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Wstępniak

Zuzanna Kachlicka
„Przestanę jeść słodycze”, „nie będę chodzić do 
McDonalda”, „będę systematycznie się uczyć” i 
tak dalej. O co chodzi ? O noworoczne 
postanowienia! Kończy się następny rok dlatego, 
d la większośc i z nas nadszed ł czas na 
podsumowanie tego roku i zrobienie postanowień 
na nowy.

Jaki ten rok był dla Błękitnej? Chyba dobry. Był tak 
dobry, dzięki Wam wszystkim, dzięki Waszemu 
zaangażowaniu, uśmiechom i wygłupom. Był 
dobry, bo się Wam chciało. Bo chciało się wcześnie 
rano wstawać, często po nie do końca przespanej 
nocy przez prawie połowę wakacji i moknąć w 
deszczowym lesie. Chciało się Wam wyjeżdżać na 
rajdy, zamiast siedzieć w domach i chciało się 
chodzić na zbiórki. Myślę, że każdy z Was może 
najlepiej podsumować swój rok z Błękitną, w 
swojej drużynie, a z takie podsumowania mogą, a 
może nawet powinny doprowadzić do powstania 
nowych planów na ten rok. Nie udało się komuś 
ciągle zamknąć próby na stopień? Macie pomysły 
co można by zmienić w pracy zastępu czy całej 
drużyny, ale jakoś się jeszcze nie złożyło, żeby to 
zrealizować? Zawsze na Biegach Harcerskich 
wypadacie słabo i pora to zmienić?

Pamiętajcie, że wszyscy tworzymy jeden szczep, 
że każdy z Was jest ważną częścią swojej drużyny, 
że macie realny wpływ na to jak wyglądają Wasze 
zbiórki czy wyjazdy. Wasze postanowienia 
odnośnie tego co sami chcecie zrobić, na pewno 
będą miały wpływ na Wasze drużyny, a przez to na 
cały szczep. I tego właśnie w nowym roku 
chciałabym Wam życzyć: dobrze się bawcie, niech 
Wam się chce, tak mocno jak do tej pory albo 
jeszcze bardziej,  zmieniajcie się, swoje drużyny i 
cały szczep, oczywiście cały czas na lepsze ;-), 
podejmujcie ambitne wyzwania, jeżeli się coś nie 
uda od razu to się nie zrażajcie, bo w końcu na 
pewno się uda!

Błękitnego roku 2013!
Wasza szczepowa
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Obóz „Błękitnej XIV”

Dorota Goraj

9 lipca anno domini 2012 przybyliśmy do Krągu, a 
dokładnie nad jezioro Zielone (lapidarowe, 
najczystsze jezioro w Polsce), gdzie zamierzaliśmy 
założyć nasz średniowieczny obóz. Tak właściwie 
to główny obóz został już założony przez 
Kwaterkę, która w tym roku wykazała się 
wyjątkowo sprawną organizacją, tak więc nie 
pozostało nam nic innego jak zbudowanie naszych 
podobozów i umocnień zwanych potocznie zeribą, 
a po ciężkiej pracy nadszedł czas na długo 
wyczekiwaną zabawę…

W czasie ogniska ze scenkami przedstawiającymi 
nazwy zastępów największą sensację wzbudzili 
Cichociemni jako „Chyże sarenki”, a zwłaszcza 
główny aktor  - Jan Mocek. Niemniej wszystkie 
zastępy zasłużyły sobie na uznanie nie tylko 
tłumu, ale także oceniającej naszą pracę królowej 
Zuzanny.

Jak wiadomo, jednym z głównych punktów 
każdego obozu są „Manewry”. Jednakże w tym 
roku pomimo dobrego początku nasze plany popsuł 
obfity deszcz (który postanowił nie opuszczać nas 
już przez kolejne 2 tygodnie :/ ). Dlatego cała 
zabawa zakończyła się wspólnym pieczeniem 
kiełbasek i chleba nad ogniskiem, ale również 
różnego rodzaju odzieży typu: buty, kurtki, 
spodnie…

Pomimo wszelkich przeciwności pogodowych, jako 
dzielni rycerze Błękitnej XIV  nie poddaliśmy się i 

już w poniedziałek każda z drużyn wybrała się na 
swoją własną przygodę, chociaż część, jak się 
okazało wybrała sobie podobne cele.   Tak więc na 
„małą falę”: „Ster” wybrał się pierwszego dnia do  
Żydowa, gdzie dzieczyny spędziły czas na 
gotowaniu spagetti, graniu w planszówki, 
tańczeniu i śpiewaniu. Na drugi dzień Sterniczki 
postanowiły odwiedzić Polanów, gdzie spotkały 
również naszą drużynę harcerzy „Kohortę”. Tam 
razem zwiedzali miejscową remizę strażacką, 
gdzie mogli obejrzeć wozy strażackie oraz 
przymierzyć prawdziwe stroje ratowników. W tym 
samym czasie Leśniczanki na swoją „małą falę” 
wyjechały busikiem do Darłowa, gdzie spędziły 
noc (i skorzystały z pryszniców  , a drugiego dnia 
pieszo przeszły się na plażę do Darłówka, gdzie 
obowiązkowo wykompały się w Bałtyku. W 
podobnym kierunku udały się dwie inne drużyny 
„Więź” oraz „Formoza”. Wiązanki odwiedziły 
Darłowo gdzie oczywiście, obowiązkowo najadły 
się lodów i gofrów. Natomiast męska drużyna 
starszo harcerska, spędzi ła ten czas na 
odpoczynku, jednak niezbyt długim gdzyż wcale 
nie wrócili bardziej wyspani niż byli.

