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Wiosna jest chyba moją ulubioną porą roku. Po
pierwsze i pewnie najważniejsze dzięki temu, że
przychodzi po zimie, której zwłaszcza od
powrotów z zimowisk mam absolutnie dość. Jest
super kiedy wcześnie robi się jasno i coraz później
ciemno. Pierwsze ciepłe i słoneczne dni zapewniają
świetny humor i wreszcie można spędzać dużo
czasu na świeżym powietrzu. A do tego co ważne
wiosna to przedsmak lata, przedsmak wakacji.
Jedna wiosna a tyle zmian.
My, w Błękitnej też będziemy mogli posmakować
co przynosi wiosna. Właśnie pod kierownictwem
druha Olszyny, zaczęły się zakrojone na szeroką
skalę wiosenne porządki i remont w magazynach i
komendzie. Już niedługo, przy pierwszych
cieplejszych dniach Wasze zbiórki zaczną odbywać
się poza szkołami, dostaniecie pierwsze informacje
o rajdach. Przedsmak obozu będziecie mogli czuć
na wszystkich biwakach, spływach czy górskich
wędrówkach.
Mam nadzieję, że Wasza tegoroczna wiosna będzie
bardzo udana, że dużo w tym czasie zrobicie, że na
słońcu naładujecie akumulatory, żeby w czasie
wakacji dać czadu na obozie, wędrownych i
wszystkich innych wymarzonych wyjazdach.

Wasza szczepowa
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Chojnik (fot. J. Sowiński)
Następny dzień zaczął się od wyjścia na wycieczkę
pieszą. Z powodu złych warunków pogodowych nie
odbyło się wyjście na stok. Celem wyprawy było
schronisko Pod Łabskim Szczytem. Z góry
rozpościerał się wspaniały widok na Karkonosze.
W schronisku zbiegiem okoliczności spotkaliśmy
pana Krzysztofa Skupniewicza - nauczyciela WF-u
w Marcinku. Po krótkim odpoczynku, ruszyliśmy
w drogę powrotną. W schronisku czekał już na nas
obiad, po którym odbyły się zajęcia i świeczniska
drużyn.

Zimowisko
„Błękitnej XIV”
Maciej Gilski
Nasza przygoda na tegorocznym zimowisku
rozpoczęła się 12 stycznia na Placu Mickiewicza.
Stamtąd, wyruszyliśmy autokarem do Michałowic
koło Szklarskiej Poręby. Warto wspomnieć tutaj o
helikopterze, którego zakupiliśmy po drodze, a
który służył nam przez kolejne dni zimowiska. Po
długich godzinach spędzonych w autokarze,
dotarliśmy do Złotego Widoku, naszego domu na
najbliższy tydzień. Szybko rozkwaterowaliśmy się i
po pysznym obiedzie przygotowanym przez
naszego kucharza (Sebastiana Styperka) i wyjściu
do kościoła, zastępy dostały czas na przygotowanie
się do scenek. Świecznisko ze scenkami miało
imitować przyjęcie powitalne dla pierwszych klas
Hogwartu. Niestety, żaden z zastępów nie wykazał
się zbytnią inwencją twórczą, więc sędziowie
zdecydowali, że nie będzie zwycięzcy.
Nasz Helikopter (fot. J. Sowiński)

Pełno śniegu w drodze na szczyt (fot. W. Jankowski)
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Następnego dnia, po wyjściu na stok lub
wycieczkę, uczestnicy zimowiska brali
udział w biegu harcerskim
stylizowanym na SUM-y (egzaminy
przeprowadzane w Hogwarcie), a po
kolacji wszyscy usiedli razem przy
świecznisku szczepu, które
przekształciło się później w nieofica.
Ostatniego schroniskowego dnia po
południu odbyły się zajęcia i świeczniska
drużyn.
Dzień wyjazdu na falę zaczął się bardzo
wcześnie. po spakowaniu całego
ekwipunku, wyruszyliśmy autokarem w
W drodze na Łabski Szczyt p o d r ó ż d o W a ł b r z y c h a , g d z i e
(fot. W. Jankowski) spędziliśmy kolejną noc. Po drodze
spotkała na jednak niespodzinka:
zatrzymaliśmy
się w Sztolniach
W trzeci dzień zimowiska oprócz wycieczki
Walimskich
w
Górach
Sowich.
Zwiedzanie było
wreszcie udało się wyjść na stok. Śniegu było
niezwykle ciekawe, wgłębiło nas w mroczne
sporo, ale oficjalnie otwarta była tylko trasa
sekrety Drugiej Wojny Światowej, o których
“Puchatek” (najłatwiejsza). Na szczęście wyciąg na
większość z nas nie miało pojęcia. Następnie, po
“Puchatku” nie był jedynym czynnym, więc można
krótkiej przejażdżce autokarem, odwiedziliśmy
było zjeżdżać ze wszystkich tras. Po powrocie do
także malowniczy zamek w Książu. Po udanej
schroniska odbyły się zajęcia pionów. Pion męski
wizycie, dojechaliśmy w końcu na nasze miejsce
miał zajęcia na dworze - odbyła się gra w capture
noclegowe - siedziby jednego z wałbrzyskich
the flag. Po świeczniskach pionów niektórzy poszli
hufców. Po ulokowaniu się i wyjściu na obiad,
spać, a niektórzy zostali na nieoficu, na którym
odbyło się ostatnie na zimowisku świecznisko
zostały wypróbowane nowe śpiewniki opracowane
szczepu. Po nim oczywiście był nieofic, na którym
przez Witka Zygarłowskiego.
część z nas siedziała do trzeciej nad ranem.
We wtorek były również dwie możliwości
spędzenia przedpołudnia - wycieczka lub stok.
Podczas zajęć szczepu odbył się turniej Quidditcha,
który zwyciężył Griﬃndor. Po kolacji odbył się bieg
na orientację “Nietoperek”. Trasa była bardzo
dobrze przygotowana i biegło się przyjemnie. Ten
tak zwany “orient” podzielony był na dwie trasy długą dla wędrowników i krótką dla harcerzy.
Nocne niebo nad Karkonoszoami jest jedną z tych
rzeczy, których na pewno długo nie zapomnimy.

Po wyjeździe z naszego miejsca noclegowego
następnego ranka czekała na nas kolejna
niespodzianka - park wodny we Wrocławiu. Było
tam mnóstwo różnorakich zjeżdżalni oraz wiele
rodzajów basenów. Jedna ze zjeżdżalni mierzyła
czas zjazdu, więc można było robić wyścigi. Po
wysuszeniu się i zjedzeniu obiadu w postaci
pierogów ruskich, ruszyliśmy bezpośrednio do
Poznania., gdzie wieczorem odebrali nas rodzice.

Panorama z Łabskiego Szczytu (fot. J. Sowiński)
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opowiadające sytuacje wynikające z bardzo
specyficznych uwarunkowań- taki jaki jest w tym
momencie. Opisuje świat, który jedną nogą stoi w
kulturze rdzennej, a drugą dotyka kolonialnej
rzeczywistości. Przyroda da Malgaszów jest
elementem kultury i takie też miejsce zajmuje w
książce.

