Błękitny Czas

~1~

Błękitny Czas

Wstępniak

Spis treści

Jakub Olszyna

Wszem i wobec, każdemu z osobna...
Siódma planeta od Słońca
Samotna Wyspa
Potrójnie czekoladowe...
Into the Wild
O podróżowaniu słów parę
A druh Olek w aucie sypia...
Fotostrony

Czerwiec jest miesiącem, w którym coś się kończy,
żeby coś innego mogło się zacząć - dla wielu z Was
zbliża się tak długo wyczekiwany koniec nauki w
tym roku szkolnym. Macie teraz szansę przez
chwilę zastanowić się co Wam się podobało, co
chcielibyście poprawić, a także w jakim stopniu
udało Wam się zrealizować wszystkie Wasze cele.
Ale czerwiec to także początek wakacji! Z
pewnością macie je w pełni zaplanowane, a jeśli
nie to już ostatni gwizdek, żeby wymyślić coś
szalonego i świetnie wykorzystać wolny czas.
Czerwiec kojarzy mi się pozytywnie z jeszcze
jednego bardzo ważnego powodu - rozpoczynam
przygotowania do upragnionego obozu. „W końcu
będę mógł odpocząć od tej szarej codzienności i
hałasu . Będę mógł pooddychać świeżym
powietrzem. Wyjadę z moimi dobrymi znajomymi i
bez względu na to jaka będzie pogoda będziemy się
świetnie bawić. I co z tego, że będę chodził
niewyspany i brudny. W końcu jadę do lasu, pod
namioty i jestem harcerzem!” Tak powtarzam
sobie co roku, od kiedy zacząłem jeździć z Błękitną
na obozy. I kiedy rodzina albo koledzy dziwią się,
że jeszcze mi się to nie znudziło, to ja co raz
bardziej nakręcony odpowiadam im co roku to
samo.
Tymczasem wspomniane przygotowania do obozu
idą pełną parą i wszystko dopinane jest już na
ostatni guzik. Miejmy nadzieję, że pogoda w tym
roku nam dopiszę, bo szykuje się wiele atrakcji.
Bawcie się dobrze na obozie!

Wasz szczepowy
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miejsce dotarliśmy bardzo późno, dlatego
zwyczajnie skorzystaliśmy z harcówki oferowanej
nam przez Łódźkie środowisko, zjedliśmy kolacje i
poszliśmy spać, by na samym zlocie być jak na
Błękitną przystało pełni energii.
Już przy pierwszym spotkaniu można zauważyć
różnice. Jako jedni z niewielu w Unii nadal

Wszem, wobec i
każdemu z osobna
wiadomym się czyni...

Błękitna przed namiotem (fot. Kamila
Berbecka, DW „Skrzydła, „Czternastka”)

należymy do ZHP, i nie oszukując innych ani
siebie, wolimy trzymać się w swoim, błękitnym
środowisku. Niestety, tego nie udało się zmienić,
choć myślę że jeżdżąc na zloty coraz bardziej
dajemy się poznać, i poznajemy innych. Z każdym
rokiem będzie więc coraz lepiej.
Apel i ruszamy na grę. Trzeba przyznać że jej
fabuła i szczegółowe elementy były bardzo fajne.
Użycie fotokodów, foli poprzez które należało
odnaleźć odpowiedni fragment obrazka czy
naprawdę pomysłowe zadania na punktach (moja
ekipa np. gotowała wodę w samowarze). W trakcie
gry czas na obiad, po jej zakończeniu przewiezienie
autobusem na miejsce noclegu i czas na rozbicie
namiotów. I tu ponownie trzeba przyznać iż
pokazaliśmy oryginalność. Zamiast osobnych
namiotów, dla Błękitnej i Czternastki powstał
namiot tunel, w którym zmieściło się ponad 40
harcerzy. Na „polu namiotowym” widać było
jedynie nas. Wieczorem projekcja filmu i ognisko z
gawędą przypominającą o tradycjach Unii i
współpracy.
Po ognisku czas na kolacje, i przede wszystkim
spokładanie korespondentów. Czyli osób
odpowiedzialnych za kontakt środowiska z innymi