W czasie wyjazdów, drużyny znalazły również czas 

na przygotowanie się do festiwalu, który odbył sie 
wieczorem w dniu powtrotów z „małej fali”. 
Wszyscy przygotowali dary dla królowej Zuzanny 
(w tej konkurencji bezprecedensowo wygrali 
Cichociemni ofiarowując druha Gilosa w 
specyficznym przebraniu), oraz piosenki na cześć 
całego dworu. Tutaj wybór  okazał się trudniejszy, 
ponieważ wszyscy popisali się niemałym talentem 
wokalnym i umiejętnością rymowania, jednak 
pierwsze miejsce było tylko jedno, a zdobyły je 
dziewczyny z ŻDSH „Ster”. Oprócz tego w czasie 
festiwalu każda z drużyn brała udział różnych 
konkurencjach. Festiwal okazał się na prawdę 
udanym wieczorem 

W tym samym czasie swoja przygodę   na Kolonii 
Zuchowej rozpoczęło „Leśne Imperium”. Zuchy w 
tym roku przeniosły sie do lasu Sherwood, gdzie 
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Druh Gilos zbija półkę (fot. D. Dudek)

„Kohorta” i „Ster” przed remizą 
(zdjęcia robili nam strażacy)



pomagały Robin Hoodowi walczyć ze złym 
szeryfem. W tym celu musieliśmy najpierw 
nauczyć się jak dobrze zamaskować swoją 
kryjówkę, dlatego zbudowaliśmy bramę z 
tajemniczym napisem „Powiedz ‚Przyjacielu’ i 
wejdź”. Oprócz tego uczyliśmy się rozpoznawać 
grzyby jadalne od trujących. Nazbieraliśmy nawet 
dużo kurek, które później daliśmy w darze 
królowej Zuzannie. Ponadto braliśmy udział w 
różnych zajęciach szczepu, jak na przykład nauka 
pierwszej pomocy. Dzięki temu gdyby ktoś na 
zlecenie złego szeryfa zaatakował nasz obóz i ktoś 
byłby ranny, wiedzielibyśmy jak mu pomóc. 
Niestety kolonia zuchowa trwała tylko tydzień i w 
czasie gdy do harcerzy przyjeżdżali rodzice na 
odwiedziny, zuchy musiały wracać do domów.

Niemniej obóz trwał nadal, a przed nami było 
jeszcze wiele ciekawych rzeczy. W poniedziałek 

trzeciego tygodnia obudził nas wcześnie rano 
alarm. Wyruszamy na „dużą falę” szczepu! Jak się 
okazało dojechaliśmy autokarami (dwoma bo w 
jednym się nie mieścimy, aż tylu nas jest!) do 
Kołobrzegu, gdzie jednak nie zagościliśmy długo, 
ponieważ zaraz wyruszyliśmy dalej do Ustronia 
Morskiego. Tym razem już nie autokarem, ale na 
własnych nogach i to bosych, bo szliśmy brzegiem 
morza. Po drodze nie obyło się od przerwy na 
kąpiel w Bałtyku. Późnym popołudniem dotarliśmy 
na miejsce gdzie baardzo głodni zjedliśmy obiado-
kolację, rozbiliśmy namioty na polu namiotowym i 
dość szybko poszliśmy spać. Następny dzień okazał 
się całkiem podobny do poprzedniego, ale tym 
razem naszym celem było Mielno. Tak jak 
poprzedniego dnia nie zaniechaliśmy kąpieli, ale 
także wspólnych zdjęć i zabaw. Ostatniego dnia 
postanowiliśmy odpocząć i poszliśmy poleżeć na 
plaży, ostatni raz zażyć kąpieli w słonej wodzie, a 
następnie w czasie wolnym podbijaliśmy 
miejscowe jadłodajnie i sklepy z pamiątkami. Po 
powrocie, zdaliśmy zobie sprawę że nasze 
wakacje w lesie powoli dobiegają końca. Nie 
pozostało nam nic innego jak poświęcenie jeszcze 
jednego dnia dla samych drużyn (ale to 

pozostawmy w tejemnicy każdej drużyny…) oraz 
na wyczekiwany przez wszystkich Bieg Harcerski 
(wyniki już wkrótce!). Tak dobręliśmy do dnia… 
rozwałki! Oczywiście nie uniknęliśmy zwinięcia 
kilku mokrych namiotów, ale w poniedziałek rano 
zmęczeni z wyczekiwaniem na domowy prysznic i 
własne łóżko zapakowaliśmy się do autokarów i 
ruszyliśmy w drogę powrotną do Poznania!

Na podsumowanie wrto przytoczyć k i lka  
wspomnień naszych harcerzy i harcerek:

„Na tegorocznym obozie podobały mi się  zajęcia 
szczepu (gra w siatkówke plażową balonami oraz 
p o d c h o d z e n i e ) o r a z j e z i o ro ,  n a d k t ó r y m 
stacjonowaliśmy. Jednak myślę, że najfajniejszą rzeczą, 
która z resztą jest na każdym obozie, jest to, że spędzamy 
ze swoimi przyjaciółmi całe 3 tygodnie, poznajemy 
nowych ludzi i czujemy się jak wielka rodzina.„ 
-dh Kamila Melka DŻ ”Więź”

„Było mega spoko, na pewno jadę na następny.” 
-dh Jakub Ciemięga MDSH „Formoza”

„Jedzenie było spoko, szkoda że tyle padało, ale i tak 
najlepsze były oganiska, bo mają TEN klimat. W 
przyszłym roku musze zostać na całym obozie.” 
-dh Karolina Konopka ŻDSH „Ster
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Odwiedziny na obozie (fot. J. Sowiński)
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„Błękitna” na dużej fali (fot. S. Borowski)



Obóz „Stepowych 

Orłów”

Aleksander Udoczkin

26 lipca 2012 odbył sie kolejny, 17 obóz harcerski 

na terytorium Kazachstanu. Pamiętam jak jeden z 

instruktorów z Polski, będąc u nas powiedział:  

„ będziemy przyjeżdżać dopóki sami nie będziecie 

w stanie organizować  obóz harcerski ” . Nie 

powiem, że nie potrzebujemy już doświadczonych 

instruktorów, jednak udało nam się, od 2005 roku, 

samodzielnie organizować  obozy harcerskie. 

Organizować je tak, jak nauczyli nas Ci, którzy 

zapalili w nas chęć, iskierkę harcerskiego ducha, 

miłość do dalekiej Ojczyzny, rozumienie Służby. 

