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Jakub Olszyna
Edmund Hillary, zapytany, dlaczego wspina się na
Mount Everest, odpowiedział: "Dlatego, że tam
jest". Gdyby ktoś zapytał mnie dzisiaj dlaczego
zdecydowaliśmy się zrobić Błękitny Grom,
mógłbym odpowiedzieć podobnie. Bo zawsze w
mojej głowie był taki pomysł, który teraz dzięki
wspólnej pracy i zaangażowaniu wielu ludzi udało
nam się zrealizować.
Zaczęliśmy ten semestr od bardzo dużego
przedsięwzięcia, a przecież to nie koniec atrakcji,
które dla Was szykujemy. Czeka nas jeszcze Zlot
UNDHR, lany poniedziałek Szczepu, obchody 95lecia w Marcinku czy Zlot Hufca! Nie będę Wam
zdradzał wszystkich szczegółów. Zapewniam, że
zabawa będzie przednia.

!

!

Sami się przekonacie na własnej skórze!

!

Wasz szczepowy
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drukarni mapy, karty startowe, informatory,
numery i całą resztę makulatury oraz do
burmistrza, pana Tomasza Łęckiego po puchary.

”Błękitny Grom”
- Puszcza Zielonka
2014

!

Chwilę przed godz. 9:00 docieramy do Zielonki.
Tam czeka już na nas Dorota ze swoją ekipą i Uno
Tripem. Zaczynamy przygotowania. Lista rzeczy
do zrobienia była bardzo długa, a czasu mało,
dlatego od razu wzięliśmy się do pracy. Każdy
dostał swoje zadanie i wszystko posuwało się
z g o d n i e z p l a n e m . B a n e r y z aw i e s z o n e ,
noclegowania przygotowana, karty startowe
zalaminowane, pakiety startowe rozdzielone,
nagłośnienie podłączone, biuro gotowe, odprawa
przed przyjazdem pierwszych zawodników i…!
Minęła godz. 17:00 a w bazie cisza. Chłopacy stoją
już w kamizelkach i z krótkofalówkami gotowi do
ustawiania samochodów i rowerów, Beata i Asia z
uśmiechami na twarzy czekają w biurze na
rejestrujące się ekipy, Szymon (Gramol) od prawie
godziny biega po lesie i rozstawia punkty na
orienta, a ja chodzę od kąta w kąt i sprawdzam czy
wszystko jest gotowe. Nie pamiętam kiedy, nagle
cała baza zapełniła się ekipami. Jedni przypinali
rowery, drudzy odbierali właśnie pakiety w biurze,
jeszcze inni rozkładali się w noclegowni i szykowali
rzeczy na przepaki. Zaczęło się, baza zaczyna
tętnić życiem, zaczyna się Błękitny Grom!

Jakub Olszyna
fot. Jan Sowiński

!
Piątek, 28 marca.
!

Pobudka o godz. 6:00. Sprawdzam czy wszystko
zabrałem, rzucam okiem na listę i wychodzę z
domu. Na dworze mglisto, chłodno i nie za
ciekawie. Ale przecież jutro będzie świetna pogoda,
oby! Parę minut przed 7 dostaję telefon:

!

- Słuchaj jest problem, Michał złapał gumę i musi
prowadzić rower, więc będzie trochę później…

!

Dobrze się zaczyna, mówię sobie. Na szczęście
wziąłem ze sobą łatki, dlatego decydujemy się na
zabranie roweru i naprawę w bazie w Zielonce.

!

!
!

W końcu udało nam się wyjechać z małym
poślizgiem czasowym. Po drodze wstępujemy
jeszcze do Murowanej Gośliny odebrać prosto z
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!

Apel przesunięty o pół godziny, zaraz po nim
świecznisko i odprawa techniczna szefów ekip. Do
godz. 23:00 czekamy na wszystkie kartony z
rzeczami na przepaki. Zostało jeszcze 5 min do
ciszy nocnej, sprawdzamy z Szymonem czy są już
wszystkie kartony. Są! Możemy działać. W biurze
panuje już spokój, w noclegowni ostatnie osoby
kładą się spać. Czas zwołać komendę i omówić
plan działania – mamy czas do 5:00. Zanim
rozpoczęliśmy odprawę była już północ, niektórym
oczy się zamykały, ale u mnie adrenalina robiła
swoje. Każdy ma już swój punkt, wie co na nim
robić, dobrał sobie ludzi, wie o której musi być
gotowy i czeka na sygnał. Dziewczyny poszły spać.

- Najpóźniej o 3:15 widzimy się przed bazą!
- Ok, do zobaczenia!

!

Mam przynajmniej chwilę, żeby usiąść, odsapnąć,
spojrzeć na plan i sprawdzić czy wszystko jest
gotowe. Przeszywająca cisza i chrapanie paru osób
zza drzwi nie pomagało mi w utrzymaniu pozycji
siedzącej. Stwierdziłem, że lepiej się poruszać. Do
przyjazdu chłopaków zostało 30 min, zdążyłem
zanieść namiot, baner, przedłużacz i drabinę na
miejsce startu i czekam na poszukiwaczy…

!

3 min spóźnienia.
5 min.

!
- Panowie, trzeba przygotować sprzęt!
!

!

Wywołuje ich przez krótkofalówkę, ale nie
odpowiadają.

Najpierw zapakować auto Gramola ze sprzętem na
strzelnicę. Teraz do dużego auta można wrzucić
wszystkie kartony na przepak A i C. Gramol i Gilos
dalej jadą rozstawiać punkty na orienta i część
trasy rowerowej. Ja z chłopakami zamierzam
przygotować miejsce startu.

!
10 min.
!

Dzwonię na telefon Michała (szef trasy kajakowej).
Pierwszy raz nie odbiera. Drugi raz:

!

!

- Olszyna, daj nam proszę 1h 15 min. W okolicy są
2 fajne kesze (geocaching), szybko po nie
pojedziemy i zaraz wracamy.

- Michał minęło już 10 min, gdzie jesteście?!
- No chwila, chwila. Szukaliśmy kesza, ale mamy!
Trochę tu błota i to nas spowalnia, ale zaraz
będziemy.

!

!

No niech stracę, zgodziłem się. W końcu im też coś
się należy.
~4~
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Dobry żart! Dojechałem ok. 5:30. Pierwsze ekipy
przechodziły już sprawdzanie wyposażenia, a w
biurze na zawodników czekały już świeżutkie
drożdżówki. Na starcie nagłośnienie podłączone,
boks startowy oznakowany taśmą – jesteśmy
gotowi. O 5:50 wszystkie ekipy były już ustawione
w boksie. 5:55 – rozdanie map. Na 2 minuty przed
startem wszystkie ekipy były już przygotowane i
czekały na wystartowanie. Punktualnie o 6:00
ruszyli na trasę. Chwila oddechu.