Beata Dudek
Raz w roku, w jednym z miast unijnych spotykają
się środowiska, które wchodzą w skład Unii
Najstarszych Drużyn Harcerskich
Rzeczypospolitej. Błękitna Czternastaka należy do
niej nieprzerwanie od 1997 roku.
Po co jest Unia? Powstała z drużyn podobnie
myślących o sytuacji harcerstwa, z ludzi którzy
chcieli wzajemnie się wspierać w ciężkich chwilach
ale i wspólnie dzielić radości. Jej skład co pewien
czas się zmienia, jakaś drużyna niestety zapomni o
tym, że jest jej członkiem, inni natomiast
przekonają środowiska że im też należy się miejsce
wśród nich.
Co należy robić będąc w Unii?
Jednym z nieodłącznych elementów jest udział w
zlocie. Co roku w innym mieście. Co roku w bardzo
podobnym składzie.
Rok 2013 przyniósł zlot w Łodzi. W weekend
19-21 kwietnia razem z Czternastką udaliśmy się
Polskim Busem do Łodzi. Już w piątek, mimo że
zlot oficjalnie rozpoczynał się w sobotę rano. Na
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Nasze pierwsze kroki w
Łodzi (fot. Jan Sowiński)

w
czasie roku harcerskiego. Najczęściej wieczorne
spotkanie korespondentów jest dla Unii bardzo
ważne. To na nim ustala się co zrobić ze
środowiskami które się nie pojawiają. Co z tymi
które ubiegają się o przyjęcie. Jakie innowacje
wprowadzić w działanie, a z czego zrezygnować. I
bardzo ważne: kto ma stanąć na czele i
reprezentować Unię, kto ma być jej Marszałkiem.

Kolejnego dnia pakowanie, msza i wracamy do
Poznania. Ponownie Polskim Busem. I mimo tego
że było strasznie zimno, wracamy uśmiechnięci, z
nowymi wspomnieniami i śmiesznymi
anegdotkami.
A na kolejny zlot już nie pojedziemy.
Zorganizujemy go sami. U Nas w Poznaniu.

Pierwszy apel (fot. Kamila Berbecka, DW
„Skrzydła, „Czternastka”)
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Napis mówi sam za siebie
(fot. Wojciech Jankowski)

Ostatni apel, wręczenie proporcztka
zwycięskiemu środowisku (fot. Kamila
Berbecka, DW „Skrzydła, „Czternastka”)
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Harcerze nawet materacami wojskowymi
potrafią się bawić!(fot. Jan Sowiński)

Juras nie występuj! (fot.
Wojciech Jankowski)

Przerwa na lunch... (fot.
Wojciech Jankowski)
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Namiot-stonoga, który dzieliliśmy z
„Czternastką” (fot. Kamila Berbecka, DW
„Skrzydła, „Czternastka”)

Nasza nowa druhna
marszałek! (fot. Jan
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• przed obiadem, wróciłam razem z zuchami do
szkoły, gdzie była ich główna siedziba, - tak
wielkie suszenie, przebieranie a potem mnóstwo
krótkich gier i zabaw
• w czasie zajęć przed ogniskiem nastąpił podział
na uczestników i instruktorów (jeśli można uznać
że instruktor to nie uczestnik). Szczerze mówiąc
nie wiem co dokładnie robili Ci pierwsi. Kątem
oka widziałam tylko biegających harcerzy.
Instruktorzy natomiast integrowali się na
corocznych zajęciach instruktorów, walcząc o
miejsce w pierwszym statku na siódmą planetę.
Zdaje się, że największą furorę zrobiło zadanie
sprawdzające siłę i sprawność fizyczną. Jajko
pękło? Twoja szansa ku podbiciu planety maleje:(
• Ogniska? U harcerzy podobno aż 4! Zuchy
zadowoliły się świeczniskiem dla chętnych i
najmniej zmęczonych. Wszyscy jednak robili to
samo: poznawali inne plemiona (czyt. środowiska)
• Kolejna noc, już bez atrakcji dla harcerzy. U
instruktorów chyba coś się działo, bo rano można
było zauważyć u niektórych nowe metalowe
siódemki, a u naszej byłej szczepowej – dh Zuzy –
ósemkę (wyróżnienie komendanta hufca)!
• Rano pakowanie i sprzątanie, oraz apel. W tym
roku to na apelu w trakcie zlotu zostały ogłoszone
wyniki rocznej punktacji drużyn i gromad.
Możemy się poszczycić Mistrzowską Drużyną –
wyróżnienie zdobyte przez Kohortę, oraz
Pogodną Gromadą jaką stało się Leśne Imperium.
Dodatkowo, punktację zlotową w metodyce HS
wygrał zastęp z Formozy. Ja im strasznie mocno
gratuluję! Zdecydowanie należne zwycięstwa :)
• Po apelu szybkie zdjęcie wszystkich uczestników
– dla spostrzegawczych: znajdź nowy element
umundurowania Wiązanek.
• … i powrót do Poznania.