Co rok przychodzi ta chwila, kiedy zabieramy 

swoje rzeczy, swój mundur, i wybieramy się do 

lasu. I w tym roku harcerze ze Szczepu „Stepowe 

Orły” z Kazachstanu, z radością pojechali na obóz, 

by cieszyć przyrodą i codziennym życiem z 

przyjaciółmi pod wspólnym dachem namiotu, 

„naładować swoje akumulatory”, by kontynuować 

po wakacjach działanie w drużynach. Do lasu 

przyjechało 35 harcerzy i harcerek, z drużyn: 

„Śpiewające” (dziewczyny), „Sokoły” (chłopacy) i 

„Dążący wzwyż” (wędrownicy). 

Rycerstwo - styl, który w tym roku wybrała Rada 

Szczepu, miał przypomnieć harcerzom o znanych 

rycerzach, którzy nadal są dla nas wzorem 

szlachetności. Wśród przykładów można wymienić 

takie postacie,  jak Zawisza Czarny, św. Jerzy, król 

Artur czy Roland. Nie zapomnieliśmy tównież o 

rycerskim kodeksie honorowym, który w naszych 

czasach okazałby się zapewne bardzo przydatny. 

Chcieliśmy wyjaśnić co znaczą dla nas słowa 

„Harcerz postępuje po rycersku” i jak realizujemy 

je w codziennym życiu. Staraliśmy się utrzymać 

nastrój epoki z pomocą dekoracji, stylowych grier, 

gawęd, a także kostiumów, które zastępy musiały 

przygotować przed obozem: harcerze - zbroje z 

mieczami i łukami,  harcerki -  ładne sukienki. 

Wszystko to składało się na ciekawą i tajemniczą 

atmosferę.  Obóz zaczęliśmy od festiwalu, czyli 

scenek zastępów. Ognisko nie obyło się bez 

wspólnego śmiechu, ale nie abrakło powagi. 

Komenda stanęła przed trudnym zadaniem 

ocenienia przygotowanych pokazów. Widać było że 

zastępy poświeciły dużo czasu na to , by ich 

przedstawienia były jak najlepsze. W kolejnych 

dniach obozu, codziennie odbywały się ciekawe 

zajęcia, między innymi Olimpiada, Wyga obozowa 

z przygotowaniem kurczaka na ognisku i 
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strzelaniem z łuku do ptaka zrobionego z balonów, 

bitwa na miecze, w której z chęcią uczestniczyły 

także dziewczyny oraz biegi: harcerski i na 

orientację. Oprócz licznych rywalizacji, nie obyło 

się bez gier  nocnych, takich jak zdobywanie 

świętego Graala, i polowanie na leśnego stwora - 

Nezgula. Wieczorne śpiewanie przy ogniskach i 

kręgi kończące kolejne dzini, dawały dużo 

pozytywnych emocji i radości, nawet kiedy 

zdarzały się nieprzewidziane, trudne obozowe 

albo życiowe sytuacje.  

W ostatnią noc, w noc kiedy nasi harcerze 

przeżywają te piękne chwile najintensywniej, 

przyszedł czas, by kolejna harcerka złożyła swoje 

Przyrzeczenie harcerskie. Łzy w jej oczach 

podkreśliły wagę tego wzruszającego wydarzenia. 

Jest jeszcze ogień w sercach tej młodzieży. Jest 

jeszcze nadzieja na przyszłość harcerstwa w 

Kazachstanie. Nawet słowa byłych harcerzy, teraz 

gości na obozie,  o tym że chętnie by zostali z 

nami, albo prośba rodziców na obóz dla nich, i łzy 

przed wyjazdem do domu podkreślają, że 

harcerstwo ma w sobie coś niesamowitego, co 

łączy nas, kształci, wychowuje, daje nam radość 

isilę na budowę szczęśliwego życia. Dzięki ludziom 

dobrej woli, rodzicom, naszym sponsorom - 

harcerzom z Kalifornii, naszym instruktorom - 

założycielom i tym którzy wspierają nas swoim 

słowem, przykładem, doświadczeniem; dzięki 

Bogu, że jesteśmy. Czuwaj!
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Królewsko - Cesarski 

Geocaching

Aleksander Dominiczak
Kto kojarzy niebieską gwiazdkę? Chyba już każdy 
poznaniak i nie tylko. Chciałem napisać kilka słów 
o geocachingu, a tu okazuje się że nasze miasto 
właśnie prowadzi akcje związaną z geocachingiem 
i Traktem Królewsko-Cesarsk im.  Żeby 
uporządkować ten bałagan najpierw opowiem o 
trakcie, później o zabawie, a o geocachingu w 
ogóle może innym razem.

Trakt Królewsko - Cesarski jest „zintegrowanym 
narodowym produktem turystycznym” stworzonym 
w związku z Narodową Strategią Rozwoju Kultury 
na lata 2004-2013. Brzmi trochę strasznie, ale tak 
naprawdę to nic złego. Tak po ludzku chodzi o to 
że k t o ś p o s t a n o w i ł d a ć p i e n i ąd z e n a 
wypromowanie Polski za granicą i Poznańskie 
zabytki mają się stać naszą Złotą Uliczką, Wenecją 
czy innym tego typu symbolem. Oceniał wyboru 
nie będę, ale cieszę się że takie inicjatywy się 
odbywają. 

Poznań jest drugim miastem które zrealizowało 
swój projekt w ramach strategii i jest to powód do 
dumy. Nazwa traktu odwołuje się do historii 
miasta i jego zabytków. Dzięki powstaniu traktu i 
zajmującej się nim instytucji powstało wiele 
folderów promocyjnych, odbyło się wiele spotkań 
z historią, architekturą, kulturą i tradycją. 
Dokonano opisu i oznakowania linii tramwajowej 
nr 17, na przystankach są wskazówki co warto 
zobaczyć.  Jeszcze nieskończonym elementem 
projektu, ale strasznie ważnym, jest budowane 
nad brzegiem Warty ICHOT (nie mylić z 
chichot :P). Będzie to, rozwijając skrót, 
Interaktywne Centrum Historii Ostrowa Tumskiego. 

Autorzy Traktu mówią o jego 4 wymiarach, więc 
żeby go trochę przybliżyć opowiem i nich. 