!

- Gramol bierz swoją ekipę, jedźcie najpierw na
przepak A, potem strzelnice. Dorii, my jedziemy z
Kanistrem na Dziewiczą!

!

Szybko wsiadamy do samochodów i ruszamy.
Reszta przygotowuje się w bazie do swoich zadań i
sprząta miejsce startu. Dostaję informację, że
Szymon wjeżdża na przepak A równo z pierwszą
ekipą -> Gramoli. Zostawia dodatkowe przepaki i
jedzie na strzelnice. A my przez moja nieuwagę
skręcamy w złą drogę i wjeżdżamy na bardzo
nieprzyjemny teren (nawet dla UnoTripa). Czas
goni i trzeba jak najszybciej rozwieść punkty!
Wracamy na dobrą drogę, po drodze Uno zalicza
dziurę w tłumiku i głośno daje o sobie znać.
Jesteśmy już na punkcie 6, chwilę później już w
Dziewiczej Bazie. Chłopacy biegną na wieżę, a ja
rozstawić punkt przy pomniku przyrody. Po
rozstawieniu pierwszych punktów wracamy do
bazy. Szymon rozstawił już strzelnice i zabiera
ludzi do parku linowego. W Uno po drodze odrywa
się rura… przez co musimy zdecydowanie zwolnić
– a Gramole cały czas napierają…

Rzeczywiście po chwili byli już w bazie i nosili
resztę sprzętu na miejsce startu. Ok. godz. 3:50
zaczynam wdrapywać się na betonowy słup, żeby
przywiesić baner START, dzwoni telefon. Jedną
ręką trzymam się słupa, drugą trzymam linki
baneru, ale myślę sobie to pewnie Gramol i to na
pewno coś ważnego, więc odbiorę.

!

- No siema, zaraz będziemy.
- Aha, no ja wiszę na słupie. Do zobaczenia! –
zupełnie jak moja mama, która codziennie 5 min
przed wyjście z pracy dzwoni, żeby powiedzieć, że
zaraz wyjdzie do domu ;)

!

Godz. 4:25, idę obudzić Dorotę, bo przecież o 4:30
miała jechać do piekarni po drożdżówki.

!

-Dorii, za 5 min miałyście z Iką jechać po
drożdżówki.
- O, to już?

!

15 min później siedziałem już w „Baśce” (duże
Iveco) i odjeżdżaliśmy z Bartkiem, Michałem i
kartonami na miejsce przepaku A. Droga przez las
bardzo nas spowolniła, bałem się, że mogę nie
zdążyć na start. Ale ze spokojem, powiedziałem
Gramolowi co i jak, ogarnie. Przyjechaliśmy na
boisko ok. 5:00, szybko ułożyliśmy kartony pod
wiatą, ostatnie wskazówki dla chłopaków i
jedziemy dalej. Teraz szybko pędzę do bazy, żeby
być jak najwcześniej przed startem. Jest 5:10 – ok,
zdążę. Po drodze dzwonię do Szymona:

!

- No cześć. Wszystko gra, ludzie wstali, szykują
się?
- O nie!!! Zapomniałem… Nie żartuję, wszystko
zgodnie z planem.

!

!
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Po długiej, dziurawej drodze dojeżdżamy do bazy.
Musimy niestety zostawić Uno. Połykam jedną
drożdżówkę, zbieram ekipę na kajaki i rafting.
„Baśka” jest już zapakowana kartonami na przepak
B. Możemy jechać. W tym czasie dostaję
informację, że Gramole odjeżdżają spod Dziewiczej
wieży. Dzwonie szybko do Gramola czy zdążył już
zawieźć ekipę do parku linowego:

!
-Tak, tak. Jadę rozstawiać kolejne punkty.
!

Uﬀ.. A my już jedziemy wielkim Iveco, bardzo
powoli bo stan drogi nie pozwala się rozpędzić
nawet do 15 km/h. Jedziemy bardzo długo albo
tylko mi się tak wydaję. Robi się co raz cieplej.
Do jeżdżamy do jeziora Wrończyńskie go.
Wyciągamy kajak, bojki i piankę dla Mirona, który
kolejne parę godzin spędzi w wodzie. Wszystko
jasne, śmigamy dalej. Teraz kierunek jezioro
Kowalskie. Gramol rozstawił już swoje punkty,
zaraz spotkamy się przed półwyspem. Znowu
jesteśmy zmuszeni jechać bardzo powoli. To
niedobrze… Przydałby się jeszcze jeden samochód.
Jesteśmy na miejscu. Szymon już na nas czeka.
Przerzucamy kartony do auta Gramola, bo „Baśka”
nie dojedzie na półwysep. Wrzucamy też lampiony,
żeby Michał, który już tam czeka mógł szybko
rozstawić etap kajakowy. Auto odjeżdża. Obracam
się i własnym oczom nie wierzę. Z naprzeciwka
napierają Gramole! Przecież dopiero byli na
Dziewiczej, a potem na wspinaczce… Szybko
tłumaczę jak wygląda sprawa. Gramole jada na
półwysep. Mija kilkanaście minut, zbieramy się do
odjazdu a na półwysep dojeżdża też KS Hades, cały
czas siedzą Gramolom na karku. Szymon jedzie
rozstawić punkty do końca, a ja trochę okrężną, ale
szybsza drogą (bo nie przez las) wracam jak
najszybciej do bazy. Po drodze mijam ekipy w
parku linow y m, a na Szl aku K oś ciołów

