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Jakub Olszyna
Kończymy jubileuszowy rok 2014. Rok w którym
każdy z nas starał się jak najlepiej uczcić i
upamiętnić 95 urodziny "Błękitnej". Z czystym
sumieniem mogę teraz powiedzieć, że nasze
starania opłaciły się i przełożyły się na niezły efekt
końcowy. Nie muszę chyba wymieniać wszystkich
tegorocznych sukcesów, bo każdy na własnej
skórze odczuł, że było ich sporo. Nie obyło się też
bez małych porażek, ale ich obecność może nas
tylko motywować do dalszej pracy nad sobą.
Teraz pora skupić się na realizowaniu postanowień
noworocznych, ale można też powoli myśleć o
feriach zimowych, podczas których pojedziemy na
zimowisko do Piechowic obok Szklarskiej Poręby.
Miejmy nadzieję, że do tego czasu spadnie trochę
śniegu!
A tymczasem, jeśli w te święta znajdziecie chwile
wolnego czasu w przerwie między jednym
posiłkiem a kolejnym, zachęcam do zajrzenia do
bardzo obszernego wydania "Błękitnego Czasu", w
którym udało się zebrać wiele ciekawych
artykułów i interesujących fotorelacji.
Życzę Wam i Waszym rodzinom zdrowych,
spokojnych Świat Bożego Narodzenia, dużo
miłości i bogatego Gwiazdora pod choinką! :)

Wasz szczepowy
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geologiczne”, a także wobec realnej groźby
możliwości rozpoczęcia od nowa, zdecydowaliśmy
w końcu, aby zostawić ją na tej głębokości i
obudować styropianem. Decyzja okazała się trafna
- ziemianka pomyślnie przeszła kontrole!
Na kwaterce byłem już nie pierwszy raz i
zawsze mogę ją podsumować kilkoma słowami:
o g r o m p r a c y , n i e o fi c j a l n o ś ć ( a l e n i e
nieharcerskość!), wolność, dobra zabawa. I zawsze,
mimo frajdy jaką przynosi sam obóz, smutno robi
się gdy widać maszerujący dwuszereg i słychać
komendę "Błękitna stój!"

Obóz
„Błękitnej XIV” Soczewka 2014
Michał Bień
fot. Maciej Gilski,
Jan Sowiński

Obóz główny (10-30.07)
Obóz w roli członka komendy
wyobrażałem sobie zapewne inaczej, jednak może
zdziwić was fakt, że niewiele się on w zasadzie
różni od funkcjonowania szeregowego
wędrownika. Zabawa jest przednia, organizacja
zajęć przynosi tyle samo frajdy co branie w nich
udziału, a bycie "wtajemniczonym" w terminarz
obozu nie oznacza w praktyce wiele - dużo rzeczy
zmienia się na bieżąco. Dobrym rozwiązaniem
wydaje mi się fakt, że niemal nikt nie znał
szczegółów dotyczących dużej fali.

Ale kolei: Pionierka trochę się w tym roku
przedłużyła, ale z pewnością się to opłaciło - w
obozie stanęły bowiem cztery platformy komendy głównej, komendy męskiej, komendy
żeńskiej i dwupoziomowa platforma
Cichociemnych. Mnóstwo czasu zajęło też
ukończenie ogromnej bramy - wysokiej na niemal
8 metrów, która ponad wjazdem dla dużego
samochodu miała powyżej jeszcze dwa poziomy.

Kwaterka (3-9.07)
Tir spakowany, można jechać. Wraz z
Wojtkiem, Olszyną i Kanistrem wyruszyliśmy w
podróż Żukiem. Na miejscu - w Soczewce
spotkaliśmy się z drugą częścią ekipy kwaterkowej,
która przyjechała pociągiem. Co zabawne,
pierwszą noc, ze względu na późną porę i
niedokładność mapy, spędziliśmy w lesie pod
chmurką, dokładnie po drugiej stronie jeziora niż
znajdował się nasz obóz.
Kolejne dni zeszły nam na
rozładowywaniu tira, a następnie budowie latryn,
ziemianki i ogólnie stawianiu obozu głównego. W
międzyczasie dojechały do nas dziewczyny, które
wspomogły nas w budowie i robiły pyszne
obiadki :) .
Trochę o ziemiance, bo w tym roku było z
nią ciekawie (nie tak ciekawie, co prawda jak w
zeszłym, gdy byliśmy świadkami brawurowego
skoku Mirona), ponieważ na głębokości dwóch
metrów natknęliśmy się na wodę. Po kilku
godzinach prób „wylania wody”, kopania „dołów
kontrolnych” i „przebijania się przez struktury
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Praca jednak opłaciła się - nasz obóz wyglądał
świetnie! Można było zacząć zajęcia:
Na samym początku - zwiady, a potem:
mini-manewry. Ledwo skończyły się te zajęcia, a
już wyruszaliśmy na małą falę. Drużyny pojechały
do Płocka, Włocławka i innych pobliskich miast.
Zaraz po małej fali odbyły się dni drużyn, tak więc
było aktywnie od samego początku. Prawdziwa
niespodzianka jednak dopiero na nas czekała!
A była nią duża fala! Utrzymywana w
tajemnicy do samego końca do tego stopnia że
nawet w komendzie wiedziały o niej może cztery
osoby, była dla wszystkich niesamowitym
przeżyciem – zamiast jak co roku jechać gdzieś
daleko i obżerać się jedzeniem w McDonaldzie,
braliśmy udział w spływie kajakowym! Co prawda
koordynacja spływu dla tylu osób na pewno nie
była łatwym zadaniem, ale wrażenia były
niezapomniane. Na sam koniec przepłynęliśmy
nawet Wisłę w poprzek, aby dotrzeć na „naszą”
stronę. Spłynęliśmy bowiem do mie jsca
oddalonego od naszego obozu o zaledwie kilka
kilometrów!

zrobić ognisko, które na pewno się rozpali,
powiedział tylko „Załatwione”. I rzeczywiście było
na co patrzeć. Ogromny, budowany przez cały
dzień okręt (który miał nas jako rozbitków ocalić z
bezludnej wyspy) zapłonął, zasilany trzema
stosami ogniskowymi znajdującymi się wewnątrz.
Po raz pierwszy od kiedy pamiętam funkcją
strażników ognia nie było dorzucanie drewna, a
zasypywanie go piaskiem i zalewanie wodą, co było
o tyle nieprzyjemne, że ogień parzył już z
odległości dwóch metrów. Ognisko jednak ani na
chwilę nie wymknęło się spod kontroli, a jasno i
ciepło było jak w dzień, mimo że wokół siedział
cały szczep. Następnego dnia – 30.07 część
uczestników opuściła obóz. Czemu tylko część? Bo
wędrownicy pozostali na swoim własnym obozie,
na tygodniu W.
Tydzień W (30.07-6.08)
Tydzień wędrowniczy rozpoczęliśmy od
wyjazdu na uroczystości z okazji 70 lecia wybuchu
Powstania Warszawskiego. Pojechaliśmy busem do
Warszawy, gdzie zatrzymaliśmy się w mieszkaniu
wykorzystywanym przez jedno z zaprzyjaźnionych
środowisk z Unii Najstarszych Drużyn Harcerskich
Rzeczypospolitej. Wzięliśmy udział w
uroczystościach na Powązkach, a następnego dnia
Więź poszła do kina, a Cichociemni na basen (co
ostatecznie skończyło się kąpielą w rzece). Potem
powróciliśmy na miejsce obozowe.
Bo trzeba pamiętać, że część obozu, prawie
cały Główny, wciąż stała. Po powrocie jeździliśmy
po okolicy, wybraliśmy się do Płocka i pomału
rozbieraliśmy pozostałą część obozu. A rozbierania
trochę było, bowiem niektóre namioty zmokły
podczas tego deszczu, który jest jedynym

Reszta obozu upłynęła w miarę spokojnie.
Zajęcia, szkolenia, ogniska... oprócz jednego dnia.
Dzień na opak w tym roku wyszedł naprawdę
niesamowicie! Szczególnie godny zapamiętania był
apel, kiedy to mało co działo się tak jak należy, a
poziom absurdu przekroczył wszelkie granice.
Śmiechu było co niemiara.
Nadszedł czas rozwałki, która w tym roku
nie była całkowita, o czym jeszcze napiszę.
Przyszedł moment na budowę watry. Bartek (jeden
z Cichociemnych), który dowiedział się, że ma
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Owe namioty musiały zostać do wyschnięcia, i tak
oto przyszło nam rozbierać między innymi
podobóz Formozy.
W przeddzień wyjazdu pierwsza przyczepa
była spakowana gotowa ok. 12. Jednak okazało się,
że tir zepsuł się po drodze i... przyjechał
ostatecznie o 21. Dziewięć godzin obsuwy, ale z
naszej perspektywy była to wielka radość, bo do
końca nie byliśmy pewni czy w ogóle przyjedzie.
Tak więc pakowaliśmy do bardzo późna i
zdec ydowaliśmy, ż e w yjedziemy dopiero
następnego dnia rano – do Poznania trafiliśmy
więc dopiero na samym końcu rozpakowywania...
obozowym konstansem pogodowym, a pada
zawsze w przeddzień wyjazdu gdy namioty jeszcze
stoją lub zwinięte leżą na ziemi w podobozach :) .

“Błękitna” na dużej fali
(Fot. J. Olszyna)
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Wędrowny CC - czyli
z Poznania do…
Poznania!
Jakub Ciemięga
Jak co roku, już pod koniec wakacji odbył się
obóz wędrowny Cichociemnych. Tego lata za cel
naszej wyprawy obraliśmy Beskid Żywiecki, w
którym to znajduje się drugi szczyt Korony Gór
Polski- Babia Góra (1725m n.p.m.).
Tegoroczną wędrówkę rozpoczęliśmy na
dworcu głównym w Poznaniu; wieczorem w sobotę
17 sierpnia w składzie: Olszyna, Michał, Wojtek,
Gilon, Mikołaj i ja. Oprócz tego, w tym roku
towarzyszył nam także członek Gniazda- Mariusz
Pach. Podróż nocnym pociągiem do Katowic mijała
nam różnie; jednym udało się znaleźć cieplutkie
miejsca w przedziałach, innym (w tym mnie)
przyszło spędzić noc w przejściu między
wagonami, koło klimatycznych pociągowych toalet
c z y o b ok j a k ie j ś c z ę ś c i p o c i ą g u , k tóre j
najważniejszą cechą było generowanie ciągłego
szumu i zimnego podmuchu… no cóż… W każdym
razie, po dotarciu do Katowic przesiedliśmy się do
innego pociągu (oczywiście po szybkiej wizycie w
„Macu” i „Kefcu”), z którego wysiedliśmy dopiero
w miejscowości Rajcza. Tam też, po przebraniu i
przepakowaniu się, rozpoczęła się nasza właściwa
wędrówka.
Pierwszy dzień można chyba uznać za
najbardziej wymagający; dystans dzielący Rajczę i
nasz cel: Halę Miziową pokonaliśmy w ponad 7
godzin, po których widok schroniska, do którego
zmierzaliśmy był dla nas długo wyczekiwaną ulgą.
Te g o d n i a n i e o b y ł o s i ę t a k ż e b e z
niespodziewanych trudności: okazało się na
przykład, że nowe buty Kuby są za duże i choć już
po początkowym odcinku trasy zdecydował się
założyć drugie, nowe zdążyły już obetrzeć mu
nogi, co doskwierało mu do końca wędrownego.
Wracając jednak do nas, po dotarciu do PTTK Hala
Miziowa, zjedliśmy coś, znaleźliśmy (jakżeby
inaczej!) kilka pobliskich „keszy” i zakończyliśmy
dzień, kładąc się nie w schronisku, a na polanie
obok, w z trudem noszonych całą drogę
namiotach, by zebrać siły na czekający nas w
kolejnych dniach wysiłek.

