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Nie jestem kartografk¹, a jednak mam tak¹ potrzebê narysowania/napisania mapy,
mapy mojego Szczecina, a w³aœciwie to literackiej mapy miasta, w którym
doœwiadczam nieustannej inicjacji czytelniczej… Odkrywam fascynacje
i rozczarowania, doznajê spotkañ i rozstañ, zapoznañ i wpisañ do pamiêci… I tê
wyimaginowan¹ mapê, roboczo nazwan¹ literack¹, mieszczê, a w³aœciwie ogarniam
Czasem ostatnich dwóch dekad… Czyli nasz wspólny czas w XXI wieku… Bo to
On zgarn¹³ i pomieœci³ moje dzia³ania i doœwiadczenia literackie, wiêc czytelniczo-
piœmienniczo-osobowe w tym¿e dwudziestoleciu.

Nie bêdê zagl¹daæ do XX wieku, to przecie¿ Czas ju¿ na tyle odleg³y, ¿e
zostawiam go samemu sobie… ale nie mogê zarêczyæ, czy nie naniosê koniecznej
wzmianki, która, w postaci miejsca czy nazwiska, pojawi siê na planie powstaj¹cego
zapisu. Niech ten nabiera patyny minionych dwudziestu lat. Niech Czas okrywa
kurzem to, co niewarte pamiêci… Ale te¿ niech zdmuchuje py³ z tych imion
i tytu³ów, które powinny pozostaæ nie tylko na pó³kach bibliotek czy na rega³ach
ksi¹¿nic…

I po tym postanowieniu przychodzi refleksja: – jak to? Tak bez korzeni?
Z powietrza? Od „dymu z komina”? Moje ponad pó³ wieku czytania i pisania nie
wziê³o siê znik¹d. Wszystko jest kontynuacj¹. Byciem ludzi st¹d i przyby³ych tutaj.
To One i Oni, pisarki, poetki, pisarze i poeci, zapisali siê w szczególnych miejscach
mojej pamiêci, zadomowili siê w jedyny i niepowtarzalny sposób… Mia³am to
szczêœcie, ¿e mog³am poznaæ, pos³uchaæ, porozmawiaæ, przeczytaæ a nawet
wypromowaæ wiele i wielu z nich…

Mapa jest swoistym przewodnikiem, porz¹dkuje przestrzeñ… ale czy moja
rzeczywiœcie to czyni?

Po jaki klucz siêgn¹æ, by wêdrówka po moim literackim Szczecinie nie by³a
nu¿¹cym spacerem z przewodniczk¹ popisuj¹c¹ siê znajomoœci¹ tekstów i autorów?
Czy ma byæ to jakaœ kolejnoœæ miejsc, a mo¿e wydarzeñ, bo przecie¿ nie
alfabetyczny spis autorów… Chronologia zdarzeñ, spotkañ? To wyjdzie kalendarz…
Jak skomponowaæ  tekst  o literaturze mojego miasta z migawek, ujêæ, epizodów,
przeb³ysków pamiêci, powracaj¹cych s³ów, zdañ, fragmentów tekstów,
zapamiêtanych obrazów, dekoracji wnêtrz, plenerów, muzyki albo niepowtarzalnych
klimatów, kameralnych rozmów, wzruszeñ,  subtelnych wra¿eñ, tremy czy
oficjalnych wyst¹pieñ… tych wszystkich momentów, z których powstaje
wspomnienie. A lektura? Obcowanie z ksi¹¿k¹, z tomem wierszy, z biografi¹ czy
dziennikiem, reporta¿em, aborda¿em czy  albumem poetyckim, z t³umem tekstów
w antologii czy intymnym zapisem pamiêtnika. Jak to wszystko pomieœciæ na mapie?
Jak?

A mo¿e jednak bez porz¹dku… ot tak jak w gawêdzie… niech pop³ynie nurtem
leniwym opowieœæ o moim mieœcie, o ludziach dla mnie znacz¹cych, o ksi¹¿kach
przeczytanych i o tych, które siê wci¹¿ pisz¹…

Na moich pó³kach znaki przewodnie – ksi¹¿ki ze spotkañ z pisarkami i pisarzami…
nie tylko szczeciñskimi, ale z tymi w szczególnoœci. Spotkania nie tak odleg³e i te

Moja (literacka) mapa Szczecina...
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z krawêdzi ostatnich dwóch dekad. Ksi¹¿ki z dedykacj¹ albo i bez… Zakupione
w ksiêgarni bez zamawiania przez Internet… Podarowane przez Autorów, nabyte ze
wzruszeniem… Znalezione w antykwariacie… na stoiskach ksi¹¿ki za z³otówkê, na
kiermaszu ksi¹¿ek.