Drewnianych, w okolicach punktu 11 spotykam
uśmiechnietą ekipę Ziel-One. Po drodze wstępuję
na przepak A, skąd zabieram chłopaków i kartony i
zahaczam o strzelnicę. Wracamy do bazy ok. godz.
14:00. Meta jest już prawie gotowa, chłopacy z
Formozy dzielnie wieszają banery. Zostawiam
auto, szybko się przebieram i zamieniam środek
transportu na rower (w końcu!). Jadę rozstawić 2
punkty z ostatniego odcinka pieszego. W tym
czasie Gramol zabiera ludzi do zadania specjalnego
nr 6 (łączność). Chwilę przed odjazdem
wypakowujemy jeszcze kartony na przepak C. Jest
godzina prawie 14:45. Wracam na przepak C i
spotykam się z Gramolami, którzy właśnie
przyjechali. Dobiegają do kartonu, ze spokojem
odkładają niepotrzebne rzeczy i ruszają na
ostatnie 4,5 km.
Podaję informację przez krótkofalówkę, żeby
wszyscy zmierzali już na metę. Wszystkie punkty
rozstawione, można teraz przywitać zwycięzców.
Przyjazd zwycięskiej ekipy planowany był na ok.
godz. 15:00. Ekipa Gramoli przekroczyła linie
mety o godz. 15:18:12 w asyście 2 dziewczyn z
„Leśnej”. Po odliczeniu 50 min, które musieli
czekać na kajaki ostateczny czas wyniósł 8 h 28
min! Udało mi się jeszcze przywitać na mecie 4
ekipy. W międzyczasie Dorota pojechała ze swoim
autem do mechanika w Murowanej Goślinie, który
~6~
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przyspawał oderwaną rurę i dlatego udało się Jej
pojechać razem z Jankiem na niektóre zadania
specjalne, żeby zrobić jak najwięcej zdjęć. Chwilę
czasu spędziłem jeszcze w bazie, zjadłem kolejna
drożdżówkę, ubrałem coś na siebie i podjechałem
na metę. Tam od jakiegoś czasu trwało już ognisko.
Ostatnie ekipy kończyły trasę. Zgarnąłem
Szymona i ruszyliśmy dwoma samochodami zebrać
wszystkich punktowych, którzy marzli od jakiegoś
czasu-dzielni byli. Trochę to trwało, bo jechaliśmy
na około, ale zdążyliśmy wrócić na godz. 22:00.

Potem już apel i można było w końcu usiąść na
parę chwil.

!

To był prawdziwy wyścig z czasem, a szczególnie z
Gramolami, którzy cały czas byli o krok za nami! W
końcu po 45 godzinach bez snu mogłem spokojnie
położyć się spać.

!

Błękitna, dobra robota!
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”Błękitny Grom”
- Puszcza Zielonka
2014
Marta Bieniasz
Jakub Ciemięga

!

Minęło aż dziewięć lat, od ostatniego
c z a s u , k i e d y d r u ż y ny h a rce r s k i e m o g ł y
rywalizować na trasie rajdu ekstremalnego
„Błękitny Grom”. Z tym większym entuzjazmem
została zatem przyjęta wieść, że w tym roku, z
okazji 95-lecia szczepu, komendant Błękitnej XIV,
Jakub Olszyna, zdecydował się wznowić tę
tradycję.

wszystkie drużyny udały się na zasłużony
odpoczynek, mając w perspektywie wczesną
pobudkę i długi dzień ciężkiej rywalizacji. Jednak
kiedy wszyscy śpią, Błękitna działa – w pokoju
komendy trwała odprawa, a w jednym z pokojów
na górze odbywał się rzecz jasna „nieofic” ;)

Rajd odbył się w weekend 28 – 3O marca
(choć oczywiście przygotowania trwały o wiele
dłużej;) ) Już w piątek rano komenda Gromu
przybyła do bazy rajdu -„Bursy w Zielonce”. Przez
większość dnia trwały przygotowania biura rajdu
oraz samej trasy, a w godzinach wieczornych na
miejsce zaczęły zjeżdżać się ekipy, którym
zapewniono zakwaterowanie oraz rozdano
wszystkie niezbędne rzeczy (karty startowe itp.).
Przybyła także reszta ekipy Błękitnej (w tym my).

Ranek nadszedł szybko, wszystkie ekipy
wskoczyły na rowery, drożdżówki i mapy zostały
rozdane i przy klasycznym akompaniamencie
„Rydwanów Ognia” odbył się Wielki Start! Ekipy
miały przed sobą niezwykle wymagającą, niemal
80-kilometrową trasę, która składała się z
odcinków rowerowych, pieszych i kajakowych a
także sześciu zadań specjalnych (szyfry, rafting,
strzelnica itp.), z którą zmagały się nawet ponad
dziesięć godzin. Tymczasem organizatorzy musieli
zmierzyć się w wyścigu z własnym przeciwnikiemczasem; trzeba było bowiem rozstawić wszystkie
punkty i rozwieść na nie ludzi (w tym nas) na tyle
szybko, by żadna ekipa nie musiała czekać. Tutaj
niestety zdarzyła się mała „obsuwa”, głównie przez
jeden uszkodzony samochód, bowiem
„Gramole”(bo któż by inny?) dotarły na początek
trasy kajakowej akurat w momencie, kiedy
zaczynał on być rozstawiany… No cóż, nigdy nie da
się przewidzieć wszystkiego. Na szczęście mimo to
pogoda dopisywała, a nas i biegnących do końca
nie opuszczał entuzjazm. Powoli również na metę
zaczęły docierać pierwsze ekipy, na które już
czekało ognisko i ciepły posiłek. W końcu słońce
zaszło i ostatnie ekipy skierowały się w stronę
mety. My musieliśmy jednak poczekać jeszcze
chwilę (a nawet kilka chwil) na transport i zwinąć
cały sprzęt, co wbrew pozorom bywało dosyć

Po niezbędnych sprawach organizacyjnych
nadszedł czas na apel a chwilę potem świecznisko,
gdzie zaprezentowały się przybyłe środowiska (23
ekipy, harcerskie i jubileuszowe). Niedługo potem
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W niedługi czas po apelu zarówno ekipy
jak i organizatorzy, zmęczeni ale zadowoleni,
położyli się wreszcie spać, by następnego dnia
wypoczęci wstać nie tak znowu wczesnym
rankiem. Tego dnia niegonieni już żadnymi
„deadline’ami” na spokojnie ogarnęliśmy, co do
ogarnięcia jeszcze było (na przykład punkty
orienta), a na koniec jeszcze przed powrotem do
domu pstr yknęliśmy sobie całą Błękitną
pamiątkowe fotki.
Mamy nadzieję, że wspomnienia z Gromu
pozostały jak najbardziej pozytywne zarówno dla
Błękitnej, jak i wszystkich ekip. Jeśli chodzi o nas
jako organizatorów, to z pewnością ten rajd był dla
nas doskonałą okazją do sprawdzenia swoich sił w
trudnej dziedzinie organizowania, planowania,
ogarniania. Wiemy już, co zachować, co zmienić i
co nowego wprowadzić w kolejnej edycji Gromu,
stąd tym bardziej mamy nadzieję, że ten rajd,
który dla nas był, krótko mówiąc, naprawdę super,
uczestnikom także się taki wydawał i że wszyscy
zobaczymy się następnym razem ☺

czasochłonne, jak choćby w przypadku zbierania
bez latarki kilkudziesięciu metalowych łusek z łąki
z pomocą jedynie wykrywacza metalu. W końcu
jednak i my dotarliśmy do bazy, gdzie odbył się
apel, na którym ogłoszono wyniki i rozdano
nagrody. Na trasie harcerskiej pierwsze miejsce
zajęła ekipa 57 Gniazdo, a na jubileuszowej
„Gramole” (vel rodzina komandosów), prowadzący
od samego początku .

