DWUMIESIÊCZNIK KLUBU DZIENNIKARSKIEGO "TeXT"
Nr 2 (57)

gazeta bezp³atna

Dla œp. Poetki - wiersz dla Wis³awy Szymborskiej
napisany przez m³od¹ poetkê
z "Dziupli Literackiej"
s. 2

marzec - kwiecieñ 2012

ACTA - tak czy nie?
Opinie dziennikarzy TeXT-u

s. 3-5

W górach jest wszystko,
co kocham - rozmowa z ksiêdzem
Arkadiuszem Wieczorkiem
s. 6-7

Nie jestem samobójc¹ - o swojej
pasji opowiada znany alpinista,
Grzegorz Kukurowski
s. 8-10

Wielka GRAnda - gor¹cy fyrtel Poznania
s. 7 i 12

rys. Ola Nowak

Œwiat³a wrzeœnia i kubek kakao - recenzja magicznej ksi¹¿ki
Carlosa Zafóna
s. 11

2
Dwumiesiêcznik
Klubu Dziennikarskiego "TeXT"
przy M³odzie¿owym Domu Kultury Nr 1
w Poznaniu

Wiersz dla Pani Wis³awy
ród³o:pl.wikiquote.org Autor: Mariusz Kubik

Droga Dêbiñska 21
61-555 Poznañ
tel.: 061 833 79 10
www.mdk1.pl
REDAGUJ¥:
Agnieszka Jarosz (z-ca red. naczelnego),
Marlena Kompowska (redaktor naczelny),
Lilka Garboliñska, Julia Kruszona,
Nikolina Lisiecka (sekretarz redakcji),
Antonina Mañkowska, Sara Miœkiewicz,
Sebastian Niedzielak,
£ukasz Niparko (korespondent z USA),
Anna Starczewska, Micha³ Szymañski,
Renata Pa³ka (wspó³praca), Daniel Rucki
tel. kontaktowy do redakcji TeXT-u:
501 390 711

PLASTYCY:
uczestnicy warsztatów plastycznych
prowadzonych przez:
Bo¿enê Beim ( )
i Agnieszkê Mrowiñsk¹ ( )
Redakcja nie zwraca materia³ów nie zamówionych,
zastrzega sobie prawo redagowania
nades³anych tekstów.

Emdek zaprasza
Dla œp. Poetki
Poeta nie zrozumie Poety
Nawet po œmierci
Zazdroœci
Zatopienia pióra w niebycie
Postawienia kropki
Na niebiañskiej chmurze
Te¿ chcia³by
Dopisaæ metaforê do Bo¿ego planu
Uliryczniæ ¿ycie cz³owieka

Zofia Janicka

3

Czego ucz¹ nas ULICE?
KOMENTARZ
Po pracowitym pó³roczu (egzaminy, wolontariat )
i za³atwieniu formalnoœci zwi¹zanych z wyjazdem na
stypendium do Chin, gdy by³em ju¿ prawie
spakowany i trzyma³em w rêce wydrukowany bilet na
lot do Szanghaju stwierdzi³em, ¿e nie mogê wyjechaæ
bez napisania tego tekstu. A raczej, nomen omen do
TeXT-u... Dlaczego? Bo œwiat teraz jeszcze bardziej
ni¿ przedtem potrzebuje pisania, wynikaj¹cego z
niego myœlenia, a z tych przemyœleñ dzia³ania.
Wszystko ma swój pocz¹tek w tekœcie. Ale, jak mówi³a
nasza zmar³a poetka, Wis³awa Szymborska "¿yjemy
za krótkimi zdaniami". Najwy¿szy czas aby to
zmieniæ!
Kiedy pêd przedœwi¹teczny sta³ siê prehistori¹, a do
mojego umys³u w koñcu zaczê³y docieraæ myœli,
przewinê³o siê w mojej g³owie kilka obrazów z 2011
roku, które nie sta³y siê przesz³oœci¹ lecz czêœci¹
teraŸniejszoœci.
To by³a póŸna jesieñ i w USA wszyscy mniej lub
wiêcej mówili o ruchu "okupowania". Okupowania
Wall Street, okupowania ulic w innych amerykañskich
miastach, czy uniwersytetów. Tak¿e tego w którym
studiujê (uniwersytet w stanie New York). Wielu nie
mog³o zrozumieæ dlaczego tylu ludzi, nie maj¹cych
powi¹zañ z t¹ lub z inn¹ organizacj¹, parti¹ polityczn¹
lub zwi¹zkiem, okupowa³o przestrzeñ miejsk¹.
Sami okupuj¹cy pytani kim s¹ i jakie s¹ ich postulaty, nie potrafili tego jasno wyt³umaczyæ. Mówili,
¿e s¹ reprezentantami 99 procent spo³eczeñstwa USA,
które p³aci nie tylko wiêksze podatki ni¿ jeden procent
najbogatszych Amerykanów, ale tak¿e ¿e to
spo³eczeñstwo ma zagro¿on¹ przysz³oœæ: bo kto na
przyk³ad bêdzie móg³ pozwoliæ sobie na op³acenie
rosn¹cych rachunków za studia, które tak jak m.in. na
mojej uczelni, siêgaj¹ ju¿ ponad 54 tysiêcy dolarów za
rok akademicki.
Pytali, co stanie siê z m³odzie¿¹, która nie koñczy w
USA szkó³ œrednich? W niektórych stanach ten
odsetek wynosi prawie 50 procent. Chcieli wiedzieæ,
czy jest jakiœ pomys³ na lepsze jutro dla 100 osób
¿yj¹cych w s¹siedztwie mojego uniwersytetu, które w
ka¿dy poniedzia³ek i œrodê otrzymuj¹ darmowe
jedzenie, bo na nic innego ich nie staæ. Przy okazji,
zauwa¿y³em, ¿e przez ostatnie trzy lata, kiedy
pomagam w przygotowywaniu tych posi³ków, w
grupie korzystaj¹cych z nich przyby³o wiêcej ludzi
m³odych - ludzi w wieku produkcyjnym i dzieci.
A mia³o byæ inaczej. Przecie¿ ubieg³y rok zacz¹³ siê
z nadziej¹ p³yn¹c¹ z pó³nocnej Afryki i Bliskiego
Wschodu. Tzw. "Arabska Wiosna" pokaza³a, ¿e
zmiana jest mo¿liwa. Ale jak zaznaczy³ Jaron Lanier,

