
 

                                                             

 

 

 

Ciemność – brak światła uniemożliwiający lub bardzo utrudniający widzenie. 

www.pl.wikiquote.org 

„Ciemność, bez względu na powód swego istnienia, jest straszna i przerażająca. Pochłania człowieka dokładnie, 
wykrzywia jego istnienie, rozrywa i niweczy. Kto czuje się bezpieczny w absolutnej ciemności? Kto wierzy w potrzebę 

istnienia ciemności? W ciemności wszystko łatwo się wygina, przekręca, znika. I pustka będąca istotą ciemności wszystko 
pochłania.” 

Autor: Haruki Murakami, Tańcz, tańcz, tańcz 

„Jestem w ciemności i próbuję widzieć jasno.” 

Autor: Albert Camus, Dżuma 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Ciemno%C5%9B%C4%87
http://pl.wikiquote.org/wiki/%C5%9Awiat%C5%82o
http://www.pl.wikiquote.org/
http://pl.wikiquote.org/wiki/Haruki_Murakami
http://pl.wikiquote.org/wiki/Ta%C5%84cz,_ta%C5%84cz,_ta%C5%84cz
http://pl.wikiquote.org/wiki/Albert_Camus


 

 FAKT: Intuicyjnie boimy się ciemności. Jeśli nawet nie panicznie, naiwnie narzucając 
na głowę kołdrę, gdy gaśnie światło, jak to mają w zwyczaju robić dzieci, to przynajmniej 
odczuwamy związany z przebywaniem w ciemnym pomieszczeniu, że nie wspomnę              
o otwartej przestrzeni, dyskomfort. Boimy się tego, co w ciemnościach może się kryć, 
wszystkich tych potworów, które gęsto zaludniają naszą wyobraźnię. Doskonale wiedział     
o tym i opisał ten stan Fryderyk Nietzsche twierdząc, iż: „Kiedy zbyt długo wpatrujesz się    
w ciemność, ona zaczyna wpatrywać się w Ciebie”. Wiedzą o tym filmowcy okraszając 
półmrokiem sceny mające przyprawić nas o gęsią skórkę. Nie bez przyczyny też diabła 
określa się księciem ciemności. Odczuwamy niepokój i lęk przed nieznanym. To naturalne     
i nie ma się czego wstydzić. Dawniej, gdy mapy naszego świata były jeszcze niekompletne,  
w miejscach niezbadanych i oznaczonych białymi plamami, czekającymi na śmiałków 
gotowych zaryzykować zdrowie, a często i życie widniała przestroga: „TU ŻYJĄ SMOKI!”.        
I choć nasz świat został już dawno w całości odkryty i opisany przez owych śmiałków 
gotowych stawić czoła rzeczonym smokom, wciąż nieznane napawa nas niepokojem.          
Są jednak śmiałkowie, którzy nawet dzisiaj są gotowi wbrew instynktowi wkroczyć                
w ciemność, by zmierzyć się z ukrytymi w niej osobistymi lękami. Posłuchajcie… 
 6 grudnia, a więc w dzień wspomnienia świętego Mikołaja biskupa z Miry,                    
a nie mainstreamowego grubasa z reklam mydła i powidła, jak chcieliby niektórzy, mieliśmy 
stawić czoła kolejnemu wyzwaniu spod znaku Imprez na Orientację. Tym razem 
dodatkowym utrudnieniem miała stanowić wieczorowa pora. Z popkulturowym akcentem 
w postaci czerwono-białych czapeczek wyruszyliśmy do bazy imprezy, na którą w tym roku 
organizatorzy i budowniczy tras przysposobili budynki w pobliżu Toruńskiego Aeroklubu,      
a areną naszych zmagań miały być przyległe do lotniska tereny leśne położone wzdłuż 
czarnego szlaku turystycznego, zwanego również fortecznym. 

 

 Szlak forteczny 

Toruń (Plac Rapackiego) – Toruń (Dworzec Główny PKP) 

Szlak długości 44 km, którego trasa prowadzi po XIX-wiecznych zabudowaniach 

obronnych Twierdzy Toruń. 