Wysiłek ten nie okazał się jednak wcale tak
wielki jak się spodziewaliśmy; drugiego dnia, po
kilkugodzinnym marszu i znalezieniu „kesza”
dotarliśmy do studenckiej bazy namiotowej na
Przełęczy Głuchaczki, gdzie za główną atrakcję
można było uznać psa- Andrzeja. Przed noclegiem
w niemalże obozowej „beczce”, siedzieliśmy jeszcze
przy ognisku, jedząc (darmowe!) kiełbasy od
prowadzących bazę. Trzeciego dnia z kolei,
ambitny plan zdobycia Babiej Góry pokrzyżowała
nam pogoda; ostatni fragment do schroniska
PTTK Markowe Szczawiny pokonywaliśmy już w
strugach deszczu i kiedy przemoknięci patrzyliśmy
później przez okno na wznoszący się nad nami
szczyt, skryty za zasłoną chmur i wody, jakoś nagle
opuściła nas ochota wychodzenia z przytulnego
schroniska… i tak minęła reszta dnia, której
jednak zdecydowanie nie można uznać za
zmarnowaną; czas minął nam w schroniskowym
bufecie i w pokoju, gdzie graliśmy w jakąś bardzo
skomplikowaną grę planszową z rodzaju RPG,
ustalaliśmy trasę na następne dni itp.
Jeśli jednak chodzi o wędrowanie (co na
obozie wędrownym można w sumie uznać za dość
ważny element), na większe zainteresowanie
zasługuje dzień czwarty, już rano bowiem
urządziliśmy sobie krótką, trzynastokilometrową
przebieżkę; ubrani jedynie w koszulki i buﬀy, z
jakimś batonami i wodą w kieszeniach, ruszyliśmy
zdobywać Babią górę, na której szczyt dotarliśmy
w 45 minut (czasówka: 1:50h). Trzeba przyznać, że
widok stamtąd był niesamowity: przed nami
rozciągała się ogromna połać terenu a dopiero
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gdzieś na horyzoncie zarysowywał się łańcuch
Tatr.
Prawdopodobnie moglibyśmy podziwiać
ten widok godzinami, musieliśmy jednak pamiętać
(czy raczej: czuć), że jesteśmy w krótkich
rękawkach na wysokości 1725m przy mocnym
wietrze; było zimno. Na szczęście, szybko udało
nam się znaleźć sposób, by temu zaradzić:
pobiegliśmy.
Po zastanowieniu, dziwnie musiało to
wyglądać: grupa siedmiu młodych chłopaków
biegnących rano w krótkich rękawkach po grani
łączącej Babią Górę z Przełęczą Krowiarki. Pewnie
mi jając y nas starsi tur yści, w kur tkach
przeciwdeszczowych i czapkach, z plecakami na
plecach i kijami trekkingowymi w rękach, mogli
wziąć nas za młodzików bez wyobraźni,
ryzykujących utratę równowagi i kontuzję przy
niemal każdym kroku, ale my nie byliśmy
naiwnymi młodzikami; byliśmy drużyną, drużyną
jedną, zgraną, która w tamtym momencie zgranie
swe odnajdywała i definiowała, jako wspólny,
równy bieg po drugich co do wysokości szczytach
Polski.
W ten sposób, zziajani dotarliśmy na
Przełęcz Krowiarki, skąd, marszem już, wróciliśmy
do schroniska, gdzie spakowaliśmy się i zeszliśmy
do miejscowości Markowe. Stamtąd, już
popołudniu, dojechaliśmy PKS-em pod BielskoBiałą, gdzie czekało nas jedno z trudniejszych
podejść tego obozu wędrownego: zdobycie
Magurki Wilkowickiej.
Magurka Wilkowicka (909m n.p.m.) mimo
swej raczej mało spektakularnej wysokości okazała
się być (ma)górką niezwykle trudną do zdobycia, a
to ze względu na nasze zmęczenie po
wcześniejszym wysiłku tego dnia oraz dodatkową
wagę naszych plecaków, które natenczas zawierały
w sobie zapasy tłustych kiełbas oraz niezdrowych
napojów. Z tychże właśnie powodów, kiedy w
końcu dotarliśmy na szczyt Magurki Wilkowickiej
(909m n.p.m.), z ochotą przywitaliśmy mieszczące
się tam schronisko, z jeszcze większą ochotą mieszczący się w tym schronisku sernik i gorącą
czekoladę, za to już z mniejszą ochot ąperspektywę dalszego marszu do Straconki miejsca naszego noclegu.
Kiedy w końcu jednak dotarliśmy do celu i
dostaliśmy się na mieszczącą się tam działkę
moich dziadków, gdzie mieliśmy spać, ze względu

na nasze ogólne zmęczenie oraz późną porę,
ograniczyliśmy się do wykonywania czynności
jedynie niezbędnych i niezaprzeczalnie nam się
należących po kilku dniach wędrówki: zjedliśmy
tłuste kiełbasy, wypiliśmy niezdrowe napoje i
poszliśmy znaleźć „kesza” (zdjęcie poniżej).
Później nasz błogi sen zakłócił jedynie jeden
moment; w nocy zostały nadane naramienniki
wędrownicze Michałowi oraz mi.
Ostatni dzień obozu wędrownego, jak
przystało na wędrowników z krwi i kości, do
11:30 spędziliśmy w łóżkach, jednak tylko dlatego,
że na zewnątrz padało, a domek był na tyle
niewielki, że innego miejsca do przebywania w nim
niż łóżka bardzo ciężko było znaleźć. Później
przyszedł czas na śniadanie, sprzątanie i
pakowanie, po czym pożegnaliśmy się ze Straconką
i zeszliśmy szlakiem do Bielska, gdzie, zostawiwszy
plecaki na poczcie obok dworca, znaleźliśmy 7
„keszy”. I tym właśnie miłym akcentem (nie licząc
podróży powrotne j) zakończyliśmy obóz
wędrowny Cichociemnych 2014, obóz wędrowny
dla niektórych pierwszy, ale dla wszystkich udany,
który pewnie jeszcze długo będziemy wspominać.
Podsumowując: wędrowny trwał 5 dni, w
trakcie których przeszliśmy ponad 70km,
przejechaliśmy ponad 1000km, nosiliśmy
kilkunastokilogramowe plecaki oraz bardzo dobrze
razem się bawiliśmy. I chociaż z pespektywy czasu
za główny cel tego wędrownego nie można raczej
uznać zdobywania jak największej ilości szczytów i
przebywania ogromnych odległości, to z pewnością
można go uznać za wyjazd bardzo udany, za
wyjazd po prostu fajny i za wyjazd, który już po raz
kolejny pokazywał, że Cichociemni potrafią
świetnie się ze sobą bawić.
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Jestem w związku
Dorota Goraj
Jestem w związku, a właściwie należałoby
powiedzieć, że wszyscy jesteśmy w Związku
Harcerstwa Polskiego i będąc odpowiedzialnymi
członkami notabene największej organizacji
pozarządowej w Polsce wpada wiedzieć co dzieje
się na naszym podwórku! Tym razem chodzi o
poważne zmiany jakie dokonały się na szczeblu
Chorągwi Wielkopolskiej.
Dnia 8 listopada 2014 roku w Collegium
Historicum w Poznaniu odbył się Zjazd Chorągwi
Wielkopolskiej - był to poniekąd zjazd historyczny
ponieważ po 24 latach urzędowania jako
Komendant Chorągwi hm. Jarosław Rura musiał
zrezygnować z pełnienia tej funkcji - ze względu na
zapisy zawarte w Statucie ZHP nie mógł ubiegać
się o kolejną reelekcję. Za ogromne zasługi dla
naszej Chorąg wi, komendant otrzymał
podziękowania nie tylko od Zjazdu, ale także od
gości specjalnych którzy przybyli na to
w yd arzenie: od Marszałka Województwa
Wielkopolskiego pana Marka Woźniaka, od
Wojewody Wielkopolskiego oraz
Przewodniczącego ZHP – hm. Dariusza Supeł i
Naczelnik ZHP – hm. Małgorzaty Sinicy. Ponadto
na Zjazd przybył Wicekurator Oświaty – hm.
Dorota Kinal.
Po s prawozd ani u u stę p u j ące go
komendanta z ostatnich 4 lat działalności
chorągwi przyszedł czas na wybranie komisji
zjazdowych i zgłoszenie oraz przedstawienie
dwóch kandydatów na funkcję komendanta, byli
to: hm. Tomasz Kujaczyński i hm. Dariusz
Potasznik. Podczas prezentacji obaj kandydaci
mieli okazję do wypowiedzenia kilku słów na
temat swojej wizji, programu oraz proponowanych
współpracowników do komendy chorągwi.
Następnie był czas na zadawanie py tań
kandydatom przez delegatów oraz dyskusję. Padło
wiele py tań, które najczęściej dotyczyły
szczegółów technicznych, ale także zdarzyło się
kilka na temat ogólnej wizji i kondycji dzisiejszego
harcerstwa.

Już w pierwszym głosowaniu ilością 70 głosów
„za” nowym komendantem zjazd wybrał hm.
Tomasza Kujaczyńskiego z Hufca PoznańJeżyce, drużynowego Drużyny Reprezentacyjnej
Chorągwi, dotychczasowego członka Komendy
Chorągwi. Konkurent hm. Dariusz Potasznik
otrzymał 35 głosów. Ponadto w skład komendy
weszli: hm. Karolina Okuniewska
jako
zastępczyni ds. programowych, hm.
Wieńczysław Celer jako zastępca ds.
gospodarczych, skarbnik ; hm. Janusz
Wolski jako zastępca ds. organizacyjnych oraz
hm. Maciej Siwiński jako członek komendy ds.
wizerunku.
Z opinii delegatów z naszego Hufca ZHP
„Poznań-Śródmieście Siódemka” którymi byli
m.in. komendant „Błękitnej Czternastki” phm.
Kuba Olszyna, wynika, że nowy skład komendy
Chorągwi zapowiada się bardzo obiecująco: „hm.
Tomasz Kujaczyński, gdy z Nim rozmawiałem,
wydał mi się bardzo miłą i otwartą osobą, to samo
dotyczy zastępczyni ds. programowych hm.
Karoliny Okuniewskiej. Mam nadzieję, że nasza
współpraca będzie się układała bardzo dobrze. Już
teraz gdy opowiadałem im o organizacji
„Błękitnego Gromu” byli zainteresowani ideą, a
nowy komendant zapowiedział, że jeżeli tylko
będzie mógł, to chętnie wystartuje w zawodach.” –
mówił Kuba Olszyna.
Nie był to jednak koniec formalności i
wyborów w czasie zjazdu. Przed delegatami zostały
jeszcze głosowania nad składem: rady chorągwi,
komisją rewizyjną oraz sądem harcerskim. Na
szczęście zmęczeni delegaci mogli chwilę odpocząć
i zjeść przygotowany dla nich obiad: zrazy! które
jak mówił Olek Dominiczak „Były pycha!” ☺
(Nowe, przegłosowane na zjeździe składy
wymienionych powyżej jednostek zostały
zamieszczone na dole artykułu)
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Jednym z ostatnich etapów obrad zjazdu
było przyjęcie uchwały w sprawie „Programu
Rozwoju Chorągwi na lata 2015-2018”. Uchwała
ta ma wyznaczać główne cele i obszary pracy
Komendy Chorągwi w czasie nowej kadencji. Cel
główny zawarty w uchwale to „Sprawna i silna
C horąg iew realizująca potrzeby młodego
człowieka.” i będzie realizowany poprzez
podejmowanie działań w następujących obszarach:
Program – kładąc głównie nacisk na przeszkolone
zespoły programowe w hufcach mające wspierać
instruktorów - głównie drużynowych; Praca z
kadrą – zapewnienie bazy kursów oraz zespołów
kształceniowych, a także motywacja harcerzy do
uczestnictwa w tych kursach; Zarządzanie i
organizacja – usprawnienie i podniesienie jakości
zarządzania w chorągwi na wszystkich szczeblach;
Wizerunek – główny nacisk położony na
osiągnięcie spójności wizerunkowej chorągwi;
Finanse – dążenie do osiągnięcia stabilności
finansowej zarówno całej chorągwi jak i
poszczególnych jednostek; oraz rozwój liczebny
hufców, drużyn i gromad zuchowych (*dokładną
treść uchwały można znaleźć na stronie chorągwi).