Autor (trzeci od lewej) podczas protestu "Occupy", jesieñ 2011

twórca terminu "wirtualna rzeczywistoœæ", w
wywiadzie, który z nim przeprowadzi³em we
wrzeœniu: "portale spo³ecznoœciowe nie dadz¹ im
jeœæ". I rzeczywiœcie, dzisiaj wielu z bojowników
Arabskiej Wiosny jest bardzo rozczarowanych.
Oczywiœcie, ¿e by³o warto walczyæ. By³o warto
udowodniæ ludziom na ca³ym œwiecie, ¿e mo¿na
skutecznie siê jednoczyæ poprzez portale
spo³ecznoœciowe i dziêki nim informowaæ opiniê
publiczn¹ o tym co dzieje siê na Placu Tahrir i w
innych miejscach, kiedy konwencjonalne media
niejednokrotnie zawodzi³y. Ale je¿eli do protestów
zaprasza siê wszystkich, a do pisania nowych
konstytucji ju¿ tylko wybranych (pomijaj¹c inne
grupy spo³eczne), to wywalczona zmiana przeistacza
siê w tyraniê. Tak, jak to ma miejsce w rz¹dzonym
przez armiê Egipcie.
Egipt daleko. Œledz¹c przez Internet co dzieje siê w
Polsce, dowiedzia³em siê o poruszeniu wœród
poznañskiej m³odzie¿y. Wielu poznaniaków nie ba³o
siê wyraziæ swojego sprzeciwu dla zamiaru
prywatyzacji M³odzie¿owych Domów Kultury i
przesz³o w proteœcie ulicami Poznania. A póŸniej
walczyli o wolnoœæ w Internecie - protestowali
przeciwko podpisaniu ACTA.
Po tych wszystkich wydarzeniach jestem pewien, ¿e
podpisanie ACTA
czy jakiegokolwiek innego
dokumentu nie spowoduje, ¿e m³odzi ludzie przestan¹
byæ sob¹. Nie mogli zabroniæ tego Kadafi, Mubarak,
mia³a z tym problemy policja usuwaj¹ca
protestuj¹cych z parku przy nowojorskiej gie³dzie.
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rys. Ola Nowak

Tacy ju¿ jesteœmy, m³odzie¿ zawsze jako pierwsza
wyra¿a swój sprzeciw poprzez czyny. Ale chodzi w
tym wszystkim tak¿e o zachowanie równowagi - nie
mo¿na tylko pisaæ albo tylko walczyæ. Jeden z
wielkich myœlicieli francuskich XX wieku Louis
Althusser uczy³ m³odzie¿, ¿e œwiat w którym ¿yjemy
to maszyna, w której produkuje i reprodukuje siê
ideologie. Jednak Althusser nie wyszed³ ze swoimi
studentami na barykady pamiêtnego 1968 roku,
kiedy chcieli oni walczyæ z ideologiami. Przesta³ byæ
ich guru.
A co ja robiê jako student w mojej dzia³alnoœci
akademickiej? Na amerykañskim uniwersytecie uczê
siê krytycznego myœlenia. I tu wcale nie chodzi, jak
t³umaczy³ aktywista Saul Alinsky o rewolucje, ale
raczej o rewelacje - czyli umiejêtnoœæ zauwa¿ania
tego, co inni staraj¹ siê ukryæ lub po prostu o
dokonanie konstruktywnej analizy codziennoœci.
Niestety krytyka ma równie¿ swoje granice. Bo
przecie¿ z samych 30 stron wypracowania na
zaliczenie przedmiotu nic nie wynika.
Dlatego staram siê te¿ dzia³aæ. Pomagam ludziom,
biorê udzia³ w protestach, uczestniczê w akcjach
spo³ecznych. Staram siê byæ krytyczny i dlatego
dostrzegam ograniczenie w samej akademii. Jednak
te ograniczenia przestaj¹ byæ problemem, je¿eli
spojrzê na nie przez pryzmat ulicy: ulic
amerykañskich, polskich, czy egipskich.
Krytykowanie to jedno, a dzia³anie to drugie. Trzecia
rzecz to wspó³praca i budowanie nowej jakoœci. Tego
ostatniego elementu nie uda³o mi siê zauwa¿yæ w
¿adnym ze wspomnianych wy¿ej przypadków. Mo¿e
dlatego po jednych rewolucjach przychodz¹
nastêpne?!
Minê³o ju¿ prawie 60 lat od tamtego czerwca, kiedy
poznaniacy pokazali ca³emu œwiatu, ¿e potrafi¹ siê
organizowaæ i walczyæ za wolnoœæ i chleb. Lecz
dzisiaj poznañskie ulice znowu siê zape³niaj¹, nie
tylko przy okazji protestów przeciwko ACTA.

To znak ¿e nasze spo³eczeñstwo obywatelskie jeszcze
istnieje, ale tak¿e, ¿e w dalszym ci¹gu wiele jest do
zrobienia. Mo¿e w koñcu ktoœ odwa¿y siê i spróbuje
wejœæ na trzeci poziom piramidy przemian - gdzie
dzia³a siê wspólnie w oparciu o s³owa i czyny.
Ja mam nadziejê, ¿e tak. Bo niewa¿ne w którym
miejscu na Ziemi spogl¹dam na ulice, ja tam zawsze
widzê m³odych ludzi maj¹cych marzenia. Dlatego
pani Wis³awo, bez obaw. Dopiszemy te zdania, aby
nie by³y one za krótkie, ale wype³nione piêknem
naszych marzeñ. Ciekawe jak¹ lekcjê dadz¹ mi
chiñskie ulice? Pozdrawiam!
£ukasz Niparko

ACTA budzi nasze lêki
Medialny szum wokó³ ACTA rozpocz¹³ siê
stosunkowo niedawno od apeli i nawo³ywañ w
Internecie do blokowania stron rz¹dowych i
demonstracji na ulicach. Wielu ludzi protestowa³o
przed siedzibami w³adz i w innych wa¿nych punktach
polskich miast.
Lecz czym w³aœciwie jest ACTA? To przecie¿
miêdzynarodowa umowa maj¹ca chroniæ prawa
autorskie oraz têpiæ piractwo i kradzie¿. Wiêc
dlaczego tak wiele osób siê jej sprzeciwia? Prawa
autorskie s¹ tu bardzo szeroko rozumiane. Ustawa
uderzy³a w czu³y punkt spo³eczeñstwa, a szczególnie
m³odszej jego czêœci. M³odzi ludzie boj¹ siê, ¿e
serwisy udostêpniaj¹ce strony do œci¹gania plików
oraz programów przestan¹ istnieæ.
Boj¹ siê te¿, ¿e swobodna wymiana informacji nie
bêdzie ju¿ mo¿liwa. Od wielu znajomych s³ysza³am,

