamten czas, druh Lech Matysiak, wymieniony juŜ w poprzednim 
artykule: 

„Współpraca z funkcjonariuszami Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej 
MO i  „moimi” instruktorami, prowadzącymi jazdy próbne, układała się bardzo harmonijnie. 
Prowadzenie wykładów dotyczących zasad ruchu drogowego i egzaminowanie przyszłych 
posiadaczy amatorskiego prawa jazdy było dziedziną instruktorów w milicyjnych mundurach. 
Nauka prowadzenia samochodu i motocykla była domeną „ludzi z mojego podwórka” – 
członków Kręgu Instruktorskiego im. Ignacego Kozielewskiego, nauczycieli i byłych uczniów 
Zespołu Szkół Samochodowych nr 5, z którym byłem związany zawodowo i uczuciowo przez 
wiele lat. Kiedy wyjeŜdŜali na ulice Częstochowy, nadzorując prowadzenie pojazdu przez 
młodocianych członków kursu nie mieli najłatwiejszego zadania. Brawura nastoletnich kie-
rowców wymagała wielkiej uwagi, taktu i  cierpliwości. A jednak w ciągu 8 lat, gdy uczestni-
czyłem z moimi instruktorami w kursach prawa jazdy w Pająku, nie było Ŝadnego wypadku, 
prawie wszyscy uczestnicy kursów pomyślnie zdawali egzaminy i otrzymywali upragnione 
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prawo jazdy. Dlatego pozwolę sobie wymienić nazwiska ludzi, którzy poświęcali swój urlop 
albo wakacje na odpowiedzialną pracę z młodzieŜą: 

Instruktorzy harcerscy: hm Roman Borecki, phm Waldemar Szostek, phm Mirosław 
Ziębaczewski, phm Mirosław Karolczyk,  

Instruktorzy zawodu: Andrzej Pasterna, Tomasz Redlich, Jarosław Wrona, Marek Kra-
soń, Mirosław Kowalczyk, Roman Kałwak” i oczywiście druh hm PL Lech Matysiak. 

Na zakończenie warto wspomnieć, Ŝe w omawianych kursach, prawie w kaŜdym turnu-
sie „motoryzacyjnym”, wśród egzaminowanych członków kursu, zdarzali się ludzie dorośli, 
najczęściej współpracujący z harcerzami, którzy przystępowali do egzaminów, by takŜe uzy-
skać prawo jazdy. Było ono po prostu tańsze od tych organizowanych przez Zakład Doskona-
lenia Zawodowego.  

Innym, niezwykle ciekawym obo-
zem był kurs jazdy konnej. Instruktorami 
tego pięknego, rzadko praktykowanego 
sportu, byli  członkowie Studenckiego 
Klubu Jeździeckiego „Pegaz” z Często-
chowy. Zainteresowanie było ogromne, 
nie tylko wśród uczestników. KaŜdy  
z podziwem patrzył na piękne konie i do-
siadających je jeźdźców – chłopców  
i dziewczęta, pragnących nauczyć się tej 
niełatwej umiejętności. 

„Szczególnie duŜo na temat koni chciały wiedzieć zuchy – wspomina druhna Halina 
Pałka, komendantka kolonii zuchowej w wakacje 1980 r. 

– NaleŜało teŜ bardzo pil-
nować tych najmłodszych uczest-
ników letniego wypoczynku, by za 
blisko nie podchodziły, gdy prze-
prowadzano konie obok miejsc 
przebywania zuchów. Konie były 
popularnym tematem rozmów 
moich podopiecznych. Urządzili 
sobie świetną zabawę z wyszuki-
waniem wyrazów zawierających 
sylabę „kon”, którą natychmiast 
zamieniano na „koń”. Dzieci 
prześcigały się w wymyślaniu ta-
kich przekręcanych słów. WciąŜ 
słyszało się wesołe teksty, które 
mówiły, Ŝe np. ktoś lubi końfitury 
z wiśni, a na śniadanie była koń-
serwa rybna, Ŝe wieczorem bę-
dzie końcert  piosenek  zucho-
wych, Ŝe Rada Obozu zwołała 
końferencję, itp., itp. 