Rada Chorągwi:
hm. Rafał M. Socha
(przewodniczący)
hm. Marian Derda
hm. Marek Jasianek
hm. Wiesława Klimowicz
hm. Przemysław Nitschke
hm. Beata Owczarzak
phm. Tomasz Rybarczyk
hm. Maciej Siwiak
hm. Beata Tylewska-Nowak

Patrząc na ten plan nie pozostaje nic innego jak
tylko trzymać mocno kciuki za nowy skład
Komendy Chorągwi Wielkopolskiej. „Bardzo
dopinguje nowemu komendantowi jego
komendzie. Widać że chcą działać i budować
pozytywne relacje nie tylko w dół, ale i w górę. Za
pozytyw mogę uznać już samą obecność nowego
Komendanta oraz jego zastępcy na naszym
Zjeździe Hufca” – mówi Komendant Hufca ZHP
Poznań-Śródmieście „Siódemka” phm. Olek
Dominiczak. W tym miejscu również warto dodać,
że w czasie zjazdu rozdane zostały różnego rodzaju
podziękowania, ordery i odznaki, a jedną z nich –
odznaka „Harcerska Służba Wielkopolsce” otrzymał właśnie phm. Olek Dominiczak!
Na zakończenie chciałbym dodać od siebie
myśl, jak bardzo ważne jest zainteresowanie
sprawami nie tylko najbliższego nam środowiska
jakim jest szczep, czy chociażby hufiec, ale również
sprawami związkowymi, jak właśnie plany rozwoju
Chorągwi czy całego ZHP. Niestety często nie
jesteśmy świadomi jak decyzje zapadające na
wyższych szczeblach mają wpływ na działanie nas i
n a s z y c h d r u ż y n . Po n a d t o d z i ę k i t a k i m
wydarzeniom jak zjazdy, harcerstwo stale krzewi
w nas idee demokracji, która powinna opierać się
również na naszym zainteresowaniu w sprawy
całej społeczności – w tym przypadku społeczności
Związku Harcerstwa Polskiego.

Komisja Rewizyjna Chorągwi:
hm. Stefan Jerynkicz
(przewodniczący)
hm. Zygmunt Reszel
(wiceprzewodniczący)
hm. Jacek Drzewiecki
(wiceprzewodniczący)
hm. Grażyna Orpińska
(sekretarz)
hm. Józef Roman Dębski
hm. Agnieszka Gierłowska
hm. Michał Maciaszek
hm. Andrzej Przybyła
phm. Marzanna Rzepka
hm. Aleksandra Tomkowiak

~9~

Sąd Harcerski Chorągwi:
hm. Grzegorz Owczarzak
(przewodniczący)
hm. Jarosław Graczyk
hm. Anna Maria Kulikowska
hm. Maria Lasecka
hm. Bogdan Madajczak
hm. Jerzy Malicki
hm. Barbara Paszkiewicz
hm. Franciszek Pyziak
hm. Dorota Schwarz-Wolska
hm. Maria Trzyna
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ze szczątkami zwierzęcia w stanie
zaawansowanego rozkładu, dobiegła końca w
Lubnicy. Tutaj, po ponad 23 km płynięcia,
zatrzymaliśmy się na polu u "rolasa" - było jeszcze
dość czasu aby puścić po rzece nasz katamaran na
butelki.
Noc była zimna, niektóre ciuchy mokre, ale
kiedy następnego dnia wstało słońce, wszyscy
ochoczo ruszyliśmy w dalszą drogę. Drugi dzień był to przede wszystkim dzień wyścigów i
sprintów (ponieważ było zimno). Dodatkowo
uformował się wtedy "kajakowy patrol muzyczny" "Barka" śpiewana z dwóch kajaków na dwa głosy
musiała być ciekawym doświadczeniem dla
okolicznych wędkarzy, mimo że wpływ na
obecność ryb musiał być zdecydowanie negatywny.
Po 20 km dopłynęliśmy do Lędyczka, kupiliśmy
najpotrzebniejsze produkty (czyli Colkę, kiełby, i
napój energetyzujący o wątpliwym smaku i równie
wątpliwej nazwie: V-max), a kilka kilometrów dalej
zatrzymaliśmy się w lesie, aby rozbić obozowisko.
Nasza trasa zaplanowana na trzeci dzień
miała co prawda tylko 20 km, ale spotkały nas
niespodziewane przeszkody: nurt znacząco

Only Water XX
Michał Bień
W dniach 1-3 maja wszyscy Cichociemni
wybrali się na spływ kajakowy - płynęliśmy rzeką
Gwdą na odcinku Szczecinek (Gwda Wielka) Jastrowie. Pociągiem dojechaliśmy aż do Gwdy
Małej, skąd pieszo dostaliśmy się w miejsce, gdzie
czekały już na nas kajaki.
Od razu czekały nas pierwsze przeszkody most i powalone drzewo. Takie przeszkody nie
były zresztą niczym niezwykłym - spotykaliśmy je
przez cały dzień. Nie raz przez powalone drzewo
trzeba było przejść górą , innym znów razem
niezbędne było rozpędzenie się i prześlizgnięcie po
podwodnym konarze. Przy zbyt niskiej prędkości
kajak zatrzymywał się na środku i nie pozostawało
nic innego jak tylko zejść do wody i go przepchnąć.
Podróż pierwszego dnia, obfitująca w
najróżniejsze przygody, takie jak boczne zderzenie
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zwolnił, a przenoski po drodze stały się bardzo
dotkliwe - elektrownie były ogrodzone i kajaki
trzeba było nosić dookoła płotu. Niemniej
dotarliśmy do punktu docelowego z jedynie
półgodzinną obsuwą, spakowaliśmy się i
w y r u s z y l i ś m y d o Ja s t ro w i a . Po d ro d z e
obejrzeliśmy jeszcze tylko stary wiadukt kolejowy,
wysadzony jeszcze w czasie wojny, ale do dziś
trzymający się w powietrzu. W wiadukcie ukryty
był kesz (Opencaching), niestety, ku nieszczęściu
Bartka (patrolowy Opencaching), mieliśmy za
mało czasu aby go szukać.
W Jastrowiu mogliśmy nauczyć się jeszcze
jednej ważnej rzeczy. Dworzec kolejowy nie zawsze
znajduje się w centrum miasta. Czasem jest trochę
poza centrum. A czasem jest do niego z centrum
naprawdę bardzo daleko. Niemniej na pociąg udało
się nam zdążyć, a potem, leżąc na podłogach
przedziałów i podskakując na łączeniach szyn,
pomknęliśmy torowiskiem do Poznania, zmęczeni,
ale z drugiej strony przecież wypoczęci i
zadowoleni.
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były bose i ubrane jedynie w nocną bieliznę. W
pobliżu znaleziono resztki ogniska i połamane
gałęzie. Ktoś próbował wspiąć się na drzewo, być
może po to, aby zobaczyć co dzieje się w obozie.
Pomiędzy lasem a namiotem natrafiono na kolejne
trzy ciała. Wszystko wskazywało na to, że
próbowali oni wrócić do namiotu. Jednak ciała nie
leżały w jednym miejscu. Najdalej zaszła Zina
Kołmogorowa. Rustan Słobodin, mimo pękniętej
czaszki przeszedł pół kilometra, a przywódca
wyprawy Igor Diatłow zaledwie 300 metrów.
Śledczy ustalili, że wszyscy troje zmarli z
wyziębienia, a rany jakie odnieśli nie zagrażały
bezpośrednio ich życiu. Akcja ratownicza (czy
może już wtedy poszukiwawcza?) nadal trwała,
brakowało jeszcze czterech ciał.
Przebieg ostatnich dni udało się ustalić dzięki
dziennikowi wyprawy oraz aparatowi
fotograficznemu, które zostały odnalezione w
okolicy namiotu. Na początku wędrówka upłynęła
bez przeszkód. Trasa wiodła wzdłuż rzeki Łowzy.
31 stycznia studenci dotarli do Cholat Sjakl, co w
języku lokalnej ludności znaczy "Góra Umarłych".
W zalesionej dolinie pozostawiono nadwyżkę
żywności i sprzętu na drogę powrotną, po czym
przystąpiono do przygotowań wspinaczkowych.
Sytuacja pogorszyła się wraz ze zmianą pogody.
Śnieżyca i silny wiatr ograniczyły widoczność,
zmuszając grupę do zejścia z wyznaczonego
szlaku. Kiedy zdali sobie sprawę, że oddalają się od
planowanej trasy, Diatłow zarządził postój i
nakazał rozbić obóz, by schronić się przed
groźnym żywiołem. 1 lutego, gdy zaczął zapadać
zmrok, studenci rozbili obóz w odległości około
kilometra od lasu, który miał ich uchronić przed
ewentualną lawiną. Wieczorem wszyscy zjedli
kolację. Jak się później okazało - był to ich ostatni
posiłek.
Pozostałe ciała odnaleziono dopiero na
początku maja, pod grubą warstwą śniegu, w
wąwozie, ponad 70 metrów od ogniska.
Początkowo nie stwierdzono żadnych obrażeń,
jednak po sekcji stwierdzono, że trójka osób
odniosła śmiertelne obrażenia. Nikołaj ThibeauxBrignoles miał rozbitą czaszkę. Dubinina miała
złamanych 10 żeber. Jeden odłamek żebra przebił
jej serce. Ponadto sekcja zwłok wykazała, że
kobieta nie miała fragmentu twarzy. Brakowało jej
także języka. Zołotarew miał 5 złamanych żeber.
Zewnętrzne oględziny tego nie wykazały. W
raporcie zostały one opisane następująco:
"(...)obrażenia wyglądały tak, jakby spowodował je
wypadek samochodowy. Nie mógł ich spowodować ani
człowiek, ani zwierzę"
Ustalono również, że tych troje nie umarło
jednocześnie, a pomiędzy chwilą śmierci każdego z

Tajemnica “Góry
Umarłych”
Wojciech Taisner
Związek Radziecki skrywał wiele tajemnic. Do
dziś wiele z nich pozostaje nie wyjaśnionych. Tajne
akta jednego z największych i najpotężniejszych
reżimów w historii zawierają wiele informacji,
które być może nigdy nie ujrzą światła dziennego,
a mogłyby wyjaśnić wiele zagadek z przeszłości. W
moskiewskich archiwach znajdują się między
innymi dokumenty dotyczące tragedii na przełęczy
Diałtowa.
23 stycznia 1959 grupa 10 osób wyruszyła
pociągiem z Jekaterymburga. W jej skład wchodzili
studenci Politechniki Uralskiej w Jekaterymburgu,
a także doświadczony przewodnik górski, 37-letni
Semjon Zołotarew. Celem ich wyprawy był szczyt
góry Otorten, w północnej części okręgu
swierdłowskiego na Uralu. Mimo swojego młodego
wieku studenci byli doświadczeni, już wcześniej
brali udział w podobnych wyprawach, więc nie
odstraszyła ich nawet trasa o najwyższym
poziomie trudności. 25 stycznia dotarli do
miejscowości Iwdiel, skąd następnego dnia udali
się ciężarówką do miasteczka Wiżaj - ostatniej
zamieszkanej osady na ich trasie. 27 stycznia
grupa wyruszyła na nartach w stronę góry
Ororten, jednak już następnego dnia jeden z
uczestników wyprawy - Jurij Judin został
zmuszony do powrotu, z powodu poważnej
kontuzji. Nie wiedział wtedy, że uratowała mu ona
życie.
Przed wyjazdem z Jekaterymburga studenci
umówili się, że po sukcesie wyprawy wyślą
telegram przyjaciołom z uczelni - najpóźniej do 12
lutego. Gdy do 20 lutego nie otrzymano żadnych
informacji o losie wyprawy, uczelnia powiadomiła
rodziców i zainicjowano poszukiwania. 26 lutego
ratownicy dotarli na miejsce. Znaleźli zniszczony i
przysypany śniegiem namiot. Wokół niego leżały
porozrzucane ubrania i buty zaginionych
studentów. Po oględzinach okazało się, że namiot
został rozcięty od środka, co sugerowało, że ktoś
próbował się z niego wydostać za wszelką cenę. Z
namiotu w kierunku lasu prowadziły ślady. Nie
można było stwierdzić, czy ślady te były dziełem 8
czy 9 osób. Idąc ich tropem ratownicy doszli na
skraj lasu, gdzie pod sosną znaleziono dwa ciała Jurija Krywoniszenki i Jurija Doroszenki. Ofiary
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nich minęło wystarczająco dużo czasu, by pozostali
zdążyli zabrać zmarłym część ubrań. Nie
odnotowano żadnych obrażeń zewnętrznych i
śladów walki, co do dziś stanowi największą
tajemnice tej tragedii. W raportach można za to
przeczytać, że ciało jednego z uczestników
wyprawy było napromieniowane, a pozostałe
miały nietypowy, pomarańczowy kolor skóry.
W maju 1959 roku śledztwo w sprawie dramatu
na przełęczy umorzono. Według ustaleń śledczych,
w tym czasie w rejonie przełęczy nie stwierdzono
przebywania nikogo innego poza członkami
ekspedycji. Według oficjalnej wersji, którą podano
do opinii publicznej, przyczyną śmierci członków
wyprawy było "działanie nieznanej siły". Wszystkie
te dziwne szczegóły oraz brak racjonalnych
wyjaśnień przyczyniło się do powstania legend, a
fakt, że władze radzieckie utajniły szczegółowe
wyniki śledztwa, doprowadził do zrodzenia
niezliczonych teorii spiskowych.
Początkowo o zbrodnię posądzono rdzennych
mieszkańców tych terenów – syberyjski lud
Mansów, jednak ze względu na brak obrażeń
powstałych w wyniku walki, jak i śladów obecności
osób trzecich doprowadziły do upadku tej
hipotezy. Prawdopodobną opcją wydawało się
zejście lawiny, ale podobnie jak w poprzednim
przypadku zaprzecza temu stan ciał, oględziny
miejsca tragedii, jak i to, że doświadczeni studenci
rozbili obóz, w miejscu, w którym nie było
p r a k t y c z n e j m o ż l i w o ś c i z e j ś c i a l a w i n y.
Poważniejsze teorie spiskowe, obarczają winą za
całe zajście wojsko. Ich zwolennicy uważają, ze
grupa wkroczyła na teren, na którym testowano
nowe rodzaje broni. Tę hipotezą potwierdzają
zeznania kilku świadków, którzy rzekomo widzieli
ogniste kule w okolicy „Góry Umarłych”, a także
fakt odnalezienia kilku zniszczonych fragmentów