Siódma planeta od
Słońca

Beata Dudek
Co prawda Więzi jako drużyny na zlocie nie było,
jednak razem z Asią postanowiłyśmy wesprzeć
zarówno błękitne drużyny, oraz program zlotu
swoją obecnością. Z tego też powodu nie opisze
dokładnie jak zlot wyglądał krok po kroku, mogę
jednak przybliżyć go osobom których nie było w
dość chaotycznej wyliczance:
• motyw przewodni zlotu to oczywiście kosmos,
wspólna wyprawa na „Siódmą planetę od Słońca”
• pogoda niestety całkiem nie kosmiczna –
większość zlotu towarzyszyła nam mżawka, co
jednak nie zepsuło dobrej zabawy, a czasem mam
wrażenie że wręcz ją ulepszało
• nocleg? Super pomysł z podziałem na sekcje
środowisk! Błękitna była na końcu (co nie znaczy
że ostatnia), dzięki czemu ja osobiście wiedziałam
gdzie dokładnie mam iść
• z tego co słyszałam to część komendy hufca
pojawiła się na miejscu zlotu (Kopanki,
k.Opalenicy) trochę wcześniej, co było
zdecydowanie widać – maszt moim zdaniem
godny obozowego
• spanie w nocy? Chcielibyście. Już pierwszej nocy
odbyła się krótka gra, bo przecież
napromieniowanych drużynowych należy
uratować! (muszę przyznać, że niektórym z mąką
do twarzy ;)
• z tego co słyszałam, w tym czasie u zuchów cicho i
spokojnie
• od rana, na apel przyszły zuchy – całkiem ich
dużo, 1/3 zlotu zdaje się – no i co tym bardziej
widoczne, 2 osoby z Błękitnej w szeregach
komendy hufca + drużynowy Kohorty oboźnym
zlotu
• i kolejne zajęcia, tym razem całości – przez moje
przymrużone oko dostrzegłam zabiegane zastępy
i szóstki, a dzięki całkiem sprawnym uszom
dosłyszałam coś o przywiązywaniu do drzew jak
spanie w kosmosie, rozpoznawaniu
gwiazdozbiorów, strzelaniu z wielkiej procy i
wiszeniu twarzą do ziemi. Zdaje się, ze było to
sprawdzanie różnych umiejętności kosmonauty –
mimo tego, że każdy po zajęciach był lekko
przemoczony, generalnie każdemu gra się bardzo
podobała

Muszę przyznać, że się działo. I to całkiem dużo.
Na potwierdzenie moich słów, przedstawiam
opinię niektórych uczestników zlotu:
„Na zlocie było ekstra. Był to pierwszy mój zlot i
bardzo mi się podobało. Choć dużo padało i moim
zdanie było mało takich gier gdzie integrowaliśmy się
z innymi szczepami to było super” - Ala
"Było bardzo fajnie, pomimo słabej pogody." - Jakub
„to co że mokro, to co że zimno, zlot najlepszy" Ania
dh Bibi
(odnajdująca swoje miejsce na zlocie w różnorakie
sposoby)
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Ta bajka zdarzyła się naprawdę. Jest to w skrócie
historia Wyspy Wielkanocnej, nazwanej tak od
dnia odkrycia. Odkrywcy tej wyspy z Jackobem
Roggeveenem na czele zastali na niej wiele
osobliwości: brak drzew, ogromne kamienne
twarze ustawione wzdłuż brzegu zwrócone do
wyspy, wielkie szczury i garstkę małych ludzi.
Badacze bardzo długo nie byli zgodni co do historii
wyspy.