¿e obawiaj¹ siê, i¿ dostawca Internetu bêdzie móg³
czytaæ nawet prywatne rozmowy oraz nadzorowaæ to,
co u¿ytkownik robi w Internecie. Czy faktycznie tak
mo¿e byæ? Chcia³abym znaæ odpowiedŸ na to
pytanie. A cybernetyczny œwiat to przecie¿ tylko
wierzcho³ek góry lodowej. Tañsze zamienniki
oryginalnych leków znikn¹ jak masy innych
produktów. Mo¿e dojœæ do takiego absurdu jak
opatentowanie okreœlonych zestawów genów roœlin
uprawnych i nie tylko.
Tak, to jeden z czarnych scenariuszy. Ale czy to ju¿
przes¹dzone? Mam nadziejê, ¿e nie! Mo¿e w koñcu
osoby, do których obowi¹zków to nale¿y, wyjaœni¹
nam, jakie naprawdê konsekwencje dla zwyczajnych
ludzi wynikaj¹ z podpisania ACTA.
Antonina Mañkowska
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Czy jesteœmy ludem rzymskim?
Przez Polskê przetacza siê fala zamieszek. Setki
tysiêcy osób podpisuj¹ protest. Skrajny populista
Janusz Palikot, który pojawia siê tam, gdzie tylko
widzi mo¿liwoœæ wykreowania siê na polityka
"pos³usznego woli ludu", wysuwa niedorzeczny
pomys³ za³o¿enia maski Guya Fawkesa œwiebodziñskiemu Chrystusowi.
Ale przeciwko czemu protestuj¹ m³odzi Polacy?
Pierwszy lepszy przechodzieñ na ulicy odpowie, ¿e
"przeciwko ACTA". I tyle. Jeœli spróbujemy dowiedzieæ siê, co to takiego "ACTA", prawdopodobnie
us³yszymy jakieœ mêtne wyjaœnienie, w którym
najpewniej pojawi¹ siê sformu³owania o wolnoœci
s³owa. Lepiej zorientowani dodadz¹, ¿e chodzi o
umowê, któr¹ polski rz¹d podpisa³ 26 stycznia.
Jak siê okazuje, m³odzi Polacy nawet nie wiedz¹,
przeciwko czemu protestuj¹. Wiêkszoœæ z nich
kontentuje siê niesprawdzonymi informacjami,
przekazywanymi b¹dŸ to na forach internetowych,
b¹dŸ to w mediach. Te informacje niewiele mówi¹ na
temat samego dokumentu. Wszyscy powtarzaj¹, ¿e
bêdziemy mieli cenzurowany Internet, jak Chiñczycy,
ale ma³o kto wie, czy przewidziane w ACTA kary maj¹
odnosiæ siê do pobieraj¹cych nielegalne pliki, czy
tylko do udostêpniaj¹cych je.
Dla mnie takie zdawkowe wyjaœnienie nie
wystarcza³o. Poszuka³em g³êbiej i dowiedzia³em siê,
¿e ACTA to umowa miêdzynarodowa w sprawie
ochrony znaków towarowych, a podstawowym celem
jej podpisania jest zabezpieczenie œwiatowych
rynków przed podrobionymi produktami. Zaraz

pojawia siê pytanie: gdzie tu Internet? Gdzie tu pobieranie plików?
Trudno siê dziwiæ, ¿e nikt z protestuj¹cych nie czyta
ca³ego dokumentu. Te¿ go nie czyta³em. W koñcu to
dwieœcie stron zawi³ego prawniczego tekstu. W tym
tylko kilka niejasnych punktów rozrzuconych po
dokumencie odnosi siê do Internetu. ¯eby to
wiedzieæ, nie trzeba czytaæ ca³oœci: taka wiedza jest
dostêpna choæby na stronie Komisji Europejskiej.
Dla mnie to absurdalne. Ludzie protestuj¹ przeciwko umowie nie tylko jej nie czytaj¹c, ale nawet nie
wiedz¹c, czego dotyczy. I nie wiedz¹c, ¿e nie ma
przeciw czemu protestowaæ. Id¹ na demonstracjê przy
dziesiêciostopniowym mrozie, mimo ¿e kary za
nielegalne udostêpnianie plików w sieci s¹ ju¿
przewidziane przez prawo polskie i europejskie...
Wed³ug specjalistów, ACTA nic w tym wzglêdzie nie
zmieni. O jej podpisaniu nikt nie zamierza³
informowaæ opinii publicznej. Niejedna ustawa
przechodzi niezauwa¿ona, bo ma niewielkie
znaczenie dla pojedynczych obywateli.
Wystarczy³a plotka, ¿e ktoœ chce odebraæ im
ulubion¹ rozrywkê, ¿eby "m³odzi gniewni"
natychmiast znaleŸli ujœcie dla swojego "oburzenia".
Instynkt stadny? Wszystko przez to, ¿e w warunkach
zachodniego dobrobytu to pokolenie nie ma nic
lepszego do roboty ni¿ ogl¹danie filmów w Internecie.
A ju¿ staro¿ytni Rzymianie wiedzieli, ¿e ludowi
wystarczy "chleba i igrzysk", ¿eby siê nie buntowa³...
Daniel Rucki

Mentalnoœæ pokolenia œci¹gaczy
Nied³ugo bêdê mia³a osiemnaœcie lat. Jestem wiêc
prawie doros³a. A mimo to trudno mi jednoznacznie
stwierdziæ czy popieram podpisanie przez Polskê
porozumienia ACTA czy nie. Porozumienie to sk³ada
siê z wielu bardzo ró¿norodnych punktów i myœlê, ¿e
wiêkszoœæ osób, które tak ostentacyjnie krzycz¹:
"STOP ACTA", wcale nie zapozna³o siê z ca³ym
dokumentem.
Gdy po raz pierwszy us³ysza³am o tym, ¿e Polska ma
podpisaæ porozumienie ACTA, by³am temu ca³kowicie
przeciwna. Lecz tak naprawdê nie zna³am ca³ego
dokumentu i na pewno nie przesz³o mi przez myœl, ¿e
dotyczy on tak wielu wa¿nych spraw. Kwestii du¿o
wa¿niejszych ni¿ œci¹ganie muzyki z Internetu.
Œci¹ganie muzyki, filmów czy seriali jest tylko tzw.
kropl¹ w morzu tego, o czym mówi dokument. ACTA w
zdecydowanie wiêkszej czêœci dotyczy uregulowañ
innych spraw.
Wiêkszoœæ m³odych ludzi widzi tylko to, co chce
widzieæ. Widz¹ same negatywne strony ACTA. Ignoruj¹ to, co dobrego wnosi z sob¹ ta umowa, np.
zwiêkszon¹ kontrolê graniczn¹, wy¿sze kary za
podrabianie ró¿nych produktów czy za kopiowanie

Dlaczego tak robi¹. Bo podobnie jak ja ¿yj¹ w rzeczywistoœci pe³nej nielegalnie œci¹ganych filmów, seriali
czy muzyki. To, ¿e siê œci¹ga jest dla nich - podobnie jak
dla mnie - zupe³nie oczywiste i naturalne. To nic, ¿e
wiedz¹ - podobnie jak ja - ¿e œci¹ganie produktów nie jest
zgodne z prawem i, ¿e nie jest to w porz¹dku wobec
ludzi, którzy je tworz¹.
My, m³odzi ludzie, zostaliœmy wychowani w œwiecie,
w którym mo¿na bezkarnie œci¹gaæ z sieci i jesteœmy do
tego przyzwyczajeni. Myœlê, ¿e robi tak przesz³o 90
procent moich rówieœników. Tak jest po prostu fajnie i
wygodnie. Trudno tak nagle z takich fantastycznych
mo¿liwoœci zrezygnowaæ. I jeszcze ¿eby zrobili to
wszyscy. Moim zdaniem, to niemo¿liwe. Co innego,
znaæ przepisy, co innego respektowaæ je.
Wielu moich rówieœników nie rozumie powagi spraw,
które reguluje porozumienia ACTA. Oni koncentruj¹ siê
na buntowaniu siê przeciwko temu, co ma im byæ
odebrane, a do czego s¹ bardzo przyzwyczajeni od
ma³ego, czy nawet, od czego s¹ uzale¿nieni. Co z tym
wszystkim zrobiæ? Naprawdê nie wiem. Ale coœ na
pewno trzeba zrobiæ.
Nikolina Lisiecka
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W górach jest wszystko, co kocham
ROZMOWA Z KSIÊDZEM ARKADIUSZEM WIECZORKIEM