u r z ąd z e ń . W ł ad z e rad z ie ck ie s t a nowc z o
zaprzeczyły tym informacjom, wyjaśniając
wątpliwości w „racjonalny” sposób, nawet te
związane z napromieniowaniem jednego z ciał.
Należy dodać, ze w raporcie widnieje data
rozpoczęcia śledztwa – 16 luty 1959, co oznacza,
że śledztwo wszczęto 4 dni, przed
zawiadomieniem o zaginięciu studentów. Jeśli
sprawa została wyjaśniona, to dlaczego jej akta
utajniono, a teren tragedii zamknięto na 3 lata?
W późniejszych latach powstało wiele nowych
teorii, które zakładały m.in. porachunki
wywiadowcze, wpływ infradźwięków, pojawienie
się Wielkiej Stopy, czy nawet ingerencję istot
pozaziemskich. Wszystkie te hipotezy mają jeden
punkt wspólny, jedno pytanie, na które odpowiedź
jest być może rozwiązaniem zagadki. To pytanie
brzmi: dlaczego studenci w panice opuścili namiot
w środku nocy? Tylko jak znaleźć odpowiedź?
Może jest to kolejna z zagadek, które pozostaną
nierozwiązane na zawsze?
Jurij Judin, student, który dzięki swojej
kontuzji przeżył wyprawę - zmarł 27 kwietnia
2013 roku. Zgodnie z jego ostatnią wolą,
pochowano go w Jekater ynburgu na
Michajłowskim cmentarzu, w miejscu gdzie
spoczywają ciała wszystkich uczestników wyprawy.
Pogrzeb Judina odbył się 4 maja. Władze Związku
Radzieckiego postanowiły upamiętnić miejsce, w
którym zginęli wszyscy uczestnicy wyprawy
dowodzonej przez Igora Diatłowa. To właśnie na
jego cześć obszar ten znany jest dzisiaj jako
"Przełęcz Diatłowa”.
Przyp. Red. Dla wszystkich anglo-języcznych
czytelników, redakcja poleca interaktywny
dokument dotyczący wyżej opisanej tragedii,
dostępny pod linkiem: http://dyatlov.looo.ch/en.
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wpasowuje się w klimat wspomnianego serialu.
Opowiada historię wybitnego polskiego lekarza,
jakim był Zbigniew Religa. Autor pierwszego
udanego przeszczepu serca w naszym kraju.
Pokazuje w ciekawy sposób, jakim problemom
musiał stawić czoła, aby osiągnąć swój cel, a także
stawia bardzo ważne pytania. Ile jesteśmy w stanie
poświęcić, na rzecz postępu? Jaka jest cena
rozwoju cywilizacji? Niewątpliwie jest to opowieść
o tematach trudnych. O lekarzu wizjonerze, który
nie bał się rzucić wyzwania Matce Naturze. O
człowieku uzależnionym od alkoholu i papierosów,
oskarżanym o świętokradztwo czy eksperymenty
na pacjentach. Mimo to film jest raczej lekki w
odbiorze. Może się to wydawać dziwne, ale od
czasu do czasu pojawiają się sceny, które
rozładowują powstałe napięcie. Niewątpliwie jest
to jedna z największych zalet „Bogów”. Nawet jeśli
w filmie pacjent zmarł po kilku dniach od operacji,
to zawsze zaznaczane jest, że jego śmierć nie
poszła na marne i miała ogromne znaczenie dla
kolejnych prób przeszczepu.
Recenzując taki film nie można nie powiedzieć
nic o obsadzie. Ta była wyjątkowo dobrze dobrana.
Pojawiają się w nim aktorzy tacy jak: Jan Englert,
Zbigniew Zamachowski czy Piotr Głowacki.
Największa uwaga należy się jednak odtwórcy roli
Zbigniewa Religi. Tomasz Kot wspiął się na
wyżyny swoich możliwości i wykreował postać
kontrowersyjną, wybuchową i po prostu godną
Ojca polskich przeszczepów serca. Zarówno ja, jak
i pewnie większość osób czytających „Błękitny
Czas”, pamięta prof. Religę z czasów, kiedy był
jeszcze ministrem zdrowia. Jako przygarbionego
staruszka z lekko zawadiackim uśmiechem. Ten
właśnie obraz pokazał Kot swoją rolą. Niezwykle

”Najlepsza droga do
serca człowieka
prowadzi przez
klatkę piersiową”…
– czyli recenzja filmu
„Bogowie”

Bartek Olenderek
Ostatnimi czasy na ekranach kin pojawiło się
sporo polskich filmów wartych uwagi. Były wśród
nich tytuły takie jak „Wałęsa. Człowiek z nadziei”,
„Jack Strong”, a także kilka świeższych produkcji
„Miasto 44”, bądź „Powstanie Warszawskie”. Wiele
z nich podejmowało trudne tematy, z czym radziły
sobie w lepszy lub gorszy sposób. 10 października
na ekranach kin pojawił się film „Bogowie” w
reżyserii Łukasza Palkowskiego. Muszę przyznać,
że od początku byłem do niego pozytywnie
nastawiony, więc już kilka dni po premierze,
miałem okazję go zobaczyć.
Już teraz muszę zaznaczyć, że „Bogowie”
bardzo przypadli mi do gustu. Powodów ku temu
może być kilka. Po pierwsze, nie ma co ukrywać,
lubię filmy o tematyce medycznej. Jestem choćby
wielkim fanem serialu „Dr. House”, w którym
oprócz ciekawie pokazanej pracy lekarza, pojawia
się wiele wątków moralnych i psychologicznych.
Nie bez powodu przytoczyłem właśnie tę
produkcję. Film z Tomaszem Kotem w roli głównej
~14~

Błękitny Czas

dokładnie odwzorowane są szczegóły zachowania
postaci. Sposób w jaki mówi, a nawet sposób w jaki
zachowuje się podczas palenia papierosa ma
wielkie znaczenie i sprawia, że główny bohater
staje się naprawdę realistyczny. Jest przywódcą z
krwi i kości, a na dodatek staje się pewnego
rodzaju polskim Dr. Housem, który wraz ze swoją
ekipą rozwiązuje kolejne zagadki medycyny. Mogę
śmiało powiedzieć, że nawet pomijając wszystkie
inne atuty filmu, warto go zobaczyć, choćby dla
idealnie pokazanej postaci Zbigniewa Religii.

Ciężko byłoby mi zakwalifikować „Bogów”
do jakiegoś konkretnego gatunku filmowego. Mają
oni w sobie elementy biografii, thrillera czy
dramatu. Do mnie takie połączenie jak najbardziej
przemawia i sprawia , że obraz Łukasza
Palkowskiego trafia na moją listę ulubionych
filmów. Nie tylko polskich, ale też tych z całego
świata. „Bogowie” pokazują, że to właśnie dzięki
wizjonerom, takim jak Religa, którzy nie bali się
podjąć ryzyka jesteśmy dzisiaj na obecnym
poziomie rozwoju technologicznego. Przytoczony
na początku
artykułu dr Gregory House
powiedział kiedyś: „Zasady to wskazówki dla
głupców, którzy nie potrafią się zdecydować.” To
właśnie zdanie jest kwintesencją filmu, który
szczerze wam wszystkim polecam.
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które są pokojami dziewcząt. W nich obserwujemy
ich emocje, myśli, pragnienia i żale, jednak jest tu
zbyt wiele smaczków, i nie chcąc psuć wrażeń z
przedstawienia, nie będę ich zdradzał.
Od razu też nasuwa mi się chęć napisania o
jedynej „normalnej” postaci, a mianowicie wiernej
służącej, Annie Sol, zagranej przez postać męską.
Sam fakt, że przez cały spektakl nie słyszymy od
niej ani jednego słowa wzbudza podziw, a sposób,
w jaki Kocurek przygląda się akcji, od czasu do
czasu podśmiechujac się, jest naprawdę warty
zobaczenia. Postać ta jest oceanem spokoju, co jest
kolejnym kontrastem do reszty.
Bywają w trakcie widowiska także
wyjątkowo żywe, i energiczne sceny – tutaj dużą
rolę gra muzyczna oprawa spektaklu, która
zasługuje na wielką pochwałę. Gdy tempo wzrasta,
towarzyszy temu wielki wybuch, który można
poczuć, zobaczyć i usłyszeć.
Antonina Horoszy odnalazła się
perfekcyjnie w swojej roli – wzbudza we
wszystkich strach, jednocześnie podnosząc głos
zaledwie kilka razy w całym widowisku. Jej siła jest
wyczuwalna w stanie największego spokoju –
niezwykły talent i charakter aktorki mówią same
za siebie.
Nie chcę rozpisywać się na temat reszty
obsady – odczucia odnośnie każdej postaci
pozostawię państwu oglądającemu i skomentuję
jedynie jakość gry aktorskiej, która moim zdaniem
stoi na najwyższym poziomie. Każda z córek
otrzymała bardzo indywidualną osobowość, a
aktorki zdaje się wyszły ponadto i dodały jeszcze
coś od siebie – takie przynajmniej ja odniosłem
wrażenie.
Mój werdykt odnośnie tego spektaklu jest
jednoznaczny – to sztuka teatralna, na którą
trzeba się wybrać i samemu poczuć ten specyficzny
klimat panujący na jakby zaczarowanej scenie.
Mogę gwarantować widowisko na wysokim
poziomie i właściwie wszystko, co sprawia, że
chodzimy do teatru. Nigdzie indziej nie przeżyłem
podobnych uczuć i dlatego uważam, że warto
zobaczyć tę sztukę z samej ciekawości. Nie
znalazłem znaczących minusów, z wyjątkiem
zakończenia, które nadchodzi zbyt szybko. :) Czas
trwania spektaklu to 120 min. (z jedną przerwą).