Niektórzy autorzy zaludniaj¹ ca³e pó³ki, niektórzy skromnie zajmuj¹  niewiele
miejsca.

Spory zbiór prozy i  tom wierszy po sobie Artura Daniela LISKOWACKIEGO…
"Smakowanie" przedmiotów z Cukiernicy Pani Kirsch… Wêdrowanie ulicami nie
tylko (w ci¹gu bli¿szym) Szczecina… zas³uchanie w Skerco, uwik³anie
w spowiadaniach i wypowieœciach a¿ do kronik powrotu, a tu jeszcze brzuch Niny
Conti na 230 stron… uff!  I spotkanie na promocji ksi¹¿ki przywracanie, wracanie
w rozmowach szczeciñskich z Arturem Danielem Liskowackim autorów z Poznania -
Jerzego Borowczyka i Micha³a Lareka, którzy wiedli dysputê z Autorem
o barbarzyñcach… w Szczecinie, w Klubie 13 Muz.

Przy Panu Arturze z tego samego wydawnictwa tomiki wierszy Heleny RASZKI
imiê w³asne oraz g³osy w przestrzeni, przy nich po¿ó³k³a ok³adka Liczby mnogiej z
1982 i Na poboczu (2000). Wszystkie z dedykacjami Poetki. Czêœæ z nich ze
spotkania z Pani¹ Helen¹ w Jej mieszkanku przy ̄ wirki i Wigury, na Pogodnie.
I pozosta³ obraz kruchej kobiety, o wielkich b³yszcz¹cych oczach,
z charakterystycznie upiêtym warkoczem,  z emocjami opowiadaj¹cej swoj¹ historiê
przy szklance aromatycznej herbaty. W pokoiku wype³nionym po brzegi ksi¹¿kami…
zapachem minionego czasu i… koñcz¹cej siê pewnej epoki poetek i poetów. Do
tomików do³¹czy³a w 2017 roku ksi¹¿ka Andrzeja SULIKOWSKIEGO Helena
Raszka zaprasza na spotkanie. Pierwsza monografia o szczeciñskiej Poetce, której
wiersze recytuj¹ uczniowie na corocznym konkursie „Szczeciñski Parnas”. Ten¿e
konkurs prezentuje na deskach Teatru Polskiego prozê i wiersze twórczyñ
i twórców szczeciñskich, wiêc ze sceny wybrzmiewaj¹ teksty Artura Daniela
LISKOWACKIEGO oraz RYSZARDA LISKOWACKIEGO, Ingi IWASIÓW,
Piotra MICHA£OWSKIEGO, Joanny KULMOWEJ i GA£CZYSKIEGO, czasem
Józefa BURSEWICZA. Obowi¹zkowo od kilku lat teksty  Barbary STENKI, któr¹
jeszcze przywo³am, pojawiaj¹ siê coraz czêœciej wiersze Roberta FLORCZYKA,
Heleny PILARSKIEJ, Janusza KRZYMIÑSKIEGO, Krystyny RODZEWICZ,
Zbigniewa JAHNZA, moje, czêsto Barbary T. DOMINICZAK.



6
Inny czas, lecz miejsce to samo: Teatr Polski przy Swaro¿yca i rozmowa pisarki

Ingi IWASIÓW oraz  Artura D. LISKOWACKIEGO i Dariusza BITNERA
z Andrzejem SKREND¥ o literackim miejscu Szczecina na mapie Polski… Blisko
czy daleko do Warszawy, twórcy z peryferii Polski czy jednak w centrum?