Fot. Julia Chowañska

- Witam ksiêdza. W korytarzu potknê³am siê o
narty. By³ ksi¹dz w górach?
- Potknê³aœ siê? Niemo¿liwe! Stoj¹ równiutko - lubiê
wielkopolski porz¹dek.(œmiech) A w górach by³em
dawno, wróci³em tydzieñ temu.
- Gdzieœ daleko? Wysoko?
- W najpiêkniejszych górach œwiata - Beskidzie
¯ywieckim. Zreszt¹ wiesz - kilkakrotnie odwiedzi³aœ
przecie¿
- …M³ad¹ Horê i "Chyz u Bacy", czyli
- …jak objaœnia w³aœciciel, Józef Michlik,"
niskopienny" góral rodem z Ostrzeszowa - dom,
lokum prêdko (chy¿o) zbudowane. To wo³oskie
okreœlenie szybko wznoszonego schronienia dachu
nad g³ow¹ niezbêdnego podczas pasterskich
wêdrówek.
- Bywa ksi¹dz w chyzie…
- …tak czêsto jak to mo¿liwe. Od 16 lat przyci¹ga
mnie niezwyk³a atmosfera tego miejsca, jego
gospodarz, goœcie, wœród których nie brak ró¿nych
orygina³ów. A ja dobrze rozumiem dziwaków.
- Rzeczywiœcie, widywa³am ksiêdza nie tylko w
sutannie i przy o³tarzu…
- Tak? A jak jeszcze?
- No, w górach z plecakiem, gitar¹, na ¿aglach, na
scenie, tañcz¹cego z dzieæmi "kaczuchy", graj¹cego bluesa z zespo³em "Wielebny Blues Band",
na korcie tenisowym …
- I to wszystko ja? Niemo¿liwe! (œmiech) .
-No, w³aœnie. Sporo jak na jedn¹ nawet duchown¹
osobê. A gdybym spyta³a o tê jedn¹, najwa¿niejsz¹ Ksi¹dz Arkadiusz Wieczorek, wikariusz parafii Przemienienia
Pañskiego w Gi¿ycach, lider zespo³u "Wielebny Blues Band".
pasjê, trend, fascynacjê…
- Poza sprawami "zawodowymi"- muzyka i góry.
Albo góry i muzyka. Zreszt¹ jedno ³¹czy siê z drugim. wychodzi³o, póki ktoœ mu nie poradzi³ - módl siê,
Niezapomnianym prze¿yciem okaza³ siê na przyk³ad robi¹c to, co umiesz najlepiej i lubisz najbardziej. I
wystêp mojego zespo³u w beskidzkim schronisku na któregoœ dnia zgromadzeni w koœciele zobaczyli
Krawcowym Wierchu. Ca³y sprzêt trzeba by³o przed o³tarzem gimnastykuj¹cego siê akrobatê… Pan
dowieŸæ furmank¹. Pr¹d p³yn¹³ tylko z dwóch Bóg siê pewnie nie zdziwi³ ani nie obrazi³. Ja te¿
generatorów. Poch³onê³a nas troska, by nie brak³o w wierzê w boskie poczucie humoru.
nich paliwa i koncert wypad³ tak sobie… Nastêpnego - Wróæmy jeszcze w góry. Sk¹d ta fascynacja?
dnia rano odprawi³em mszê dla wszystkich - Wychowa³em siê jako jedynak w "normalnej"
mieszkañców Krawculi… i zaprosi³em na koncert rodzinie. Nie¿yj¹cy ju¿ mama i tato nauczyli mnie
poprawkowy. A wszystko w piêknej scenerii górskiej kochaæ ludzi, modliæ siê i wierzyæ w Boga. To rzeczy
hali, w takim amfiteatrze zaprojektowanym przez proste i podstawowe. Od pierwszego zetkniêcia siê z
Boga.
górami zrozumia³em, ¿e tam wysoko te¿ ¿yje siê
- W "Grajku" napisa³ ksi¹dz, ¿e "w górach bli¿ej wed³ug jasnych regu³. Nie ma miejsca na k³amstwo,
do Boga, tak normalnie". Wiêc mimo rozumienia grê pozorów, jakikolwiek fa³sz. "Bli¿ej Boga, bo
dziwactw têskni te¿ ksi¹dz do normalnoœci?
góry", nadu¿ywane mo¿e powiedzenie sprawdza siê,
- Czasem to trudno rozgraniczyæ. Bo czy "normalne" jeœli otwieramy siê na dzia³anie ³aski. Skoro Bóg
kazanie wyg³oszone w koœciele jest lepsze od takiego stworzy³ szczyty i da³ je cz³owiekowi w posiadanie
wyœpiewanego w pubie na koncercie? Ja w³aœnie tak razem z pasj¹ ich zdobywania, to "³a¿enie" po górach
traktujê moj¹ muzyczn¹ pasjê. Jestem jak cyrkowiec, jest wspó³prac¹ z Bo¿ym zamys³em. A to mój
który nie wiedzia³, jak siê modliæ. Próbowa³, ale nie
"zawodowy" obowi¹zek!

- Proszê opowiedzieæ o najwa¿niejszym ostatnio
"³a¿eniu".
- "Wlaz³em" na Mont Blanc. W lipcu 2009 roku wraz
z ksiêdzem Mariuszem Buczkiem i trojgiem
wuefistów i maratoñczyków wyruszy³em w "Moje
Himalaje".
- To tytu³ piosenki napisanej po zejœciu z 4807 m
n.p.m.
"Moje Himalajetak mi siê wydaje
s¹ jak wyci¹gniêta d³oñ,
trzeba tylko siêgaæ doñ."
- No, to siêgn¹³em. Potraktowa³em tê wyprawê jak
osobiste rekolekcje. Notowa³em nawet przemyœlenia
" ze szlaku". Zastanawia³em siê (zw³aszcza, kiedy
by³o ciê¿ko), czy mo¿na i czy jest sens wystawiaæ tak
Pana Boga na próbê. Doszed³em do wniosku, ¿e
doœwiadczenie tego Piêkna to doœwiadczenie Tego,
który je stworzy³. Szczêœcie do ³ez!
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- "W górach jest wszystko, co kocham". Czy
podpisuje siê ksi¹dz pod wersem piosenki Eli
Adamiak?
- Mój przyjaciel z górskich szlaków ( góral z krwi
i koœci) Szymon Kreczmer zwany Capand¹, patrz¹c
w zaci¹gniête po horyzont deszczem niebo mawia³:
,, Przejoœnio siê". Ja te¿, bêd¹c w górach, chcê, by mi
siê "przejoœni³o". Idê spotkaæ siê z samym sob¹, z
innymi, z Bogiem. Idê pouk³adaæ sobie ró¿ne sprawy,
zrozumieæ, co wa¿ne. A czy jest coœ wa¿niejszego ni¿
Mi³oœæ?
Rozmawia³a: Julia Chowañska
Julia jest uczennic¹ Gimnazjum im. Polskich Olimpijczyków w Kraszewicach. Za wywiad z ksiêdzem
Arkadiuszem Wieczorkiem otrzyma³a trzecie miejsce
w zorganizowanym przez MDK nr 1 w Poznaniu
Wojewódzkim Konkursie Dziennikarskim "Pasje ,
Trendy, Fascynacje - Rozmowy z Wielkopolanami".