Madagaskar
Aleksander Dominiczak
Cieszę się, że przeczytałem tą książkę tak
późno. Chociaż może to na pierwszy rzut oka
wydawać się niezrozumiałe, tak właśnie jest i w
mojej krótkiej recenzji spróbuję między innymi
wytłumaczyć dlaczego. Arkady Fiedler jest
jednym z najbardziej znanych polskich
podróżników, a jego książki były
tłumaczone na wiele języków, pisał
nie tyko o podróżach. Szczególne
miejsce zajmuje w Wielkopolsce ze
względu na fakt, że to właśnie w
Puszczykowie pod Poznaniem jest
jego Muzeum i zarazem Pracownia
Literacka. Jest to miejsce, które
sam odwiedziłem kilka razy i
dobrze wspominam. Myślę, że
nie muszę w takim wypadku
tłumaczyć dlaczego chciałem
przeczytać sztandarowy tytuł
Fiedlera.

Drugą podróż odbywamy trochę dzięki
ludziom pracującym nad wydaniem
ostatniej edycji Madagaskaru. Przypisy
i objaśnienia dają obraz Polski z
czasów ekspedycji, ale również tej z
czasów komunistycznych, ponieważ
książka Fiedlera była poddana cenzurze i
musiała zostać na nowo odkryta. Zmiany
były znaczne i wielokrotnie trudno było
rozsądzić co było zamysłem autora, a co
ingerencją cenzora. Wydawca w przypisach i
dodatkowych stronach śpieszył z
wyjaśnieniami swoich wyborów oraz
wyjaśnieniami tła historycznego.
Trzecia podróż nawiązuje trochę do pierwszej, ale
ją zawdzięczam, i tu z pełną odpowiedzialnością
piszę w pierwszej osobie, mieszkańcom wioski
Ambinanitelo. Jest to podróż do wnętrza siebie,
ponieważ poznajemy naprawdę pięknych ludzi,
ludzi których piękno wynika z wnętrza. Moją
uwagę szczególnie zwrócił ich sposób postrzegania
świata. Szczerze mówiąc nie umiem go oceniać, ale
czuję, że nabrałem dystansu do tego, co sam widzę.

Nie odkryję Ameryki, jeśli napiszę, że jest to
książka podróżnicza, jednak jej autor nie
przemierza tysięcy kilometrów, nie przedziera się
samotnie przez puszczę, większość opisanych
zdarzeń dzieje się w wiosce Ambinanitelo i jej
okolicy. Autor wraz z przyjacielem trafił tam badać
i opisywać zwierzęta i nie tylko. Czytając książkę
można mieć wrażenie, że jego wyprawa miała
również związek z planami zakupu przez Polskę od
Francji Madagaskaru, ówczesnej francuskiej
kolonii. Dodatkowo w fabule przewija się również
wątek poprzednika i rodaka Fiedlera,
Beniowskiego, który według opowieści miał przed
wieloma laty zjednoczyć malgaskie plemiona i
zostać królem. Fiedler opisuje życie wioski, sprawy
prozaiczne i trudne, codzienne i mistyczne, w
których znajduje się centrum, a niejednokrotnie
jest ich przyczyną.

Dodatkiem do wartościowej treści książki są
piękne zdjęcia zrobione przez autora, jej oprawa
graficzna jest bez zarzutu, a czytanie nie męczy i
sprawia przyjemność. Wydawnictwo Poznaj Świat
stanęło na wysokości zadania i zaoferowało
książkę nie tylko dobrze napisaną, ale również
dobrze wydaną - będzie się dobrze prezentować na
półce z książkami.
Uciekając od detali technicznych, ale ważnych,
trzeba powiedzieć, że autor pisząc tą książkę
osiągnął rzecz niewiarygodną i niedostępną
dzisiejszym podróżnikom, zatrzymał się w obcej
społeczności i spróbował stać się jej częścią, mógł
obserwować, doznawać, zrozumieć i z czasem stać
się częścią jej życia. Co więcej jego zapiski nie mają
charakteru dziennika, jaką funkcję często spełniają
blogi, jest to zbiór fajnie przemyślanych i
zebranych wspomnień. Książka, którą naprawdę
warto przeczytać i to nie jeden raz ;).

Książka ta to na swój specyficzny sposób podróż i
to potrójna.
Pierwsza z nich, co wydaje się być dość oczywiste,
odbywa się w sensie dosłownym. Poznajemy inny
świat i kulturę, nie całkiem dziki, ale bardzo
odmienny od naszego własnego. Fiedler trochę jak
fotograf zatrzymuje w swojej opowieści klisze
~5~
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Zawody szybowcowe

tworzenia nowych szybowców które by pozwoliły
dokonać takich czynów.

Wojciech Jankowski
(tekst i zdjęcia)

Dawniej szybowce budowane były z drewna, dziś
głównie z kompozytów. Wynalezienie tego
materiału dało konstruktorom ogromne
możliwości. Dzięki niemu nowoczesne szybowce są
w stanie latać dalej, szybciej i wyżej, niż

kiedykolwiek to sobie wyobrażano.

Rywalizacja towarzyszy ludzkości od zarania
dziejów. Dzięki niej świat idzie do przodu, ludzie
wymyślają coraz to nowsze materiały, tworzą nowe
wynalazki. Tak też jest w szybownictwie. Chęć
uzyskania jak najlepszych wyników na zawodach,
pobicia nowych rekordów prędkości, czy też
wysokości lotu zmusza konstruktorów do

Wraz ze zmianami konstrukcji, zmieniają się także
zawody. Dlatego kilka lat temu zmieniła się reguła
rozgrywania zawodów szybowcowych na Grand
Prix. Dzięki temu reguły rozgrywania zawodów są
bardziej zrozumiałe dla widzów, a zwycięzca jest
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znany od razu po przekroczeniu linii mety. Dla
zwiększenia widowiskowości, w ostatnich latach
zawody odbywają się w wysokich, skalistych
górach takich jak Alpy, czy Andy.

Sebastian Kawa jest z kolei najbardziej
utytułowanym pilotem szybowcowym w historii.
W swojej karierze zdobył już 9 tytułów mistrza
świata. Głównie w kategoriach „15m” oraz
„Standard”. Od 2003 roku nie przegrał żadnych
zawodów najwyższej rangi w których startował.
Jest autorem zaawansowanego podręcznika
szybownictwa pt. „Niebo pełne żaru” oraz wielu
p u b l i k a c j i i fi l m ó w p o p u l a r y z u j ą c y c h
szybownictwo.

Dzięki rozwojowi nowoczesnych technologii,
możemy na bieżąco śledzić przebieg zawodów
będąc na lotnisku, czy nawet siedząc przed
ekranem komputera na drugim końcu świata. Te
technologie są także używane przy rejestrowaniu
trasy przelotu na potrzeby dokumentacji i
potwierdzenia obecności szybowca nad danym
punktem zwrotnym.