W tym samym teatrze, chocia¿ na ma³ej scenie spotkanie z Ing¹ IWASIÓW, sala
pe³na, rozmowy z publicznoœci¹ o pisaniu, czytaniu, polityce… Autorka czyta
fragmenty swojej najnowszej,  jeszcze pisanej, ksi¹¿ki… ods³anianie warsztatu.
Zaskoczenie artystyczne i prze¿ycie estetyczne dla mnie to Smaki i dotyki. Odkrycie
kolejnej twarzy pisarki. Doskona³a w monodramie Krystyna Maksymowicz. I ju¿
zapisane miejsce na mapie – dla sztuki, autorki i aktorki - Teatr kameralny przy
deptaku Bogus³awa.  Ksi¹¿nica Pomorska… promocja wa¿nej pozycji Autorki
Bambino, Kroniki oporu i mi³oœci. Dla mnie dylemat jêzykowy… Jaki ma byæ
wspó³czesny jêzyk literatury? Czy jêzyk protestu, jêzyk oporu to te¿ jêzyk literatury?
A przecie¿ s¹siaduje z jêzykiem mi³oœci? Tocz¹ siê dyskusje na ró¿nych forach… To
niezwykle wa¿ny temat i … niezwykle kontrowersyjny momentami. I wci¹¿ otwarty.
Podsuwam nieœmia³o ksi¹¿kê Umar³ mi i proszê o dedykacjê.

Zamek Ksi¹¿¹t Pomorskich. Pocz¹tek lat dwutysiêcznych. Pozna³am wtedy
Henryka BANASIEWICZA… to On zaprosi³ mnie do Piwnicy przy krypcie, gdzie
zaprezentowa³ mnie jako poetkê i moje pierwsze tomiki. Mia³am przyjemnoœæ potem
goœciæ go w szkole, gdzie mówi³ z pamiêci swoje wiersze i… poematy. Tartessos,
Aspara, Ekbatana… to tajemnicze tytu³y, które po nim zosta³y, gdy odszed³
niespodziewanie… i maszynopis Wierszy dla Dzieci. I spotkania na PUM-ie…
rozmowy o Sumerach.

I jeszcze Wagary z poezj¹ Jego imienia, które organizowa³a Ksi¹¿nica Pomorska,
a tak¿e miêdzyszkolny konkurs recytatorski pod patronatem i z wierszami Poety,
p³yn¹cymi z ust ma³ych recytatorów w Prywatnej Szkole Podstawowej im. Leonarda
Piwoni w Szczecinie.

Zamek Ksi¹¿¹t Pomorskich - to oczywiœcie nie tylko centrum kultury Szczecina,
z którym wi¹¿¹ siê moje doœwiadczenia i wspomnienia spotkañ z poezj¹, muzyk¹,
scen¹ teatraln¹ czy wernisa¿ami. Z Salonem Poezji Micha³a Kaweckiego. To tak¿e
inspiruj¹ce miejsce dla szczeciñskich autorów, którzy w historycznym zamku
umieszczaj¹ fabu³y swoich opowieœci. Przeurocz¹ jest ksi¹¿ka Zamkowe opowieœci
Duszka Bogusia Moniki WILCZYÑSKIEJ, prawi¹ca o legendach zamkowych
ma³ym i wiêkszym czytelnikom.  Po zamkowych komnatach i kryptach oraz po
Szczecinie pod¹¿a³am za bohaterami Sedinum Leszka HERMANA, odkrywaj¹c
tajemnice historyczne i prehistoryczne a nawet legendarne grodu Gryfa. Autor zreszt¹
nie ustaje i ukazuj¹ siê, nie mniej sensacyjne ni¿ Sedinum, a ciesz¹ce siê
zainteresowaniem czytelników, kolejne powieœci.

Dla mnie cennymi autorami szczeciñskimi, dbaj¹cymi o m³odego, nie tylko
szczeciñskiego, czytelnika  s¹: wspomniana ju¿ Barbara STENKA oraz Marcin
SZCZYGIELSKI. Mia³am wielk¹ przyjemnoœæ poznaæ oboje, i to nie tylko przez
lekturê ksi¹¿ek, ale i osobiœcie. Marcin Szczygielski, szczecinianin z urodzenia, syn
jednej z Filipinek, by³ w 2020 roku w lutym goœciem na wieczorze literackim
w Pa³acu M³odzie¿y. Prezentowa³ swoj¹ twórczoœæ ze szczególnym uwzglêdnieniem
swoich ksi¹¿ek dla m³odzie¿y. Tutaj muszê przywo³aæ wa¿ne dla mnie tytu³y: Arka
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czasu (poruszaj¹ca powieœæ o getcie warszawskim i jego m³odych bohaterach), Za
niebieskimi drzwiami, czy Teatr niewidzialnych dzieci (bohaterami s¹
wychowankowie Domów Dziecka w roku 1980/81), nie mogê pomin¹æ te¿ cyklu
powieœci z Majk¹ w roli  g³ównej i ze Szczecinem w tle (Czarownica piêtro wy¿ej
i inne). No i obowi¹zkowa lektura o FILIPINKACH, monografia zespo³u.