Wielka GRAnda - gor¹cy fyrtel Poznania
Styczeñ to miesi¹c, w którym zima postanowi³a
wreszcie pokazaæ "kto tu rz¹dzi". Do Wielkopolski
zawita³y mrozy. Dlatego te¿ sobotnie popo³udnie 28
stycznia wielu poznaniaków spêdzi³o zapewne ze
szklank¹ gor¹cej herbaty i dobr¹ ksi¹¿k¹. ZnaleŸli siê
jednak œmia³kowie, którzy nie tylko wyszli z domu,
ale na dodatek wziêli udzia³ w Wielkiej GRAndzie. A
to wszystko odby³o siê w szacownych murach
M³odzie¿owego Domu Kultury Nr 1.
Wszystkich, którzy w tym momencie przecieraj¹
oczy ze zdziwienia uspokajamy, ¿e w tej zas³u¿onej
placówce nie mia³a miejsca ¿adna awantura.
Wydarzeniem, które rozgrza³o atmosferê by³ dzieñ z
grami planszowymi. Po sukcesie pierwszej edycji
imprezy, organizatorzy, czyli M³odzie¿owy Dom
Kultury Nr 1 oraz Fundacja Zagrajmy, zdecydowali
siê pójœæ za ciosem i przygotowaæ jej kolejn¹ ods³onê.
Na mi³oœników gier planszowych (i nie tylko,
poniewa¿ mo¿na by³o te¿ pograæ w popularne
"karcianki") czeka³o ponad 60 tytu³ów. Ka¿dy móg³
znaleŸæ coœ dla siebie. Nie zabrak³o gier opartych na
wzorcach literackich (np. Hobbit), czy gier
osadzonych w historycznych realiach (np.
Navegador, Ora et Labora). Z mroŸnego Poznania w
ci¹gu kilku chwil z ³atwoœci¹ mo¿na by³o przenieœæ
siê na tropikalne wyspy (Maori) czy prze¿yæ
dreszczyk emocji w roli Poszukiwaczy Skarbów.
Tradycyjnie wielkim zainteresowaniem cieszy³y siê
szybkie gry wymagaj¹ce refleksu i du¿ej interakcji
pomiêdzy uczestnikami (Halli Galli, Packa na
Muchy, Dobble). M³odsi gracze siêgali po Nogi
Stonogi, albo wcielali siê w rolê Pêdz¹cych ¯ó³wi,
œcigaj¹cych siê w drodze do sa³aty. Na wytrawnych
strategów czeka³y bardziej skomplikowane tytu³y
ekonomiczne, takie jak Osadnicy z Catanu i Agricola.
Podkreœliæ nale¿y, ¿e pocz¹tkuj¹cy nie byli
pozostawieni sami sobie, lecz mogli liczyæ na

W drugiej edycji Wielkiej GRAndy wziê³o udzia³
ponad sto dwadzieœcia osób

wyt³umaczenie zasad i przydatne podpowiedzi
organizatorów, co z pewnoœci¹ u³atwia³o "stawianie
pierwszych kroków".
W stosunku do poprzedniej edycji zadbano o zwiêkszenie liczby atrakcji. Wielk¹ Grandê odwiedzi³
bowiem Szymon D¹browski - jeden z autorów gry
Posnania. Budujemy Miasto - nowatorskiego
projektu Wydawnictwa Miejskiego, w którym
zgodnie z nazw¹ zadaniem graczy jest tworzenie i
rozbudowywanie Poznania.
Pan Szymon nie ograniczy³ siê do roli goœcia, lecz
szybko wraz z pozosta³ymi graczami, wcielaj¹cymi
siê w role ksiêcia, biskupa, kupca oraz rycerza,
przyst¹pi³ do zape³niania przepiêknej, kolorowej
planszy kafelkami symbolizuj¹cymi kolejne obiekty
na mapie miasta.
Mimo mroŸnej aury impreza okaza³a siê wielkim
sukcesem. Praktycznie od rozpoczêcia o godzinie 10.
sala (wraz z korytarzem) wype³ni³a siê gracza-mi, a
momentami wrêcz pêka³a w szwach. £¹cznie przez
ca³¹ imprezê przez "jaskinie gry" M D K nr 1
przewinê³o siê ponad 120 osób.
c. d.- s. 12
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Nie jestem samobójc¹
GRZEGORZ KUKUROWSKI O SWOJEJ ¯YCIOWEJ PASJI

Fot. Julia Chowañska

- Naprawdê niewiele brakowa³o, by siê to Ÿle
skoñczy³o - mówi czêsto. Nie raz zaœmia³ siê œmierci
w twarz. Teraz z iskierk¹ w oku i pozytywnym
nastawieniem do ¿ycia opowiada o swoich pasjach:
wspinaczce i biegach, a tak¿e fascynacji ksi¹¿kami
Ryszarda Kapusciñskiego
Anna Starczewska: Jak pan godzi wspinaczkê z
prac¹ zawodow¹?
Grzegorz Kukurowski: Jestem trenerem biznesu,
prowadzê szkolenia dla firm z negocjacji, wspó³pracy
w zespole, z obs³ugi klienta, jestem tzw. freelancerem.
To okreœlenie z jêzyka angielskiego, które znaczy
wolny strzelec, czyli ktoœ, kto nie jest zatrudniony w
firmie na etacie, lecz ma w³asn¹ dzialalnoœæ
gospodarcz¹. Pracujê dla ró¿nych firm, dla ró¿nych
klientów. Sam uk³adam grafik i decydujê, w których
miesi¹cach bêdê pracowa³ intensywnie, a w których
robiê sobie przerwy, by móc pojechaæ na wyprawê.
Nie jestem wiêc ograniczony 26-dniowym urlopem
przewidzianym w ustawie.
AS: Alpinizm to doœæ niebezpieczna pasja. Czy nie
boi siê pan o w³asne zdrowie, czy nawet o to, ¿e
mo¿e pan zgin¹æ?
GK: Oczywiœcie, ¿e siê bojê, ale nie jestem samobójc¹
i nie robiê niczego, co uwa¿a³bym za zbyt ryzykowne.
Czasami zdarzaj¹ siê wypadki, ale powiedzia³bym

