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Magdalena Woźniak
„Klub Górski Jelonki”
jako miejsce rozwoju rodziny
“The Jelonki Mountaineering Club” as a place familial development
Początki „Klubu Górskiego Jelonki” sięgają lat dziewięćdzisiątych XX
wieku. W tym czasie wśród młodzieży wywodzącej się ze środowiska
kościelnego przy parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Warszawie
zrodził się pomysł organizowania wyjazdów wakacyjnych. Kierunek
był wiadomy – GÓRY.
I tak w sierpniu 1991 roku grupa ponad 20 osobowa wyjechała
na pierwszy letni obóz w Bieszczady. W kolejnych latach młodzież
przemierzała szlaki Beskidu Niskiego, Beskidu Sądeckiego, Gorców,
Tatr Polskich i Słowackich. W związku z rosnącym zainteresowaniem
takimi wyjazdami powstał pomysł sformalizowania tego przedsięwzięcia. W 1996 roku powstało Stowarzyszenie „Klub Górski Jelonki”,
którego statutowe cele są następujące:
1. Propagowanie dziedzictwa kulturalnego ziem górskich.
2. Rozbudzanie zamiłowania do turystyki i ziem górskich.
3. Organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży.
4. Ochrona przyrody i zabytków kultury materialnej.
5. Rozbudzanie świadomości ekologicznej i edukacja ekologiczna
społeczeństwa.
6. Podtrzymywanie górskiego folkloru i tradycji.1
Natomiast podstawowymi środkami działania Stowarzyszenia
KGJ są:
1. Wydawanie i popieranie publikacji naukowych, artystycznych
i turystycznych.
1 Statut Stowarzyszenia „Klub Górski Jelonki”, art. 2.
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2. Organizowanie odczytów o różnej tematyce związanej
z turystyką.
3. Organizowanie koncertów muzycznych, wernisaży, wieczorów poezji, przedstawień teatralnych itp. imprez artystycznych
i kulturalnych.
4. Organizowanie wycieczek i wypraw górskich (w tym wyjazdów
zagranicznych) dla członków Stowarzyszenia.
5. Organizowanie obozów stacjonarnych, wędrownych oraz kolonii
(w tym wyjazdów zagranicznych dla dzieci i młodzieży).
6. Organizowanie szkoleń w zakresie turystyki kwalifikowanej.
7. Utrzymywanie kontaktów a pokrewnymi stowarzyszeniami,
klubami wysokogórskimi, taternickimi i alpinistycznymi.
8. B
 udowa obiektów i urządzeń rekreacyjno-sportowych.2
Pierwszymi członkami „Klubu Górskiego Jelonki” była młodzież
wywodząca się ze środowiska Ruchu Światło-Życie oraz ministrantów
i bielanek.
W czasie dwudziestu jeden lat istnienia „Klubu Górskiego Jelonki” spędziliśmy ze sobą wiele czasu. Były różnego rodzaju wyjazdy,
przede wszystkim w góry, ale również na spływy kajakowe, wypady
do Kampinoskiego Parku Narodowego latem na rowerach, a zimą
na nartach biegowych. Zazwyczaj odwiedzaliśmy góry polskie, ale
były także wyprawy wspinaczkowe w Dolomity czy wędrówki po
ukraińskich Gorganach.
Wspólne przebywanie na wyjazdach sprzyjało wzajemnemu poznawaniu się ludzi, budowaniu relacji międzyludzkich, dawało możliwość niesienia pomocy drugiemu w potrzebie w ekstremalnych
warunkach, a przede wszystkim uczyło nas odpowiedzialności za
siebie nawzajem. To wszystko sprzyjało również zawiązywaniu głębszych relacji, które z czasem przyjęły formę narzeczeństwa i w konsekwencji doprowadziły do zawarcia sakramentalnego związku
małżeńskiego.
Podejmując próbę krótkiego opisu Stowarzyszenia, w którym dane mi
jest być od samego początku jego istnienia, pragnę zwrócić uwagę na kilka
2	Tamże, art. 4.
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aspektów. Możemy przyjrzeć się Stowarzyszeniu nie tylko pod kątem jego
działalności statutowej, działalności typowo turystycznej, lecz także pod
kątem społecznym, kulturowym czy nawet teologicznym.
W pierwszym obszarze, w świetle jakiego chcę pisać o KGJ, jest
jego działalność społeczna. Z całą pewnością Klub służy bezinteresownie dobru nie tylko samych jego członków, ale również podejmuje
akcje charytatywne np. szlachetna paczka, przez co spełnia zadanie
uspołeczniania dzieci i młodzieży właśnie przez włączanie ich do
podejmowania tego typu działań. O społecznym wymiarze naszej
wspólnoty – sądzę, że śmiało możemy o sobie tak mówić – świadczy
też fakt bycia ze sobą w trudnych sytuacjach życiowych, takich jak:
śmierć kogoś bliskiego, zdarzenia losowe czy utrata pracy. Poczucie
bliskiej więzi ze sobą sprawia, że zawsze jesteśmy gotowi do odłożenia
własnych obowiązków i bycia dla drugiego w potrzebie. Wspomagamy
się psychicznie, materialnie i duchowo. Służba drugiemu jest tym
elementem życia człowieka, który pozwala na rozwijanie się w swoim
człowieczeństwie.