A Barbara STENKA? Poetka, autorka tekstów piosenek w zespole ARFIK,
pisarka; autorka licznych powieœci dla dzieci m³odzie¿y. Najwa¿niejsze dla mnie
tytu³y: Mas³o przygodowe; Hej, Hela!; Piosenki Stenki; a tak¿e Tata, gotuj kisiel. Ta
ostatnia ksi¹¿ka sta³a siê dla mnie szczególnie wa¿na, bo to ona pozwoli³a mi na
bli¿sze spotkanie z Autork¹. Zwróci³a siê do mnie pod koniec 2019 roku Krystyna
Maksymowicz z propozycj¹ wspó³pracy przy nagraniu audiobooka w³aœnie tej
powieœci Stenki. Nagranie zrealizowa³a Aktorka z Teatru Wspó³czesnego z udzia³em
Grupy ESPERO zrzeszaj¹cej osoby niewidome i niedowidz¹ce. Odby³y siê promocje
audiobooka w Szczeciñskim Inkubatorze Kultury, w Ksi¹¿nicy Pomorskiej
w Dziale ksi¹¿ki mówionej oraz w Ksiêgarni Fika. To ostatnie miejsce te¿ jest
znacz¹co wypisane na mapie ksi¹¿ek i autorów.  To w³aœnie przy al. Papie¿a Jana
Paw³a II odbywaj¹ siê kameralne promocje ksi¹¿ek wymienionych przeze mnie
autorek i autorów. Goszcz¹ tam czêsto Barbara Stenka, Marcin Szczygielski, Inga
Iwasiów… podpisuj¹ swoje ksi¹¿ki. A tu¿ obok

Wydawnictwo hogben, w którym trudzi siê wydawca nad edytorskimi wydaniami
naszych ksi¹¿ek, nie tylko z serii:akcent.

Pa³ac M³odzie¿y - to miejsce i ludzie, nie tylko szczeciñscy autorzy, poetki i
poeci, prozaicy i biografowie czy biografki… to tak¿e zespó³ pracowników, który
stworzy³ niepowtarzalne miejsce dla prezentacji literatury i jej autorów. Dla mnie to
miejsce numer jeden na mojej  literackiej mapie. To tutaj od ponad 10 lat maj¹

Janusz Krzymiñski  Henryk Banasiewicz
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miejsce spotkania z cyklu W PA£ACU literacko, odby³o siê ju¿ ponad 70 takich
spotkañ.

Swoje debiutanckie tomiki wierszy, opowiadañ czy powieœci prezentowali
w Pa³acu pisarze ze œrodowiska ZLP - Zbigniew JAHNZ Klamra Czasu, Zdzis³awa
GIERSZAL pomiêdzy, Magdalena SOWIÑSKA Krzyk œwiat³a, Katarzyna
CHABOWSKA Rozb³yski posenne,  Robert A. FLORCZYK Brama Portowa,
Krystyna RODZEWICZ Indeks Szczêœcia, Zenon LACH pi¹te ko³o u s³owa, Adam
W. SIEDLECKI Listy do Ojca, Miros³aw STR¥GOWSKI ¯ycie w hd, Edyta
RAUHUT Roztañczony atrament…

Potem by³y kolejne ods³ony z wybrzmiewaj¹cym oryginalnym s³owem wiersza czy
prozy. Nie brakowa³o te¿ szczeciñskich uznanych ju¿ autorek czy autorów,
obchodz¹cych te¿ swoje jubileusze: Barbara T. DOMINICZAK (poetka
i publicystka, autorka 16 ksi¹¿ek i kilkuset publikacji (Przemijanie, Fascynacje,
Poezja most budujê, Ró¿aniec z ³ez, Siekierki inne), Janusz KRZYMIÑSKI (nestor
szczeciñskiego oddzia³u), autor m.in. tomów poezji: Smak moreli, List w butelce,
W palcach wiatru i  tomu prozy poetyckiej szczeciñskie drobiazgi zupe³ne… Helena
PILARSKA œwiêtowa³a swoje urodziny  wydanymi kolejno tomami wierszy:
przemijam tu sama, Sonety dla bliskich, zapisa choæby na skrawku papieru…
Jubileusze twórczoœci by³y udzia³em Ró¿y CZERNIAWSKIEJ KARCZ oraz Rafa³a
PODRAZY, odznaczenia, torty oraz wydania ksi¹¿ek wieñczy³y spotkania.
Ma³gorzata HRYCAJ  ze œpiewem i tañcem promowa³a swoje tomy wierszy: Pod
baldachimem krwawnika, Aponia w ogrodzie  czy ostatni tom Cud oddychania;
Artur JUSTYÑSKI tworzy³ surrealistyczne nastroje proz¹ zamkniêt¹
w Opowieœciach zza rzeki i w powieœci Cichy Zachód. Danuta-Romana S£OWIK
zaczê³a malarsko od poezji Z³amaæ skrzyd³o motyla a skoñczy³a realistycznie proz¹
w powieœci Rozmowa… z jednej nocy, i w opowiadaniach  historie… z ¿ycia wziête.