!
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Geocaching

Geocachingu najbardziej mi
się podoba: mimo ogromnej
ilości skrzynek, szansa na
przypadkowe znalezienie
takowej przez zwykłego przechodnia
jest znikoma.
„Kesze” mogą być
ukryte na wiele różnych sposobów. Miejskie
skrzynki na przykład są najczęściej bardzo małymi
pojemnikami przyczepionymi do metalowych
elementów zabudowy. Z reguły zawierają one tylko
"logbook", czyli obowiązkowy element każdej
skrzynki, do którego wpisują się znalazcy. "Kesze"
mogą być też ukryte w lesie bądź innym ciekawym
miejscu; wtedy są one trochę większe i zawierają w
sobie fanty, które można obejrzeć lub wymienić na
nowe. Jeśli jakiś element „kesza” ci się spodoba
możesz go zabrać wymieniając na inny o podobnej
wartości. Zdecydowanie urozmaica to zabawę,
ponieważ nawet odwiedzając tę samą skrzynkę
ponownie, możesz w nim znaleźć zupełnie inne
przedmioty.
Mógłbym pewnie w ten
sposób tłumaczyć zasady Geocachingu jeszcze
przez długi czas, ale nie o to chodzi w tym
artykule. Wszystko, co musicie wiedzieć, żeby
zacząć zabawę w odkrywanie skarbów, znajdziecie
w zakładce „ABC Geocachingu” znajdującej się w
największej bazie „keszy” w Polsce, którą
odnajdziecie pod adresem opencaching.pl. Do
poszukiwań przyda się wam także odbiornik GPS,
dzięki któremu będziecie mogli dostać się na
współrzędne, na których ukryty jest skarb.
Na koniec dodam też, że dla mnie
Geocaching jest zarówno czymś, czemu mogę się
poświęcić, mając wolną chwilę w mieście, a
jednocześnie motywacją do całodniowych wypraw
rowerowych, których celem jest odkrycie choćby
jedne j (za to dobrze ukr y te j) skrzynki.
Niesamowitym jest też uczucie, kiedy, szukając
takiego skarbu wraz z kolegami z drużyny,
wkładam rękę na przykład do dziupli w drzewie,
wyczuwam plastikowe pudełeczko i krzyczę „Mam
kesza!”; czuję się wtedy tak, jak wspomniany
przeze mnie na początku artykułu podróżnik,
uderzający łopatą w twarde wieko skrzyni.
Zachęcam was wszystkich to próby znalezienia
choć jednej skrzynki i gwarantuję, że czas na to
poświęcony będzie niczym w porównaniu do
satysfakcji, jaką daje znalezienie czegoś, co ktoś z
myślą o tobie ukrył.

Bartek Olenderek

!

Na pewno wielu z nas w młodości oglądało
filmy czy kreskówki, w których dzielni podróżnicy
wybierali się na poszukiwania ukrytych skarbów.
Taki motyw bowiem bardzo często pojawia się w
kierowanych do młodszej publiczności obrazach.
Pamiętam, że za każdym razem, kiedy miałem
okazję takowe oglądać, czy to w kinie, czy to przed
telewizorem,
i widziałem, jak bohater stwierdzał, że jego
wędrówka dobiegła końca pokazując na mapie
punkt zaznaczony literą „x”, marzyłem o tym, by
któregoś dnia stanąć wśród śmiałków
podejmujących się takiego wyzwania. Teraz, po
latach, mogę z pełną świadomością stwierdzić, że
moje marzenie się spełniło; od kiedy na ostatnim
zimowisku na zajęciach drużyny poznałem grę
terenową o nazwie „Geocaching”, zarówno
centrum miasta, środek lasu, jak i wierzchołek
góry mają dla mnie pewną dodatkową, ukrytą
wartość.
Geocaching jest w istocie mniej więcej tym,
o czym wspominałem już na początku artykułu.
Używając specjalnej mapy na stronie internetowej,
geocacher znajduje „skarby” zamaskowane przez
i n nyc h u ż y t ko w n i kó w. Do d at ko w y m
urozmaiceniem jest fakt, że skrzynki które
przychodzi nam odkrywać nie są zawsze takie
same. Przeciwnie, różnią się kształtem,
rozmiarem, zawartością oraz
sposobem i
miejscem ukrycia. To właśnie dlatego wyprawa po
tak zwanego „kesza” jest za każdym razem równie
emocjonująca; nie ważne, czy znalazłeś już
dwadzieścia, pięćdziesiąt czy tysiąc skrzynek.
Dodatkowo, jedną z najbardziej niesamowitych
rzeczy dotyczących Geocachingu jest fakt, iż liczba
takich skarbów ukrytych w samej Polsce to około
trzydzieści tysięcy! W praktyce oznacza to, że
najprawdopodobniej większość z nas mija je
codziennie na swojej drodze do szkoły, domu czy
pracy, nie mając pojęcia, że coś może kryć się za
ruchomą cegłą w murze lub w dziurze w latarni
ulicznej. Jest to jedna z rzeczy, która w
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koniec drogi, ale już w tym momencie pojawiły się
pier wsze spostrzeżenia. W Long yearbyen
wylądowałem około drugiej w nocy i powitało
mnie piękne słońce. Tak słońce, to nie pomyłka, co
więcej nie zachodziło ono aż do mojego wyjazdu,
ponieważ latem mamy do czynienia z dniem
polarnym. Po drugie ostatnie rosnące drzewa
widziałem w Tromso, na całym Spitsbergenie nie
ma drzew takich jakie spotykamy na co dzień. Co
prawda rośnie tam tundra ale o tym później. Zaraz
gdy minęła pierwsza euforia, poczułem, że jednak
jest tam
znacznie chłodniej niż w Polsce,
dodatkowo wiał silny
wiatr, co w sumie nie jest
tam
niczym
szczególnym.

Spitsbergen
Kilka spostrzeżeń

!
Aleksander Dominiczak

!

Jakiś czas opierałem się przed napisaniem o
Spitsbergenie, gdzie udało mi się spędzić minione
wakacje. Opierałem się, bo w sumie nie wiem ani
co, ani jak napisać, ale w końcu uległem i spróbuję.
No to zaczynamy.
Na
początek
Spitsbergen czyli gdzie?
Na dalekiej północy!
Jest to część
a r c h i p e l a g u
arktycznego Svalbard,
co oznacza, że jest tam
znacznie chłodniej niż
w Polsce. 60% całego
archipelagu znajduje
się pod lodem, a
temperatury nawet latem do wysokich nie należą.
Zimy są trochę łagodniejsze dzięki ciepłemu
prądowi zatokowemu, jednak i tak mroźne. Jako że
napływa on z zachodu i ogrzewa wybrzeże to
można zaobserwować więcej lodu we wschodniej
części archipelagu (polecam http://
toposvalbard.npolar.no/).