Dom Bernardy Alba
Fryderyk Andrzejewski
Na Dom Bernardy Alba szedłem „w ciemno”. Nie
przeczytawszy wcześniej opisu nie wiedziałem
czego mam się spodziewać, lecz spektakl ten
sprawił, że z chęcią będę się rozglądał za innymi
pozycjami repertuaru Teatru Nowego w Poznaniu
w przyszłości. Jednak przejdźmy do rzeczy.
W piątek, 7 listopada wybraliśmy się z
przyjaciółmi do Teatru w Poznaniu na Dom
Bernardy Alba, w celu „ukulturalnienia” się i
spędzenia miło czasu w innym miejscu niż - jak
często to bywa - w kinie lub innym lokalu. Jak się
okazało, byłem jedyną osobą z naszego grona,
która jeszcze nie miała okazji oglądać w tym
teatrze żadnego przedstawienia, więc świadomość
ta jeszcze bardziej wzbudziła we mnie ciekawość.
Po odnalezieniu wejścia na właściwą scenę
i dojściu na salę, przed widownią, na tyle,
znajdowały się kolorowe paski, wypełniające
ogólną ciemność sceny. Spektakl rozpoczyna
niesłyszalny, lecz bardzo emocjonalny krzyk
służącej (Michał Kocurek) nad grobem zmarłego
męża i ojca. Wprawia on od razu w pewien
tajemniczy i dramatyczny nastrój widowiska.
Dalej akcja już tylko trzyma w napięciu i
zaciekawieniu – śmierć głowy rodziny sprawiła
wielki zamęt domu – żałoba trwa w odosobnieniu
od świata zewnętrznego, a córki opłakują zmarłego
ojca, jednocześnie będąc cały czas w strachu przed
matką - Bernardą. Ta postać, jest wręcz idealnie
zagrana przez Antoninę Horoszy, która nadała
postaci tyle zimna i surowości, że nie sposób to
opisać. Kobieta nie pozwala córkom wychodzić z
domu, maltretuje je psychicznie, a także karze
cieleśnie za nieposłuszeństwo. Jednym słowem –
wzbudza grozę wśród wszystkich postaci (a także
widowni), dominując całkowicie na tym polu.
Bywają także takie momenty w spektaklu,
które zwyczajnie nużą - jednak jest to w stu
procentach celowy zabieg. Całe widowisko opiera
się tak naprawdę na kontrastach – wśród postaci
panuje spokój – zwykła „paplanina”, która usypia
widza. Czasem akcja narasta stopniowo, a czasami
postacie popadają w szaleńczy stan emocjonalny,
gr y, erotyzm i inne skrajne zachowania,
w ynikające z samotności, wspomnianego
odizolowania i własnych niespełnionych pragnień.
Po bokach sceny znajdują się cztery szklane bloki,

Gra aktorska: 9/10
Scenografia: 8.5
Oprawa muzyczna/dźwiękowa: 10/10
Ocena ogólna: 8.5/10
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Przygotowanie:
Mąkę przesiać na stolnicę razem z kakao, dodać
k aw ę z b oż o w ą l u b roz p u s z c z a l n ą , w l a ć
rozpuszczony gorący miód i wymieszać (najlepiej
nożem). Ciągle siekając, dodawać kolejno cukier,
sodę, przyprawę, a gdy masa lekko przestygnie masło i jedno średnie jajko.
Dolewając stopniowo po 1 łyżeczce płynu (mleka
lub soku pomarańczowego) zagniatać ręką ciasto
aż będzie średnio twarde i gęste (możemy nie
wykorzystać całego płynu). Dokładnie wyrabiać
ręką, aż będzie gładkie, przez około 10 minut.
Na posypanej mąką stolnicy rozwałkować ciasto na
placek o grubości około 1/2 cm, na jednej połówce
ciasta układać po łyżeczce nadzienia, przykryć
drugą połową ciasta i palcami docisnąć ciasto
wkoło nadzienia, wyciąć kształt foremką (można
też wycinać paski o szerokości dwóch foremek).
Złączyć resztki ciasta w kulkę, ponownie
rozwałkować i wyciąć kolejne pierniczki. Smarować
rozmąconym jajkiem i układać na blasze wyłożonej
papierem do pieczenia w odstępach około 2 - 3 cm
od siebie.
Piec w piekarniku nagrzanym do 180 stopni przez
około 15.
Opcjonalnie dekorować polewą (cieniutką
warstwą) gdy pierniczki będą miękkie, czyli zaraz
po upieczeniu lub po leżakowaniu i ponownym
zmięknięciu.

Pierniczki
nadziewane
…powidłami śliwkowymi
lub marmoladą

Weronika Tomawszewska

Przepis pochodzi ze strony kwestiasmaku.pl
Składniki, około 40 sztuk:
•
2 szklanki mąki
•
1 łyżka kakao
•
1/2 łyżki kawy zbożowej lub 3/4 łyżeczki
kawy rozpuszczalnej
•
2 łyżki miodu
•
3/4 szklanki cukru
•
1,5 łyżeczki sody oczyszczonej
•
2 łyżki przyprawy piernikowej lub
korzennej
•
1 łyżka masła
•
1 ja jko
(+ dod atkowo ja jko do
posmarowania)
•
około 1/4 szklanki lekko ciepłego mleka
(jeśli mamy zastąpmy je sokiem z pomarańczy lub
dodajmy do mleka skórkę z pomarańczy lub
ekstrakt pomarańczowy)
Nadzienie: powidła śliwkowe lub marmolada
Opcjonalnie: polewa czekoladowa
oraz: foremka serduszko
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wszystkich tych wydarzeń jest prawdziwa.
Penniman zaśpiewał na ostatnim koncercie,
wykonał ostatnie nagranie i rzucił rock and rolla w
1959 roku, wraz z końcem kontraktu, jakiś czas
wcześniej zapisując się na studia teologiczne w
Alabamie. Tak rozpoczęła się druga przygoda, z
którą jest utożsamiany - ewangelizacja. Richard
podjął też próbę przekucia swojej specjalizacji w
gospel - i podobno odnosił pewne komercyjne
sukcesy z niektórymi piosenkami. Do rock and
rolla Little Richard wrócił w 1962, za sprawą
menadżera - Don Ardena, który zaproponował mu
trasę w Europie. Wtedy to koncerty otwierała mało
znana grupa - The Rolling Stones. I tak Penniman
znów zagościł na scenie, niestety już bez takich
sukcesów jak w latach 50. Jeden z jego
menadżerów powiedział w którymś z wywiadów,
że gdyby nie ten moment, w którym Little Richard
rzucił rock and rolla, dziś mógłby być w popkulturze tam, gdzie teraz jest Louis Armstrong czy
Frank Sinatra. I słuchając jego pierwszej płyty "Here's Little Richard", którą polecam każdemu z
osobna - trudno się z tym zdaniem nie zgodzić.

Tutti Frutti!
Jan Sowiński
Gdy pomyślę o późnych latach pięćdziesiątych,
kolejną myślą zazwyczaj jest rock and roll. A z rock
and rollem kojarzy mi się już kilka nazwisk, jednak
na swoją osobną stronę na pewno zasługuje jedno
- Richard Wayne Penniman, znany lepiej, jako
Little Richard. Ten charyzmatyczny muzyk, sam
siebie określał jako "architekta", żeby nie
powiedzieć "wynalazcę" tej muzyki. Richard,
urodzony jako jedno z dwunastu innych dzieci w
bardzo religijnej rodzinie, z rodzinnego domu trafił
do białej rodziny państwa Johnsonów. Rzekomym
powodem, z którego wyleciał z domu, była
podobno awantura, która zaczęła się od wyznania
trzynastolatka , że jest homoseksualistą .
Małżeństwo, pod którego opiekę trafił, prowadziło
muzyczny lokal - Macon's Tick Tock Club - w którym
zafascynowany bluesem chłopak dawał pierwsze
występy. Jak łatwo się domyślić, nie było łatwo jego muzyka podobna była do masy innych
kawałków w tamtych czasach i mało kto
interesował się artystami z ubocza (zresztą zawsze
przecież tylko dziesiąte promila "garażowych
zespołów" trafiało na wielką scenę). Jednak
niezrażony małym zainteresowaniem muzyk
śpiewał dalej - współpracował w kolejnych latach z
kolejnymi muzykami, i w końcu trafił na swój złoty
okres - po nagraniu piosenki Tutti Frutti każda jego
kolejna piosenka osiągała sukces. Przez lata
swojego pierwszego etapu muzycznej kariery,
Little Richard współpracował między innymi z
Jimem Hendrixem, który powiedział słynne słowa:
"Chcę robić ze swoją gitarą to, co Litle Richard robi ze
swoim głosem" te słowa wydają się poważnym
powodem, żeby sięgnąć po muzykę Richarda. Poza
swoim niezwykłym głosem - pełnym werwy,
energii, Richarda charakteryzowała pewnego
rodzaju ekscentryczność na scenie - niektórzy
uważają go za prekursora glam rocka, gatunku w
kórym muzycy wychodzą na scenę w makijażu i
niezwykłych strojach - wszystko jest pełne
przepychu, aż po kicz. W 1957 roku, Richardowi
przyśnił się proroczy, apokaliptyczny sen - pełen
piekielnego ognia, aniołów, przedstawiającego
pewnego rodzaju koniec świata. To wydarzenie
muzyk uznał za znak od Boga, by przestać tworzyć
muzykę rockową. Za taki sam znak uznał
lądowanie Sputnika 1, a kiedy okazało się, że
samolot, na którego miał być pokładzie rozbił się w
Pacyfiku, tylko upewnił się, że jego interpretacja
~18~
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Mont Blanc
Jakub Olszyna
31 sierpnia, ok. godz. 14:00
Lodowiec, wysokość ponad 4000 m n.p.m., w połowie
drogi do schronu Vallot. Nagle znikąd przyszła mgła i
zerwał się lekki wiatr. Temperatura znacznie zmalała.
W jednej chwili zniknęła przyjemność jaką dawały
promienie słońca, które nie opuszczało nas od dwóch
dni. Skończył się spacer. Wydeptany ślad w kilka chwil
został zasypany śniegiem, widoczność spadła do kilku
metrów i nic nie wskazywało an to, żebyśmy mieli
znaleźć dobrą drogę...

Na próbę zdobycia Białej Góry zdecydowaliśmy się
w czerwcu tego roku. Po wymianie kilkudziesięciu
maili prawie wszystko było dogadane i załatwione,
tak nam sie wydawało. Przyszedł lipiec i wyjazd na
o b o z y, p o p o w r o c i e o b ó z w ę d r o w n y z
Cichociemnymi i kiedy do wyjazdu zostało
zaledwie kilka dni, okazało się, że lista rzeczy do
przygotowania jest jeszcze długa. Dwie rzeczy
wciąż stały pod dużym znakiem zapytania "Skąd
weźmiemy auto i namiot wyprawowy?!". Całe
szczęście znaleźliśmy auto, a na kupno namiotu
zdecydował się Michał (z "Zielonej 6"), który
zamówił go raptem kilka dni przed planowanym
wyjazdem.

1 września, godz. 15:55
Po nieprzespanej nocy na prawie 4400 m n.p.m. w
blaszanym schronie ratunkowym wychodzimy na atak
szczytowy. Wiatr wieje z prędkością prawie 100 km/h.
Mocno wbijam kijek i czekan, żeby zaprzeć się przed
mocnymi podmuchami. 10 minut później pada decyzja
- "Zawracamy!"...
2 września, godz. 9:21
Stoimy na szczycie. Biała Góra wpuściła nas na parę
minut. Po chwili zaczynamy schodzić...
Pociągam za linę "Panowie stop! Jest problem..."
_________________________________________
_____________________________

27 sierpnia
Jak już jesteśmy przy wyjeździe to z nim też wiąże
się śmieszna historia. Umówiliśmy się na wyjazd z
domu Michała, tam było już auto i trochę naszego
sprzętu. Kiedy przyjechaliśmy z Olkiem na
miejsce, dowiedzieliśmy się, że jeszcze nie
przyjechał kurier z zamówionym namiotem!
Michał zapewniał, że do 12:00 na pewno
przyjedzie. Zabraliśmy się za pakowanie całego
sprzętu, ciuchów i jedzenia. Kiedy skończyliśmy
zjedliśmy jeszcze pyszne naleśniki przygotowane
przez mamę Michała i udaliśmy się w kierunku
auta. Gotowi do odjazdu staliśmy oparci o mur i
czekaliśmy na przesyłkę... Po kilkunastu minutach
podjeżdża samochód, z którego wyszedł starszy
pan z kartonem pod ręką "Pan Domeracki?", w
odpowiedzi usłyszał okrzyk radości. Jest namiot,
możemy ruszać!

Mont Blanc, Monte Bianco, przez wielu ludzi
uważany za najwyższy szczyt Starego Kontynentu,
wg najnowszych pomiarów wznoszący się 4810 m
nad poziom morza - w ostatnich latach zdobył
przydomek góry łatwej i niewymagającej, mimo że
jest to szczyt, na którym zginęło najwięcej ludzi w
historii alpinizmu! W samym roku 2003 było aż 75
ofiar śmiertelnych, a ratownicy interweniowali do
wypadku ponad 1400 razy, co daje prawie 4
interwencje dziennie. Najniebezpieczniejszym
etapem w wyprawie na Blanca jest pokonanie
słynnego Grand Couloir ("Rolling Stones").W
latach 2002-11 doszło tam do 121 wypadków w
wyniku czego zginęło aż 27 osób! My również
mieliśmy okazję zmierzyć się z tym owianym
niemiłą sławą kuluarem.