Byli goœæmi wieczorów W PA£ACU literacko maryniœci: Wojciech JASIÑSKI
(P³yñ Galero, Szczeciñscy Kochankowie, Aria Ksiêcia, Odyseja polskiego z³ota),
Józef GAW£OWICZ (Opowieœci Nawigacyjne, Morski Kurier Giedroycia,
Niezwyk³y Andrzej Dziatlik). By³ ¿eglarz, harcerz, regionalista, nauczyciel i historyk,
powieœciopisarz Janusz W. SZYMAÑSKi z Goleniowa. Zostawi³ wcale bogat¹
spuœciznê wydanych ksi¹¿ek i tyle¿ samo gotowych do wydania. Jego Waldensów
oraz Legendy Puszczy Goleniowskiej promowa³a na spotkaniu poœwiêconym pamiêci
pisarza, Jego ¿ona, Leokadia SZYMAÑSKA. Swoje wiersze (T£O), opowiastki
i obrazy prezentowa³ w pa³acu Edward SIEKIERZYÑSKI ze Stargardu. Mieli
wieczory autorskie: Anna S£OWIÑSKA, poetka i publicystka, prezes Zarz¹du
RSLiA w Policach oraz Stanis³aw RAPIOR.

Tutaj te¿ zaprezentowa³ siê po raz ostatni poeta, prozaik i wydawca OW M.A.K.,
Marian Adam KASPRZYK, ze swoim wyborem sonetów Milliarium Aureum Sonety
z dedykacj¹. Ale Marian Kasprzyk, tworz¹cy przez d³ugie lata literacki tandem
z drugim Marianem, poet¹ Marianem YOPH ̄ ABIÑSKIM, za³o¿ycielem
Regionalnego Stowarzyszenia Literacko-Artystycznego w Policach, pozosta³ dla mnie
w innym miejscu, w mieszkanku pe³nym obrazów i pami¹tek, przy Miedzianej na
Niebuszewie. To tam w g³êbokich fotelach siedz¹c i pij¹c mocn¹ herbatê,
rozmawialiœmy o poezji, czytaliœmy wiersze, przygotowywaliœmy arkusze poetyckie
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i tomiki do wydania. Marian uczy³ mnie podstaw korekty wydawniczej i opowiada³
o malowaniu akwarel. Pamiêtam te¿ jeden wieczór pokonkursowy z udzia³em
Stanis³awa WITA WILIÑSKIEGO… Czyta³ swoje litanie z tomiku Litania œlepca
a ja swojego bezdomnego. Poeta wyrazi³ aprobatê dla zwiêz³oœci tekstu. Sprawi³ mi
przyjemnoœæ.  Mam te¿ Jego tomik Na cierniu s³owik. Obok na tej samej pó³ce stoj¹
tomiki Joanny KULMOWEJ, przecie¿ mocno ze Szczecinem zwi¹zanej Poetki ze
Strumian:  Cykuta (1967), Wio, Leokadio,  Wewn¹trz snów, Ballady i zaœpiewy.
Marian Yoph ̄ ABIÑSKI prezentuje siê w naszej serii:akcent sporym tomem
W Czó³nie S³owa, który to wybór wierszy Poety zebra³ i opracowa³ Adam W. Siedlecki.

