
Archezja, osada pra – Ojców, środa 2 października 2019 

Nadchodzącą złotymi kolorami jesień postanowiliśmy powitać w Ojcowie podczas 

warsztatów profilaktyczno - wychowawczych Archezja. 

Naszą niezwykłą, pełną pytań i odpowiedzi podróż w czasie rozpoczęliśmy od ruin zamku 

kazimierzowskiego, gdzie wśród starych warownych murów, u bram wieży ostatecznej 

obrony zastanawialiśmy się, kim był średniowieczny rycerz i jakimi cechami odznaczał 

się ten obrońca słabszych. Wspólnie szukaliśmy odpowiedzi na pytania: czym dziś jest 

odwaga? Czy w XXI wieku żyją prawdziwi rycerze? Czy każdy człowiek może być 

odważny? Jak nasze słowa i to, co robimy może dodawać innym otuchy i uskrzydlać ich? 

Przyznacie, że pytania nie były łatwe, a to dopiero początek. W trakcie naszej wędrówki 

Pani Magda – profilaktyk, zwróciła naszą uwagę na kolorowy szlak oraz osobę 

Przewodnika – kogoś doświadczonego, kto przebył niejedną drogę i można mu zaufać. 

Zachęciła nas do korzystania w życiu z oznaczonych szlaków, barierek i lin – czyli pomocy 

i doświadczenia znanych nam dorosłych oraz unikania niebezpiecznych skrótów 

w trakcie poszukiwania swojej własnej drogi.  

A jak wygląda mierzenie się z zadaniami? Czy zawsze podejmujemy się zadań, które są 

nam powierzone? Czy robimy to chętnie, czy z ociąganiem? Ten trudny temat 

poruszyliśmy u podnóża skały Jonaszówki, a historia Jonasza - uwięzionego trzy dni w 

brzuchu ryby – proroka, który nie chciał wykonać swojego zadania, dała nam do myślenia.  

Odwiedziliśmy również małą osadę neandertalczyków. Ta miła prehistoryczna rodzina, 

patrząc na nas w milczeniu, przypomniała nam o konieczności dbania o innych  

i wywiązywania się ze swoich obowiązków. Nieopodal, w Jaskini Ciemnej zmierzyliśmy 

się ze swoimi lękami, skąd zmęczeni, ale niepokonani dotarliśmy do Archezji. W osadzie 

każdy miał możliwość ustrzelić z łuku pachnącą, dymiącą kiełbaskę z ogniska i chrupiący 

chlebek.  

Uwaga! Pani Magda bacznie się nam przyglądała. Okazało się, że mimo iż jesteśmy 

wspaniali i wyjątkowi, musimy popracować nad słuchaniem innych z szacunkiem. 

Dziękujemy Pani Magdo za wspaniałą wyprawę! Zadanie wykonamy! 
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