przewrotnie, ¿e samo ¿ycie jest ryzykowne. Mo¿na
siedzieæ w domu i umrzeæ na zawa³ serca. Kiedyœ
us³ysza³em takie zdanie, ¿e ci co siê wspinaj¹ w
górach, szczególnie to ¿ycie kochaj¹. Czasami
ryzykuj¹c, zbli¿aj¹c siê do granicy miêdzy ¿yciem a
œmierci¹, mo¿na bardziej doceniæ uroki normalnoœci.
AS: Czy pana ¿ycie by³o ju¿ powa¿nie zagro¿one
podczas wspinaczki?
GK: Dwa razy. Raz, jak polecia³em z lawin¹, ale
mia³em tyle szczêœcia, ¿e mnie wyrzuci³a na wierzch.
Drugi raz w Alpach, gdy wpad³em do szczeliny na
g³êbokoœæ ok. 10 m, po tym jak straci³em kontakt
wzrokowy z partnerem. Wyjœcie z niej zajê³o mi
godzinê. Nawet nie chcia³bym za du¿o o tym
opowiadaæ, bo naprawdê niewiele brakowa³o, by siê
to Ÿle skoñczy³o. Teraz jestem podwójnie czujny, gdy
idê przez lodowiec.
AS: A pamiêta pan sytuacjê, gdy w 2008 roku wraz
z Jaros³awem Skowronem uratowa³ pan przed
œmierci¹ alpinistê z Warszawy?
GK: Ta historia pokazuje, jak wa¿n¹ rzecz¹ w górach
wysokich, w Karakorum, w Himalajach, tam gdzie
jest ju¿ ma³o tlenu, jest aklimatyzacja, czyli
przyzwyczajenie organizmu do takich warunków.
Jeœli cz³owiek nie jest zaaklimatyzowany, mo¿e
zapaœæ na tzw. chorobê wysokoœciow¹, która
wskrajnych przypadkach mo¿e siê koñczyæ œmierci¹
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zorganizowanie karawany, która bêdzie nios³a nasz
sprzêt, rozmowy ze sponsorami.
AS: Co czuje cz³owiek stoj¹c na szczycie tak
wielkiej góry?
GK: Z jednej strony, oczywiœcie, ogromn¹
satysfakcjê, ¿e uda³o siê pokonaæ œcianê i z sukcesem
uwieñczyæ te wielomiesiêczne przygotowania, o
które pyta³aœ wczeœniej. Ale równie wa¿ne jak wejœæ,
jest zejœæ, wiêc taka pe³na radoœæ jest dopiero na dole.
AS: A potem co? Wiêkszy szczyt?
GK: Oczywiœcie, po jakimœ czasie rodzi siê
najczêœciej plan na kolejny wyjazd.
AS: To jaki jest pana kolejny plan?
GK: Dos³ownie dwa dni temu wróci³em z Alp, gdzie
tydzieñ siê wspina³em. To by³ bardzo udany wyjazd.
Przeszliœmy dwie du¿e œciany. Niestety, podczas tej
drugiej wspinaczki odmrozi³em sobie palce od stóp,
wiêc teraz muszê przez dwa, trzy tygodnie ca³kowicie
odpocz¹æ. Na razie wiêkszych planów nie mam. Du¿a
wyprawa by³a w zesz³ym roku w paŸdzierniku, w
Himalaje. W tym roku na pewno nigdzie siê nie
wybieram, bo chcê psychicznie odpocz¹æ. Jednak to
jest du¿e obci¹¿enie psychiczne. Chcê zatêskniæ za
takim wyjazdem. W tym roku tylko Tatry, Alpy.
AS: Kto jest dla pana autorytetem wœród
alpinistów?
GK: Mam dwie takie osoby. Jurek Kukuczka jako
drugi cz³owiek na œwiecie zdoby³ koronê Himalajów,
czyli wszystkie oœmiotysiêczniki. Niestety zgin¹³ w
1989 roku, ale ksi¹¿ka, któr¹ napisa³ pt. ,,Mój
pionowy œwiat", bardzo mocno wp³ynê³a na to, ¿e
dzisiaj ja te¿ siê wpinam. A drugi cz³owiek to Wojtek
Kurtyka, przez kilka lat partner Jerzego Kukuczki.
Mimo ¿e ma 60 lat, nadal siê wspina i wielu
m³odszych mog³oby mu pozazdroœciæ pozytywnego
nastawienia do ¿ycia i tego w jakiej jest formie.
Wyj¹tkowy cz³owiek, który wyprzedzi³ epokê, jeœli
chodzi o wspinanie. Mimo ¿e minê³o dwadzieœcia,
trzydzieœci lat, nikt nie przeszed³ tych samych dróg,
które on przeszed³ jako pierwszy.
Fot. Julia Chowañska

spowodowan¹ obrzêkiem mózgu albo p³uc. W³aœnie
chorobê wysokoœciow¹ mia³ nasz kolega z Warszawy.
Kuba, bardzo doœwiadczony alpinista, jak siê póŸniej
okaza³o mia³ prawdopodobnie nie do koñca
wyleczon¹ infekcjê dróg oddechowych, przez co
gorzej siê zaaklimatyzowa³. Choroba wysokoœciowa
zaatakowa³a nagle w nocy, gdy byliœmy w bazie.
Zorientowaliœmy siê, ¿e Kuba coœ mamrocze przez
sen, jest wpó³ rozebrany. Mówiliœmy do niego, ale on
nie móg³ siê wys³owiæ. Od razu zorientowaliœmy siê,
¿e jest to pocz¹tek obrzêku mózgu albo p³uc.
Ubraliœmy go i zaczêliœmy znosiæ w dó³ doliny do
najbli¿szej osady po³o¿onej 700 m ni¿ej, gdzie by³a
szansa, ¿eby znaleŸæ lekarza. Ju¿ sam fakt, ¿e po kilku
godzinach niesienia go na plecach uda³o siê zejœæ na
wysokoœæ, gdzie tlenu w powietrzu by³o wiêcej,
sprawi³, ¿e poczu³ siê du¿o lepiej. Lekarz
zdiagnozowa³ pocz¹tek obrzêku. Wezwaliœmy
œmig³owiec, który zabra³ Kubê do Katmandu, stolicy
Nepalu, na kilka dni
AS: Czy to prawda, ¿e dostaliœcie za to nagrodê?
GK: Tak, faktycznie na tej samej wyprawie pod
koniec uda³o nam siê wejœæ na górê szeœciotysiêcznik Nirekha i jako pierwsi Polacy
stanêliœmy na jej szczycie. Po powrocie z wyprawy na
corocznej Gali Sportu w Gorzowie prezydent
Gorzowa wrêczy³ nam nagrodê specjaln¹ za zdobycie
tego szczytu i jednoczeœnie za uratowanie ¿ycia
innemu himalaiœcie. To bardzo mi³e wyró¿nienie,
chocia¿ ratowanie ¿ycia w górach od zawsze by³o
czymœ normalnym. Jest nawet taki zwyczaj, ¿e za
uratowanie ¿ycia w górach siê nie dziêkuje, dlatego,
¿e "dzisiaj ja Tobie uratowa³em ¿ycie, jutro byæ mo¿e
Ty uratujesz je mnie".
AS: Wiadomo, ¿e na tak¹ wyprawê trzeba siê
dobrze przygotowaæ mentalnie i kondycyjnie. Czy
przebiegniête przez pana trzy poznañskie
maratony to czêœæ treningu czy kolejna pasja?
GK: Jedno i drugie. Zacz¹³em biegaæ maratony piêæ
lat temu, jeœli dobrze pamiêtam. Zawsze mnie
ci¹gnê³o do biegania, zawsze mia³em do biegania
jakiœ talent, myœlê, ¿e paradoksalnie nawet wiêkszy
ni¿ do wspinaczki.
AS: To czemu nie poszed³ pan w tym kierunku?
GK: Dlatego, ¿e wspinanie dziêki podró¿om,
poznawaniu innych kultur, religii, ludzi tam ¿yj¹cych
jest bardziej ciekawe. Wspinaczka jest bli¿sza
mojemu sercu. Dlatego alpinizm jest dla mnie
pierwsz¹ pasj¹, bieganie jest drug¹, a jednoczeœnie,
tak jak zasugerowa³aœ, jest œwietnym
przygotowaniem kondycyjnym w góry.
AS: W jaki jeszcze sposób przygotowuje siê pan do
wyprawy?
GK: To jest bardzo d³ugotrwa³y i z³o¿ony proces, bo z
jednej strony jest to przygotowanie kondycyjne, np.
wyjazdy w ni¿sze ska³ki, a z drugiej logistyczne, czyli
np. wys³anie sprzêtu ciê¿kiego niezale¿nym
transportem, skontaktowanie siê z agencj¹,