Jeszcze w Pa³acu… przy Al. Piastów 7. To tutaj przez piêæ lat kwit³o ¿ycie artystyczne
m³odych poetek i poetów, bior¹cych udzia³ w Ogólnopolskim Konkursie Poetyckim
„O wers Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej”. Wybrzmiewa³y wiersze Poetki… Mariola
PRYZWAN przyje¿d¿a³a z Warszawy, by jako jurorka, ale tak¿e autorka wspomnieñ
o Polskiej Safonie dzieliæ siê wiedz¹ o patronce konkursu. Wieczory z udzia³em pisarki
mia³y bardzo liczn¹ publicznoœæ. Wiersze laureatów publikowano w almanachach
i antologiach pokonkursowych. Nagrodzone poetyckie s³owo wybrzmiewa³o
w niepowtarzalnych inscenizacjach teatralnych realizowanych przez m³odych ludzi z grup
teatralnych pod kierunkiem Danuty Chudzianki a nastêpnie Marcela Mroczka.

Osobne miejsce zapisujê w Pa³acu M³odzie¿y, ale tak¿e w innych miejscach
Szczecina: w Ksi¹¿nicy Pomorskiej, w Szczeciñskiej Agencji Artystycznej,
w Szczeciñskim Inkubatorze Kultury, tak¿e w Radiu Szczecin czy TVP 3 w latach
2011-2015 – twórczoœæ Rafa³a PODRAZY. 25 ksi¹¿ek z czego ponad 20 powsta³a
i zosta³a wydana w Szczecinie. Przy wielu mia³am przyjemnoœæ pracowaæ. Czyli
czytanie i pisanie w jednym. Wielk¹ radoœci¹ by³o prowadzenie wieczorów
z promocj¹ ksi¹¿ek o Magdalenie Samozwaniec, Marii Pawlikowskiej-
Jasnorzewskiej, o polskich sportsmenkach, w tym o Ewie K³obukowskiej, a tak¿e
o wykonawcach oraz autorach i kompozytorach polskiej piosenki – i zawsze te
spotkania mia³y swoj¹ wiern¹ liczn¹ publicznoœæ. Autor pierwszej monografii
o Helenie Majdaniec oraz kolejnych wydawnictw o piosenkarce, nie ustaje w pracy.
Wydaje kolejne ksi¹¿ki o piosenkach i piosenkarzach, organizuje ich promocjê na
corocznym festiwalu Zjazd M³odych Gwiazd. Na pó³kach moje domowej biblioteki
przybywa Jego ksi¹¿ek.

Do Pa³acu M³odzie¿y przy Al. Wojska Polskiego nale¿a³ kiedyœ budynek Willi
Lentza. To tam odbywa³y siê moje pierwsze spotkania prezentuj¹ce pisarzy
i wieczory poetyckie. To tam przez pierwsze 5 lat XXI w.,  w Klubie Nauczyciela
razem z Iwon¹ Tararako tworzy³yœmy klimaty Nocy Œwiêtojañskiej czy Do¿ynkowe
biesiady z wierszem, tañcem i œpiewem. To tam Tadeusz ZWILNIAN
GRABOWSKI krytykowa³ i chwali³ moje wiersze, a ja promowa³am jego powieœæ
Zielone G³êbiny i Radoœæ poranka.

Równie¿ w Pa³acu wydawane by³y DIALOGI miesiêcznik pedagogiczny, w którym
publikowa³am swoje artyku³y o szkole, o poezji, o teatrze, recenzje ksi¹¿ek i spektakli.
Wypowiada³am siê o jêzyku i o czytelnictwie. Czy od tamtego czasu coœ siê zmieni³o?
To ponad 10 lat. Na pewno zmieni³y siê Dialogi, ale ich przes³anie, nie!

Ksi¹¿nica Pomorska – zapisana w szczególny sposób na mojej mapie… Tyle
spotkañ! W których uczestniczy³am, i to nie tylko Festiwale czytania… Tyle
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wieczorów, które prowadzi³am, na których sama by³am goœciem i czyta³am swoje
wiersze… A jubileusze, choæby z lat ostatnich: 90 lat Helenki PILARSKIEJ, poetki
polickiej i cz³onkini szczeciñskiego ZLP. 90 lat kapitana Eugeniusza
DASZKOWSKIEGO, znakomitego marynisty z niepodwa¿alnym dorobkiem.
Ostanie publikacje to: Marynarze i celnicy, Rejs do D¿edy, Satu, Mi³oœæ na statku.
Promocje ksi¹¿ek kapitana Józefa Gaw³owicza na wieczorach autorskich…
Szczególnie pamiêtam chrzest ka¿dej ksi¹¿ki (Œwiat³ocienie Kopernika),  ró¿¹
umoczon¹ w wodzie w ró¿y wiatrów. Kapitan umie tworzyæ nastroje, wykorzystuj¹c
morskie rytua³y.