Wracając do drzew, to
zapadły mi w pamięć z
k i l k u p o w o d ó w. Po
pierwsze nie było tam
żadnego drzewa, a w
oczy nie rzuciło mi się
nic
zielonego
przewyższającego trawę i
na początku krajobraz
wydał mi się dość dziwny. Jednak na Spitsbergenie
rośnie tundra krzewinkowa, ponieważ pomagałem
tam w dwóch projektach z dziedziny biogeografii
nauczyłem się nazw paru krzewinek: wierzba
polarna (salix polaris), dębik ośmiopłatkowy
(dryas octopetula) oraz skalnica naprzeciwlistna
(saxifraga oppositifolia). To co łączy te roślinki to
ich rozmiar, dorastają do szalonych kilku
centymetrów wysokości, chociaż mogą mieć nawet
kilkadziesiąt lat! Jakby tego było mało, kolejne z
„drzewnych” zdziwień to fakt, że na brzegach
fiordów leży wiele całkiem sporych kłód i
wszelkiego rodzaju drewna. Skąd ono się tam
znalazło? No właśnie, przypłynęło. Podobno żeby

Żeby dostać się na Spitsbergen spędziłem prawie
dwa dni w podróży. Oczywiście trochę dłużej było
przez to, że wybrałem najtańszą opcję. Najpierw
przedostałem się pociągiem do Gdańska, skąd
poleciałem najpierw do Oslo, później do Tromso
na północy Norwegii, aż w końcu do Longyearbyen
czyli stolicy Spitsbergenu. Nie był to jednak jeszcze
~11~
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prądy przyniosły drzewo z Syberii na Spitsbergen
wystarczą trzy lata.

zachodziło ponad miesiąc – na półkuli północnej
latem mamy do czynienia z dniem polarnym
trwającym parę miesięcy. Planowałem się nie
rozregulować i nawet
zakupiłem sobie
zegarek , jednak jak
tylko dotarłem w końcu
o 14:00 do bazy, to
t r a fi ł e m a k u r a t n a
śniadanie i musiałem się
przystosować do
„drobnego” przesunięcia
dnia. Na szczęście z
czasem wróciliśmy do
normalniejszego
funkcjonowania, dzięki
czemu na przykład spokojnie można było
zadzwonić do domu ;). Byłem tak daleko na
północy, ale nie widziałem zorzy polarnej, to po
prostu nie ta pora roku, żeby obserwować zorzę
potrzebna jest bezchmurna noc, a tego nie
uświadczyłem (to znaczy nocy) w czasie pobytu na
Spitsbergenie.

Kolejną atrakcją są białe misie, żyje ich tutaj więcej
niż ludzi. Pier wszy
atakuje wszystkich na
lotnisku
(jest
wypchany), następne
można spotkać w
różnych miejscach, na
znakach drogowych,
p o c z tó w k a c h ,
bilbordach i na
spacerze. Jednak
ostatnia opcja nie jest
zby t pożądana. Ze
względu na „misiowe
niebezpieczeństwo” poza terenem zabudowanym
należy się poruszać z ostrą bronią (trzeba posiadać
zgodę gubernatora na posługiwanie się bronią
palną). Miałem okazję zobaczyć misia, i kiedy go
dostrzegliśmy zrobiło się naprawdę nerwowo,
chociaż był za rzeką i nie podchodziliśmy za blisko,
to misiu wielkości 5 groszy nie wydawał się fajnym
przytulakiem.

Pewnie zastanawiacie się troszkę po co spędziłem
półtorej miesiąca na końcu świata, otóż bawiłem
się naukowca, polarnika, i prowadziłem badania.
Było trochę jak na obozie czyli aktywnie i fajnie i
bez internetu. Półtorej miesiąca bez fb i chcę
wrócić? Stanowczo tak, bo było super!

Nie mogę nie wspomnieć o jeszcze jednym
fenomenie. Na co dzień wschody i zachody słońca
regulują nasze życie, ustalając kiedy zaczyna się, a
kiedy kończy się dzień. Od kiedy opuściłem
wcześnie rano Gdańsk słońce dla mnie nie
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dużo gorsze od moich. Bo choć chemia, fizyka,
matematyka (sic!) czy psychologia są ważne w
fotografii - to najważniejsze są Wasze oczy i
instynkt - dobre kadry są wszędzie, cały sęk polega
na tym, by je uchwycić. Talent w fotografii nie
polega na tym, że ktoś umie robić ładne zdjęcia,
tylko na tym, że umie patrzeć, obserwować, a w
tym dobra jest większość z nas. Pamiętajcie, że
"najlepszy aparat to ten, który akurat masz przy
sobie" i po prostu - róbcie zdjęcia!

Fotografia jest dla
wszystkich!

!

Jan Sowińśki

Minęło niemal 190 lat od powstania pierwszego
zdjęcia w historii ludzkości. *Widok z okna w Le
Gras* zna zapewne większość z Was - to kamień
milowy, ale bardziej w rozwou technologii niż
sztuki (wówczas). Zanim kunszt ten trafił do prasy
(fotoreportaż) czy do galerii sztuki (fotografia
artystyczna) mięły dziesięciolecia. Bo droga od
pierwszego "obrazka", którego naświetlanie trwało
osiem godzin, do małoobrazkowych aparatów, była
długa i pełna problemów. Fotografia musiała
zmierzyć się przez te lata z problemami
technicznymi, z nastawieniem ludzi - bo fotograf,
jeszcze 150 lat temu był alchemikiem i magikiem,
a nie, po prostu fotografem". Fotografia także
wywalczyła sobie miejsce na ścianach
artystycznych galerii i na salach uniwersyteckich.
A dzisiaj? Jak wygląda fotografia? Większość z nas
może z powodzeniem nazwać się fotografem.
Najtańsze aparaty kosztują kilkanaście złotych, a
w niemal każdym smartfonie wbudowana jest
kamera. Dzięki uproszczeniu, zautomatyzowaniu i
zminiatur yzowaniu, fotografia weszła pod
strzechy, nie jest niczym niezwykłym, jest
wszechobecna. codziennie powstają miliony
nowych zdjęć. A przecież ta dziedzina jest dopiero
na początku swojej drogi - kilkadziesiąt razy
młodsza od malarstwa czy rzeźby.
Wiele słyszałem opinii krytycznych o tym jak
*"zwykli ludzie"* psują fotografię, o tym, że poziom
zdjęć traci na jakości, a w internecie jest więcej
śmieci niż sztuki. Jednak czy zdjęcia, które robimy
z użyciem naszych smartfonów, aplikacji w stylu
Instagram czy VSCO Cam, są dużo mniej
wartościowe, niż te, które robiono przy pomocy
wielkich i ciężkich aparatów 100 lat temu? Nie!
Każdy z nas zrobił przecież kiedyś zdjęcie, które
sam uznał za fajne - to, że nie wiecie, czym jest
przysłona, czas naświetlania, ogniskowa, dioptria
czy aberracja chromatyczna, nie znaczy, że nie
możecie być fotografami, i że Wasze zdjęcia są