Grzegorz Kukurowski w bazie pod Nirekhi
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Kazimierz Nowak, poznaniak, wyruszy³ w podró¿
rowerem przez ca³¹ Afrykê do Przyl¹dka
DobrejNadziei. Jego historia opisana jest w ksi¹¿ce
pt: "Rowerem i pieszo przez Czarny L¹d". Kolega,
£ukasz Wierzbicki, wpad³ na pomys³, by to
upamiêtniæ i powiesiæ tak¹ tablicê, ja mu w tym
pomaga³em. Ods³ania³ j¹ w³aœnie Ryszard
Kapuœciñski kilka dni póŸniej. By³a to ma³a
uroczystoœæ, nierozpropagowana, a ja sta³em w tym
ma³ym t³umku piêæ metrów od pana Kapuœciñskiego i
cieszy³em siê jak dziecko, ¿e go widzê.
AS: Na pana profilu na stronie www.goldenline.pl
zapisany jest pan do grupy sympatyków radiowej
Trójki. Dlaczego akurat Trójka? Ze wzglêdu na
muzykê?
GK: Nie, choæ muzyka oczywiœcie jest wa¿na, ale ja
nie jestem jej znawc¹. Dla mnie w Trójce
najwa¿niejszy jest klimat tego radia, ludzie, którzy je
prowadz¹ s¹ po prostu... normalni. Gdy rozpoczynam
dzieñ od programu porannego prowadzonego przez
Piotra Barona, to zawsze mnie pozytywnie nastraja na
ca³y dzieñ do œwiata i ludzi. Ostatnio ktoœ powiedzia³:
"Aaa, ta Trójka to jest taka, ¿e czasami dobr¹ muzykê
puszczaj¹, a czasami tylko gadaj¹ i nudz¹." Racja,
czasami mówi¹ wiêcej ni¿ w niektórych innych
stacjach, ale zawsze na wa¿ne tematy. A dodam
jeszcze, ¿e za kilka dni dostanê naklejkê na samochód
"Jadê z Trójk¹" i dumny bêdê z ni¹ jeŸdzi³
obwieszczaj¹c to œwiatu, bo wszystkich do s³uchania
Trójki zachêcam bardzo mocno.
AS: Do czegoœ jeszcze pan zachêca?
GK: Do tego, ¿eby nie siedzieæ godzinami w domu,
przed telewizorem, tylko by wyjœæ na zewn¹trz,
pobiegaæ, pospacerowaæ, pograæ w pi³kê, jeŸdziæ na
rowerze. Bo szkoda czasu na siedzenie w domu.
Fot. Julia Chowañska

AS: A mo¿e pan spróbuje?
GK: Myœlê, ¿e przez kilka dobrych lat jeszcze na
pewno nie. Mam realn¹ ocenê tego gdzie ja jestem, a
tego gdzie by³ i kim by³ w alpinizmie Wojtek Kurtyka.
Ja staram siê robiæ swoje jak najlepiej. On mo¿e byæ
moim idolem, ale na pewno nie mogê siê z nim
równaæ.
AS: A nawi¹zuj¹c do ksi¹¿ki napisanej przez
Kukuczkê, nie myœla³ pan nigdy o napisaniu
w³asnej? Czyta³am pañsk¹ relacjê z wyprawy na
Pumori (7161 m) i moim zdaniem by³a
fascynuj¹ca...
GK: Nie, powa¿nie o tym nie myœla³em, ale mo¿e
kiedyœ... Choæ chyba nie mam takiego pisarskiego
zaciêcia. Poza tym Ryszard Kapuœciñski, jeœli dobrze
pamiêtam te s³owa, powiedzia³, ¿e jest bzdur¹
dzisiejszych czasów, ¿e ka¿dy próbuje napisaæ
ksi¹¿kê. W ksiêgarniach jest tyle niepotrzebnych
pozycji napisanych przez ludzi maj¹cych chêæ
zaistnienia. Po co? Istnieje tyle wa¿nych dzie³ w
literaturze, ¿e mo¿e najpierw je przeczytajmy, a
póŸniej zastanówmy siê, czy w ogóle mamy coœ do
napisania.
AS: Wiem, ¿e lubi pan prozê Ryszarda
Kapuœciñskiego. Za co ceni pan jego twórczoœæ i
jego samego?
GK: Przeczyta³em chyba prawie wszystkie ksi¹¿ki
Kapuœciñskiego. S¹ napisane w taki sposób, ¿e ja
mogê wyobraziæ sobie, ¿e po prostu jestem w miejscu,
które on opisuje. S¹ bardzo naturalistyczne,
dos³owne. Pierwsza ksi¹¿ka, któr¹ przeczyta³em jego
autorstwa to "Szachinszach". Zachwyci³em siê ni¹.
Zreszt¹ tak jak ka¿d¹ inn¹ przez niego napisan¹. A
jego samego za co ceniê? Myœlê, ¿e cz³owiek, który
tyle prze¿y³, tyle widzia³, napisa³ wiele wa¿nych
ksi¹¿ek, otrzyma³ wiele wspania³ych nagród, by³
jednoczeœnie tak skromny, zwyczajny, ludzki. To
mnie zawsze w nim ujmowa³o. Do dzisiaj
wspominam z ogromn¹ radoœci¹ i satysfakcj¹, ¿e
mia³em przyjemnoœæ poznaæ go osobiœcie.
AS: Kiedy to by³o?
GK: To myœlê informacja ciekawa dla wszystkich
poznaniaków. Na dworcu g³ównym PKP, na koñcu
holu g³ównego wisi na œcianie dwumetrowej
wielkoœci kontur Afryki wyciêty z mosi¹dzu, z tablic¹
informuj¹c¹, ¿e z tego miejsca na pocz¹tku XX wieku

1. Urodzony 9 maja 1976 roku w Gorzowie Wielkopolskim. Od
szesnastu lat mieszka w Poznaniu, gdzie ukoñczy³ studia na
Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza na kierunku
"Zarz¹dzanie sprzeda¿¹". Nale¿y do Klubu Wysokogórskiego
w Poznaniu i Speleoklubu Gawra w Gorzowie Wlkp.
2. W jêzyku himalaistów to kolega, z którym siê wspina.
3. Od ponad szeœciu lat partner wspinaczkowy Grzegorza
Kukurowskiego, cz³onek Klubu Wysokogórskiego w Poznaniu.
4. Podczas X Poznan Marathon zosta³ pobity ¿yciowy rekord.
Uzyskany czas to 3:28:14.