Wartość Poznania w historii została zaznaczona 
nawet przez Jana Pawła II który powiedział „W 
Poznaniu zaczęła się Polska…”, oczywiście nie w 
sensie konkurowania z Gnieznem czy Ostrowem 

Lednickim, ale ze względu na pełnione funkcje 
sakralne i świeckie. Dlatego też pierwszym 
wymiarem Traktu jest wymiar historyczny. 
Odwołuje się on przede wszystkim do początków 
państwowości, czasów Mieszka i Chrobrego, ale 
również do okresu pozytywizmu oraz do 
Poznańskiego Czerwca.

Równie ważny okazuje s ię być wymiar 
architektoniczny. Faktycznie Poznań ma w tym 
zakresie co pokazać, chociaż mieszkańcom miasta 
trochę trudniej to dostrzec. Perłami architektury 
Poznania są: pamiętająca początki państwa 
katedra, renesansowy ratusz który jest jednym z 
najpiękniejszych w środkowej Europie, barokowa 
fara. Zabytków architektury jest wiele ale i dzisiaj 
w Poznaniu powstają warte uwagi obiekty, jak 
Stary Browar, czy pobliskie wieżowce tworzące 
nowoczesne „city”. Ponadto w poznaniu pozostało 
wiele elementów XIX- wiecznego pierścienia 
fortyfikacji twierdzy pruskiej, tzw."Festung 
Posen", będącej trzecią co do wielkości fortecą 
Europy (po Verdun i Koblencji).

Walory artystyczne traktu podkreślają uznane 
teatry te repertuarowe jak i offowe, galerie sztuki 
współczesnej, unikatowe Muzeum Instrumentów 
Muzycznych, konkursy skrzypcowe, lutnicze, znane 
na świecie chóry, oraz Międzynarodowy Festiwal 
Malta.

Ostatnim wymiarem, szczególnie ważnym dla 
wielkopolan, jest wymiar tradycji wielkopolskich. 
Odnosi się on do historii i kultury regionu, i poza 
gwarą i jedzeniem wiąże się również z lokalnymi 
świętami.

Stowarzyszenie odpowiedzialne za to wszystko 
aktywnie promuje turystykę krajoznawczą 
wykorzystując do tego rozmaite środki. Dwoma 
n a j św i e ż s z y m i z a b a w a m i p r z e z n i c h 
proponowanymi są Gra Miejska Bractwo 
Odkrywców oraz Geocaching. Szczegółowe 
informacje na temat obu zabaw można znaleźć na 
stronie poznan.pl/trakt.

Gra miejska Bractwo Odkrywców rozpoczyna się 
pod Katedrą skąd podążając za wskazówkami z 
karty startowej, też dostępnej na stronie, 
zdobywa się kolejne słowa klucze potrzebne do 
rozwiązania zadania. Po wszystkim również w 
Internecie należy podać hasło i można wziąć 
udział w losowaniu nagród.
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Bardzo fajną zabawą jest również Geocaching 
przygotowany przez Trakt, chociaż pewnie nie 
zadowoli zaawansowanych cacherów, ale dla 
wszystkich którzy dopiero chcą spróbować swoich 
sił jest świetną okazją żeby przełamać pierwsze 

lody. Oczywiście znalezienie skrzynki finałowej 
wiąże się z otrzymaniem upominka. Szczerze 
zachęcam do zabawy, można próbować swoich sił 
samemu lub z przyjaciółmi.

Józef Piłsudski odbiera defiladę wojsk wielkopolskich. Zamek Cesarski, październik 1919
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Nenia - 

Irena Bobowska

Katarzyna Wojewoda
Życie Ireny Bobowskiej nie było łatwe. „Nenia” 
urodziła się na początku dwudziestolecia 
międzywojennego i w wieku dwóch lat przeszła 
chorobę Heinego-Medina, atakującą rdzeń 
kręgowy. Choroba sprawiła, że nasza patronka 
resztę życia spędziła na wózku inwalidzkim.

Mogłoby się wydawać, że kaleki człowiek jest 
skazany na gorsze życie. Takie myślenie jest 
błędne, a Nenia jest na to dobrym dowodem. 
Skończyła jedno z najbardziej prestiżowych w 
tamtych czasach liceów – „Dąbrówkę”, zakładała 
stowarzyszenia literackie. Potem zaczęła się 
wojna i właśnie wtedy miała najwięcej okazji by 
pokazać swoją siłę. Latem 1939 roku zgłosiła się 
jako ochotniczka do „żywych torped”. Byli to 
ludzie prowadzący szczególnie ryzykowne akcje, 
często mające charakter  samobójczy. Osobiście 
tego epizodu nie rozumiem. Przecież nadawała się 
do wielu mniej „ostatecznych” działań.

Już w pierwszych tygodniach wojny zaczęła 
działać w konspiracji. Była naczelną redakcji 
pisma „Pobudka”, zajmowała się też pisaniem, 
powielaniem i rozprowadzaniem artykułów. Nie 
skończyło się to dla niej najlepiej. Wraz ze 
znajomymi z „Pobudki” została aresztowana przez 
Niemców i więziona w Forcie VII. Potem 
przeniesiono ją do Wronek, a na koniec do Berlina. 
Tam stanęła przed sądem wojskowym. Podczas 
rozprawy pozwolono jej na dłuższą wypowiedź. 
Jej mowa trwała pół godziny i nie zawierała ani 
jednego słowa usprawiedliwienia, czy prośby o 
łaskę. Mówiła o zaborach, germanizacji i o tym, 
jak okrutna jest wojna. Wypowiedziała wtedy 
słynne słowa:   "dziś wy mnie sądzicie, ale was 
będzie sądził ktoś wyższy". Otrzymała oczywiście 
wyrok śmierci. Pozostawiła po sobie więzienne 
wiersze, a także wiele rysunków. Wszystkie 
nacechowane były wyrazami wspaniałości życia i 
pokazywały jej wewnętrzną siłę.