(zdjęcia robione telefonem)

!
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pierwszej książki o rudowłosej dziewczynce Maud
powiedziała : „Ania jest dla mnie jak prawdziwa,
jakbym ją urodziła. Tak prawdziwa i tak ukochana.”
Jednak gdy przyszedł czas na pisanie kolejnych
części, do czego zobowiązywała ją podpisana z
wydawnictwem umowa, postać Ani coraz bardzie
zaczęła przeszkadzać pisarce. Z biegiem czasu,
wręcz miłość do małej dziewczynki przerodziła się
w wyraźną niechęć. Spełniły się więc obawy Maud,
która bała się że po wydaniu drugiej części historii
Ani, będzie ona nadal tak popularna iż zmusi ją to
do pisania części kolejnych. Ania z Avonlea
(opowiadająca dalsze losy Ani jako nauczycielki w
miejscowej szkole, w której praca wcale nie okazuje
się taka łatwa jakby się początkowo wydawało),
którą Maud skończyła pisać w 1908 roku zostały
wydana rok później, z obawy by nie wypchnęła z
rynku pierwszej części cyklu, która nadal
znajdowała się na liście bestsellerów. W 1915 roku
powstała kolejna część– Ania na Uniwersytecie –
opisująca losy Ani podczas jej studenckiego życia
oraz pierwszych miłosnych wyborów. Książka
opisująca pierwsze lata życia małżeńskiego,
Wymarzony dom Ani, została wydana w 1917
roku, a dwa lata później Dolina Tęczy, zawierająca
treści dotyczące dorastania dzieci Blythów. Po tej
książce Maud chcąc zakończyć pisanie o Ani,

Tak prawdziwa i tak
ukochana
Beata Dudek
I znów troszkę o cyklu stworzonym przez
Montgomery. Wiecie skąd czerpała pomysł do
pierwszej książki? A może któryś z bohaterów jest
nią samą? Odpowiedzi zapewne znajdziecie
poniżej.
Pomysł na historię o Ani pisarka
zaczerpnęła z zasłyszanej pewnego dnia historii.
Kiedy gazety rozpoczęły poszukiwania rodzin dla
osieroconych dzieci z Anglii, krewni Maud oraz
inna para zdecydowali się na adopcję chłopców.
Kiedy przyjechali na stację by ich odebrać, okazało
się że zamiast dwóch chłopców, na pary czeka
chłopiec i dziewczynka. Pisarka na podstawie tej
historii stworzyła własną, uzupełniając ja
zabawnymi wydarzeniami i pełnymi realizmu
postaciami opowieść o rudej sierocie która
przybyła do domu pary starszych osób w wyniku
fatalnej pomyłki, a która to pomyłka okazuje się
zarówno dla dziewczynki jak i Cuthbertów
zdarzeniem odmieniającym życie. Po napisaniu
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zabrała się do pracy nad ostatnią książką dotyczącą
najmłodszej córki rudowłosej bohaterki – Rilli.
Rilla ze Złotego Brzegu jednak nie okazała się
ostatnią książką. Wydawnictwo wymagało
kolejnej, i tak postała część dotycząca dojrzewania
Ani, Ania z Szumiących Topoli, zawierająca
głównie listy Ani do Gilberta. By dopełnić cały
cykl, nie chronologicznie, powstała Ania ze
Złotego Brzegu opowiadająca o życiu Ani
wychowującej małe dzieci.
Na tej książce
Montgomer y zakończyła swą twórczość o
dziewczynce którą pierwotnie pokochała, by
następnie z powodu konieczności tworzenia
znienawidzić.
Choć pierwotnie Maud miała zamiar
stworz yć jedną k si ążkę dotycz ącą r ude j
dziewczynki, powstał cykl 8 książek, który
pokochała zarówno cała Kanada jak i cały świat.
Wielokrotnie wznawiano wydania poszczególnych
książek, a z czasem zaczęło tłumaczyć je na wiele
języków. Pierwszą część przetłumaczono m.in. na
hiszpański, włoski, holenderski, japoński a nawet
język Braille'a. W Polsce w latach 1918-1939, Ania
z Zielonego Wzgórza wymieniana była jako jedna z
najpopularniejszych książek dla dziewcząt.

Wielokrotnie doszukiwano się w postaciach
wykreowanych przez Montgomery odzwierciedleń
osób realnie żyjących, i mimo tego ze sama autorka
zaprzeczała by praktykowała taki sposób
kreowania bohaterów, nadal istnieją pewne
przesłanki ku temu by pewne wydarzenia czy
cechy bohaterów odczytywać jako takie z którymi
Maud sama miała do czynienia. Przykładem mogą
być niektóre cechy babci ze strony Macneill, takie
jak sprawiedliwość, zdawkowe okazywanie uczuć,
niechęć do zwierzeń, jakie posiadała w książkach
Mar yla C uthber t . Również wiele mie jsc
rzeczywistych było pierwowzorami ukochanych
zakątków Ani (np. Cavendish jako pierwowzór
Avonlea). Jedynie co do samej postaci Ani,
Montgomery przyznała, że opisując jej wygląd
opierała się na wyciętym z gazety zdjęciu Evelyn
Nesbit.
Cykl książek o rudowłosej Ani, która
używała wydawałoby się zbyt wyszukanego jak na
jej wiek słownictwa, z głową pełną marzeń, o
romantycznej naturze, urzekł czytelniczki na
całym świecie, nie tylko w czasach życia samej
autorki, lecz również w czasach dzisiejszym. Z
czystym sumieniem można stwierdzić, że choć na
rynku literackim pojawiają się coraz to nowsze
bestsellery, Ania z Zielonego Wzgórza nadal
pozostaje książką, którą większość dziewczyn
nadal czyta z równie wielkim zapałem co ponad sto
lat temu. Ja zdecydowanie tak.
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Kapuściński mozolnie zbiera to w poszczególnych
wywiadach i tworzy autorską (niewątpliwie
miejscami fikcyjną) wizję zdarzeń, pełną satyry,
groteski i krytycyzmu.