Wkrótce te zuchowe gry słowne podchwycili harcerze, a nawet dorośli. Było bardzo we-
soło, a wszędzie moŜna było usłyszeć rozmowy, których częścią stały się dziwolągi językowe 
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typu: końkurs, koństruktor, końfekcja, końduktor, końwalia, końtakt i wiele, wiele innych, 
 w róŜnych miejscach i o róŜnych porach, nie tylko w obrębie kolonii zuchowej. I pomyśleć, Ŝe 
to wszystko zaczęło się od chwili, gdy w Pająku pojawiły się konie, a niektórzy harcerze za-
pragnęli sobie na nich pojeździć!” 

Kursy jazdy konnej – trzy turnusy 14-dniowe odbywały się w zgrupowaniu obozów  
w Pająku tylko w ciągu jednego lata – w wakacyjnych miesiącach 1980 roku. W następnych 
latach komenda Hufca zrezygnowała z tej rozrywki. Powodem był fakt, Ŝe kursy jazdy konnej 
pociągały za sobą większe koszty niŜ inne obozy (pasza dla koni, pensje dla instruktorów), Ŝe 
wymagały oddzielnych miejsc zabezpieczonych dodatkowym ogrodzeniem, Ŝe wreszcie nie 
był to sport całkowicie bezpieczny, poniewaŜ  mogły zdarzyć się kontuzje (końtuzje). Dlatego 
obozy kształcące amatorów jazdy konnej nie powtórzyły się w następnych latach ku ogólne-
mu Ŝalowi miłośników koni. 

Kolejnym tematem, któremu warto poświęcić więcej uwagi, są kontakty harcerzy z Ŝoł-
nierzami stacjonującymi w naszym mieście. 

 Wojsko zawsze było sprzymierzeńcem harcerstwa wspierającym je w róŜnych potrze-
bach. Tak było wszędzie, ale u nas, w Hufcu Częstochowa, miała ta przyjaźń harcersko-
Ŝołnierska szczególne znaczenie od pierwszych lat powojennych, odkąd pojawił się w naszym 
mieście 6 Warszawski Pułk Zmechanizowany. Pierwsze namioty i wszelki sprzęt obozowy 
częstochowscy harcerze otrzymali od wojska, Ŝołnierze uczestniczyli w licznych imprezach 
harcerskich, pomagali, wspierali, uczyli. Nie bez przyczyny nasz Hufiec przyjął imię  
6 Warszawskiego Pułku Zmechanizowanego, a gdy powstała Częstochowska Chorągiew 
ZHP, otrzymała imię Ludowego Wojska Polskiego. Dlaczego to wszystko wspominamy? 
PoniewaŜ pragniemy opowiedzieć coś, co miało związek z wojskiem, a wydarzyło się w Pa-
jąku. Oddajemy głos prasie. Czytamy artykuły, które ukazały się we wrześniu 1983 roku. 
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„śycie Częstochowy” z dnia 29 września w artykule p.t. „śołnierze u harcerzy”, donosi, 
„Częstochowska Komenda Chorągwi ZHP imienia Ludowego Wojska Polskiego w ostatniej 
dekadzie września była gospodarzem ogólnopolskiego finału telewizyjnego konkursu pod na-
zwą „Co wiesz o swoim bohaterze”. Harcerskie druŜyny, których nazewnictwo związane jest 
 z wojskiem, podzielono na cztery grupy, gościły u przedstawicieli róŜnych rodzajów wojsk  
i broni. Zwycięstwa w poszczególnych eliminacjach odniosły reprezentacje: Świnoujścia, 
Grudziądza, DzieŜgonia, Wrocławia i Ostrowa. W finale wzięła udział druŜyna harcerska  
im. Kościuszkowców ze Szkoły Podstawowej nr 44 w Częstochowie, która reprezentowała 
gospodarzy imprezy. (Szczep harcerski w tej szkole prowadziła hm Wacława Ciura- Sambor-
ska) Miejscem końcowych rozgrywek był Ośrodek hufca ZHP im. 6 Warszawskiego Pułku 
Zmechanizowanego w Pająku. Przedstawiciele wszystkich druŜyn zwiedzili Izbę Tradycji  
6 WPZ. ZłoŜono biało-czerwone kwiaty pod pomnikiem w jednostce. 