Irena Bobowska jest patronką nie tylko Więzi, ale 
również trzech innych drużyn: 344 Krakowskiej 

Drużyny Harcerek  „Altowianie”, 74 Poznańskiej 
Drużyny Harcerzy starszych "Hardo", a także 1 
Poznańskiej Żeńskiej Drużyny Harcerskiej 
"Koniczyny " . N iedawno, 9 paźdz iern ika 
s k r z y żowan i e u l i c Pr z yby s zewsk i e go i 
Dąbrowskiego zostało nazwane jej imieniem.

Polecam poczytanie o „Neni”, bo warto pamiętać 
o ludziach takich jak ona.

~ ~ ~

Bo ja się uczę największej sztuki życia: 

Uśmiechać się zawsze i wszędzie 
I bez rozpaczy znosić bóle, 

I nie żałować tego co przeszło, 
I nie bać się tego co będzie! 

Poznałam smak głodu 
I bezsennych nocy (to było dawno) 

I wiem jak kłuje zimno 
Gdy w kłębek chciałbyś skulony, 
I wiem co znaczy lać łzy niemocy 

W niejeden dzień jasny, 
Niejedną noc ciemną 

I nauczyłam się popędzać myślami 
Czas, co bezlitośnie lubi się dłużyć. 

I wiem jak ciężko trzeba walczyć 
z sobą, 

Aby nie upaść i nie dać się znużyć 
Nie kończącą zda się drogą.

~ ~ ~

Wiersz napisany przez Irenę Bobowską podczas  pobytu 
w więzieniu we Wronkach. Został ukryty w bucie,  w a 
następnie wyniesiony przez krewną Nenii, zwolnioną z 
tego samego więzienia po odbyciu wyroku.
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Znane bajki dla 

małych i dużych?

Beata Dudek
Zastanawialiście się kiedyś co mają w sobie znane 
bajki, że tak często są przywoływane? Morał – 
wiadomo. Każda bajka ma morał, który czyni z 
opowieści wartość edukacyjną. Czasem uczy 
dzieci że nie warto kłamać bo prawda wyjdzie 
zawsze na jaw. Innym razem (chyba najczęściej), 
że dobre czyny do nas wrócą*. Te najbardziej 
znane opowieści z dzieciństwa mogą kryć w sobie 
jednak coś więcej. To „więcej” w swojej książce 
odkrywają przed nami Katarzyna Mi l ler 
(psychoterapeutka) oraz Tatiana Cichocka 
(dziennikarka). 

Ich pierwsze rozmowy na temat bajek takich jak 
„Kopciuszek”, „Brzydkie Kaczątko” czy „Czerwony 
Kapturek” można było przeczytać na łamach 
miesięcznika „Zwierciadło”. Zajmowały się one w 
nich podtekstami w dobrze znanych nam 
historiach. Można powiedzieć, że rozbierają je na 
czynniki pierwsze. I tak np. Czy ktoś zauważył, że 
Andersen pisze o brzydkim kaczątku jak o chłopcu? 
Albo że bajka „Al i Baba i czterdziestu 
rozbójników” potwierdza stwierdzenie, że za 
każdym sukcesem mężczyzny stoi kobieta? 

Autorki bardzo często w trakcie tych rozmów 
odnajdują znaczenia, które nie przyszłyby nam do 
głowy przy zwykłym przeczytaniu danej bajki. 
Zazwyczaj podchodzę bardzo sceptycznie do 
przemyśleń takich jak w tej książce. Mimo 
wszystko, czytając ją miałam wrażenie że to ma 
jakiś sens.

Jednym słowem: książka „Bajki rozebrane” to 
pewna propozycja nowoczesnej, dorosłej już 

interpretacji bardzo znanych bajek. Serdecznie ją 
polecam, chociażbym po to byście mogli 
stwierdzić że to brednie i wyciąganie na siłę z 
bajek „dorosłego” ich znaczenia. 

*http://bit.ly/dobrowraca
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LubimyCzytać.pl - 

kryptoreklama 

czytelnictwa

Aleksander Dominiczak
Wydawać by się mogło, że w dzisiejszych czasach 
edukacja odniosła wielki sukces. Analfabetyzm, 
przynajmniej ten pierwotny - dotyczący ludzi, 
którzy nigdy nie nauczyli się czytać, został 
praktycznie wyeliminowany. Jedynie wśród osób 
niesłyszących jest to wciąż problemem. Innym 
aspektem jest analfabetyzm wtórny, wynikający z 
braku praktyki czytelniczej, ale ten temat ciężko 
badać, ponieważ ludzie nie chcą się przyznawać 
do niskiej kultury, a możliwości dostępu do książek 
są różnorodne. 

Dość smutny wstęp, smutna też prawda. Wielu 
ludzi czyta mało, albo prawie wcale. Każdy 
znajduje też odpowiednie wytłumaczenie dla 
siebie, bo dla siebie potrafimy być bardzo 
wyrozumiali. Wielu to pewnie beznadziejne 
przypadki,  które i tak nie wezmą się za ten 
artykuł, ale dosyć malkontenctwa.

Możliwości dla chcących czytać jest coraz więcej. 
Coraz większą popularność zdobywają e-booki. 
Czytanie „na kalkulatorze” zyskuje wielu 
zwolenników, a tak naprawdę większość 
elektronicznych gadżetów posiada funkcję e-
czytnika: tablety, smartphony, net- i note-booki, 
czy przeznaczone głównie do czytania e-readery. 
Zwolennicy mówią, że nie trzeba martwić się 
zagniecionymi rogami i można mieć przy sobie 
mnóstwo książek na raz. Niezależnie jednak od 
tego, w który sposób czytamy mamy ku temu 
mnóstwo okazji. Czytać można podczas nudnego 
wyk ładu, jazdy tramwajem, czekając na 
spóźnialskich, a to tylko niektóre przykłady. 
Zdobycie książek również nie stanowi większego 
problemu, w końcu czasy kiedy to mnisi 
przepisywali opasłe tomiska, często z niewielką 
wydajnością, już dawno należą do przeszłości. 
Książki można kupować bez wychodzenia z domu, 
te elektroniczne jak i papierowe. W tej kwestii 
nie ma problemu z rozmiarem czy kolorem, więc 
wybór  z własnego pokoju nie przysparza 
specjalnych problemów. Niestety książki są drogie, 
szczególnie gdy czyta się dużo. Wielu ludzi miało 
nadzieję, że książki elektroniczne będą znacznie 

tańsze od tych tradycyjnych, bo nie wymagają 
produkcji, transportu, sieci księgarni i innych 
kosztownych elementów łańcucha łączącego 
autora z czytelnikiem. Niestety większość e-
booków pozostaje droga i tylko niektórzy 
sprzedawcy oferują naprawdę dobre książki w 
naprawdę dobrych cenach. No ale przecież 
zawsze są jeszcze biblioteki, czytelnie, czy 
znajomi :). Warto oderwać się od komputera i 
poczytać, choćby książkę na podstawie której 
powstał ostatnio widziany film, historyczną czy 
totalnie nie z tego świata. Można? No właśnie.