Cesarz

Hajle Sellasje jest nie tylko okrutnym władcą, lecz
przede wszystkim w ybitnym politykiem,
potrafiącym omamić zarówno swój lud, jak i
również resztę świata. Przyjmowany i szanowany
w krajach europejskich - w 1935 roku został
uznany za „Człowieka Roku” przez magazyn
„Times”, a w Polsce został Kawalerem Orderu Orła
Białego w 1930 roku - ustanowił w Etiopii
pierwszą konstytucję, która dawała mu niemal
absolutną władzę. Jednak rozbuchane ceremoniały
dworskie i fikcyjne modernizacje państwa –
rzekomo sprowadzany postęp z zachodu doprowadziły Etiopię na skraj nędzy. Stolica stała
się miejscem absurdów, gdzie pod murami pałacu
opływającymi w przepych,
zobaczyć można było tłumy
żebraków i umierających z
głodu. Rozpowszechniona
wśród opinii publicznej wizja
nowoczesnego miasta, nijak
się miała do obrazu
prawdziwej stolic y Addis
Abeby będącej jedynie „dużą,
kilkutysięczną wsią położoną na
wzgórzach, wśród gajów
eukaliptusowych”. Hajle Sellasje
dzięki swoim wybitnym
umiejętnościom manipulacji
rządził nieprzerwanie od 1930
roku do 1974 roku, kiedy to
został usunięty z tronu przez
rewolucję. Wcześniej udało mu
się zachować swój status
pomimo, puczu dokonanego
przez jego podwładnych w 1960
roku.

Dorota Goraj

!

„Wieczorami słuchałem tych, którzy znali dwór
cesarza.”
Ryszard Kapuściński „Cesarz”
Muszę się przyznać, że przeważnie nie czytam
takich książek. Możliwe, że nawet mogłabym
wybrać ciekawszą pozycję niż ta, ale mając już w
przeszłości styczność z twórczością
Kapuścińskiego („Jeszcze dzień życia”), bardzo
chciałam się z nią zmierzyć ponownie. „Zmierzyć”
to dobre słowo, bo proza
Kapuścińskiego często
wymyka się z narzuconych jej
ram reportażu czy dokumentu.
Jest to jedna z wartości tej
książki, którą często można
pominąć. Dlatego tak bardzo
zapadł mi w pamięć cytat z
o k ł a d k i : „C o ś w i ę c e j n i ż
dokument, jest w nim element
poezji i tajemniczości w
kafkowskim stylu” John Updike.
W ł a ś c i w i e s a m o ”s ł o w o ”
autora, poetyckość tej książki
w y s t a rc z y a b y c h c i e ć j ą
przeczytać. Nie powiem, nie
jest to proste, tak jak poezja
nie jest prosta, ale dzięki temu
właśnie myślę, że możemy
sięgnąć głębiej sedna sprawy.
Kapuściński opisuje losy ostatniego cesarza Etiopii
- Hajle Sellasje I za czasów jego panowania i
monarchii konstytucyjnej oraz później w czasie
rewolucji, która doprowadziła do obalenia jego
r z ą d ó w. A u t o r n i e ro b i t e g o j e d n a k w
konwencjonalny sposób. Książka to zebrane
wspomnienia członków dworu i otoczenia
cesarskiego. Często wydaje się, że są one wręcz
w ydar te z umysłów ludzi którzy zostali
przepuszczeni przez machinę systemu, a po
przejściu rewolucji, wyrzuceni na śmietnik historii.

Dlaczego uważam, że warto przeczytać tę książkę?
Ponieważ jest to bardzo dobra literatura, która
opisuje genezę władzy i upadku rządów
totalitarnych. Ponadto zderzamy się z zupełnie
inna kulturą, przy czym koniec końców i tak
okazuje się, że na całym świecie, ludźmi rządzą
takie same mechanizmy. W końcu ze względu na
piękny język – trudny, ale piękny.
~16~
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Kamienie na szaniec

Jeśli zaś chodzi o mnie, "Kamienie na
szaniec" zrobiły na mnie ogromne wrażenie.
Niesamowitym przeżyciem było dla mnie czytanie
o odwadze, męstwie i niesamowitym poświeceniu
osób nie tak bardzo przecież ode mnie starszych.
Według mnie postawę i zachowanie Alka, Zośki i
Rudego najlepiej obrazuje bardzo często używany
wobec nich cytat: "Pięknie żyli i pięknie umierali".
Słowo "pięknie" oznacza tu moim zdaniem po
prostu "w sposób godny zapamiętania"; chodzi o
to, że zarówno życie młodych członków
"Pomarańczarni", jak i sposób ich śmierci świadczy
o ich odwadze,
oddaniu,
patriotyzmie,
że zarówno
ich życie, jak i
śmierć można
uznać za
g o d n e

Jakub Ciemięga

!

"Kamienie na szaniec" Aleksandra Kamińskiego to
jedna z najbardziej "popularnych" pozycji
literackich istniejących i oddziałujących na
świadomość polskiej młodzieży, szczególnie, jak
ma to miejsce w moim przypadku, harcerzy. Stąd,
k i e d y
nadarzyła się
okazja, z
zapałem
przystąpiłem
do lektury i,
m u s z ę
przyznać, nie
zawiodłem
się.
Akcja
powieści
Kamińskiego
rozgrywa się
w czasie
okupacji
niemieckiej w
Polsce w
l a t a c h
1939-1943.
Opowiada
ona
o

zapamiętania.
Kolejną zaletą powieści Kamińskiego było to, jak
wiele faktów historycznych ona przybliżała;
wymieniane były przecież wydarzenia, osoby,
miejsca, czasami nawet bardzo ważne dla historii
naszego kraju, a zatem i dla nas. W ten sposób
poznaliśmy choćby dowódców Szarych Szeregów
oraz mieliśmy okazję przyjrzeć się strukturze tejże
organizacji. Słowem; A. Kamiński, oprócz
niezwykłych, poruszających przeżyć bohaterów,
zawarł w swej książce, mówiąc kolokwialnie,
"kawał historii". Z tych właśnie powodów nie mogę
się już doczekać momentu, w którym obejrzę, od
jakiegoś czasu zapowiadaną, ekranizaję tego
utworu. I z tych właśnie powodów mogę polecić
"Kamienie na szaniec" każdemu polskiemu (i nie
tylko!) czytelnikowi.