TeXT czytaj¹ wszêdzie
Nawet na planie "Zmierzchu"

Rozmawia³a Anna Starczewska
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Œwiat³a wrzeœnia i kubek kakao
RECENZJA MAGICZNEJ KSI¥¯KI CARLOSA ZAFÓNA

foto Anna Starczewska

Pod choink¹ le¿a³ jeszcze jeden ma³y pakunek,
którego wczeœniej nie zauwa¿y³am. Prostok¹tny,
owiniêty w czerwony papier - to musia³o byæ to na co
d³ugo czeka³am. Niecierpliwie rozerwa³am
opakowanie i zobaczy³am ksi¹¿kê z rysunkiem latarni
na ok³adce. Nie musia³am odczytywaæ jej tytu³u, bo
ju¿ wiedzia³am, ¿e s¹ to "Œwiat³a wrzeœnia" Carlosa
Ruisa Zafóna, mojego ulubionego pisarza, autora
znanych powieœci m.in.: "Cienia wiatru" i "Gry
anio³a". Usiad³am w wygodnym fotelu, z kubkiem
kakao w rêku i otworzy³am ksi¹¿kê.
To by³ pocz¹tek niesamowitej przygody. Trzecia
powieœæ Zafóna pojawi³a siê w ksiêgarniach w 1996
roku w Hiszpani i zosta³a zaliczona do kategorii
literatury m³odzie¿owej, choæ sam autor uwa¿a, ¿e
zawarte w niej treœci s¹ uniwersalne. W Polsce ksi¹¿ka
ukaza³a siê dopiero w 2011 roku dziêki
Warszawskiemu Wydawnictwu Literackiemu Muza
S. A.
Opowieœæ rozpoczyna siê prologiem, który przybiera formê listu do dziewczynki o imieniu Irene.
Wiadomo jedynie, ¿e pisze go uczestnik minionych
wydarzeñ. Niezwykle tajemnicza zapowiedŸ zachêca
do przeczytania reszty powieœci. Po œmierci mê¿a,
pani Sauvelle wraz z dwójk¹ dzieci (Irene i jej brat)
przenosi siê z Madrytu do Cravenmoore, gdzie
otrzymuje propozycjê pracy u wynalazcy i fabrykanta
zabawek, Lazarusa Jana. Jednak ani ona, ani jej dzieci
nie zdaj¹ sobie sprawy z sekretu jaki ukrywa wynalazca. Irene poznaje Ismaela, miejscowego ch³opaka,
z którym siê zaprzyjaŸnia. Sytuacja komplikuje siê,
gdy w pobliskim lesie ginie Hannah, pokojówka
Lazarusa. Okazuje siê, ¿e sprawc¹ wszystkiego jest
cieñ. Wtedy akcja nabiera jeszcze wiêkszych obrotów,
gdy¿ nie tylko Hannah staje siê jego celem. Irene i
Ismael to jedyne osoby, które maj¹ odwagê zmierzyæ
siê z mro¿¹c¹ krew w ¿y³ach sytuacj¹. Opowieœæ

zakoñczona jest listem do Ismaela, napisanego po
latach przez Irene.
Akcja ksi¹¿ki jest bardzo dynamiczna, ale jednoczeœnie trochê skomplikowana, zw³aszcza w drugiej
czêœci ksi¹¿ki. Powieœæ spodoba siê zw³aszcza tym
czytelnikom, którzy lubi¹ zag³êbiaæ siê w bajkowy
œwiat pe³en magii i fantastyki w którym mechaniczne urz¹dzenia i tajemnicze cienie odgrywaj¹ niebagateln¹ rolê. Czytaj¹c tê ksi¹¿kê prze¿ywamy
wraz z jej bohaterami niezwyk³¹ przygodê.

TeXT czyta ka¿dy
Pippi nawet wtedy, gdy robi makija¿

Anna Starczewska
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Wielka GRAnda - gor¹cy fyrtel Poznania
c. d. ze s. 7
Wœród uczestników przewa¿a³y rodziny, jednak
nie zabrak³o równie¿ grup nastolatków i osób
doros³ych. Du¿e emocje towarzyszy³y turniejowi
gry Fauna Junior, w której zawodnicy mogli siê
popisaæ wiedz¹ na temat zwierz¹t ¿yj¹cych na
ca³ej kuli ziemskiej. Kulminacja wra¿eñ nast¹pi³a
jednak o godzinie 15., gdy rozlosowano ca³¹ masê
nagród, wœród których oczywiœcie prym wiod³y
gry planszowe.
Aby wzi¹æ udzia³ w losowaniu, wystarczy³o
zagraæ w dwie gry spoœród tytu³ów z wczeœniej
okreœlonej listy. Chêtnych nie brakowa³o, a
szczêœliwcy, do których uœmiechn¹³ siê los, z
dum¹ i uœmiechem trzymali póŸniej w rêkach
swoje nowe "planszówki".
Dla wszystkich uczestników imprezy, którzy
zapragnêli zaopatrzyæ albo uzupe³niæ swoj¹
domow¹ biblioteczkê gier, przygotowano stoisko
sklepu Cube. Warto podkreœliæ, ¿e zarówno Cube,
jak i Wydawnictwo Miejskie do³¹czy³y do grona
sponsorów imprezy, obok wydawnictw G3 i
EGMONT oraz Stowarzyszenia Wiara Lecha,
wzbogacaj¹c (i tak ju¿ niema³¹) pulê nagród.
Kilka godzin wspólnego grania minê³o w
mgnieniu oka. Ale to nic. Nastêpna Wielka
GRAnda ju¿ 21 kwietnia. Oczywiœcie, tam gdzie
zawsze. Nie znaczy to jednak, ¿e mi³oœnicy gier
planszowych na realizacjê swoich pasji musz¹
czekaæ tak d³ugo. Dla fanów planszówek
popularny eMDeK proponuje "Gry 100-likowe"
cotygodniowe, czwartkowe spotkania, na które
serdecznie zapraszamy wszystkich, którzy ju¿
po³knêli bakcyla gier. Spotkania odbywaj¹ siê w
godzinach 16:30 18:45, a ich uczestnicy mog¹
liczyæ na kompetentn¹ pomoc przy wyborze gier,
poznawaniu ich zasad i zg³êbianiu tajników
planszowego œwiata.

Ciekawe, czyje pingwiny z³owi¹ wiêcej ryb.

Na Wielkiej GRAndzie doskonale bawi³y siê zarówno dzieci,
jak i doroœli mi³oœnicy planszówek

Piotr Basiñski

Trzecia edycja
Wielkiej GRAndy
ju¿ 21 kwietnia.
Zapraszamy!!!

Mali i duzi zwyciêzcy turniejów