śołnierze okazali daleko idącą pomoc w zorganizowaniu i przeprowadzeniu zawodów 
 w poszczególnych konkursach. Polegały one na skompletowaniu ekwipunku, gotowaniu po-
siłku w kociołkach. Sprawdzono zasób wiadomości dotyczących historii Ludowego Wojska 
Polskiego. Zestawy pytań obejmowały takŜe: rozpoznanie nazw modeli sprzętu wojskowego 
prezentowanego przez Zarząd Wojewódzki Ligi Obrony Kraju, złoŜenie rozwiniętego spado-
chronu, biegi z przeszkodami, przeniesienie rannego na noszach, przeprawę łodzią desantową 
przez zalew w Pająku, i inne. Harcerze z Częstochowy i puchar Naczelnika ZHP zdobyli 
I miejsce w tych finałowych zawodach. Drugie miejsce i puchar komendanta Częstochowskiej 
Chorągwi  ZHP zdobyła ekipa z Grudziądza, a na trzecim miejscu puchar Telewizji Polskiej 
otrzymała reprezentacja Ostrowa Wielkopolskiego”. 

   

Warto podkreślić, Ŝe częstochowscy harcerze z druŜyny Kościuszkowców, choć nie 
znaleźli się wśród zwycięzców eliminacji w konkursie wspomnianym na wstępie, w końco-
wych rozgrywkach okazali się najlepsi. W umiejętnościach praktycznych nie dali się wyprze-
dzić gościom. 

Szerzej na temat konkursu pisze „Dziennik Zachodni”, równieŜ z dnia 29 września 1983 
roku. Obok podobnych informacji, juŜ przedstawionych w artykule „śycia”, czytamy między 
innymi: 

„ /…/ Harcerze Częstochowskiej Chorągwi ZHP,  noszącej imię Ludowego Wojska Pol-
skiego  gościli ostatnio uczestników finału telewizyjnego konkursu pod nazwą  „Co wiem  
o swoim bohaterze”. Konkurs ten trwał przez całe wakacje, a uczestniczyły w nim harcerskie 
ekipy noszące imię związane z naszym wojskiem. /…/ Oprócz ekip, które zwycięŜyły w konkur-
się,  w finałowych zmaganiach wzięli udział harcerze z druŜyny „Kościuszkowców” ze Szkoły 
Podstawowej nr 44 w Częstochowie. Reprezentowali gospodarzy Ośrodka w Pająku, gdzie 
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miały miejsce finałowe rozgrywki. /…/  Najlepsze wyniki w  finałowej rywalizacji uzyskali 
druhowie z Częstochowy. /…/ Dodać warto, Ŝe harcerskie zmagania będzie moŜna zobaczyć  
w telewizji 12 października b.r.” 

Oczywiście wszyscy pilnie oglądali finał rozgrywek w telewizji, nie tylko harcerze  
z druŜyny „Kościuszkowców”, którzy mieli okazję zobaczyć siebie w czasie akcji. „Trybuna 
Robotnicza” z dnia 4 października opisuje bardzo szeroko wszystkie konkurencje, w których 
brali udział uczestnicy finału konkursu  wojskowego, przeprowadzonego w Pająku. Artykuł 
podkreśla teŜ stałą współpracę Ŝołnierzy i oficerów 6 Warszawskiego Pułku Zmechanizowa-
nego z harcerstwem z Częstochowy. Czytamy: 

„ śołnierze 6 WPZ  okazali daleko 
idącą pomoc organizatorom konkursu. 
Bezpośrednio brali udział w przygotowa-
niu konkurencji i przeprowadzeniu zawo-
dów. /…/ Obserwatorami harcerskiej ry-
walizacji byli m. in. zastępca Naczelnika 
ZHP hm PL Antoni Krysiuk, dowódca 6 
WPZ ppułk. Grzegorz Lubowicki, komen-
dant Częstochowskiej Chorągwi ZHP hm 
PL Wiesław Wiatrak oraz przedstawiciele 
Głównego Zarządu Politycznego Wojska 
Polskiego”. 

W tym samym artykule dowiadujemy się waŜnych informacji o jednostce wojskowej 
stacjonującej w naszym mieście. Chyba warto te wiadomości przypomnieć, bo to juŜ jest 
przecieŜ historia: 

„15 września 1945 roku do Częstochowy na stały pobyt przybyli Ŝołnierze 6 Pułku Pie-
choty 2 DP im. Jana Henryka Dąbrowskiego. 6 Pułk naleŜał do najstarszych w Wojsku  
Polskim jednostek, które powstały na ziemi radzieckiej podczas II wojny światowej. Sformo-
wany on został jako pierwszy pododdział 2 Dywizji Piechoty w drugiej połowie sierpnia  
1943 r. w obozie sieleckim. Pierwszymi Ŝołnierzami byli: Jan Nartowski, Stanisław Dropik, 
 i Włodzimierz Łajsza. To właśnie oni przywozili do obozu, ze stacji kolejowej Wiwowo, 
umundurowanie i sprzęt bojowy.” 