Chcemy czy n ie, jesteśmy e lementami 
społeczeństwa. Świetnym tego odzwierciedleniem 
są portale społecznościowe. Zdania na ich temat 
są podzielone, ale korzysta prawie każdy. Nie 
jestem zapalonym zwolennikiem facebooków itp., 
ale doceniam korzyści płynące z korzystania z 
nich. Jakiś już czas temu na spacerze 
pomyślałem, że fajnie byłoby mieć takie miejsce 
w Internecie, w którym można by podzielić się ze 
znajomymi tym co się czyta i czytało. Taką 
biblioteczkę. Jak wróciłem ze spaceru to 
opowiedziałem o moim pomyśle rodzicom, no i 
nie zgadniecie - okazało się, że coś takiego nie 
dość że istnieje, to jeszcze moja Mama z tego 
korzysta. 

Teraz już wiem nawet, że jest kilka takich 
portali, ale lubimyczytać.pl najbardziej przypadł 
mi do gustu. Jak to w portalu społecznościowym 
ma się tam znajomych. Można podejrzeć jakie oni 
mają książki, jakie przeczytali, jakie chcą 
przeczytać, a nawet jakie chcą dostać w 
prezencie :) - oczywiście jeśli sami jakieś tam 
dodadzą. Książek w biblioteczce jest mnóstwo, na 
razie znalazłem wszystkie, których szukałem. 
Ponadto kiedy przeczyta się ponad 40 książek to 
strona na podstawie naszej historii zaproponuje 
nam mogące nas zainteresować tytuły. 

Polecam bo mam tylko jednego znajomego :P.
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Akrobacja 

szybowcowa

Wojciech Jankowski
W ś r ód dy scyp l i n l o tn i c twa spo r towego 
wykonywanych na szybowcach możemy wyróżnić 3 
konkurencje. Przeloty, wyścigi oraz akrobacja. O 
ile pierwsze dwie dyscypliny szybownictwa są do 
siebie podobne, to akrobacja jest zupełnie 
odmienna. I to właśnie o niej będzie ten artykuł. 

Akrobacja szybowcowa opiera się na trzech tzw. 
p r o g r a m a c h ; o b o w i ą z k o w y m z n a n y m , 
obowiązkowym nieznanym (pilot poznaje go tuż 
przed lotem), oraz dowolnym. Program jest to 
sekwencja figur akrobatycznych wykonywanych 
przez pilota podczas lotu.  

Podczas zawodów pilot wykonuje takie figury 
akrobatyczne jak beczki, pętle, przewroty, 
wywroty szybkie, korkociągi, ósemki czy spirale. 
Punktacja jest dokonywana przez sędziów na 
podstawie dokładności wykonania figur.

No dobra, ale jak jest możliwe wykonywanie 
akrobacji szybowcem?
Szybow iec żeby wykonać j a ką ś f i gu rę 
akrobatyczną potrzebuje prędkości. Żeby jej 
nabrać szybowiec nurkuje, a więc kosztem 
wysokości nabiera prędkości. W przypadku gdy 
szybowiec nie będzie miał wystarczającej 
prędkości, może on stracić sterowność. Dlatego w 
akrobacj i szybowcowej tak ważne jest 
kontrolowanie prędkości oraz wysokości. 

Lot akrobacyjny
Taki lot zaczyna się od wyholowania szybowca na 
wysokość 1200m. Następnie pilot wykonuje 
poszczególne figury akrobacyjne zgodnie z 
zaplanowanym programem. Warto dodać iż 

podczas wykonywania podniebnych ewolucji na 
pilota działają znaczne przeciążenia (+7/-6 g), a 
prędkość maszyny zmienia się od 0 do ponad 
300km/h. 

O figurach słów parę
Beczka – szybowiec lecąc prosto obraca się o 360 
° w osi podłużnej szybowca.
Pętla –polega do wykonaniu okręgu w płaszczyźnie 
pionowej.
Korkociąg – jest to autorotacyjne opadanie 
szybowca ciasną spiralą. Każdy pilot szybowcowy 
uczy się wyprowadzać szybowiec z korkociągu 
podczas szkolenia podstawowego.
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Świeca – Polega na wykonaniu ostrego wznoszenia 
w pozycji pionowej.
Ranwers  - Polega na wykonaniu obrotu wokół 
końcówki skrzydła w locie wznoszącym o 180°

Szybowce akrobacyjne 
W  Mistrzostwach Świata w akrobacji szybowcowej 
w 2012 wszyscy piloci startowali na trzech typach 
szybowców; MDM-1 Fox, S-1 Swift lub Allstar 
SZD-59 Acro. Warto zauważyć iż są to polskie 
konstrukcje. 

Polscy Piloci
Polscy piloci od wielu lat są jednymi z najlepszych 
pilotów akrobacyjnych na świecie. Dowodzą tego 
regularnie wygrywając mistrzostwa świata. Oto 
parę osobowości wartych poznania:

Jerzy Makula
7-krotny indywidualny mistrz świata w akrobacji 
szybowcowej.
4-krotny srebrny medalista Mistrzostw Świata w 
akrobacji szybowcowej.
8-krotny mistrz świata w drużynie.
3-krotny indywidualny mistrz Europy.
Za swoje osiągnięcia otrzymał Medal Stulecia FAI.
Na szybowcach wylatał ponad 2900h.