Drugim wymiarem, w kontekście którego warto pokazać działalność „Klubu Górskiego Jelonki” jest sfera kulturowa. Członkowie
KGJ to osoby związane z Kościołem. Ludzie, którzy żyją w oparciu
o wartości chrześcijańskie i w takim duchu wychowują swoje dzieci.
Przekazujemy młodemu pokoleniu kulturę naszego narodu oraz
jego tradycje. Co roku w siedzibie Stowarzyszenia, która znajduje
się w podziemiach parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Warszawie, spotykamy się na wigilii klubowej, by przy dźwiękach kolęd
podzielić się opłatkiem i złożyć sobie wzajemnie życzenia. Coroczną
tradycją, jaką pielęgnujemy jest wspólne kolędowanie. Niezmiennie
odbywa się ono, w jedno z najstarszych świąt chrześcijańskich,
mianowicie w Uroczystość Objawienia Pańskiego. Działania te mają
nie tylko charakter jednoczący naszą wspólnotę, ale jednocześnie
stwarzają dzieciom i młodzieży możliwość poznawania zwyczajów
i obrzędów związanych z konkretnymi świętami, jakie obchodzone
są w religii chrześcijańskiej i w kulturze polskiego narodu. Poza
kulturą duchową, jaką przekazujemy dzieciom i młodzieży poprzez
tego typu działania chcemy również pokazać kulturę materialną.
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Podczas obozów górskich zwiedzamy różne miejsca, kościoły, pałace, cerkwie itd. Spotykamy mieszkańców różnych regionów Polski,
którzy wprowadzają nas w świat swoich małych Ojczyzn. Jesteśmy
otwarci na poznawanie drugiego człowieka oraz jego kultury.
Organizujemy również pokazy slajdów z różnych wypraw górskich
naszych członków czy też członków innych klubów górskich. Zapraszamy ludzi, którzy uczestniczyli w wyprawach wysokogórskich:
alpejskich czy himalajskich. Dla podtrzymywania życia kulturalnego organizujemy koncerty poezji śpiewanej czy muzyki klasycznej.
W naszej działalności miały również miejsce różnego rodzaju prelekcje i odczyty o grupach etnograficznych zamieszkujących tereny
górskie np. o Łemkach z terenu Beskidu Niskiego czy bieszczadzkich
Bojkach.
Wszystkie podejmowane przez nas przedsięwzięcia mają na celu
przede wszystkim jednoczenie członków oraz kształcenie dzieci
i młodzieży w duchu wartości chrześcijańskich. Poprzez wspólne
wyjazdy zarówno wakacyjne czy też zimowe, chcemy stwarzać przestrzeń dla rodzin, by mogły doświadczać Pana Boga jako Stwórcę
Wszechświata, jako Stwórcę piękna danego człowiekowi po to, by
mógł podziwiać wielkość i moc Boga. W życiu człowieka obcującego
z przyrodą przychodzi taki moment, w którym zadaje sobie pytanie
o przyczynę sprawczą tego, co jest mu dane podziwiać. „Klub Górski
Jelonki” jest tą przestrzenią, która służy ważnemu celowi: by całe
rodziny mogły przez kontemplację przyrody oddawać chwałę Bogu –
Stwórcy Wszechświata.
Trzecim aspektem, w świetle którego chcę mówić o KGJ, jest
aspekt teologiczny. Jak już wcześniej wspomniałam jesteśmy
grupą, która wyrosła w środowisku parafialnym, kościelnym. Po
wielu latach bycia w Stowarzyszeniu ośmielam się powiedzieć, że
jest to miejsce, gdzie rodziny mają możliwość realizowania zadań
rodziny chrześcijańskiej, o jakich pisał Jan Paweł II w adhortacji
Familiaris consortio:
– tworzenie wspólnoty osób,
– służba życiu,
– uczestnictwo w rozwoju społeczeństwa,
| 124 |

„Klub Górski Jelonki” jako miejsce rozwoju rodziny …

– udział w misji i posłannictwie Kościoła3.
Z całą pewnością mogę mówić, że „Klub Górski Jelonki” jest
wspólnotą. Tworzymy wspólnotę osób. Członkowie KGJ, którzy są
małżonkami, tworzą wspólnotę osób, najpierw tę pierwszą i najbliższą jaką jest rodzina. Ale możemy to zadanie rozszerzyć na tworzenie wspólnoty osób również z innymi członkami Klubu, oczywiście
w sposób sobie właściwy dla relacji przyjacielskich. Budowaniu
wspólnoty służą także: pikniki rodzinne, spotkania przy ognisku,
świętowanie urodzin, imienin naszych czy naszych dzieci.
Służymy życiu. Na przestrzeni dwudziestu jeden lat działalności
Stowarzyszenia Klubowi przybyło wielu młodych członków. Kiedy
rodzą się dzieci, uczestniczymy we wprowadzaniu ich do wspólnoty
Kościoła. Realizujemy również zadanie uczestniczenia w rozwoju społeczeństwa. Po pierwsze dzieci, które wychowują się w kochających się
rodzinach wyrastają na odpowiedzialnych obywateli naszego kraju.