Tu następuje opis walk, w których brali udział Ŝołnierze 6 Pułku, a takŜe ich udział  
w zwalczaniu band grasujących w rejonie Częstochowy w pierwszym okresie po zakończeniu 
wojny. Nie to  jest jednak tematem naszej publikacji. Wojsko stacjonowało w Częstochowie 
ponad 40 lat i mieszkańcy Częstochowy, nie tylko harcerze, wiedzieli, Ŝe moŜna zawsze li-
czyć na pomoc i współpracę Ŝołnierzy. 

Na temat opisywanego konkursu, który odbył 
się w Pająku, bardzo dokładnie pisał harcerski ty-
godnik  „Motywy” z dnia 12 października 1983 r. 
Artykuł ilustrowany jest wieloma zdjęciami z kon-
kurencji, w których rywalizowali uczestnicy im-
prezy. Szkoda, Ŝe tych zdjęć nie moŜemy pokazać, 
ale są tak słabe i niewyraźne, Ŝe nie moŜna ich tu-
taj zobaczyć. Ale niektóre z tych prezentowanych, 
teŜ dają obraz tych ciekawych „manewrów przed 
kamerą”, jak nazwał harcerskie rozgrywki o tema-
tyce wojskowej jeden z redaktorów ”Motywów”. 
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Niniejszy numer naszej publikacji zakończymy wspomnieniem zbiórki, która odbyła się 
w Pająku dokładnie 10 lat temu, w czerwcu 2005 roku, a więc w 30 rocznicę obozowania 
pierwszych druŜyn harcerzy częstochowskich w Pająku. Było to spotkanie instruktorskie, 
zjazd ludzi od lat działających w naszym Hufcu i szczerze oddanych harcerstwu. Po wcze-
śniejszych przygotowaniach, które zaczęły się w lutym, w czasie obchodów Dnia Myśli Bra-
terskiej, po rozesłaniu zaproszeń do wielu, bardzo wielu osób, 10 czerwca spotkało się w Pa-
jąku 45 druhen i druhów, którzy zapragnęli zobaczyć się znowu z ludźmi dawno niewidzia-
nymi, a kiedyś współpracującymi, by przypomnieć to, co minęło, powspominać odświeŜyć  
i przybliŜyć czas sprzed lat. Wśród obecnych byli równieŜ goście, którzy nie naleŜeli do gro-
na instruktorów harcerskich, ale reprezentowali przedstawicieli władz miasta Częstochowy  
i gminy Konopiska oraz ówczesnych pracowników Komendy Hufca. Gdy doliczyć  ich do 
grupy dawnych instruktorów, otrzymamy liczbę ponad 60 osób, a kaŜda z nich wyraziła jak 
najlepszą opinię o organizacji i przebiegu spotkania. 

   

Uczestnicy imprezy przybyli do Pająka od godz. 1600 .  Pogoda spłatała nam figla: dzień 
był chłodny, pochmurny, od rana siąpił drobny deszcz. Nie przeszkadzało to radosnym powi-
taniom, spacerom po lesie, wspomnieniom i przyjaznym pogawędkom. Nie było końca wybu-
chom śmiechu, wzruszeniom uwag na temat wzajemnych ocen swojego wyglądu. PrzecieŜ 
większość przybyłych osób nie widziała się od lat. W ciągu dwóch godzin, do chwili oficjal-
nego rozpoczęcia spotkania, przybywający rozpoznawali się wzajemnie, wymieniano całusy, 
uściski, prześcigano się w komplementach: 

– AleŜ laska z ciebie! 
– Człowieku, dla ciebie czas się zatrzymał! 
– Nawet do twarzy ci z tą siwizną! 
– Ty się chyba nigdy nie zestarzejesz!  
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Miłe uwagi, nawet jeśli traktowane z lekkim przymruŜeniem oka. NajwaŜniejsze, Ŝe 
wszyscy czuli się dobrze, nikt nie był pominięty, wyobcowany. Zebrało się po prostu grono 
przyjaciół. Wesoły nastrój szybko rozgonił chmury i pogoda dostosowała się do humorów 
uczestników zjazdu koleŜeńskiego. Deszcz przestał padać, na krótko nawet słońce przebiło się 
zza chmur i osuszyło polanki w lesie. MoŜna było wyjść spod dachu, przygotować krąg i po-
myśleć o rozpaleniu ogniska. Na duŜej polanie wśród drzew ustawiono ławki (trawa była mo-
kra po deszczu, więc nikogo nie pociągało siedzenie na ziemi), wszyscy siedli dookoła. Po-
czuli się tak, jak przed laty, kiedy siadywali ze swoimi harcerzami przy innych ogniskach,  
w róŜnych miejscach biwaków i obozów… A wszystkie były do siebie podobne, bo łączyły 
nas zawsze w jedną, wielką, harcerską rodzinę. 