doświadczeniach trzech młodych mężczyzn: Jana
"Rudego" Bytnara, Aleksego "Alka" Dawidowskiego
oraz Tadeusza "Zośki" Zawadzkiego; szkolnych
przyjaciół, których łączą wspólne zainteresowania,
w tym harcerstwo. Kiedy w wyniku kampanii
wrześniowej Polska dostaje się pod okupację,
młodzi mężczyźni postanawiają oddać się walce z
niemieckim okupantem, od rysowania kotwic i
tworzenia patriotycznych rysunków w ramach
akcji Małego Sabotażu, po wysadzanie mostów,
likwidowanie wrogich oficerów oraz inne akcje
dywersyjne. W tym czasie poznają i rozwijają swoje
mocne strony, uczą się opanowania, a także
poznają takie osoby jak sam Kamiński (w książce
pod pseudonimem "Kamyk"). Kiedy z kolei Rudy
zostaje pojmany przez tajną niemiecką policję, jego
przyjaciele przyczyniają się do organizacji słynnej
akcji pod Arsenałem w celu odbicia przyjaciela.
~17~
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W dżungli były dwie
ścieżki…
Beata Dudek

!

…Wybrałem tę mniej wydeptaną

!

Pasja Życia to książka po którą sięgnęłam dość
dawno temu, a którą czytam do dziś. Nie dlatego
że jest nudna, bo wręcz przeciwnie. Jest tak w
wyniku tego, że jej treść podzielona została na
małe, kilkustronne rozdzialiki. Każdy z nich to
inne miejsce i inna historia. Dlatego też, ciężko
jednoznacznie określić do jakiego miejsca odbywa
się podróż jej autora – jest to bowiem prawie cały
świat.
Jacek Pałkiewicz to jeden z najbardziej
znanych na świecie polskich podróżników. Na
swoim koncie ma takie przygody jak samotna
podróż przez Atlantyk w łodzi ratunkowej, czy
naukowa ekspedycja w celu ustalenia źródła
Amazonki. Przez wszystkich jest opisywany jako
człowiek zdyscyplinowany, twardy i pokonujący
własne bariery.
W swej książce Pasja Życia opisuje różne
wydarzenia z miejsc które odwiedził. Dzięki niemu
mamy szansę poznać miejsca rzadko opisywane,
bowiem nie boi się on jechać tam, gdzie inni boją
się nawet spojrzeć. Jaka sytuacja panuje w
Mogadiszu? Jak wygląda podróż poprzez piachy
pustyni? Na czym polega podróżowanie w dzikiej
dżungli ?Czy nawet na czym polega trening
antyterrorystów (Jacek prowadzi również między
innymi szkolenia survivalowe)? Tego wszystkiego
możemy dowiedzieć się z Pasji Życia. Książka ta
nie ma (tak jak większość książek podróżniczych,
reportaży itp) spójnej tematyki pod względem
kraju, kontynentu czy chociaż sfery równikowej.
Jest ona jednak spójna z racji ukazywania
tytułowej pasji życia. Chęci poznania świata i
samego siebie. Moim zdaniem jest to książka nie
tylko o podróżowaniu po świecie, ale również
podróży w głąb samego siebie. Pałkiewicz ukazując
swoje przeżycia uczy czytelnika jak, gdzie i po co
podróżować.
Mimo obszerności, zdecydowanie polecam
chociażby zajrzenie do tej książki. Każdego, bo
wierzę że w każdym z nas jest choć odrobinka
podróżnika. A szczególnie fanów Gryllsa, gdyż
można się przekonać że mamy jego własny
odpowiednik. Pewnie lepszy – bo z Polski!
~18~
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brązowy kolor, jeśli taki nie jest gotujemy jeszcze
chwilkę. Zdejmujeny z ognia i dodajemy masło.
Masa może nie współpracować, ale staramy się
wszystko wymieszać. Dodajemy śmietanę i
ewentualnie sól i ponownie stawiamy na palnik.
Znowu gotujemy tak, że wszystkie składniki
dobrze się połączyły. Karmel gotujemy jeszcze
kilka minut, ale by nabrał brązowego koloru.

Brownie z (solonym)
karmelem
Weronika Tomaszewska

Wlewamy na talerz z papierem do pieczenia.
Zostawiamy na chwilę do ostygniecia i wstawiamy
do lodówki na 20 do 30 minut.
Kiedy karmel jest w lodówce zaczynamy robić
brownie:
Nagrzewamy piekarnik do 180 stopni. Wykładamy
forme papierem do pieczenenia i smarujemy
papier masłem.
W średniej misce odpornej na ciepło (metalowej)
ustawionej na garnku z delikatnie gotującą się
wodą rozpuszczamy czekoladę i masło. Można to
również zrobić w mikrofalówce. Dodajemy cukier,
jajka, ekstrakt wanilowy i ewentualnie sól.
mieszamy. Dodajemy mąkę i mieszamy łyżką albo
silikonową szpatułkę, aż do uzyskania gładkiej
masy.

!
Porcja ciasta na formę o wymiarach 20x20cm.
Karamel
1/2 szklanki cukru
4 łyżki masła
3 łyżki śmietany 36%
1/8 łyżeczki soli (opcjonnie)

Assemble brownies:
Kiedy karmel zastygnie kroimy go kwadraty o
boku 2cm. Część karmelu dodajemy do ciasta,
mieszamy. Ciasto przekładamy do wcześniej
przygotowanej formy. Na wierzchu układamy
resztę karmelu. Wkładamy do piekarnika,
pieczemy 30 minut, aż patyczek wbity w ciasto nie
będzie czysty.

Brownie
85g gorzkiej czekolady
115g masla, plus dodatkowe do wysmarowanaia
200g cukru
2 duże jajka
1 łyżeczka ekstraktu waniliowego
1/8 łyżeczki soli (opcjonalnie)
85g mąki

Dokładnie studzimy, szybciej będzie jeśli zrobimy
to a lodówce. Jeśli ciasto będzie schłodzone łatwiej
nam będzie pokroić je w kwadraty lub wyciąć
kształty foremkami do ciastek. Smacznego!

!

Robimy karmel: Kładziemy kwadrat z papieru do
pieczenia na średnim talerzu, smarujemy
delikatnie masłem.

Przepis pochodzi ze strony:
http://smittenkitchen.com/

W średnim, suchym garnku na dość dużym ogniu
rozpuszczamy cukier, to zajmie około 5 minut,
mieszamy tylko jeśli tworzą się grudki. Kiedy
cukier się rozpuści powinien mieć ładny, lekko
~19~
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Auschwitz-Birkenau
Wojciech Jankowski
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Oslo
Jan Sowiński
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