Samotna wyspa

Wyspa
Rapa Nui (inaczej Wyspa Wielkanocna) jest wyspą
odizolowaną od innych wysp i lądów. Na tej wyspie
wykształciła się wysokorozwinięta kultura, mimo
jej niewielkiej wielkości oraz położenia zupełnie na
środku Oceanu Spokojnego. Takie położenie, 35
000 km od wybrzeży Ameryki Północnej,
skutkowało dużą izolacją, powodującą brak
mieszania gatunków oraz kontaktów z innymi
cywilizacjami. Na wyspie znajdują się posągi Moai
osiągające wysokość do 10m i wykonane ze skał
magmowych - na wyspie są trzy wulkany. Posągi te
występują pojedynczo lub w szeregach. Co ciekawe
ich twarze są skierowane do środka wyspy, a nie do
oceanu. Zbudowanie ich i osadzenie na ich
głowach kamiennych czap było nie lada wyczynem
i świadczy o czasach świetności wyspy. Obecnie
wyspa jest całkowicie wylesiona.

Aleksander Dominiczak
Bajka
Było to w „pępku świata”, bo tak mieszkańcy
nazywali swoją wyspę. Niewielką wysepkę, którą
stworzyły trzy wulkany pośród toni oceanu. Od
stałego lądu dzieliły ją tysiące kilometrów, inne
wyspy również znajdowały się bardzo daleko. A
mieszkańcy, skąd się tam w ogóle wzięli?
Prawdopodobnie płynęli wiele dni łodzią zrobioną
z pnia drzewa, obserwując zmieniający się ocean.
Nawigowali się w nocy dzięki gwiazdom, w dzień
ptakom i chmurom, które pozwalały przypuszczać
gdzie znajduje się ląd. Trafili na wyspę i zasiedlili
ją. Posiadali ogromną wiedzę o przyrodzie, gdyż
p o t r a fi l i j ą o b s e r w o w a ć , j e j z m i e n n o ś ć ,
powtarzalność i piękno. Nowa wyspa okazała się
rajem dla nich i szczurów, które przywieźli ze sobą.
Wykorzystując jej zasoby rozwinęli rolnictwo,
wytwórstwo i kulturę. Tak na małej wyspie
powstała cywilizacja, która była w stanie robić
rzeczy wielkie. Jej rozwój oparty był o wyrąb lasu i
uprawę roślin. Rozwój zwiększał potrzeby i
przyśpieszał eksploatację surowców, czyli głównie
drewna. W miejsce lasów rozwijały się łąki. Proces
niszczenia lasu przyśpieszały szczury, które
zjadały nasiona drzew, podgryzały ich korzenie.
Stały się one plagą, pomimo że mieszkańcy wyspy
walczyli z nimi było już za późno. Brak
poszanowania przyrody i zaślepienie doprowadziło
do wyginięcia drzew na wyspie. Populacja
mieszkańców zaczęła się zmniejszać, a kultura
upadać. Z pokolenia na pokolenie mieszkańcy
wyspy karleli i chorowali. Zmuszeni byli żywić się
szczurami i drobnymi owocami, a ich dawna
świetność nigdy nie powróciła, ponieważ nie
uszanowali dóbr wyspy. Doprowadzili do tego
pomimo swoje wiedzy na temat przyrody, która
pomogła im się rozwinąć…