 Na miejscu poczuliśmy się, jak na starcie mającego się odbyć dopiero nazajutrz 
Półmaratonu Świętych Mikołajów, albowiem na miejscu czekało niespełna 250 osób,            
z czego większość w podobnych do naszych czapkach 
 Atmosfera była niesamowita! Wiem, wiem, uważny czytelnik posądzi mnie, że pisze 
tak o każdej kolejnej imprezie, bo to najprawdziwsza prawda, ale tym razem to była 
atmosfera przez wielkie „A”! Podczas odprawy staliśmy wszyscy skąpani w bladym świetle 
lamp i błyskających gdzieniegdzie latarek. W powietrzu unosiła się jedna z najpiękniejszych 
znanych mi kompozycji perfum – świeżego, zimowego powietrza, oddalonego o kilka 
kroków lasu, adrenaliny i oczekiwania, że za chwilę coś się stanie. Lekka mgiełka czyniła 
wszystko jeszcze bardziej nierzeczywistym zacierając kontury budynków i samolotów. 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Toru%C5%84
http://pl.wikipedia.org/wiki/Toru%C5%84
http://pl.wikipedia.org/wiki/Twierdza_Toru%C5%84
http://pl.wikipedia.org/wiki/Szlak_turystyczny


 

 

 Z marazmu oczekiwania wyrwało nas pikanie zegara startowego oznajmującego nasz 
czas wymarszu. Czas ruszył z początku powoli. Wskazówki zegarka na przegubie ręki zdawać 
by się mogło kleiły się do tarczy i przeciągały leniwie, jak kot po popołudniowej drzemce. 
Wtedy zdobywając kolejne punkty wydawało nam się, że brodzimy w smole, nawet teraz, 
gdy próbuję odtworzyć wydarzenia z tamtej nocy wszystko zdaje się zlewać w jedną 
oblepioną mrokiem całość. Zdawało nam się, że płyniemy w oleju. Odległości wydawały się 
dłuższe niż w rzeczywistości. Jak bardzo złudne było to wrażenie okazało się na mecie,        
na której zameldowaliśmy się jako pierwszy zespół z czasem niewiele ponad 40 min.      
(przy limicie 60 min. + 20), czym wprawiliśmy w osłupienie organizatorów i samych siebie. 
To absolutny rekord! 

Zaburzenia odległości to normalka, więc pomimo fantastycznej współpracy całego 
zespołu nie udało się nam uniknąć dwóch błędów, co pozwoliło nam określić poprawnie       
i potwierdzić 8 z 10 punktów kontrolnych i w końcowej klasyfikacji uplasować się                 
na 6. pozycji. Czy to dobry wynik, zważywszy, że w kategorii TP wystartowała ponad połowa 
uczestników imprezy w 35 zespołach oceńcie sami. 

Dla nas była to bez dwóch zdań jedna z najlepszych, jeśli nie najlepsza Impreza          
na Orientację, w której mieliśmy okazję brać udział od początku naszej działalności! Dlatego 
szczególnie gorące podziękowania kierujemy do organizatorów i budowniczych tras.    
Dobra robota Panowie! 

Dziękujemy za wspólną zabawę i do zobaczenia w Nowym 2015 roku!!! 

 



 

 
Warto dodać, iż dla jednego z nas był to debiut w Imprezach na Orientację i już teraz 

wiem, że to nie było jego ostatnie słowo w tej kwestii. Dostrzegam w Tobie niemały 
potencjał Adrian! Swoją drogą tak z tym sportem bywa, że kto raz go posmakował i „wsiąkł” 
w to, dla tego nie ma nadziei, ratunku i odwrotu Ten głód zostaje w człowieku i odciska   
w jego sercu trwałe piętno, a apetyt na kolejne starty tylko rośnie. Mam nadzieję, że nigdy 
go nie zaspokoicie, a swoją pasją zarażać będziecie kolejnych, dzieląc się z nimi zdobytymi 
umiejętnościami oraz wiedzą tak, jak ja przed laty i teraz z Wami. 

Być może i dziś noc i mroczne zakamarki naszej wyobraźni skrywają smoki i potwory, 
ale ja mając przy sobie taki zespół, z jakim tamtego wieczoru przemierzałem położone         
w pobliżu lotniska leśne ostępy nie zawaham się ani przez chwilę by wkroczyć ponownie…  
w ciemność. Panowie możecie być z siebie dumni!!! 

opiekun SKKT Nr 69 Adam Bojar 

 

 



 

 

 