KGJ podejmuje i angażuje się również w pomoc ubogim w naszym
społeczeństwie, np. poprzez organizowanie Szlachetnej Paczki. Ponadto realizuje to zadanie poprzez gościnność, o której Jan Paweł II
pisze w Adhortacji. Otwieramy swoje domy na spotkania z ludźmi,
budujemy relacje, dbamy o utrzymywanie więzi.
Członkowie „Klubu Górskiego Jelonki” to ludzie, którzy zawsze
byli przy parafii. Dlatego też jest dla nas oczywistym udział w misji i posłannictwie Kościoła. Zadanie to członkowie KGJ realizują
przede wszystkim przez budowanie rodziny chrześcijańskiej. W czasie naszych obozów uczymy dzieci wspólnej modlitwy, odmawiamy
brewiarz dla świeckich przy palącym się ognisku. Uczestniczymy
razem w niedzielnej Eucharystii. Mamy świadomość tego, że jesteśmy
Kościołem, jesteśmy Ludem Bożym, który na mocy chrztu świętego
ma przywilej, ale również obowiązek głoszenia Chrystusa. Poprzez
naszą postawę chcemy dawać świadectwo przynależności do Mesjasza
Jezusa Chrystusa.
Można powiedzieć, że działania jakie członkowie KGJ podejmują w ramach udziału w misji i posłannictwie Kościoła wpisują
3 Jan Paweł II, Familiaris Consortio, Wrocław 1998, s. 31.
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się w realizację tegorocznego hasła roku duszpasterskiego „Idźcie
i głoście”. Chcemy, by nasza wspólnota realizowała ostatni nakaz
misyjny Chrystusa oraz by wieść o Dobrej Nowinie szerzyła się
wszędzie tam, gdzie Pan Bóg w swojej łaskawości daje nam możliwość wypoczynku.
„Klub Górski Jelonki” jest miejscem, w którym współczesna rodzina ma szansę rozwijać się w budowaniu relacji międzyludzkich.
Jest przestrzenią, w której ma możliwość przekazywania swoim dzieciom wartości chrześcijańskich. I co najważniejsze, jest wspólnotą,
w której każdy może odnaleźć Boga, Stwórcę świata i człowieka.

Fot. Członkowie KGJ na wspólnym kolędowaniu w 2017 r.
Streszczenie
„Klub Górski Jelonki” jest stowarzyszeniem, które powstało w roku 1996.
Działa przy parafii Podwyższenia Krzyża Świętego na warszawskich Jelonkach. Zrodziło się wśród młodzieży, wywodzącej się ze środowiska oazowego oraz ministrantów i bielanek, z potrzeby rozwijania pasji chodzenia
po górach. Zrzesza ono ludzi, którzy pragną doświadczać Boga poprzez
obcowanie z dziełem stworzenia. Poprzez podziwianie piękna stworzonego
świata pragniemy zbliżać się do Boga Stwórcy, który z miłości do człowieka
obdarzył go wszelkimi dobrami.
Autorka przedstawia „Klub Górski Jelonki” jako miejsce rozwoju rodziny. Opisuje Stowarzyszenie nie tylko w świetle jego statutowych celów,
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jak: propagowanie dziedzictwa kulturalnego ziem górskich, rozbudzanie
zamiłowania do turystyki i ziem górskich, organizacja wypoczynku dla
dzieci i młodzieży, ale również w aspekcie społecznym, kulturowym, a nawet teologicznym. Ukazuje Stowarzyszenie jako wspólnotę, dzięki której
rodziny chrześcijańskie mają możliwość realizowania zadań, o których pisze
Jan Paweł II w adhortacji Familiaris consortio. Zdaniem autorki, działania
podejmowane przez Klub Górski Jelonki wpisują się w tegoroczne hasło
roku duszpasterskiego „Idźcie i głoście”.
Summary
“The Jelonki Mountaineering Club” is an association which was founded
in 1996. It operates from the Parish of the Elevation of the Holy Cross
located in the district of Jelonki, Warsaw. It originated among the youth
altar servers of “The Light-Life Movement” as a result of the need of pursuing the passion of rock climbing and walking in the mountains. It unites
people who share the desire to experience God through contact with His
creation. It is our deep passion to get near to God, who in His infinite love
for mankind bestowed upon us all good things, by admiring the beauty
of the created world.
The author presents “The Jelonki Mountaineering Club” as a place of familial development. Not only does he describe the association in terms of its
statutory aims such as the promotion of the cultural heritage of mountain
territories, the awakening of a passion for travel in mountainous regions
and the organization of leisure time for children and youth, but also on social and cultural and even theological aspects. He depicts the association
as a community through which Christian families have the opportunity
to fulfill the tasks spoken of by JohnPaul II in his Familiaris Consortion
Exhortation.
According to the author, the activities undertaken by “The Jelonki Mountaneering Club” fulfill the aims of this year’s.
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