    

     

O rozpalenie ogniska poproszono najstarszego z uczestników spotkania, druha Jerzego 
Biczaka i druhnę Urszulę Madałkiewicz-Jeruszkę, reprezentującą najmłodsze pokolenie obec-
nych tu instruktorów. Wraz z pierwszymi płomykami ognia, które ogarnęły stos, rozbrzmiała 
wśród drzew harcerska piosenka „JuŜ rozpaliło się ognisko”. 
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Wstępną gawędę wygłosiła druhna Teresa Komender, inicjatorka spotkania. Zapoznała 
zebranych z celem i charakterem działania Kręgu Starszyzny Harcerskiej, który właśnie  
w czasie tego spotkania miał rozpocząć swoje istnienie. 

  

W ciągu następnych godzin, gdy planowano sposoby pracy Kręgu i kolejnych spotkań 
jego członków, to właśnie druhna Teresa została jednogłośnie wybrana na przewodniczącą 
Kręgu, a w skład jego zarządu powołano druhny i druha: Halinę Pałkę, Danutę Wróbel i Sta-
nisława Dzwonnika. Ale to było nieco później. Po gawędzie druhny Teresy chwilą ciszy 
uczciliśmy pamięć tych, którzy w minionych dziesięcioleciach odeszli z naszego grona. Wy-
czytano 27 imion i nazwisk instruktorów Hufca Częstochowskiego zmarłych w ciągu ostat-
nich 30 lat. 

A potem popłynęły wspomnienia, kaŜ-
dy miał okazję zabrać głos, kaŜdy opowie-
dział coś o sobie, przypomniał swoją słuŜbę 
instruktorską, poinformował o swoich obec-
nych zajęciach i przeŜyciach. Była to godzi-
na, która nas bardzo do siebie zbliŜyła, jesz-
cze bardziej zacieśniła więzi powstałe przed 
laty. Nie zabrakło wspólnego śpiewu. KaŜdy 
z uczestników otrzymał śpiewnik specjalnie 
na tę okazję, więc moŜna było  zerknąć do 
tekstu piosenki, gdy ktoś zapomniał jej sło-
wa. 
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Potem był poczęstunek, bo nie zapomniano o Ŝołądkach uczestników spotkania. Kiełba-
ski i kaszanka z grilla spotkały się z entuzjastycznym przyjęciem. Nie zabrakło teŜ herbaty  
i pieczywa.  

   

   

    

Czerwcowe, pachnące igliwiem i le-
śnymi paprociami powietrze, po porannym 
deszczu, który dodał mu świeŜości, pozy-
tywnie wpłynęło na apetyt  uczestników 
spotkania. Gorący posiłek znikał z tacek  
i smakował wszystkim znakomicie. 
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W sali stołówki – świetlicy urządzono wystawę kronik  szczepów i druŜyn naszego 
Hufca, ilustrowanych wspomnień z biwaków i obozów harcerskich, a nawet prywatnych zdjęć 
z imprez, w których się uczestniczyło. To dokumenty naszej pracy, zabawy, naszej przyna-
leŜności do wspólnej, harcerskiej rodziny. Trzeba przyznać, ze ta niewielka, improwizowana 
wystawa cieszyła się duŜym zainteresowaniem zebranych. Niektórzy z nich zobaczyli w pre-
zentowanych kronikach siebie, co często było niemałą niespodzianką, bo wcześniej nie znali 
tych zdjęć. 

   

Spotkanie zaplanowano na 2 dni, oficjalne zakończenie odbyło się w południe następ-
nego dnia. Większość uczestników opuściła Pająk jako członkowie Kręgu Starszyzny Harcer-
skiej, którego początek zarejestrowano właśnie 10 czerwca 2005 r. Ale to juŜ inna historia. 
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