Historia
W 1947r. or Heyerdhal dotarł na Wyspę Tahiti
płynąc na tratwie „Kon tiki”, wykorzystując do
tego prądy morskie. Zrobił to, aby udowodnić
swoją teorię o kolonizacji Polinezji z zachodu przez
ludy Mezoameryki. Udowodnił on w ten sposób, że
kolonizacja wysp Polinezji była zaplanowana, a nie
był to przypadek. Na Oceanie Spokojnym wieją
głównie wiatry wschodnie, więc ludność ówczesna
musiała posiąść wysokie zdolności żeglarskie aby
tego dokonać, szczególnie że pływano łodziami
zwanymi kanoe. Ten scenariusz dotyczył również
Rapa Nui. Do jej wybrzeży dopłynął nie byle kto,
ale wytrawni żeglarze znający prawa natury.
Jak udało się zlokalizować wyspę tak małą jak
Wyspa Wielkanocna? Przede wszystkim
obserwowano gwiazdy i niebo, o obecności wyspy
nie świadczy tylko jej widok, jej obecność w
niedalekiej odległości można było przewidzieć
obserwując zachowanie ptaków, chmury tworzące
się nad lądem i załamywanie się fal morskich.
Jak wspomniano wcześniej Wyspa Wielkanocna
jest całkowicie wylesiona, jednak nie zawsze tak
było. Na wyspie znaleziono kopalne orzechy
~9~
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palmy, ziarna jej pyłków, a w późniejszych
poszukiwaniach nawet całe palmy kopalne.
Badania naukowe wykazały, że 1200 lat temu na
wyspie dominowały lasy i występowały liczne
gatunki ptaków. Przybycie osadników
spowodowało w konsekwencji całkowite wylesienie
wyspy. Drzewa były wykorzystywane do budowy
między innymi łodzi czy stawiania Maoi oraz do
ogrzewania. Owoce były zjadane, ale nie sadzono
nowych drzew. Sprawę dodatkowo pogarszały
szczury, zjadające nasiona i podgryzające korzenie.
Nie miały one konkurencji na wyspie, więc
stanowiły poważny problem.

Upadek cywilizacji Rapa Nui związany jest z pewną
granicą. Jest nią odporność przyrody na
negatywne oddziaływania człowieka. Po jej
przekroczeniu przyroda nie jest w stanie powrócić
do stanu z przed pojawienia się człowieka.

Wnioski
Można się zastanawiać, po co badać upadłą kulturę
małej wysepki na oceanie, myślę, że jednak warto.
Rapa Nui jest bardzo izolowana, przez co może być
traktowana jako system zamknięty, bez wpływów z
zewnątrz. Tak naprawdę należy na nią spojrzeć
jako na Ziemię w mikro skali. Przykład Wyspy
Wielkanocnej pokazuje, że mimo rozwiniętej
kultury, nie można zatracić się w wyczerpywaniu
zasobów nieodnawialnych jak i odnawialnych, aby
nie doprowadzić do nieodwracalnych zmian, takich
jak wyginięcie gatunków zwierząt, wylesienie, czy
wyludnienie w skutek brutalnych walk o żywność i
wodę, których w konsekwencji także zabraknie.

Deficyt drzew spowodował zatrzymanie rozwoju
wyspy poprzez brak możliwości budowy i podróży.
Wypalano trawy, przestano uprawiać rośliny, z
czasem z powodu głodu zaczął szerzyć się
kanibalizm. Dawno temu populacja wyspy
wynosiła 1500 mieszkańców, pod koniec XIX w.
liczyła ona już tylko 111 osób. Do takiego końca
przyczyniły się głód, walki wewnątrz plemienne,
kanibalizm oraz masowy wywóz ludności wyspy
jako niewolników do Ameryki po jej odkryciu.
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Składniki: (Porcja na 15-20 sporych ciastek)

Potrójnie
czekoladowe ciastka
z orzechami

125g masła
1 łyżeczka ekstraktu waniliowego
1 jajko
200g brązowego cukru (lub trzcinowego)
185g mąki
½ łyżeczki proszku do pieczenia
1 łyżeczka sody oczyszczonej
50g kakao
100g orzechów pecan (lub włoskich)
160g gorzkiej czekolady
100g białej czekolady

Weronika Tomaszewska
Słońca ostatnio coraz więcej i nie jest to chyba
najlepszy czas na siedzenie w kuchni, chociaż
ciastka o których dzisiaj napiszę, są dobrym
deserem na grilla (przetestowane!) - szybkie i
bezproblemowe, można je przygotować wcześniej.
Idealnie pasują tez do wiosennych i letnich
owoców np. truskawek i malin. Właściwie to sama
nie wiem dlaczego kiedyś postanowiłam je upiec.
Jednym z głównych "składników" mojego
wyobrażenia na temat smaku danej potrawy są
zdjęcia. Dlatego zastanawiam się dlaczego
sięgnęłam po akurat ten przepis, skoro tyle
innych, związanych z czekoladą prezentuje się o
wiele bardziej apetycznie. Jednak nie zawiodłam
się. Ciasteczka są według mnie przepyszne, mocno
czekoladowe, mokre, z mnóstwem dodatków.
Według mnie to deser idealny na kiepski humor,
bo przecież nic tak nie rozwesela jak czekolada!
Pozostaje mi życzyć Wam powodzenia i
smacznego!