Zbigniew Nieradka jest dwukrotnym mistrzem
świata w kategorii „18m”. Warto wspomnieć, iż na
mistrzostwach świata w 2012 roku, w Uvalde, na
podium kategorii 18m stanęło 2 Polaków –
Zbigniew NIeradka, który obronił tytuł mistrza,
oraz Łukasz Wójcik. Jest to drugi w historii
Mistrzostw Świata przypadek zajęcia przez
polskich reprezentantów 1 i 2 miejsca w jednej
kategorii,

Piloci rywalizują ze sobą nie tylko podczas trwania
zawodów. Poza nimi starają się pobić coraz to
nowe rekordy. Dawniej czas lotu mierzyło się w
sekundach, dziś rekordowe loty szybowcowe
trwają nawet kilka dni. W tym miejscu warto
wspomnieć, iż Polacy mają ogromny wkład w bicie
rekordów. Wanda Modlibowska w 1937 roku
ustanowiła kobiecy rekord świata w długości
trwania lotu na 24 godz. i 14 min. Jest to do dziś
nie pobity kobiecy rekord Polski. Stanisław
Józefczak w 1966 roku na drewnianym szybowcu
„Bocian” osiągnął wysokość 12 560 m. Ten rekord
został pobity dopiero po 40 latach przez
amerykańskiego milionera Steve’a Fossetta.

Polscy szybownicy nieprzerwanie od wielu lat
zajmują najwyższe miejsca na podium. Niestety
większość z nas nie ma o tym pojęcia. Myślę że tak
nie powinno być. Myślę że warto jest wiedzieć, że
są Polacy z których możemy być dumni. Że są
sporty, w których to nasi rodacy są od lat
mistrzami.
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uważacie za zbyt dziwne, czy za bardzo łamiące
pewne przyjęte schematy, znajdźcie kogoś kto
chciałby również tego spróbować. Ja znalazłam!
Jest zdecydowanie łatwiej.

Tabula Rasa
Beata Dudek

Nasz szczepowy kolega, kiedyś rozpowszechnił
pewien filmik o tym jak spełnić marzenia z
dzieciństwa. Obejrzyjcie go! Czasem trzeba
kombinować i jest pod górkę. Ale czy jeśli o coś
zawalczymy, nie poczujemy że rzeczywiście
staraliśmy się coś zrobić?

Tabula rasa - z łaciny "niezapisana tablica", wg
Arystotelesa jest nią człowiek (rodzi się on czystą tablicą
którą zapisuje zdobywanymi doświadczeniami)
Widzieliście kiedyś jakikolwiek film w którym
jednym z głównych wątków była lista rzeczy do
zrobienia przed ukończeniem pewnego wieku bądź
po prostu lista tego co główny bohater chciał
zawsze zrobić? Jest ich zapewne wiele. Ja ostatnio
widziałam jeden z nowszych – z roku 2012 – Now
is Good. Fabuła można by powiedzieć wszystkim
znana, nastolatka śmiertelnie chora postanawia z
pomocą przyjaciółki zrobić kilka rzeczy przed
śmiercią. Początkowo uznałam, że będzie to
kolejna „pseudopsychologiczna” historia która nie
wniesie w moje myślenie nic więcej, poza kilkoma
chwilami zastanowienia danego wieczora. Okazało
się jednak inaczej. Film stał się zdecydowanie
moim ulubionym. Nie o tym jednak chciałam Wam
opowiedzieć.

Wiem, że naprawdę nie jestem stara (choć i tak
będę mówiła że jestem), ale czuje że przez te 21 lat
mogłam zrobić znacznie więcej fajnych rzeczy.
Teraz żałuje, że nie pomyślałam o tym. Że nie
miałam chyba w sobie na tyle siły by robić coś z
czego inni mogą się śmiać.
Inny film -Kupiliśmy Zoo- między innymi niósł za
sobą naprawdę fajną radę. Czasem potrzeba
jedynie 20 sekund szalonej odwagi – tyle czasu
starczy by zrobić pierwszy krok ku rzeczom które
mogą zamienić się we wspaniałe wspomnienia. 20
sekund – strachu, który może zamienić się we
wspaniałe historie dla dzieci. 20 sekund – tyle i aż
tyle, by urozmaicić swoje życie.

W tym mini artykule chciałabym Was zachęcić do
robienia własnych list i celów, nawet najbardziej
absurdalnych. I do ich realizacji. Bo czy nie każdy z
nas ma rzeczy których zawsze chciał spróbować,
ale coś mu przeszkadza? Konwenanse, finanse czy
jeszcze inne przyczyny. Jeśli nie jesteście osobą
marzącą o ogonie (przy okazji pozdrawiam
właściciela marzenia, i pragnę zaznaczyć że
uzasadnienie jest
na serio dobre) –
co spełnić ciężko,
ale może kiedyś,
kto wie – to jeśli
się porządnie
zastanowić
jesteście czy
jesteśmy w
stanie zrobić
wszystko. Można
zacząć od tych
małych rzeczy, a
z
czasem
p l a n o w a ć
większe. Jeśli
Wasz cel, to co
z a w s z e
chcieliście zrobić

Jak już naprawdę będę stara chciałabym móc
powiedzieć, że zrobiłam w swoim życiu naprawdę
wiele. Że miałam odwagę spełniać nawet
najbardziej absurdalne myśli. I chciałabym, żeby
ktoś z Was usiadł wtedy ze mną, również z
bagażem pełnym wspomnień, by licytować kto w
życiu zrobił więcej niesamowitych rzeczy. I choć
oczywiście tę licytację wygra tak naprawdę każdy
sam dla siebie,
chciałabym by
każdy z nas miał
się
czym
licytować. Więc
zachęcam Was,
nurkujcie,
t a ń c z c i e ,
zwiedzajcie,
grajcie na mało
z n a n y c h
instrumentach,
ścigajcie się i
p r ó b u j c i e
nowych smaków.
Dlaczego? A
dlaczego nie?
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Gdzieś w środku lasu
Maria Kaczmarek
Gdzieś w środku lasu. Wgapiam się w płomienie i
wsłuchuję się w nadranne śpiewogranie. Ogień
ogrzewa twarz i suszy buty na wyciągniętych
nogach, ale plecy przenika dojmujący chłód, bijący
od jeziora. Oglądam się; gwiazdy już zbladły,
sponad wody unoszą się mgły, noc się coraz wyżej
wznosi, jakby powiedział poeta. Akurat słów tego
poety właśnie słucham, bo nad ranem, kiedy
wszystko już było, nadchodzi czas na Stare Dobre
Małżeństwo. Melodia się niesie i słowa, mnóstwo
niezrozumiałych często słów. Co autor miał na
myśli? W środku lasu, w środku lipca, kto się nad
tym zastanawia? Harcerze!. Obok innych,
Kaczmara czy Bellona umiejscawia się ten
Stachura, do którego wierszy muzycy z SDM
skomponowali muzykę i stworzyli nierozerwalną
całość. Nie wszystkim przypadają do gustu te
sentymentalne smęty; inni dyskutują nad tym
czym jest pudowy kamień lub przygotowują się do
pierwszych występów z gitarą poprzez naukę
Niebrooklińskiego mostu, wystarczą dwa akordy. I
zupełnie niedorzeczne słowa, z których można
pośmiać się na ognisku drużyny.