Maciej Pospieszyński
Tegoroczny indywidualny mistrz świata w 
akrobacji szybowcowej.
Wielokrotny medalista Mistrzostw Polski Juniorów.
Mistrz świata w drużynie w 2011r.
W powietrzu spędził ponad700h.

Małgorzata Margańska 
Czołowa polska zawodniczka.
Medalistka mistrzostw świata.
Jedna z nielicznych kobiet w świecie uprawiająca 
wyczynową akrobację.
Córka konstruktora lotniczego - Edwarda 
Margańskiego.
Na szybowcach wylatała ponad 600h.

~ ~ ~
I'm not going

To be an boeing!
I just wanna fly
Over the sky!
Like a hawk

without a squawk!
~ ~ ~

Wojciech Jankowski
Poznań, grudzień 2012
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Cichociemni w 

Biesczadach

Maciej Gilski

Zdjęcia - Wojciech Jankowski

Ranek, 16.08.2012 r. , Środa Wielkopolska.  
Czwórka przyjaciół pożegnała się, aby spotkać się 
ponownie w oddalonych o prawie 700 kilometrów 
Ustrzykach Dolnych. Dotarcie tam zajęło im 
dwadzieścia cztery godziny.

Tak właśnie rozpoczęła się nasza przygoda w 
Bieszczadach. Jak tam dostarliśmy? Najlepszym na 
świecie środkiem transportu - autostopem, 
oczywiście. Gdy spotkaliśmy się na miejscu, 
wszyscy byli wyczerpani długą podróżą. Niektórzy 
mieli szczęście i przebyli całą drogę za darmo, 
inni zaś musieli trochę dopłacić. Po śniadaniu i 
odrobinie odpoczynku wyruszyliśmy na szlak.

Już pierwszego dnia weszliśmy na Tarnicę i Halicz 
- dwa najwyższe szczyty w Bieszczadach. Tej nocy 
spaliśmy w parku narodowym, więc mieliśmy 
trochę stracha, zwłaszcza, że wcześniej 
przeżyliśmy małą przygodę ze strażą 
graniczną.Rankiem 18 sierpnia wyruszyliśmy do 
miejscowości Wołosate, skąd kierowaliśmy się na 
Bukowe Berdo. Tej nocy udało nam się spać poza 
parkiem. 

Trzeciego ranka wyruszyliśmy na połoniny. 
Wstąpiliśmy podczas marszu do dwóch schronisk: 
Koliba i Chatka Puchatka. Na noc rozbiliśmy się u 
podnóża Smerku.

Czwartego dnia przebyliśmy najmniejszą 
odległość z całej wyprawy. Po raz pierwszy 
spaliśmy na samym szczycie - było to Jasło. Nie 
było to planowane, ale kiedy zatrzymaliśmy sie na 
obiad, tak nam się to miejsce spodobało, że 
zostaliśmy na noc. Było tam mnóstwo jagód oraz 
wspaniałe widoki. Zaraz po zapadnięciu mroku 
zaczęło padać. Były to pierwsze krople deszczu od 
początku naszej wyprawy.
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Następnego dnia zeszliśmy do Cisnej, gdzie 
podjęliśmy decyzję pójścia nad Jezioro Solińskie 
pieszo. Był to 20 kilometrowy odcinek rozgrzanego 
asfaltu. Przejście było trudne, ponieważ przez 
większość drogi nie mieliśmy wody zdatnej do 
picia. Po przybyciu do Wołkowyi, rozbiliśmy 
namiot nad jeziorem i poszliśmy się wykąpać. 

Wiadomo - wykąpani łatwiej złapią stopa! 
Następnego ranka obudziliśmy się o 5 nad ranem, 
spakowaliśmy nasz dobytek, ubraliśmy mundury i 
wyruszyliśmy w drogę powrotną do Poznania. 
Dobę później dotarliśmy do domu.
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Nasza trasa w górach: 
1 Ustrzyki Górne (650 m) -> Przełęcz Siodło (1276 m)
2 Przełęcz Siodło (1276 m) -> Tarnica (1346 m)
3 Tarnica (1346 m) -> Przełęcz Siodło (1276 m)
4 Przełęcz Siodło (1276 m) -> Przełęcz Goprowska (Prz.
1160 m)
5 Przełęcz Goprowska (Prz.1160 m) (1160 m) -> Halicz 
(1333 m)
6 Halicz (1333 m) -> Przełęcz Bukowska (1107 m)
7 Przełęcz Bukowska (1107 m) -> Wołosate (750 m)
8 Wołosate (750 m) -> Przełęcz Siodło (1276 m)
9 Przełęcz Siodło (1276 m) -> Przełęcz Goprowska (Prz.
1160 m)
10 Przełęcz Goprowska (Prz.1160 m) (1160 m) -> 
Bukowe Berdo (1201 m)
11 Bukowe Berdo (1201 m) -> Pszczeliny (Widełki) (590 
m)
12 Pszczeliny (Widełki) (590 m) -> Magura 
Stuposiańska(974 m)
13 Magura Stuposiańska (974 m) -> Przełęcz Przysłup 
Caryński (980 m)
15 Połonina Caryńska (1239 m) -> Brzegi Górne (740 m)
16 Brzegi Górne (740 m) -> Schronisko na Połoninie 
Wetlińskiej (1228 m)
17 Schronisko PTTK na Połoninie Wetlińskiej (1228 m) -> 
Przełęcz M.Orłowicza (1099 m)
18 Przełęcz M.Orłowicza (1099 m) -> Smerek (Smerek 
Wieś) (600 m)
19 Smerek (Smerek Wieś) (600 m) -> Okrąglik (1101 m)
20 Okrąglik (1101 m) -> Jasło (1153 m)
21 Jasło (1153 m) -> Rożki (801 m)
22 Rożki (801 m) -> Cisna (560 m)

Razem:
29.35h trasy
70.8 km po górach
4022 m podejść
4153 m zejść

~ ~ ~
Sponad gór, zamglony szczyt,
Spogląda na nas, to już świt,
Słońce ogrzewa namiot nasz,

Wyruszasz w wędrówkę w gęsty las,
A gdy wyjdziesz spośród drzew,
Poczujesz wnet wolności zew

~ ~ ~

Wojciech Jankowski
Poznań, grudzień 2012
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Mikroekspresje