Sposób przygotowania:
Rozgrzej piekarnik do 175°C. Utrzyj masło, cukier
jajko i ekstrakt waniliowy na gładką masę, najlepiej
przy pomocy miksera. w drugiej misce przygotuj
wszystkie sypkie składniki: mąkę, kakao, proszek
do pieczenia i sodę. Mieszając dodawaj powoli
sypkie składniki do powstałej masy. Pokrój
czekoladę na małe kawałki i posiekaj orzechy.
Dodaj do masy i zmieszaj, tak aby składniki się
połączyły, nie mieszaj jednak zbyt długo. Uformuj
kulki i ułóż je na papierze do pieczenia, co najmniej
w 4 cm odstępach. Naciśnij i rozpłaszcz delikatnie.
Piecz 10 minut. Po wyjęciu z piekarnika zostaw je
na blasze jeszcze kilka lub kilkanaście minut, aby
ostygły. Jeśli uważasz, że to bezpieczne i nie
zostaną zjedzone możesz je upiec dzień przed
podaniem.
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„Outside” (ostrzegam, że dalsza część tego
artykułu może przez część z Was być uznana za
spoiler), w którym autor pisze o znalezieniu
zagłodzonego na śmierć chłopaka nieznanego
pochodzenia w opuszczonym autobusie niedaleko
szlaku Stampede. Autor artykułu - Jon Krakauer,
postanowił pociągnąć temat i napisać książkę,
którą miałem przyjemność przeczytać. Często
mówi się, że „książka jest lepsza od filmu” i
podobnie jest w tym wypadku, ale uważam, że oba
te dzieła uzupełniają się nawzajem. Film pięknie
obrazuje całą historię, pokazuje nam skorupkę
całej historii, natomiast w książce dziennikarz
stara się zagłębić w umysł młodego, nieszczęśliwie
zmarłego chłopaka, którego większość ludzi,
którym bliska jest zarówno droga, jak i natura,
doskonale rozumie. Autor przytacza też inne
historie, w tym także te z swojego życia - przygody
ze szlaku jak i z gór. Cała ta historia, której celowo
tutaj nie rozwijam jest niesamowicie inspirująca,
jej tragiczny koniec z różnych względów, przez
wielu jej fanów (jeśli można tak powiedzieć), jest
nieraz bagatelizowany. Nie zdziwiłbym się,
gdybym w dyskusji, również bronił Cristophera
McCandlessa i tłumaczył, co nim kierowało.
Polecam zarówno film i książkę ludziom młodym
duchem jak i tym, którzy o tej młodości dawno
zapomnieli, by mogli sobie o niej przypomnieć.

Into the Wild
Jan Sowiński
Gdy pierwszy raz obejrzałem „wszystko za
życie” (bo tak „into the wild” został
przetłumaczony na język polski) byłem pod
ogromnym wrażeniem nie tyle dla samych
twórców, co dla historii w filmie opowiedzianej.
„Wszystko za życie” traktuje o perypetiach
młodego chłopaka- Cristophera McCandlessa,
który postanawia. po studiach zostawić rodzinę,
przyjaciół i wszystko co go w jakikolwiek sposób
trzyma w jednym miejscu, i wyruszyć w drogę.
Najpierw samochodem, potem pieszo. Jego
ostatecznym celem jest Alaska i próba mieszkania
w dziczy.
Najpierw obejrzałem film, później zobaczyłem go
jeszcze raz. Po obejrzeniu filmu zacząłem słuchać
ścieżki dźwiękowej, napisanej przez wokalistę
zespołu Pearl Jam a około półtora roku później
wpadła w moje ręce książka. Ale po kolei. Cała
historia zaczęła się od artykułu w magazynie
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Rozważmy zatem parę przykładów
motywacji.