rzeczywiście, teksty Stachury nie prezentują się
zbyt sensownie.
Edward w powieści „Fabula rasa” pisze: „Każda
książka jest zawsze tylko książką; (...) wszystkie słowa
są zawsze tylko słowami, nigdy nie są tym, co – z
mniejszym lub większym popisem – usiłują opisać.”
Dlaczego więc ktokolwiek go czyta, ktokolwiek go
śpiewa, ktokolwiek krytykuje? Przylgnęła do niego
opinia poety wyklętego, odmieńca, już za życia.
I właśnie to życie, biografia autora, może być
kluczem do próby zrozumienia jego twórczości. W
zdecydowanej większości ma ona dominujący
wpływ na dorobek autora, a w przypadku Steda
(pseudonim Stachury, którym zwracali się do niego
przyjaciele; stworzony z pierwszych sylab nazwiska
i imienia) uwarunkowała w takim stopniu
charakter jego twórczości, że niektórzy uważają ją
za tożsamą z życiem autora, czyli, innymi słowy,
bohater zarówno poezji jak prozy (co czasem
trudno rozdzielić) Stachury jest jeden – on sam.
Stachura

Są i takie utwory SDM, do których odtworzenia
wystarczy znajomość trzech góra czterech
akordów, i już można z powodzeniem
zaimponować dziewczynom, jeśli się jest grajkiem
płci męskiej, (trzeba jeszcze tylko opanować
odpowiednio mocne, częste i głośne „bicie” w
struny zwanej gitary) a to, o czym ten namiętnie
wygrywany utwór traktuje, to już sprawa
drugorzędna. Chyba, że występuje tam jakieś
rzewne czy dramatyczne „zrozum (pauza) to, co
powiem” które zapiera dech w niewieścich piersiach
lub jeszcze dramatyczniejsze „z nim będziesz
szczęśliwszaaa” gwarantujące reakcję odbiorcy płci
żeńskiej odwrotną od tej sugerowanej przez
podmiot liryczny.

Urodził się w rodzinie emigrantów, latem 1937
roku, we Francji. Stachura zaczął pisać w wieku 17
lat. Uzasadnienie, dlaczego: (w ten sposób
wypowiada się bowiem bohater jego powieści pt.
Fabula Rasa): „Był w liceum jeden piszący wiersze
chłopak, z którego wielu kolegów drwiło (…), więc
wziąłem się za pisanie wierszy, żeby przejąć na siebie
połowę drwin i w ten sposób ulżyć mu w niedoli”
Poeta od najmłodszych lat zdany był na siebie i żył
w konflikcie z ojcem, co miało wpływ na
formowanie się jego osobowości. Po wielokrotnych
zmianach miejsc zamieszkania i uczelni zdał
maturę i studiował romanistykę. Późniejsze jego
losy to bezustanna tułaczka, podejmowanie prac
niezwiązanych z pisarstwem przeplatające się z

No dobra, a może w tym chodzi o coś więcej? Czy
to wszystko, do czego Krzysztof Myszkowski i
Andrzej Sidorowicz skomponowali melodię to
tylko pseudopoetycki bełkot? Zależy, jak na niego
spojrzeć. Jeśli z góry założymy, że celem poety jest
wypisać ze słownika garść jak najmniej
powiązanych ze sobą słów i skleić je losowo w
zdania, pomijając rolę podmiotu i orzeczenia, to
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tworzeniem. Schyłek jego życia to próba
samobójcza i choroba psychiczna, zakończona
śmiercią, której nie potrafili zapobiec otaczający go
przyjaciele.

się w tamtym miejscu i czasie, gdzie pierwotna
natura i ciężka praca dawały mu szczęście.
„(…)O, piękne wakacje bezmyślności wielkiej zupełnej.
Błogosławiony odpoczynek od piekła i piekielnego raju
myślenia. Błogosławiona bezmyślności młoda zdrowa
wdowa.”
Więc może warto w któryś z tych marcowozimowych wieczorów odłożyć wszystko inne na
później, zaparzyć herbatę i usiąść z książką lub
posłuchać utworów Starego Dobrego Małżeństwa?
„(…)Byłem buntownikiem łagodnym,
najłagodniejszym z możliwych, ale krańcowym.
Poszedłem do końca. Czy za daleko? Chciałem unieść
wszystkie nieszczęścia świata ludzi. I zwariowałem.
Ale czy od tego? Nie wiem.”
Pogodzić się ze światem 1979

Istotę osobowości Stachury ujęła Marta
Kucharska, bliska przyjaciółka pisarza:
”(…)Był różny w różnym okresie. Gdy go poznałam był
pełen radości, siły, pewności, że świat da się zmienić. A
potem coraz bardziej gorzkniał i dystansował się, aż
został zupełnie sam, w obłędzie.
Był pedantem. W tym wszystkim co robił musiał być
doskonały.”
Stachura nieustannie zadaje pytania. I tylko na
nieliczne z nich znajduje odpowiedź. A mimo tego
pisał, i starał się żyć, tak jak pisał. Był
bezkompromisowy. Nie tylko w młodości; przez
całe życie oceniał świat w kategoriach czarnobiałych. Stało się to między innymi to przyczyną
zerwania jego wieloletniej przyjaźni z Ryszardem
Milczewskim-Brunem, której nie odnowili aż do
śmierci. W sumie napisał siedemdziesiąt wierszy –
mało, można by rzec, porównując do innych
rodzimych poetów. Lecz właśnie umiarkowane
rozmiary dorobku pozwalają na lepszy dostęp do
niego – nie odstrasza to swoim rozmiarem tego
geniuszu nie do ogarnięcia. Poza tym Stachura
pozostawił po sobie opowiadania i powieści,
również warte uwagi. W 1971 powstaje
Siekierezada, czyli zima leśnych ludzi; powieść
opisująca losy autora kiedy pracował jako drwal na
ścince w lesie gdzieś na zachodzi Polski.
Mogłoby się wydawać, że Edward był ostatnią
osobą nadającą się do tego typu pracy. Marta
Kucharska wspomina, że
”Nadleśniczy wspominał taką scenę: zastał kiedyś
Edka na wyrębie, pracowicie walącego obuchem
siekiery w piłę, podszedł do niego i zapytał: „Co pan
robi?”. Edek odpowiedział: „Wie pan, ta piła jakaś
taka pokrzywiona, prostuję zęby”. Po lekturze
Siekierezady każdy raczej wyobraża sobie Stachurę
jako faceta, który doskonale wie do czego służą
piła i siekiera, a okazuje się, że on tego wszystkiego
się uczył. Poszedł zupełnie zielony. Aż w końcu
występował już jako mistrz wyrębu lasu. Skoro nie
miał umiejętności, co go tam pchało? Z pewnością
nie chęć zarobku – płaca za wyrąb była opisywana
jako symboliczna, ledwo pozwalająca wyżyć.
Motywacją Stachury była ucieczka od
dotychczasowego życia, o czym pisze
enigmatycznie i mimochodem, ale jednak. W swoją
prozę i opis codzienności w pracy na wyrębie
wplata spostrzeżenia i odczucia, które trudno
zakwalifikować jako prozaiczne. Stachura odnalazł