28 sierpnia
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Znajomość języka francuskiego i miejsca zdarzenia
pomogły nam szybko uporać się z tym problemem.
W końcu po porannej gimnastyce mogliśmy
przejść do celu naszego wyjazdu.
Pojechaliśmy do miejsca gdzie rozpoczyna się szlak
(prowadzi on tylko do wysokości 3167 m n.p.m.,
na której znajduje się schronisko Tête Rousse)
gdzie chcieliśmy zostawić auto. Mieliśmy szczęście,
ponieważ w domu, który stał 10 m od początku
szlaku, mieszkali bardzo mili Anglicy, którzy
następnego dnia wracali do Anglii i pozwolili
zostawić nam naszą Skodę pod ich domem. Olek i
Michał udali się tego dnia, na krótki spacer do
górnej stacji kolejki, gdzie mieliśmy iść drugiego
dnia, ale już z całym sprzętem. Ja zostałem na
dole, ponieważ leczyłem jeszcze rany na piętach,
które były efektem próby rozchodzenia nowych
butów w Beskidzie Żywieckim, z którego wróciłem
2 dni przed wyjazdem w Alpy. Chciałem poczekać
jeszcze jeden dzień, żeby rany możliwie mocno się
zrosły, ale szanse na całkowite wyzdrowienie były
marne. Popołudniu chłopacy wrócili na dół, a
chwilę przed nimi zeszli również Wojtek i Michał,
którzy przyjechali do Francji autostopem kilka dni
wcześniej i już zaaklimatyzowali się na wysokości
3167 m n.p.m. Wszyscy razem udaliśmy się na
ostatnie zakupy do supermarketu w Les Houches i
rozbiliśmy się na trawniku przy cmentarzu z
pięknym widokiem na góry - ja z Olkiem i
Michałem w namiocie, a Maciej i Wojtek w
samochodzie.

Jechaliśmy cały czas bez przerwy, przez Niemcy i
Szwajcarię, wreszcie późną nocą wjechaliśmy do
ojczyzny Napoleona. Przywitały nas kręte i strome
serpentyny, z którymi nasza Skoda ledwo dawała
sobie radę. Po ok. 1h podjazdu samochód musiał
trochę ostygnąć, bo jasno dawał nam do
zrozumienia, że zaraz będziemy musieli iść pieszo
jeśli się nie zatrzymamy na kilkanaście minut.
Około godz. 4:00 nad ranem dojechaliśmy do
miejscowości Les Houches, z której docelowo
chcieliśmy startować w górę. Kiedy
przejeżdżaliśmy przez centrum Chamonix i Les
Houches minęliśmy mnóstwo biegaczy
(przypomnę, że była 4:00 nad ranem). Okazało się,
że właśnie kończył się jeden z biegów Ultra Trail
du Mont Blanc i zawodnicy wbiegali na metę. Po
długich poszukiwaniach miejsca na rozbicie
namiotu, znaleźliśmy parking, obok którego sie
zakwaterowaliśmy. Zasnęliśmy przed 5:00 kiedy
zaczynało robić się szarawo.

29 sierpnia
Wyspani i pełni pozytywnej energii wstaliśmy
następnego dnia ok. godz. 10:00 i od razu
przystąpiliśmy do pakowania całego sprzętu i
prowiantu na najbliższe kilka dni, które mieliśmy
spędzić wysoko w górach. Zasadniczo działaliśmy
w dwóch zespołach: Maciej z Wojtkiem w jednym
oraz Michał z Olkiem i ze mną w drugim. Pierwszy
zespół wyruszył w drogę 15 min przed nami.
Zostawiliśmy auto pod domem Anglików,
zarzuciliśmy ciężkie plecaki i w górę! Było gorąco,
ale szło się bardzo przyjemnie. Najpierw ok. 3
godzin do pośredniej stacji kolejki (train du Mont
Blanc), gdzie kończył się las i odsłaniały się piękne
alpejskie widoki. Ze szczytu na przeciwko nas
startowali paralotniarze, którzy skakali w przepaść
i szybowali nad głowami turystów i mieszkańców
Chamonix. Chwila przerwy na wodę i batona,
ruszamy w górę, dalej wzdłuż torów wspomnianej
kolejki po niewygodnych kamieniach. Na ostatnim
odcinku torów drogę trzeba było pokonać tunelem,
którym w każdej chwili mogła przejeżdżać kolejka.
Ponoć miejsca z boku na schowanie jest dużo, ale

Ok. 10:00 obudził nas hałas przejeżdżających.
Temperatura tego dnia sięgała prawie 30 stopni
Celsjusza! Wyszliśmy z namiotu i naszym oczom
ukazał się niesamowity widok, wielkiej, białej
bryły wyglądającej zza zielonych pagórków.
Promienie słońca mocno odbijały się od tej
gładkiej powierzchni rażąc nas w oczy. W tak
pięknej scenerii zjedliśmy śniadanie,
przetestowaliśmy rozkładanie nowego namiotu i
zaplanowaliśmy dalszy ciąg wydarzeń.
Pojechaliśmy do centrum w celu zakupienia oleju
do samochodu, ale skończyło się na małym
incydencie, którego bohaterem został najmłodszy
uczestnik naszej wyprawy - Michał (pseudonim
"Kierowca RONDOwy"), który nie mogąc sie
zdecydować, którym zjazdem powinien opuścić
rondo w centrum Chamonix, zahaczył o wysoki
krawężnik, pozostawiając po sobie ślad na oponie.
Wysiadka z auta i zabieramy się za zmianę koła.
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lepiej nie r yzykować. Na szczęście kiedy
zbliżyliśmy się do tunelu, wyjechała z niego kolejka
załadowana turystami, którzy zmierzyli nas
wzrokiem od stóp do głów. Ich spojrzenia
wydawały sie mówić: "Co za idioci, idą pieszo,
chyba nie ogarnęli, że można wjechać tu kolejką..."
Świadomi i dumni z wybranego środka transportu
ruszyliśmy pewnie przez ciemny tunel. Z drugiej
strony tunelu chmury zasłoniły cały widok.
Zrobiło się już trochę chłodniej, więc nie obyło się
bez przerwy na ubranie kurtki. Kolejnym celem był
Baraque Forestière, schron znajdujący się na
wysokości 2768 m n.p.m. Doszliśmy do niego po
godzinie, mijając po drodze kilka kozic oraz
k i l k u n a s t u i n n y c h w s p i n a c z y. P o g o d a
zdecydowanie sie popsuła, zerwał sie mocny wiatr
i zaczął padać deszcz. W baraku spotkaliśmy
Macieja i Wojtka, którzy czekali na nas i na
poprawę pogody, która przeszkodziła im wędrówkę
do ich namiotu, który był rozbity przy schronisku
Tête Rousse (400 m wyżej nad barakiem). Było
tam też dwóch innych Polaków oraz jeden Francuz
z którym od razu załapałem kontakt. Pobiegliśmy
szybko po śnieg, którego niewielkie pokłady
znajdowały się już na tej wysokości, do
zagotowania wody na obiad. Tego dnia pyszne
liofy! (mieliśmy ze sobą zupki typu instant oraz
żywność liofilizowaną) Pierwszy zespół wyruszył
do swojego namiotu przy Tête Rosse.
Po
zaspokojeniu wszystkich potrzeb rozłożyliśmy
nasze śpiwory na poddaszu baraku i poszliśmy
spać. Przed wyjazdem obawialiśmy się w jakim
stanie zastaniemy to miejsce, ponieważ w wielu
relacjach naczytaliśmy się, że jest tutaj mnóstwo
śmieci, jest brudno i nieprzyjemnie. Z kolei ku
naszemu zaskoczeniu zastaliśmy barak w bardzo
dobr ym stanie, bez żadnych śmieci czy
nieprzyjemnych zapachów. Ba! Na górze wisiały
nawet koce, które można było sobie podłożyć pod
karimatę :) Po prostu rewelacja!

Francuzem (on wychodził po nas, szedł w górę) i
wyruszyliśmy do schroniska Tête Rousse, obok
którego mieliśmy rozbić namiot. Wchodziliśmy co
raz wyżej, a barak robił się co raz mniejszy. W
końcu weszliśmy na lodowiec i po przejściu 150
metrów staliśmy już obok namiotu Wojtka i
Macieja. Zabraliśmy się za rozłożenie naszego
Marabuta. Ćwiczyliśmy jego rozkładanie kilka razy,
dlatego teraz zajęło nam to dosłownie parę minut.
Musieliśmy się zastanowić co dalej, były 2 opcje:
idziemy się aklimatyzować aż do schroniska
Gouter (3817 m n.p.m.) i wracamy do namiotu lub
idziemy na aklimatyzację, tą samą drogą, ale tylko
nad słynny kuluar "Rolling Stones", żeby zobaczyć
z czym to się je i złapać trochę wysokości.
Zdecydowaliśmy się na drugą opcję, ponieważ
uznaliśmy, że nie ma sensu się męczyć się za
bardzo przed jutrzejszą drogą. Kiedyś można było
rozbijać namioty przy schronisku Gouter, skąd
później atakowało sie szczyt i nie było problemu.
W tym roku oddano do użytku nowe schronisko
Gouter i zakazano rozbijać namioty przy
schronisku, co trochę podcina skrzydła, tym
bardziej, że nocleg w Goutierze kosztuje mniej
więcej 100 euro... Do kuluaru doszliśmy w 45
minut. Można go pokonać na 2 sposoby, wpinając
się w stalową linę asekuracyjną, przejść krótki
kawałek, wypiąć sie z liny i podejść stromo
skałami, lub iść bezpośrednio do góry trawersując
kuluar bez wpinania sie linę. Drugi sposób jest
szybszy i wygodniejszy, ale mniej bezpieczny.
Wydawało sie być spokojnie, dlatego wybraliśmy
drugi sposób. Doszliśmy jeszcze do wysokości
3450 m n.p.m. i zeszliśmy tą samą trasą do
namiotu. Resztę dnia spędziliśmy planując nasz
ekwipunek na kolejny dzień, robiąc zdjęcia i grając
w karty.

30 sierpnia
Obudziłem się przed wschodem. Budziłem
chłopaków, żeby poszli ze mną, ale nie dało się ich
namówić. Na dworze było jeszcze ciemno.
Poszedłem na grań, znajdowała się paręnaście
metrów nad barakiem. Chamonix i Les Houches
smacznie spało przykryte dywanem białych
chmur. Słońce powoli przebijało się zza
wierzchołków, ale brakowało jeszcze paru minut.
Wróciłem do chłopaków, tym razem udało się ich
namówić. Kiedy wróciliśmy na grań, pierwsze
promienie musnęły nasze twarze, na których od
razu pojawiły się uśmiechy. Szybko zjedliśmy
śniadanie, pożegnaliśmy się z Polakami (oni
schodzili już na dół, nie weszli na szczyt) oraz z
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zasłoniła nam chmura, która przyszła nie wiadomo
skąd i która nie wróżyła wcale nic dobrego.
Widoczność spadła zaledwie do kilku metrów,
zrobiło się chłodno, zaczął wiać wiatr. Byliśmy w
połowie drogi do schronu Vallot gdzie mogliśmy
przenocować. Z każdą kolejną sekundą ślady
wydeptane przez innych alpinistów stawały się co
raz mniej widoczne, szanse na bezpieczny finisz tej
podróży malały... Mogliśmy wrócić do schroniska i
zostać tam na noc (za 100 euro!) lub zejść do
namiotu na 3157 m n.p.m. i potem jeszcze raz
walczyć ze ścianą Goutiera. Mogliśmy też iść do
schronu i przeczekać tam złą pogodę i tak też
zrobiliśmy. Szansa na niepowodzenie była dosyć
spora, gdybyśmy za bardzo zboczyli z prawidłowej
drogi mogliśmy na przykład wpaść do szczeliny
albo zgubić się, co o tej godzinie i przy takiej
pogodzie oznaczało pewną śmierć. Na szczęście
Olkowi, który szedł na przedzie udało się znaleźć
ledwo widoczny ślad i po kolejnych prawie 2
godzinach dotarliśmy do schronu ratunkowego
Vallot. Jest to blaszany, mały budynek ,
przytwierdzony do skał na wysokości 4362 m
n.p.m. Obok znajduje się stacja meteorologiczna
oraz WC. W środku spało już dwóch panów, jak
później sie okazało byli to Austriacy, którym nie
udało się wejść na szczyt, ponieważ jeden z nich
miał poważne problemy z chorobą wysokościową.
Musieliśmy tu zostać na noc razem z nimi, dlatego
nie czekając długo zjedliśmy kolejną porcje liofów,
wypakowaliśmy śpiwory i wszystkie inne rzeczy,
które miały nam się przydać do spędzenia nocy w
tym zimnym blaszaku (temperatura w nocy w
Vallocie spadła do kilku stopni poniżej zera) i
próbowaliśmy zasnąć. Byliśmy też w stałym
kontakcie z różnymi osobami w Polsce, które na
bieżąco śledziły dla nas pogodę. Prognozy mówiły,
że następnego dnia ma świecić słońce, ale wiatr
może osiągać prędkość 100 km/h. Stwierdziliśmy,
że bez sensu się martwić na zapas i przekonamy
się następnego dnia.