A 120. Urodziny Lilki czyli rocznica urodzin Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej;
Wydanie Szachownicy Poetki przez Ksi¹¿nicê. Wystawa i wieczór o Magdalenie
Samozwaniec z promocj¹ ksi¹¿ki Rafa³a Podrazy Córka Kossaka; sympozja
naukowe o Kossakach z udzia³em prof. El¿biety Hurnik, Joanny Jurga³y-Jureczki
i Kapsydy Kobro-Oko³owicz, wydanie ksi¹¿ki Kossakówny…

Spotkanie z Adamem ZAGAJEWSKIM…
Jest Galeria Jednego Wiersza prezentuj¹ca szczeciñskie poetki i poetów, ile ods³on

wierszy? Ile nazwisk znanych lub mniej znanych?  Józef BURSEWICZ i Janusz
KRZYMIÑSKI, Edward BALCERZAN i Andrzej DZIER¯ANOWSKI, Barbara
T. DOMINICZAK i Magdalena SOWIÑSKA, Ró¿a CZERNIAWSKA-KARCZ
i Helena PILARSKA, Edward SIEKIERZYÑSKI i Zbigniew JAHNZ…

I podsumowuj¹ca tê wspó³pracê i dzia³ania literackie, oddaj¹ca dorobek twórczy
oraz nazwiska pod uwagê czytelnika zwiedzaj¹cego – Wystawa 70-lecia ZLP
w Szczecinie.

Gdzie jeszcze pojawiaj¹ siê pisarze i ich twórczoœæ? Nie sposób wymieniæ
wszystkie miejsca i wszystkich ludzi zapisanych w pamiêci… A jednak pojawiaj¹ siê
jak na zawo³anie podpowiedzi…

Aleja Wojska Polskiego… przy tej arterii mieœci siê  kilka wa¿nych miejsc, które
dla mnie zapisuj¹ siê pochwa³¹ czytelnictwa, interesuj¹co wydanej ksi¹¿ki, promocj¹
piêknego s³owa.

Szczeciñski Inkubator Kultury – wieczory autorskie i promocje ksi¹¿ek
z serii:akcent. Tutaj mieli swoje wieczory autorskie m.in.: dystyngowany starszy pan,
Wojciech B. JASIÑSKI podczas wernisa¿u swoich rysunków promowa³ powieœæ
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Dama magnoliowa. Leszek DEMBEK z tomem wierszy re-vers dla e-lizy czy
z proz¹ poetyck¹ Aporia; Edward SIEKIERZYÑSKI prezentowa³ wiersze z tomu
Jak daleko jest blisko a t³em by³y filmy z ekspozycj¹ obrazów malarza; Krystyna
RODZEWICZ swoj¹ prozê Pytania z g³êbi czy Europo… Europa!; opatrzy³a
zdjêciami i obrazami w prezentacji. Katarzyna CHABOWSKA pokaza³a swój tom
horyzonty samotnoœci w prezentacji multimedialnej z malarstwem abstrakcyjnym.
Odbywaj¹ siê Turnieje Jednego Wiersza „Od Morza do Tatr” w sali kinowej
i kominkowej INKU, plenery w ogrodzie;  promocja piêknego s³owa zamienionego
w piosenkê wybrzmiewa na Ró¿ance podczas fina³owych koncertów
Ogólnopolskich Konkursów Poetyckich im. Józefa Bursewicza „O Z³ot¹ Metaforê”.