Dlaczego (na przykład) watro zajrzeć do Stachury:
Wszystko jest poezja. Opowieść-rzeka (1975)
„(…)Bałem się zawsze i bałem się wszystkiego, ale
przecież jednak niemniej szedłem w noc, w każdą noc,
jeżeli tak trzeba było.”
„(…)Kto nie śpi, ten już coś robi.”
Tom Się
„(…)Szkoły są po to – się pomyślało – żeby było łatwiej
żyć. Do szkoły chodzi się po to, żeby się samemu za dużo
nie nauczyć. Bo gdyby nie chodzić do szkół, to można by
dużo więcej samemu się nauczyć, za dużo więcej, i wtedy
już zupełnie nie można by żyć wśród ludzi i ich szkolnych
problemów. Szkoły są dobre. Mądre nie są, ale dobre są.”
„(...) czy wolno taką wiarę i tyle wiary, całą taka wiarę w
kimkolwiek pokładać? Chyba nie wolno. Chyba na
pewno. Bo jakim prawem? Jeżeli już, to tylko w sobie
można całą taką wiarę pokładać. W nikim więcej.”
Fabula rasa (1979)
„(…)Nie zna smaku prawdziwego życia, kto przez tunel
samotności się nie przeczołgał.”
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Lodowi Wojownicy

Andrzej Zawada

Szymon Gramacki
Wczesne popołudnie 17 lutego 1980, baza pod
Everestem, najwyższym szczytem Ziemi.
Skupienie, niepokój. Wszyscy czekają w nerwach
na wiadomość z góry, na najmniejszy trzask w
radiu. A przecież rok wcześniej Reinhold Messner,
późniejszy zdobywca Korony Himalajów i
Karakorum pisze, że nie wydaje mu się, aby w
najbliższych latach było możliwe wejście na
jakikolwiek ośmiotysięcznik zimą bez
dodatkowego tlenu. Nagle niepewność zostaje
przerwana;
- Halo baza! Halo Andrzej! Czy nas słyszycie?
- Tak, gdzie jesteście? Halo, halo!
- A zgadnijcie?!
- Halo! Halo!
- Jesteśmy na szczycie!!

Następuje euforia, nieopanowania radość z
sukcesu, który był wypracowywany przez cały
zespół podczas długich tygodni himalajskiej zimy.
Leszek Cichy i Krzysztof Wielicki osiągnęli
wierzchołek Mount Everest! Tym wydarzeniem
został rozpoczęty nowy rozdział w historii
himalaizmu, rozdział, w którym najwięcej
wpisów dokonali Polacy. Polscy himalaiści jako
pierwsi wspięli się na 10 spośród 14 szczytów
wznoszących się ponad 8000 m.

Ekipa Everest 1980

Eksploracja gór najwyższych odbyła się bez
udziału polskich wspinaczy, którzy w okresie
powojennym nie mieli możliwości
organizowania tak dalekich i poważnych
wypraw. Ośmiotysięczniki ulegały alpinistom z
całego świata w latach 1950-1964, wtedy
dokonywano pierwszych letnich wejść. Później,
aby znaczyć coś więcej na światowej scenie
alpinistycznej należało podwyższyć poprzeczkę;
wejść nową, trudniejszą drogą, zdobyć szczyt w
stylu alpejskim, bez butli tlenowej. Lub też,
odkryć nową twarz eksploracji. Pomysłodawcą i
głównym organizatorem himalaizmu zimowego
był Andrzej Zawada. W roku 1973 poprowadził
on zimową ekspedycję na liczący 7492 m
Noszak. Wyprawa ta była pierwszą próbą
wspinaczki w warunkach zimowych powyżej 7000
m, co wiązało się z wieloma niewiadomymi, przede
wszystkim jakie będą tam warunki pogodowe.
Jeden z uczestników po latach wyznał, iż „był to
~11~
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najgłupszy pomysł ‘73 roku”, ale ostatecznie szczyt
zdobyto i był to wielki sukces Polaków. Idąc za
ciosem następnej zimy próbowano atakować
czwarty szczyt Ziemi - Lhotse, liczący 8516 m.
Wierzchołka jednak nie osiągnięto, a na dodatek
doszło do tragedii. Zimowa wspinaczka w górach
najwyższych wiąże się z dużo większym ryzykiem,
niż wspinaczka latem. Trudniejsze są warunki
śnieżno – lodowe, dzień jest krótszy, wiatr
znacznie silniejszy i co oczywiste, temperatury
niewyobrażalnie niskie. Uczestniczka wyprawy z
1974 r w wywiadzie opowiadała „nasze
termometry były tylko do -45oC. W nocy, wysoko
w górach, po prostu skala się kończyła”.

zdobyli także Manaslu, Dhaulagiri, Cho Oyu,
Kanczendzongę, Annapurnę i Lhotse, a nazwiska
Jerzego Kukuczki czy Krzysztofa Wielickiego stały
się sławne w całym wspinaczkowym świecie. W
środowisku polscy alpiniści zostali ochrzczeni
mianem „lodowych wojowników”.
Po samotnym ataku szczytowym Wielickiego na
Lhotse w 1988 r nastąpił okres niepowodzeń
polskich ekspedycji zimowych, przerwany dopiero
w 2005 r zdobyciem Shisha Pangmy przez Piotra
Morawskiego oraz Włocha Simone Moro. Przez
kilka ostatnich lat zdobyto kolejne, dziewicze zimą
ośmiotysięczniki: Makalu, Gasherbrum II,
Gasherbrum I oraz Broad Peak. Dwa ostatnie
szczyty zdobyły wyprawy polskie w ramach
programu Polski Himalaizm Zimowy, mający na
celu wyłonienie młodego, silnego pokolenia
himalaistów, którzy będą kontynuować idee
Andrzeja Zawady, a także pierwsze wejście na
ostatnie niezdobyte zimą szczyty ośmiotysięczne.
W chwili obecnej są jeszcze dwa: Nanga Parbat,
oraz „Góra Gór”, określana przez wielu jako
najtrudniejsza na świecie: K2.

Aby osiągać sukcesy w tak ekstremalnych
warunkach, potrzebowano najlepszych,
najtwardszych, najsilniejszych fizycznie i
psychicznie alpinistów z Polski. Gdy po zdobyciu
Everestu rozpoczęła się Złota Dekada polskiego
himalaizmu, Andrzej Zawada zbierał legendarnych
już teraz wspinaczy, aby Biało-Czerwona jako
pierwsza zimą znalazła się na ośmiotysięcznych
szczytach. W tamtych czasach świetności Polacy

K2
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Za zimową wspinaczkę w górach wysokich
zabierają się ludzie doświadczeni, mocni fizycznie i
co ważne silni psychicznie, mający duże zaufanie
do siebie i towarzyszy. Jednak w tak ciężkich
warunkach, w pogoni za ambicjami i marzeniami
jest tylko cienka granica między spektakularnym
sukcesem, a wielką tragedią. Maciek Berbeka i
Tomek Kowalski nie wrócili z gór. Po pierwszym
zimowym wejściu na Broad Peak nie dotarli do

obozu szturmowego, a stamtąd do bazy jak dwaj
pozostali zdobywcy. Dołączyli tym samym do
długiej listy wybitnych polskich alpinistów,
których nie oszczędziła zima w Karakorum czy
Himalajach.
„Nie zapominajcie o Tych, którzy w Górach zostali…”

Zaginieni - Tomek Kowalski i Maciej Berbeka
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Wyjdź w świat, zobacz,
pomyśl – pomóż, czyli
działaj!