31 sierpnia
Wyspałem się, chłopacy chyba też. Ale wstaliśmy
trochę później niż zakładaliśmy, więc dokręciliśmy
śrubę i szybko nadrabialiśmy stracony czas. Sprzęt
i jedzenie podzieliliśmy już poprzedniego dnia,
teraz wrzucamy wszystko do plecaków i możemy
ruszać. Przed nami wymagająca technicznie jak i
kondycyjnie ściana Goutiera, po pokonaniu której
wyjdziemy na lodowiec, a dalej już tylko szczyt. No
ale bez przesady, to by było zbyt piękne, żeby
mogło być prawdziwe. Minęliśmy kuluar bez
problemów, szliśmy powoli, bez długich przerw,
równym tempem. W końcowym etapie ściany
Goutiera musieliśmy założyć ponownie raki, które
zdejmowaliśmy po pokonaniu kuluaru. Skały były
oblodzone, a śniegu było co raz więcej. Wreszcie
doszliśmy do wierzchołka ściany Gouter i naszym
oczom ukazał się niesamowity widok białych kopuł
- widok jak z obrazka. Niestety nie widzieliśmy
stąd szczytu, ale wiedzieliśmy, że znajduję się
zaraz za tymi białymi czapami. Wyczerpani
wspinaczką ścianą Goutiera pozwoliliśmy sobie na
ponad godzinną przerwę. Nowe schronisko robie
wrażenie, kto by pomyślał, że na takiej wysokości,
w takich warunkach, człowiek będzie potrafił
zbudować taki budynek. Tylko Francuzi mogli na
to wpaść! Mimo wszystko szkoda by mi było 100
euro za nocleg nawet w tak świetnym miejscu.
Pokusiłem sie jednak na carbonarę za 14 euro,
którą zjadłem na pół z Olkiem :) Zregenerowaliśmy
siły i trzeba było ruszać dalej w drogę.
Wychodziliśmy na lodowiec, dlatego konieczne
było związanie się liną na wypadek wpadnięcia
jednego z nas do szczeliny lub upadku i
ześlizgnięcia się po lodzie. Maciej związał się z
Wojtasem, natomiast ja z Olkiem i Michałem.
Szliśmy tak przez godzinę co kilkadziesiąt kroków
robiąc przerwę, kiedy nagle piękne widoki

1 września
W nocy za dużo nie pospałem, wysokość na której
spaliśmy i temperatura robią swoje. Niestety cały
dzień musieliśmy przesiedzieć w schronie,
ponieważ prognozy przekazane z Polski sprawdziły
się. Podjęliśmy nawet próbę ataku szczytowego, ale
po 10 minutach musieliśmy zawracać, bo przy tak
silnym wietrze ledwo mogliśmy stać, a co dopiero
iść po wąskiej grani szczytowej. Czas strasznie się
dłużył, leżeliśmy w śpiworach zanurzeni po same
uszy i próbowaliśmy spać. Czasami sie udawało, ale
zazwyczaj budziliśmy się z zimna albo przez
szalejący na zewnątrz wiatr. Jedyną atrakcją było
dla nas wyjście za potrzebą do WC, bo żeby to
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zrobić trzeba było założyć na siebie raki, kask,
wziąć czekan i okulary oraz topienie lodu i robienie
herbaty. Podczas jednego robienia takiej herbaty,
będąc jeszcze mocno zaspany, wrzuciłem za dużo
tabletek musujących na raz i niestety świeżo
ugotowana woda polała się po mojej prawej dłoni
zostawiając po sobie dosyć sporę pęcherze,
charakterystyczne dla oparzenia 2 stopnia. Na
szczęści lodu było sporo i mogłem chłodzić dłoń ile
dusza zapragnie. Nic ciekawszego tego dnia się nie
działo, oprócz sprawdzenia prognozy, które
mówiły, że następnego dnia ma wiać trochę słabiej.
Pojawiła się nadzieje, że może już jutro staniemy
na szczycie...
2 września
Po godz. 4:00 do schronu zaczęli schodzić się
wspinacze, którzy atakowali szczyt ze schroniska
Gouter, Vallot był dobr ym miejscem na
odpoczynek. Planowaliśmy wstać dopiero około
6:00, ale nadciągające tłumy szybko postanowiły
nas na nogi. Mimo wszystko kiedy na przestrzeni
25
w jednej chwili stanęło ok. 70 osób,
przygotowanie i spakowanie sprzętu graniczyło z
cudem. W końcu po zjedzeniu śniadania i
przygotowaniu ekwipunku, kiedy w schronie
zrobiło się trochę luźniej, związaliśmy się liną i
wyszliśmy na zewnątrz. Wiatr szalał jak opętany,
słabiej niż poprzedniego dnia, bo między 50 a 70
km/h, ale wciąż wystarczająco mocno, żeby kogoś
przewrócić albo mocno zachwiać. Już chcieliśmy
wychodzić, ale Gilosowi (Maciejowi) przypomniało
się, że nie zabrał okularów przeciwsłonecznych, co
na lo dowcu moż e oznacz ać ty mcz asowe
oślepnięcie i hamulec w dalszej wędrówce. Co
gorsza, nie było ich też w Vallocie, widocznie przy
porannym zamieszaniu zawieruszyły się gdzieś
między nogami odpoczywających alpinistów i być
może zostały zdeptane. Całe szczęście, że w
Vallocie leżał nasz zaprzyjaźniony Francuz, który
nigdzie się nie wybierał przy takim wietrze i
pożyczył mu swoje okulary. Wierzchołek Mont
Blanc schowany jeszcze w chmurze, ale wciąż była
szansa, że silny wiatr ją przepędzi. Ruszyliśmy.
Pomyślałem sobie, że dobrze byłoby już wejść na
górę, jedzenie sie kończyło, a noclegi na takiej
wysokości nie należały do najlepszych. 2 września
jest dobrym dniem na zdobycie Dachu Europy.
Szliśmy powoli, robiąc co jakiś czas przerwy na
złapanie oddechu, co przy tak silnych podmuchach
nie było wcale takie łatwe. Doszliśmy do miejsca,
gdzie poprzedniego dnia zawróciliśmy, mój zespół
szedł na czele, Wojtek i Gilos za nami. Przeszliśmy
jeszcze 300 metrów, zaczęliśmy strome podejście,
krótka przerwa i nagle chłopacy z dołu krzyczą, że
zawracają. Było zimno i słabo ich słyszeliśmy, więc

nie wdawaliśmy się w dyskusje, do schronu było
blisko, więc zgodziliśmy się na rozdzielenie.
Wiedzieliśmy, że przyjdzie czas na wyjaśnianie i
gdybanie, a teraz trzeba sie skupić na ataku,
którego z Olkiem i Michałem nie zamierzaliśmy
przerywać, za daleko już zaszliśmy, żeby teraz się
wycofać, ale mieliśmy też na uwadze nasze
bezpieczeństwo. Za każdym razem kiedy
dochodziliśmy do szczytu kolejnej kopuły,
myśleliśmy, że za nią już tylko wierzchołek Mont
Blanc, ale jedna za drugą tylko sprawdzały nasza
cierpliwość. Dodatkowo ścisnąłem prawą ręką
czekan, żeby się zaprzeć przy mocniejszym
podmuchu wiatru i niestety popękały mi pęcherze.
Od bólu uratowała mnie tylko niska temperatura,
która sprzyjała mojemu oparzeniu. Po drodze
minęliśmy kilkanaście osób, które zadowolone i
wycieńczone schodziły już ze szczytu. Z każdym
kolejnym, małym krokiem zbliżaliśmy sie do celu.
Teraz już nikt i chyba nic nie byłoby w stanie mnie
zatrzymać, myślę że chłopaków też. Napieraliśmy
przed siebie podziwiając przepiękne widoki i
oddychając ubogim w tlen powietrzem. Chmury
już sie rozeszły więc naprawdę było na co
popatrzeć. Została ostatnia prosta, wąska grań
szczytowa, na której bardzo ciężko minąć się z
druga osobą, trzeba się skupić, żeby nie popełnić
głupiego błędu. Przyznam, że łezka zakręciła mi
się w oku, w końcu po tylu latach czytania i
oglądania różnych relacji, idę tą granią a od
szczytu dzieli mnie juz zaledwie kilkadziesiąt
metrów. Nareszcie po 1,5 godzinie od wyjścia z
Vallota stanąłem na Dachu Europy! Biała Góra
zdobyta :) Nie skaczemy z radości, nie robimy
sobie setek zdjęć, warunki atmosferyczne
minimalnie nam to uniemożliwiają, dlatego
ograniczamy się do dwóch zdjęć zrobionych zza
nasypu, tak żeby wiatr nie porwał mi kamery z ręki
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i zaczynamy powoli schodzić. Po 2 minutach
pociągam za linę "Panowie stop! Jest problem...".
Wypiął mi się lewy rak, niby nic, ale staliśmy
właśnie na bardzo wąskiej grani szczytowej.
Musiałem usiąść, żeby go zapiąć. Nie mogłem
siadać obok grani, bo zjechałbym od razu w dół,
dlatego usiadłem na środku jedynej możliwej drogi
na lub ze szczytu. Trochę nieprzyjemnie było
przepuszczać nad sobą innych wspinaczy, którzy
parę centymetrów nade mną unosili swoje buty z
przypiętymi ostrymi rakami, ale nic nie poradzę.
Po 2 minutach schodziliśmy już dalej w dół. Kiedy
weszliśmy do schronu wszyscy włącznie z
Francuzem i jego kolegą gratulowali nam zdobycia
góry. Była chwila na telefony do najbliższych z

radosną informacją i już pakowaliśmy manatki i
pędziliśmy w dół. Plan był taki, żeby jeszcze tego
samego dnia zejść do auta w Les Houches,
położonego na wysokości 1000 m n.p.m. Plan
udało się zrealizować mi, Michałowi i Olkowi.
Wojtek z Maciejem zostali przy Tête Rousse, bo
byli zmęczeni po ataku, mieli do nas dołączyć
następnego dnia rano. Kiedy zeszliśmy czekała nas
niemiła niespodzianka w postaci braku powietrza
w wymienionym przed kilkoma dniami kole, ale i z
tym sobie poradziliśmy. Po nocy pod gołym
niebem przy aucie zwiedziliśmy jeszcze Chamonix,
odwiedziliśmy basen, najedliśmy się i ruszyliśmy w
podróż powrotną, również z różnymi przygodami,
o których nie będę już tutaj opowiadał.
Mont Blanc zdobyty!
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(1987rok) oparty na dalszych książkach z cyklu
oraz Ania z Zielonego Wzgórza: Dalsze losy (2000
rok) pokazujące dzieje Ani na wojnie. 3 Oprócz
ekranizacji filmowych, w międzyczasie powstawały
także seriale stworzone również na podstawie
książek.
Ania z Zielonego Wzgórza po raz pierwszy
na półkach księgarni pojawiła się w 1908 roku.
Współcześnie również na nich gości, a z racji
stulecia jej wydania w roku 2008, na całym świecie
obchodzono rocznicę tego wydarzenia. Do dziś na
stronie Wydawnictwa Literackiego można
przeczytać o atrakcjach jakie miały w tamtym
czasie miejsce. Rozpoczynając od specjalnego
wydania cyklu książek, poprzez konkurs literacki i
rysunkowy, aż do wielkiego toastu sokiem
marchewkowym. Wybrano nawet Anię XXI wieku.
Poza atrakcjami dla dzieci, zorganizowano również
czas dla nauczycieli. Od wielu lat pierwsza książka
serii znajduje się na liście lektur szkolnych, także
zajęcia dla osób które mają za zadanie przedstawić
walory zarówno artystyczne jak i wartości
drzemiące w książce były jak najbardziej wskazane.
Zajęcia te miały za zadanie pokazać, w jaki sposób
można przedstawić lekturę powstałą ponad 100 lat
temu w ciekawy i nowoczesny sposób.4
Choć seria książek o Ani liczy aż 8 (licząc z
Ania z Wyspy Księcia Edwarda, która zawiera w
sobie fragmenty opowiadań) książek niektórzy z
czytelników nadal czują niedosyt. Na stulecie
powieści, pochodząca, tak jak Montgomery, z
Kanady pisarka Budge Wilson napisała książkę,
która pełni funkcję prequelu cyklu. Tak jak
niektórzy mogą mówić, iż twórczości Montgomery
nie dorówna nikt, i nie da się stworzyć pasującej do
cyklu kolejnej części, tak książka Droga do
Zielonego Wzgórza zyskała bardzo pozytywne
recenzję, i uznano ją za całkiem dobre dopełnienie
historii życia rudej dziewczynki.5
Filmografia dotycząca Ani ukazuje, że
Montgomery pisząc książki o Ani, choć z czasem
niechętnie, stworzyła nie tylko doskonałą
bohaterkę powieści dla dziewcząt, ale również
historię którą młodzież i starszyzna chętnie