Jan Sowiński
Legenda głosi, że w trakcie oglądania w 
zwolnionym tempie wywiadu z pogrążoną w 
depresji Louise Mason, 40-letnią pacjentką 
szpitala psychiatrycznego, Paul Ekman odkrył 
niesamowite zjawisko. Kobieta w rozmowie z 
lekarzami, próbowała przekonać ich, że jej 
depresja minęła i może wyjść z psychiatryka. 
Wyglądała na naprawdę szczęśliwą, jednak 
dopiero gdy Ekman zwolnił tempo nagrania, przez 
ułamek sekundy na jej twarzy było widać grymas 
ogromnego bólu i smutku. To zjawisko nazwane 
przez niego zostało „mikroekspresją”

Trudno tak naprawdę wskazać na odkrywcę tego 
zjawiska, jednak to właśnie Paul Ekman zbadał je 
najgłębiej. Mikroeskpresja to trwająca ułamek 
sekundy, pełna ekspresja mimiczna przeżywanej w 
danej chwili emocji. Mikroekspresji nie da się 
kontrolować, zachodzi bez naszej ingerencji.

Profesor  Ekman przez długi czas był sceptykiem co 
do tego zjawiska – uważał, że wyrazy twarzy, jakie 
przybieramy, są uwarunkowane kulturowo, a 

zjawisko po prostu nie jest uniwersalne. Jednak 
podjął się badań nad tym zagadnieniem. Przez 30 
lat obserwował zarówno odciętych od świata 
zewnętrznego indian w Ameryce łacińskiej, jak i 
ludzi w USA, Izraelu czy Związku Radzieckim. 
Skupiając się głównie na kontakcie wzrokowym, 
ekspresji mimicznej i gestach rąk, odkrył pewną 
grupę uniwersalnych emocji, wspólnych dla ludzi 
z całego świata – nawet tych, odciętych od innych 
kultur. W ten sposób opublikowa ł l i stę 
podstawowych emocj i , k tórych mimikę 
dziedziczymy genetycznie, te emocje to: gniew, 
pogarda, wstręt, strach, radość, smutek i 
zdziwnienie.

Mimo bardzo krótkiego czasu trwania tych 
ekspresji, można nauczyć się je dostrzegać na 
twarzach innych ludzi. Profesor Ekman poza 
napisaniem książki pod wiele mówiącym tytułem 
„kłamstwo i jego wykrywanie w biznesie polityce 
i małżeństwie”, stworzył program szkoleniowy 
„METT”, do nauki wykrywania tych emocji. 

Pierwszy raz z tematem mikroekspresji zetknąłem 
się oglądając amerykański serial „Lie to me”. 
Postać g łównego bohatera jest n iejako 
wzorowana na Paulu Ekmanie, i przenosi 
psychologię do kryminalnych zagadek. Serial 
oczywiście gorąco polecam. Mimo nie zawsze 
realistycznemu podejściu do tematu, wiele można 
się z niego nauczyć, a napięcia nie brakuje. 
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Bo zuchowaci są 

szaleni…

Dorota Goraj
Zuchy, zuchy, zuchy… znowu zuchy? Dlaczego w 
kółko o zuchach? Bo zuchy to, bo zuchy tamto i 
siamto… Dlaczego? Bo zuchowaci są szaleni!

Postanowiłam napisać po raz kolejny kilka słów o 
zuchach (po raz kolejny, ponieważ ostatnio nie 
mówię o niczym innym, więc pewnie wszyscy mają 
mnie już dość), ponieważ w październiku tego 
roku wzięłam udział w „Kursie Drużynowych 
Zuchowych” organizowanym przez Chorągiew 
Wielkopolską, a to, oprócz niesamowitych 
wspomnień, którymi chciałam się z Wami 
podzielić, natchnęło mnie do kilku przemyśleń. 

Pierwsza myśl jaka nasuwa się gdy słyszymy słowo 
„zuchy”? Krzyk, hałas, bieganie, zgubione rzeczy, 
infantylne zabawy, pląsy (?!!!), ból głowy 
opiekunów i zdarte gardła. Czy taka jest prawda? 
Zaskoczę Was… Tak! Ale z mojej perspektywy 
wszystko wygląda zupełnie inaczej (może poza 
dwoma ostatnimi). Zuchy to wulkan energii, który 
właściwie pokierowany może stać się napędem 
wodorowym. Jak tego dokonać? Pomijając 
wszystkie elementy metodyki zuchowej, których 
nauczyłam się na wspomnianym wcześniej kursie, 
a które naprawdę przydają się w pracy z gromadą, 
istnieje jeden, jedyny sprytny sposób… zdradzić 
go? 

Ja poznałam go na kursie, gdzie mogłam 
obserwować ok. 15-osobową grupę ludzi w wieku 
od 17 do uhuhu! może lepiej się nie przyznawać? 
którzy przez cały dzień potrafili biegać, skakać, 
śmiać się, opowiadać o Kopciuszku w kaloszach, 
organizować teatrzyk z naczyń kuchennych, a na 
końcu skomentować wszystko radosnym i 
przerysowanym „Aaaa mii i s ię wszystko 
podoobałooo…”. Wiecie już o co mi chodzi? 

Wchodząc w świat zuchów, trzeba stać się 
ponownie dzieckiem! Trzeba ponownie spróbować 
pomyśleć abstrakcyjnie i cieszyć się z ubabrania 
farbą po twarzy, trzeba dać z siebie tyle, żeby 
dzieci nie zorientowały się, że udajemy. Bo one to 
wiedzą i tak naprawdę czasem trudniej coś przed 
nimi ukryć, niż przed wędrownikami. Ja poznaję 
dobrą zbiórkę po tym, że jestem bardziej 
zmęczona od zuchów. Ale nie martwcie się, nawet 
nie wiecie ile to daje satysfakcji!

Patrząc na to wszystko myślę, że aby być 
zuchowatym, trzeba być po prostu szalonym! 

P.S. Oczywiście zapomniałam o najważniejszym! 
Aby być zuchowatym trzeba pląsać, bo impreza 
bez pląsu jest imprezą straconą! 
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