Myśląc nad tym artykułem zaczęłam przypominać
sobie czasy gdy sama zostałam wędrowniczką i
„byłam” nią przez prawie 2 lata w tym 2 obozy.
Napisałam „byłam”, ponieważ przez większość
czasu kompletnie nie wiedziałam o co w tym
chodzi. Pamiętam, że mój pierwszy obóz z
„Więzią” nie był wcale taki fajny jak reszta
(właściwie, chyba był to najgorszy obóz, ale to
nieważne, bo i tak jest co stamtąd wspominać).
Wszyscy oczekiwali od nas czegoś więcej niż do tej
pory, a jak coś nam nie wychodziło, to zostawiali
nas samym (czasem w ciemnym lecie :P) ze
słowami: „Jesteście Wędrowniczkami, radźcie
sobie same!”. Jednak z biegiem czasu znalazłam
usprawiedliwienie dla tego okresu: po pierwsze,
nikt nam dokładnie nie wyjaśnił jaka jest różnica
pomiędzy HS, a W, być może dlatego, że najlepiej
uczyć się czegoś samemu na własnych błędach oraz
po drugie, dlatego że – jak mówią – początki
bywają trudne. W tym momencie muszę się
przenieść rok później do czasu mojego drugiego
obozu z „Więzią”…

Dorota Goraj
Ostatnio było o zuchach to może tym razem
trochę o wędrownikach. Jak wiadomo wędrownicy
to gatunek zagrożony wyginięciem, na rzecz tej
wrednej komendy która zawsze na obozach dostaje
lepsze jedzenie, dłużej śpi i może nam mówić co
mamy robić (o tym micie, może następnym
razem). Niemniej myślę, że nie ma co tutaj
rozwijać wątku dlaczego tak jest, ponieważ są inni
którzy aktualnie łamią sobie nad tym głowę (a
przynajmniej mam nadzieję, że ktoś z referatu
wędrowniczego nad tym myśli). Dlaczego więc w
ogóle się zabieram za taki temat, który mnie jako
zuchowatej niekoniecznie jest bliski? Chyba
dlatego, że nie jest on mi wcale tak daleki jak
można by się spodziewać.

Bieszczady 2012 (fot. W. Jankowski)
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W przeciwieństwie do poprzedniego, ten obóz
mogę nazwać jako mój najlepszy. Znowu nasuwa
się pytanie „dlaczego?”, ale ponownie nie będę w
stanie na nie odpowiedzieć. Jedyne co mogę
zrobić, to przytoczyć kolejną anegdotę. Nasza
komenda na jednych zajęciach postanowiła
porozmawiać z nami o wędrownictwie. Wyjaśniły
nam podstawowe sposoby działania jak np. służba
i wyczyn. Jednak największe wrażenie zrobił na
nas „Kodeks Wędrowniczy”. Pamiętam dokładnie
kiedy nasza przyboczna zamiast po prostu dać go
nam do przeczytania, postanowiła odczytać go na
głos. Przez ok. 3 minuty siedziałyśmy zasłuchane
w te słowa, a gdy skończyła panowała wśród nas
kompletna cisza i dopiero po chwili, ktoś się
odezwał: „jakie to piękne…”. Może nie wszyscy tak
odbierają ten tekst, może nie wszyscy go znamy,
albo może po prostu nie zawsze mieliście okazję
porządnie się w niego wsłuchać, dlatego pozwolę
sobie go tutaj przytoczyć:

ciekawi świat, wędrownik, patrząc w swą
przyszłość, pragnie odnaleźć własną ścieżkę.
Wędrowanie to znacznie więcej niż przemierzanie
kilometrów czy wytrwałość fizyczna. To sztuka
wchłaniania życia, które nas otacza, to oczy i uszy
otwarte, to tajemnica współodczuwania przyrody i
człowieka. Wędrówką nie będzie przyspieszony
tupot nóg, nadmiar krzykliwego humoru, lecz
właśnie cisza wśród ciszy lasu, skupienie wobec
wschodów czy zachodów słońca. To wyczucie
wędrownik łatwo odszuka w sobie.
Wędrownik - jest zawsze gotów nieść pomoc.
Wędrownik - jest przyjacielem całego świata.
Wędrownika ciągnie siła nieprzeparta w dal na
coraz to nowe, nieznane szlaki, nie pozwala
zastygnąć mu w wygodnym, osiadłym życiu,
toczącym się zbyt wolno.

KODEKS WĘDROWNICZY

Wędrownik - spostrzega urok życia wszędzie,
gdziekolwiek się znajdzie, gdyż odkrywa to, czego
inni w pozornej monotonii codziennych dni
dopatrzyć się nie umieją. Wędrownik zna radość
trudnych zwycięstw, urok przyrody, piękno
zdobywania samotnie niewydeptanych ścieżek.

Być wędrownikiem to niemała sztuka, a dostępna
tylko dla tych, którzy posiadają prawdziwie
harcerską postawę. Wędrownikowi nie wystarcza
znajomość miejsca zamieszkania, wędrownika

Wędrownik - stale uprawia wędrówki, wędruje w
zimie, w lecie, na wsi, w mieście, tropi miejsca,
gdzie może być pożyteczny. Drogę jego wędrówki
wyznaczają wartości zawarte w Prawie i
Przyrzeczeniu Harcerskim.

Bieszczady 2012 (fot. W. Jankowski)
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Gdy po kilku latach wspominałam tą sytuację z
ową przyboczną, która prowadziła te zajęcia,
powiedziała mi, że w momencie gdy podniosła
oczy znad kartki i zobaczyła nasze twarze,
zrozumiała, że to wszystko jednak ma sens i że do
końca życia nie zapomni tej chwili.

najlepszymi i chętnie by wrócili do bycia
szeregowym/ą w drużynie W, zamiast bycia w
komendzie. Dlatego życzę wszystkim obecnym
wędrownikom, aby w końcu odkryli uroki i zalety
tej metodyki, a tym którzy być może dopiero nimi
zostaną, aby czekali tego z niecierpliwością.

Cóż mogę więcej dodać, jedynie to, że od tamtej
pory przez cały obóz chodziłyśmy i mówiłyśmy:
„Jak to nie damy rady?! Przecież my jesteśmy W!”.
Dodatkowo, znam osoby, dla których obozy
spędzone z wędrownikami były właśnie tymi

Na sam koniec mam jeszcze jedną uwagę: nie
myślcie że wiem czym jest wędrownictwo, ani jak
to powinno działać, ale wiem że warto szukać i
starać się zrozumieć!