Ania czarno na
białym
Beata Dudek
Mimo tego, iż powstały tak dawno nadal cieszą się
bardzo dużym zainteresowaniem zarówno w
formie oryginalnej – książek drukowanych – jak i
w formach wykorzystujących inne, nowsze
technologie. Pisząc pracę dotyczącą cyklu nie
można pominąć udziału tychże rzeczy w
popularyzacji treści historii stworzonej przez
Montgomery.
Już kilka lat – bo w 1919roku po
ukazaniu się na rynku literackim pierwszej książki
opowiadającej o rudowłosej sierocie, wytwórnie
filmowe zajęły się ekranizacją tejże historii.
Montgomery miało okazję obejrzeć ją i wcale jej się
ona nie spodobała. Uważała, że film nie oddaje
atmosfery miejsc, a Ania wcale nie jest tą Anią
którą stworzyła. 1 Była to pierwsza próba
ekranizacji Ani z Zielonego Wzgórza, stworzona
jeszcze w technice niemej oraz czarno-białej.
Kolejna, już ekranizacja,tym razem z dźwiękiem,
powstała w 1934 roku i zdecydowanie bardziej
przypadła Maud do gustu. Pisarka widziała film 4
razy, a w szczególności była pod wrażeniem Dawn
Paris, która grała główną rolę (aktorka później
zmieniła pseudonim artystyczny na Anna Shirley).
Jako osobie najlepiej znającej poszczególnych
bohaterów, nie umknęły jej drobne błędy w
odgrywaniu ról. Według niej postać Maryli zbytnio
podobna była do pani Linde, a rola Diany nie udała
się zupełnie.2 Kolejnych ekranizacji, niestety Maud
nie doczekała. W 1956 roku postała kolejna, a na
podstawie jej scenariusza powstał musical o tym
samym tytule. Aktualnie najbardziej znaną Anią
jest aktorka Megan Follows, która wcieliła się w tę
rolę w filmie z 1985 roku. Kilka lat później,
również z tą samą aktorką, powstały dwa kolejne
filmy: Ania z Zielonego Wzgórza: Dawne Dzieje
1

Gillen M. Maud z Wyspy Księcia Edwarda: biografia L.M.Montgomery, autorki Ani z Zielonego Wzgórza,
Wydawnictwo Literackie, Kraków 2008r, s. 294

2

Tamże s. 348

3

Ekranizacje powieśći Lucy Maud Montgomery, http://ania-z-zielonego-wzgorza.klp.pl/a-8644.html
(dostęp 18.03.2013)

4

Stulecie powieści, http://ania.wydawnictwoliterackie.pl/100lat.php (dostęp 18.03.2013)

5

Wydarzenie na światowym rynku wydawniczym, http://ania.wydawnictwoliterackie.pl/droga.php (dostęp
18.03.2013)
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obejrzy na ekranach swoich telewizorów. Za to
obchodzone 5 lat temu stulecie powieści, jest
odzwierciedleniem tego iż historię tę możemy
uznać za nadal atrakcyjną dla czytelnika i wiecznie
żywą, mimo powstających stale nowych książek
dla młodzieży.
Może Wy macie inne zdanie, ja tam te książki
uwielbiam.
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William Eggleston mistrz koloru
Jan Sowiński
„The first serious book I found, from many awful
books… I didn’t understand it a bit, and then it sank
in, and I realized, my God, this is a great one.”
- tymi słowami William Eggleston opisuje jedną z
pierwszych swoich wielkich inspiracji – książkę
Henriego Car tier-Bressona „The Decisive
Moment”. Koncepcję „decydującego momentu” (w
skrócie – termin stworzony przez Bressona,
mówiący, że zdjęcie powinno być kwintesencją
danej (fotografowanej) chwili) jak i twórczość jego
francuskiego ojca przyjdzie mi jeszcze tutaj opisać.
Jednak w obecnych czasach nie jest żadnym
problemem znaleźć „na szybko” kilka zdjęć
Bressona, by zrozumieć o co chodzi. W fotografii
Egglestona „decydującego momentu” nie ma. Ba…
ja postawiłbym tezę, że na większości z jego
fotografii w ogóle nie ma „momentów”.
Jednak najpierw pozwólcie, że opowiem
Wam jego historię. William Eggleston urodził się w
roku, w którym wybuchła II Wojna Światowa.
Urodził się z dala od wojny – w Stanach
Zjednoczonych (konkretnie w Memphis, w którym
spędził większość swojego życia i w którym zrobił
większość ze swoich zdjęć). Jako syn inżyniera i
córki sławnego (zapewne lokalnie) sędziego, młody
William swoją uwagę skupiał na muzyce (grał,
podobnie jak Ansel Adams, na pianinie) i
elektronice. Był typowym introwertykiem,
lubiącym pogrzebać przy wszelkiego rodzaju
mechanicznych
zabawkach. Może to wpłynęło, na zawartość jego
późniejszej walizki…

Podobno zbierał również pocztówki i
wycinał co lepsze obrazki z gazet. Dzieciństwo
Egglestona nie różniło się zbytnio od dzieciństwa
typowych dzieci z rodzin klas średnich. Trafił w
końcu do liceum, gdzie był , jak sądzę, outsiderem,
co w c a l e n i e d z i w i z w a ż y w s z y n a j e g o
zainteresowania i introwertyczną osobowość.
Eggleston o latach spędzonych w liceum
powiedział kiedyś:
„It had a kind of Spartan routine to ‚build character’. I
never knew what that was supposed to mean. It was
so callous and dumb. It was the kind of place where it
was considered eﬀeminate to like music and painting.”
I tak młody William przebrnął przez
liceum i trafił na studia, których co prawda nigdy
nie skończył, ale podczas których rozpoczął swoją,
niezwykle owocną, przygodę z fotografią. Za start
posłużył mu prezent (kto by takiego nie chciał!) –
aparat Leica. Jak już wspomniałem, młody artysta
fotografował pod wielkim wrażeniem prac
Bressona, ale również Roberta Franka. W latach 60
w „poważnej” fotografii, ugruntowaną pozycję
miała czerń, biel i wszelkie odcienie szarości, ale
wkrótce miało się to zmienić, za sprawą Williama
Egglestona, który wkraczał do gry ze swoją wizją.
Pierwsze eksperymenty Mistrza z kolorem to rok
65, ale do przełomowego momentu było jeszcze
daleko.
To co odrzucało większość wielkich ludzi
świata fotografii, Egglestona wręcz przyciągało.
Pozwolę sobie nawet pokusić się o tezę, że
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fotografia Williama Egglestona przedstawia
wszystko to, czym nie jest „decydujący moment”,
niezwykłość, czy opowiadanie historii. Fotograf
wybrał sobie trudny temat nicości – nie
metafizycznej pustki, ale po prostu zwykłych
rzeczy – tego co dzieje się „pomiędzy ”
wyjątkowymi chwilami. Właściwie, na tych
zdjęciach nie ma momentów – są miejsca, rzeczy i
ich stan, a nie sytuacje. Kolor pomaga mu
uwiecznić to, na co zazwyczaj nie zwracamy uwagi
– piękno półek sklepowych, stołów w kuchni,
piekarników (tego zdjęcia akurat nie lubię) czy
zamrażarek. Gdy spojrzycie na te zdjęcia,
pamiętajcie, że kolor jest tu esencją – nie proces,
wydarzenie, sytuację ale stan rzeczy utrwalony w
obiektywie aparatu Warto też zwrócić uwagę, że u
Mistrza znajdziemy bardzo mało fotografii ludzi –
to utwierdza w przekonaniu, że skupiał się na
rzeczach i miejscach.
W twórcz ości E g g lestona je dną z
najważniejszych rzeczy jest jakość wydruku (nawet
dzisiejsze jego albumy, choć kosztują ogromne
pieniądze, słyną z doskonałej jakości) – odkryta
przez niego metoda druku z sublimacją barwników
sprawia, że kolory są niesamowicie żywe a
wspomniana jakość perfekcyjna. Technika ta do tej
por y była głównie używana w przemyśle
reklamowym (gdzie kolor już odgrywał ważną rolę)
i graficznym. Sam autor tak mówi o ulubionym
sposobie wydruku (i o jednym z jego
najsłynniejszych zdjęć)

„The Red Ceiling is so powerful, that in fact I’ve never
seen it reproduced on the page to my satisfaction.
When you look at the dye it is like red blood that’s wet
on the wall…. A little red is usually enough, but to
work with an entire red surface was a challenge.”
Wracając do historii – momentem
przełomow ym w jego twórczości, było
zainteresowanie jego pracami innego artysty, a
zarazem przyjaciela naszego bohatera – William
Christenberry wziął go pod skrzydła i zaczął
promować. W końcu, w 1976 roku Eggleston
pr z edstawi a swo je por tfolio (ocz y wiście
wydrukowane metodą dye-transfer) w MoMie
(Museum of Modern Art, New York) – Johnowi
Szarkowskiemu – ówczesnemu dyrektorowi działu
fotografii, i tym samym trafia na ściany tego
słynnego muzeum. Często powtarzaną legendą
jest, że jest to pierwsza wystawa kolorowej
fotografii w tym niezwykłym miejscu, jednak
warto mieć na uwadze, że dekadę wcześniej to
Ernst Haas zawiesił tam swoje prace. Wystawa
Egglestona nie zyskała przychylności krytyków –
została nazwana nudną i banalną. Jednak
charakter autora sprawił, że nie za bardzo przejął
się on nieprzychylnymi opiniami. Wiedział, co chce
powiedzieć i co pokazać – banał był (i nadal jest)
dokładnie tym o co mu chodziło. W okolicach roku
76, autor zaprzyjaźnia się z Andym Warholem –
możliwe, że dzięki znajomościom uzyskanym
dzięki tej relacji, zyskuje trochę więcej rozgłosu w
artystycznych kręgach. W kolejnych latach
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Eggleston wydaje kolejne albumy i portfolia, a
także kolejne wystawy. Ostatnie zresztą całkiem
niedawno – ma w końcu dopiero 75 lat!

“I had this notion of what I called a democratic way of
looking around, that nothing was more or less
important.” – William Eggelston

William Eggleston to jeden z tych autorów,
których albo się uwielbia i adoruje, albo nie cierpi i
omija szerokim łukiem. Człowiek, który nie zważa
na krytykę i uważa, że zdjęcie nie potrzebuje
tytułu ani opisu – jest zamkniętą całością, nie
wymagającą komentarza. Nie można przejść
obojętnie obok tego, co zawdzięcza mu dzisiejsza
fotografia.

Najsłynniejsze zdjęcie Egglestona posłużyło za
okładkę świetnego albumu. Stronę autora
znajdziecie tutaj. Najlepiej poznałem tego
świetnego fotografa dzięki dokumentowi –
„William Eggleston in real world”.
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Mont Blanc
Wojciech Jankowski
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Wietnam
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Praga
Jan Sowiński
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Zdjęcie z archiwum

1965 - Czarnków, Kobylnica
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