O podróżowaniu
słów parę...

Myślę iż dużo osób podróżuje będąc
ciekawymi tego co kryje się za rogiem,
ciekawymi świata ich otaczającego. Ludzie ci
najczęściej zwiedzają zabytki, rozmawiają z
zwykłymi ludźmi. Starają się poznać dane
miejsce od podszewki, poznać to, co nie jest
opisane w żadnym przewodniku.

Wojciech Jankowski
(tekst i zdjęcia)

Inną motywację mogą mieć osoby
mieszkające w dużych miastach, na każdym
kroku pełnych zgiełku. Te osoby często
wyjeżdżają w poszukiwaniu spokoju na łonie
natury. Tam mogą w spokoju porozmyślać
nad zawiłościami codziennego życia,
odpocząć od „cywilizacji”.

Ludzie podróżują od niepamiętnych czasów.
Stawiają przed sobą przeróżne cele: od
odwiedzenia babci, aż po zdobycie Mount
Everestu. Patrząc na podróżujących możemy
zadawać sobie przeróżne pytania; skąd są?
dokąd jadą? Jakie mają plany? Aczkolwiek ja
najczęściej zadaję sobie zupełnie inne

pytanie: w jakim celu tu przyjechali? Co ich
do tego zmotywowało?

Duża część podróżników wyrusza w drogę w
poszukiwaniu pracy. Niektórzy podróżują na
zasadzie wyjazdów studenckich „Work and
Travel”, gdzie poza pracą uczestnicy mają
okazję pozwiedzać dany kraj. Inni natomiast
jeżdżą zbierać owoce na ogromnych
plantacjach.

Albowiem każda podróż jest czymś
umotywowana. Taka motywacja może być
banalna, zrozumiała dla każdego z
otoczenia, ale może być zupełnie inna, taka,
której nie będzie rozumiał nikt, i wszyscy
będą się dziwili owemu podróżnikowi.
~13~
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Bardzo duża grupa podróżujących wyjeżdża w
poszukiwaniu nowych doznań, by spróbować
wszelakich sportów ekstremalnych, po prostu by
wyrwać się z miejsca zamieszkania i przeżyć
niesamowitą przygodę. Wspomnienia z takich
wyjazdów zostają na zawsze i wydaje mi się że
choćby dla tych wspomnień warto podróżować. I
to nie w wyjazdach zorganizowanych przez biura
podróży ale samodzielnie. Spakować się w plecak i
wyjechać. Tak po prostu. W ten sposób można
spotkać niesamowite osoby, z którymi będziemy
utrzymywali kontakt jeszcze przez bardzo długi
czas.

nie zatrzymują Może to co prawda wywołuje lekką
frustrację gdy przez godzinę nikt nie chce się
zatrzymać, ale za to gdy w końcu ktoś stanie to
mamy zapewnione, iż jest to ciekawa persona.

Prosty przykład. Jeżdżąc autostopem spotykamy
tylko ciekawych ludzi. Dlaczego? Inni się po prostu

Wyjdź w świat, zobacz, pomyśl, pomóż, czyli
działaj!

Tymi słowami pragnę zakończyć ten niezbyt
wciągający
wywód. Nie sposób wymienić
wszystkich motywacji którymi się kierują
podróżujący. Myślę że tak naprawdę zawsze jest
kilka różnych powodów dla których dana osoba
podróżuje. Ten tekst miał na celu jedynie
skłonienie was do rozmyślań odnośnie celu dla
czego tak naprawdę podróżujemy? Mimo że cele
podróżników są przeróżne, ważne jest jedno.
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A druh Olek w aucie
sypia, bo o 5:00 po
chleb znika…