Mała fala, obóz 2011 (fot. A. Iwan)
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sobie znać już pod koniec wojny, gdy zgłosił się
jako ochotnik do obrony miasta. Po wycofaniu się
z Wilna, trafił do kawalerii, w której walczył do
jesieni 1919. Wrócił znów do miasta, w którym
przebywał niecały rok, aż do wybuchu wojny
polsko-bolszewickiej, w której wziął udział.
Uczestniczył w bitwie warszawskiej i w wyzwoleniu
Wilna. Z wojska został zwolniony w 1921 roku.
Zdał maturę i dostał się na uczelnię (Wydział
Sztuk Pięknych), z której później z powodów
finansowych musiał zrezygnować. Poza nauką
wojsko nadal zajmowało ważne miejsce w życiu
późniejszego rotmistrza.
Pracował on w Związku
Bezpieczeństwa Kraju, w którym
zrealizował kursy podoficerski i
został komendantemi n s t r u k t o r e m
Nowoświęcianickiego odziału.
W kolejnych latach został
właścicielem majątku, którego
modernizowanie pochłoniło
dużo jego czasu, i poznał swoją
przyszłą żonę - Marię
Ostrowską. W 1931 roku Witold
i Maria biorą ślub. W latach 30
rodzą się dzieci - Andrzej i Zofia,
a poza ich wychowywaniem,
Witold zajmuje się pracą
społeczną (przyciągał do siebie
rzesze ludzi, którzy wsparli go między innymi w
stworzeniu mleczarni i założeniu kółka rolniczego)
i twórczą - maluje (dwa obrazy jego pędzla do dziś
można podziwiać w kościele parafialnym w Krupie)
i pisze wiersze. Za zasługi społeczne otrzymał w
1938 roku Srebrny Krzyż Zasług. Jego
zaangażowanie w
wojsku, pomimo
założenia rodziny,
pracy związanej z
odbudową majątku
oraz pracy społecznej,
nie gasło i zdobywał
on kolejne stopnie w
piechocie.

Pamiętajmy o
Rotmistrzu
Jan Sowiński
Na wstępie chciałbym wyjaśnić tytuł - rotmistrz to
stopień w kawalerii odpowiadający stopniowi
kapitana. Słowo wzięło się najprawdopodobniej z
połączenia słowa „rota”, które w
dawnym wojsku oznaczało
oddział wojskowy, którego
liczebność wahała się od
dwudziestu, do nawet kilkuset
żołnierzy, oraz słowa „mistrz”,
którego chyba nie trzeba
tłumaczyć. „Rotmistrz”
napisałem celowo z wielkiej
litery, gdyż chodzi o pewnego
wyjątkowego Rotmistrza Witolda Pileckiego, a na miejscu
„pamiętajmy” bardziej pasuje „przypomnijmy”, bo w czasach
komunizmu o nim (nie bez
powodu) zapomniano.
Jednak przechodząc do rzeczy Rotmistrz Pilecki to żołnierz wyklęty i
niewątpliwie zasługuje na miano bohatera. Urodził
się w 1901 roku w rodzinie wysiedlonej po
powstaniu styczniowym do północnej Rosji
(Ołoniec, 300 km od Sankt-Petersburga). W
wyniku kolejnych zawirowań politycznych i
w o j e n n y c h
(rewolucja w Rosji, I
Wojna Światowa)
trafił on do Wilna
gdzie przebywał z
krótszymi
i
d ł u ż s z y m i
przerwami. W
Wilnie uczył się on
w szkole handlowej
(gimnazjum) i
udzielał się
harcersko - najpierw
jako zastępowy a
później drużynowy
w VIII drużynie
harcerzy im. Adama
Witold Pilecki prowadzi
Mickiewicza.
defiladę z okazji 11 listopada
Patriotyczna dusza
Pileckiego dawała o

Takiego Witolda
Pileckiego - pełnego
życia, zaangażowania
i miłości, w wrześniu
1939 roku zastała
wojna. Ostatnie dni
wojny obronnej jego
jednostka spędziła
prowadząc walkę
czysto partyzancką.
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Zdjęcie z Auschwitz

Wraz z zakończeniem kampanii wrześniowej,
Pilecki rozwiązał oddział, przedostał się do
Warszawy, gdzie stał się jednym z organizatorów
Tajnej Armii Polskiej, wcielonej po dwóch latach
działalności do ZWZ (Związek Walki Zbrojnej,
przemianowany później na Armię Krajową). W tym
czasie Maria Pilecka wraz z dziećmi ukrywała się i
uciekała, aż w końcu przedostała się do rodziców w
Ostrowie Mazowieckim. Tam dowiedziała się, że
jej mąż żyje w Warszawie. Rotmistrz równolegle do
działania w konspiracji zajmował się handlem, i
mimo natłoku zajęć udało mu się kontaktować
dosyć regularnie z rodziną, jednak wspólnie
spędzili oni tylko kilka dni.

kolegów na duchu, przekazywanie współwięźniom
wiadomości z poza obozu, zdobywanie żywności i
odzieży i rozdzielanie jej, przekazywanie poza obóz
i przygotowywanie oddziałów do opanowania
obozu w razie ataku sojuszników na obóz.
Meldunki Rotmistrza (zebrane i uzupełnione w
późniejszych latach w tzw. „raporty Pileckiego”),
sprawozdające ludobójstwo w Oświęcimiu,
przewędrowały długą drogę z obozu, przez
pralnicze komando, do Warszawy. Ważnym
aspektem były także zorganizowane ucieczki z
obozu, które umożliwiały uciekającym więźniom
zdawanie osobistych relacji w głównej kwaterze
AK. Akcja ucieczki Eugeniusza Bendera,
Kazimierza Piechowskiego i Stanisława Jastera do
dziś wydaje się być wyjęta prosto z
amerykańskiego filmu sensacyjnego. Żołnierze
zbiegli uprzednio przebierając się w mundury SS,
uzbrajając się po zęby w zbrojowni, autem
należącym do komendanta obozu. Po tej ucieczce,
z Niemiec przysłana została specjalna komisja,
celem zbadania wydarzenia majowej nocy 1942
roku.

Jedno z najważniejszych osiągnięcie Pileckiego,
zaczął on realizować w 1940 roku. Przedstawił on
wtedy swoim przełożonym plan dostania się do
obozu Auschwitz w celach wywiadowczych
(zdobycie informacji o jego funkcjonowaniu od
wewnątrz i zorganizowanie ruchu oporu). Plan
zyskał aprobatę i 19 września 1940 roku, w trakcie
„łapanki”, został schwytanym a następnie
przewieziony do obozu w Auschwitz jako żołnierz,
Tomasz Serafiński. Rotmistrz po przekroczeniu
bramy przeżył, podobnie jak każdy więzień obozu
w Oświęcimiu, szok. Piekło w którym uczestniczył
wraz z innymi więźniami, nie złamało go jednak
psychicznie i nawet pomimo trzech ciężkich
chorób, Pilecki nie zaprzestawał udziału w walce o
wolność. Stworzył organizację wojskową - Związek
Organizacji Wojskowych, pogrupowaną na tzw.
„piątki”. Każda z „piątek” liczyła kilku (najczęściej
pięciu) członków i rozgałęziała się w dół, tworząc
kolejną „piątkę”. „Piątki” nie wiedziały nic o sobie
na wzajem i każda z grup myślała, że jest na
szczycie piramidy - co utrudniało dekonspirację. W
taki sposób udało się utworzyć ruch oporu na
terenie obozu, liczący około 1000 osób. Za główne
cele organizacja postawiła sobie podtrzymywanie

