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Niezwyk∏a podró˝ harcerzy
z Ciechocinka

Tegoroczne ferie grupa 6 harcerzy z Ciechociƒskie-
go ZHR mia∏a okazj´ sp´dziç w miejscu raczej niezwyk-
∏ym dla harcerskich wypraw. Nasi druhowie pojechali
bowiem do stolicy Wielkiej Brytanii - Londynu. Poje-
chali, a raczej polecieli. Wylot z nowego terminalu lot-
niska im. Lecha Wa∏´sy w Gdaƒsku odby∏ si´ w nocy
21 stycznia, a powrót wieczorem 26 stycznia. Przelot
w obie strony, choç wys∏u˝onym Boeingiem 737, od-
by∏ si´ bez ˝adnych opóênieƒ i zak∏óceƒ. Pierwszy raz
w ˝yciu lecia∏em samolotem. Szczególnie pi´kny by∏
widok nocnego Londynu z powietrza - mówi druh
Bartek Szatanik. Dzi´ki polowaniu na okazj´ bilety
kosztowa∏y nas tylko 30 z∏otych i to w obie strony!
- zaznacza druh Witek Popio∏ek - A za ca∏à wypraw´
mogliÊmy wi´c zap∏aciç ze swoich oszcz´dnoÊci - do.-
daje z uÊmiechem.

Na lotnisku Stansted mimo póênej pory czeka∏ ju˝
dh Maurycy Paszkiewicz, przedstawiciel Zwiàzku Har-
cerstwa Polskiego Poza Granicami Kraju, który popro-
wadzi∏ grup´ prosto do siedziby w dzielnicy Hammers-
mith. Przez ca∏à wypraw´ w´drownicy, dzi´ki uprzej-
moÊci w∏adz ZHPpgk, mieli do dyspozycji ca∏à g∏ównà
kwater´. Nale˝à si´ wielkie podzi´kowania zarówno
druhnom z Londynu za udost´pnienie tak korzystnie
po∏o˝onej i dobrze wyposa˝onej kwatery, jak i nasze-
mu przewodnikowi i opiekunowi druhowi ¸ukaszowi
Ma∏eckiemu za znalezienie takiej mo˝liwoÊci i nawià-
zanie kontaktu z polskim harcerstwem w Anglii - mó-
wi inny uczestnik wyprawy, druh Dawid Grabowski.

Ciechociƒscy harcerze mieli zatem okazj´ zwiedziç

wiele magicznych miejsc, g∏ównie widywanych na zdj´-
ciach bàdê pocztówkach. Big Ben, opactwo Westmins-
ter, British Museum, Tower Bridge czy jeden z pi´kniej-
szych punktów widokowych - The Monument - wszyst-
kie te miejsca zobaczyli i uwiecznili na ogromnej iloÊci
zdj´ç. G∏ówny Êrodek transportu, najwi´ksze w Euro-
pie metro, ju˝ samo w sobie by∏o atrakcjà. Póêniej har-
cerze odbyli wieczornà przeja˝d˝k´ promem wodnym
po Tamizie i podziwiali miasto z poziomu rzeki, a tak-
˝e spacerowali nocà po pe∏nych szklanych wie˝owców,
niesamowicie oÊwietlonych dokach Canary Wharf.
Nast´pnego dnia przyszed∏ czas na Piccadilly Circus
z jego neonami i dziesiàtkami sklepów oraz Science
Museum. Bardzo podoba mi si´ londyƒska wielokul-
turowoÊç - wyzna∏ druh Maciej Paracki. I ten wielona-
rodowoÊciowy t∏um wokó∏. To robi ogromne wra˝enie
- dodaje. Równie du˝e wra˝enie wywar∏ na uczestnikach
Pa∏ac Buckingham i ogrody Regent's Parku. Harcerze
skorzystali równie˝ z okazji zrobienia sobie zdj´cia
na rozs∏awionym przez The Beatles przejÊciu przez
ulic´ Abeby Road - choç uda∏o si´ dopiero po kilku
próbach. Ostatniego dnia wyprawy harcerze udali si´
na cmentarz Gunnersbury, aby z∏o˝yç kwiaty pod pom-
nikiem katyƒskim oraz odszukaç groby wielu polskich
˝o∏nierzy, którzy po II wojnie Êwiatowej nie wrócili
do kraju. To wa˝ne, byÊmy pami´tali o naszej przesz-
∏oÊci - mówi druh ¸ukasz.

Na koniec przyszed∏ czas na po˝egnalnà herbatk´
i powrót do domu. Ciesz´ si´, ˝e wspó∏praca z harcer-
stwem w Londynie uk∏ada si´ nam tak pomyÊlnie
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