Ale z drugiej strony jaki sens było rozpoczynać to
pisanie?
Zacznijmy więc może od pierwszego stereotypu.
Gdy byłam szeregową, zwłaszcza na pierwszych
obozach, pamiętam jak zawsze narzekaliśmy na
komendę: oni nic nie muszą robić, a nam karzą
sprzątać; dlaczego oni robią te alarmy w nocy,
kiedy my chcemy spać?; dlaczego oni mają lepsze
jedzenie?; dlaczego mogą dłużej spać?; dlaczego
tak nas się czepiają? i tak dalej, i tak dalej. Ale
czym byłby obóz bez wzajemnych uszczypliwości,
ciągłych prób „obalania komendy”, lub dawania
kijów i pompek? Jedna rada, którą powiedziała mi
kiedyś moja zastępowa, kiedy nie wiedziałyśmy co
przygotować na festiwal: „Zróbmy scenkę
parodiującą komendę, to zawsze wychodzi.”
Niemniej, mnie wcale nie spieszyło się,
żeby znaleźć się w tym „zacnym gronie” komendy.
W dniu kiedy moja przyszła drużynowa przyszła
zaproponować mi żebym została jej przyboczną,
dokładnie chwile wcześniej, rozmawiając przy
obiedzie z koleżankami powiedziałam: „Gdyby
teraz ktoś chciał mi zaproponować, żebym poszła
do komendy, to chyba bym tego nie chciała.”
Oczywiście stało się jak się stało, ale częściowo
potwierdziły się moje obawy: ilość obowiązków,

Dorota Goraj
„Jeżeli coś rozpoczynasz, nie zostawiaj tego
niedokończonym” (autor nieznany) Druh Redaktor
Naczelny ponownie poprosił Nas o napisanie
czegoś do Błękitnego Czasu. Po tygodniach
męczenia i narzekania, że nie mam o czym napisać,
przejrzałam dwa poprzednie artykuły i doszłam do
wniosku zamieszczonego na początku. Skoro już
zaczęłam pisać o różnych poziomach i metodykach
i nikt mnie za to nie „ochrzanił”, to chyba mogę się
tym zająć dalej. Co zostało? H i HS. W takim razie
napisze o czymś innym…
Komenda.
Właśnie tak. Komenda i tworzący ją instruktorzy.
Artykuł ten mogłabym zakończyć na poniższym
zdjęciu:
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zdecydowanie przewyższyła ilość dodatkowych
uprawnień. Bo wcale nie jest tak, że kiedy wszyscy
śpią my także możemy odpoczywać, zamiast tego
musimy w tym czasie przygotować zajęcia lub
wstać wcześniej żeby ustalić plan dnia. Wziąć
odpowiedzialność przed rodzicami za to co się
dzieje. I pamiętać o wszystkim, nie tylko o
własnym plecaku, ale o 14 plecakach swoich
szeregowych. Pewien druh powiedział kiedyś, że
najlepszą funkcją jaką można pełnić, jest bycie
zastępowym. Ja się z tym zdaniem absolutnie
zgadzam, będąc zastępowym ma się trochę więcej
„władzy”, a jednak nie ma się tylu obowiązków. Nie
narzekajcie za bardzo na to co się dzieje, obozy są
dla Was i najprawdopodobniej najlepszy obóz

który przeżyjecie, to będzie właśnie ten, na którym
będziecie najbardziej niewyspani, zmęczeni,
nieogarnięci i nie będziecie mieli czasu na myślenie
o obowiązkach pozostawionych w domu. Ale żeby
nie było, bo jeszcze się okaże, że w przyszłości
zabraknie nam instruktorów i nie będzie miał kto
organizować obozów: bycie w komendzie, pomimo
kilku minusów nie jest takie w końcu złe.
Niewyobrażalną radochę i satysfakcję, z tego co się
robi, dają roześmiane buzie zuchów, które mówią:
„A miiiii się wszyyyystkoooo
poooodooobaaałooo…”. W każdej legendzie jest
przecież trochę prawdy. Ale przecież tego nie mogę
już zdradzać tym, którzy mają to dopiero przed
sobą

Komenda przed naszym Żukiem
(fot. Marysia Wrońska)
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Fotostrony

35 mm | f/2.8 | 1/30 s

Wojciech Jankowski
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Fotostrony

50 mm | f/1,4 | 1/2000 s

Jan Sowiński

~18~

Błękitny Czas

Zdjęcie z archiwum

Obóz letni 2003 (Szymbark)
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