Pilecki, wraz z dwoma kolegami, zdołał wydostać
się z obozu 10 miesięcy później. Udało się to
głównie dzięki znajomościom obozowym.
Skomplikowany plan skupiał się na piekarni,
umiejscowionej poza obozem, do której wszystkim
trzem więźniom - Rotmistrzowi Pileckiemu,
Edwardowi Ciesielskiemu i Janowi Redzejowi,
udało się dostać. Po „przekrętach”, które wszyscy
trzej zainicjowali celem uniknięcia dekonspiracji
(Witold Pilecki do piekarni został skierowany po
pobycie w szpitalu), w końcu wszystkim trzem
udało się dostać na nocną zmianę. W trakcie pracy
udali się do drewutni pod pozorem przygotowania
drewna na opał, jednak stamtąd, przy użyciu
dorobionego klucza, wydostali się na wolność.
~18~
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Przedzierając się, głównie przez lasy, udało im się
dotrzeć do Bochni, skąd Pilecki napisał list do
jednego z członków ruchu oporu (Rotmistrz
podpisał się jako Helena Zabawska).

Gdy 1 sierpnia 1944 roku nastała godzina W
(17:00), rozpoczynająca powstanie, Pilecki wstąpił
do jednego z batalionów, w którym walczył przez
praktycznie całe powstanie - najpierw jako strzelec
a później jako dowódca oddziału. Po klęsce
powstania, został schwytany przez Niemców i po
raz kolejny znalazł się w obozie, tym razem
jenieckim, w Lamsdorf. Z obozu wydostał się
dopiero po jego wyzwoleniu w maju 1945 roku,
wraz z końcem wojny. Jednak w kraju rządził
komunistyczny reżim. Po wydostaniu się z niewoli,
Rotmistrz nawiązał współpracę z generałem
Andersem we Włoszech. Przebywał tam kilka
miesięcy, spisując wspomnienia oświęcimskie,
które trafiły do Londynu, oraz zarządzał
przerzutami pieniędzy do kraju. We wrześniu
postanowiono, że Pilecki uda się do kraju celem
zbierania informacji o sytuacji na miejscu, co
pozostawiono pod jego interpretacje, dając mu
swobodę w działaniu. Warto tu wspomnieć, że w,
już komunistycznej, Polsce, szalał terror NKWD radzieckiej policji politycznej, oraz
podporządkowanemu jej Urzędowi Bezpieczeństwa
(UB). Komuniści starali się dotrzeć do jak
największej liczby byłych żołnierz (głównie
oficerów) organizacji niepodległościowych, a
szczególnie antykomunistycznych (do których
należało między innymi NIE), co często kończyło
się śmiercią lub więzieniem, dla bohaterów z
czasów niemieckiej okupacji. Pilecki zorganizował
siatkę wywiadowczą, która poza pozyskiwaniem
informacji o sytuacji w Polsce, zbierała również
dane o żołnierzach AK więzionych w obozach
NKWD i zsyłanych na Syberię. Zignorował rozkaz

Sprawy w Bochni przybrały ciekawy obrót - Witold
chcąc skontaktować się z miejscowym
dowództwem AK, trafił do zastępcy dowódcy,
którym okazał się być Tomasz Serafiński człowiek, pod którego nazwiskiem przebywał on w
obozie. Stamtąd trafił bardzo szybko do Warszawy,
gdzie bezskutecznie próbował przekonać
dowództwo do ataku na obóz. Pilecki sporządził
szczegółowy raport o obozie, który został wysłany
do Londyńskiego rządu na uchodźstwie. Rząd RP
apelował nawet do Brytyjczyków o
zbombardowanie obozu. Powstał plan otwarcia
obozu na ok pół godziny, w pobliże obozu wysłano
także dwóch Cichociemnych, celem opracowania
uderzenia, lecz jeden z nich wpadł w ręce Niemców
i został umieszczony w oświęcimskim obozie.
Mimo wielu rozmów i planów, co wiemy z historii,
do walki o obóz nie doszło.
Witold, rozumiejąc niewykonalność planów,
przekazał te informacje do obozu. W święto 11
listopada 1943 roku dostał awans na stopień
rotmistrza, a wiosną 1944 zaczął pracować nad
stworzeniem tajnej organizacji NIE,
przygotowywanej jako ruch oporu przeciw
nadchodzącego zagrożenia, jakim była okupacja
Polski przez sowietów.
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generała Andersa, który polecał mu opuszczenie
Polski. 8 maja 1947 roku został aresztowany. Wraz
z nim, w sidła UB wpadło około 30 osób, z czego
część została zwolniona. W więzieniu
mokotowskim napisał wiersz, którego adresatem
był prowadzącey śledztwo w jego sprawie
pułkownik Różański. Wiersz kończył się słowami:

tegoż roku. Oprócz niego, w tym samym procesie
sądzeni byli jego bliscy współpracownicy.
Większość uniknęła śmierci, jednak Witold Pilecki
nie. W uzasadnieniu wyroku nazwano go „płatnym
rezydentem wywiadu Andersa”. Po wysłychaniu
wyroku Rotmistrz szepnął do żony: „I tak dobrze,
że się tak stało”, a do Eleonory Ostrowskiej, w
której mieszkaniu przez pewien czas przebywał w
trakcie wojny: "A więcej nikogo nie wzięli. Ja już
żyć nie mogę, mnie wykończono. Bo
Oswięcim to była igraszka".

"Dlatego więc piszę niniejsza petycję,
By suma kar wszystkich - mnie tylko karano,
Bo choćby mi przyszło postradać me życie Tak wolę - niż żyć, a mieć w sercu ranę"

Mimo listów do Bolesława Bieruta w sprawie łaski,
„prezydent” z niej nie skorzystał. Wyrok śmierci
wykonany został w kotłowni, strzelono w tył
głowy. Przez niemal 65 lat miejsce jego spoczynku
było nieznane, jednak na początku tego roku
historycy ustalili, że leży on na tzw „Łączce”, na
Powązkach w Warszawie.

W trakcie niezwykle brutalnych przesłuchań,
podczas których był wielokrotnie torturowany,
prowadził grę ze śledczymi, której celem było
chronienie kolegów. Nikogo nie wydawał, a każde
działania ludzi, których NKWD złapało w związku
z nim, bagatelizował, co pozwalało ich chronić.
Według zeznań współwięźniów, Rotmistrz miał
powyrywane paznokcie, nie mógł utrzymać głowy
prosto i miał problemy z chodzeniem. W marcu
1948 rozpoczął się proces, który trwał do maja

Dla mnie Rotmistrz Pilecki na zawsze pozostanie
przykładem niezwykłej wytrwałości i miłości - do
wolności, ojczyzny i przede wszystkim - bliźniego.

Przed sądem w Warszawie
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Wojciech Jankowski
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Fotostrony

50 mm | f/1,4 | 1/8000 s

Jan Sowiński
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Zdjęcie z archiwum

Kazachstan 1998
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