Klub 12 Dywizji Zmechanizowanej, niegdyœ Klub Garnizonowy, to w³aœciwie
po Pa³acu,  kolebka mojej aktywnoœci literackiej u pocz¹tku wieku. Tutaj by³a
El¿bieta Jusiewicz i jej pasja–ksi¹¿ki–autorzy–promocje. Konstanty Ildefons
Ga³czyñski sta³ siê patronem Ogólnopolskiego Biennale. Zauroczenie i El¹ i Poet¹
skutkowa³o dzia³aniem. Potem przyszed³ czas na szkolne projekty kulturowe…
Coroczne czerwcowe fina³y w Klubie, wystawy uczniowskich prac, wystêpy,
nagradzanie laureatów. Umacnianie wiêzi. Spotkania autorskie… nawet seria:akcent
ma tu swoje korzenie. To pomys³ Eli Jusiewicz, by kolejne ksi¹¿ki zamieniæ w seriê.
Nie przypadkiem znalaz³ siê te¿ poeta-plastyk, Zbyszek Jahnz, który zosta³ grafikiem
serii. Potem Leszek Dembek wyszed³ z inicjatyw¹ Akademii Literatury – cyklu
spotkañ z osobowoœciami Uniwersytetu Szczeciñskiego (prof. Jerzy Madejski,
dr S³awomir Iwasiów, dr Wojciech Kral, dr Katarzyna Krasoñ, z Warszawy
przybywali Jan Zdzis³aw BRUDNICKI czy Aleksander NAWROCKI, a z Poznania
prof. Piotr Œliwiñski, krytyk literacki, badacz poezji wspó³czesnej). Spotkania têtni³y
rozmowami, polemikami, dyskusjami o kszta³t s³owa, o wspó³czesny jêzyk (bez
wulgaryzmów, czy s¹ dopuszczalne?!), czy o obowi¹zuj¹cy kanon lektur. Jakby tego
ma³o by³o, Leszek Dembek wraz z zespo³em poetów powo³a³ do ¿ycia
Laboratorium Poezji, którego owocem okaza³a siê wydana Polifonia Poezji,
z zamieszczonym manifestem i wierszami poetek i poetów, eksperymentuj¹cych ze
s³owem. Wszystko dla POE…

Moje miejsca naznaczone s³owem poetyckim czy wypowiedzi¹ literack¹ na mapie
miasta nie by³yby kompletne, gdyby nie znalaz³y siê na niej Wa³y Chrobrego
z Akademi¹ Morsk¹, Muzeum i Teatrem Wspó³czesnym, (na których czerwcow¹
noc¹ pojawi³y siê hologramy wierszy poetów szczeciñskich), z bulwarami,
£asztowni¹ i marin¹. W koñcu Szczecin jest Miastem Wenedów jak zapisa³ w swoim
najnowszym tomie wierszy Robert A. Florczyk. To ten znakomity poeta, znawca
historii Szczecina, a szczególnie jego portowo-morskiej historii, wielbiciel poezji
Tadeusza Ró¿ewicza oraz Zbigniewa Herberta, inicjator sprowadzenia do Szczecina
kopii pos¹gu Moj¿esza stoj¹cego w Muzeum Narodowym przy Starom³yñskiej,
zainicjowa³ kilka lat temu Wodowanie Statków Poezji, imprezê plenerow¹ z okazji
Dni Morza w Szczecinie, podczas której na marinie puszczane s¹ kartonowe statki
z wypisanymi wierszami. Korowód poetów i sympatyków ci¹gnie siê bulwarem
£asztowni, na marinie lub na pok³adzie ¿aglowca „Kapitan Borchardt” czytane s¹
wiersze a nastêpnie wodowane s¹ na wody Odry. Podobnie na £asztowni
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w Kubryku literackim odbywaj¹ siê inne imprezy o charakterze morskim, np.
promocje twórczoœci szczeciñskich marynistów, w tym antologii.

Czytanie i pisanie, naprzemiennie porz¹dkuj¹ moje ¿ycie… czy literackie?
Zapewne, ale jest to te¿ moja codziennoœæ od dwudziestu lat. Nieco zaburzona
w ubieg³ym roku pandemi¹… Zawieszono nam spotkania… pisz¹cych z pisz¹cymi,
oddzia³owi cz³onkowie tylko w kontakcie telefonicznym i online… to nie to samo co
na spotkaniu w INKU czy w Pa³acu, w Ksi¹¿nicy czy na Ró¿ance. Gorzej, bo brak
kontaktu z publicznoœci¹, z czytelnikami. Przygnêbiaj¹ce. Ale i tak na pó³kach
przybywa egzemplarzy… A czas sprzyja powrotom do autorów, do powieœci,
wierszy, biografii… Sprzyja te¿ czytaniu na bie¿¹co… kolejnych ksi¹¿ek wydanych
w serii: akcent na przyk³ad. Ostatnie pozycje s¹ warte polecenia. Aborda¿e
szczeciñskie Krystyny RODZEWICZ – niepowtarzalne. Wra¿enia czytelnicze
niezapomniane. Spacer po Szczecinie polecany… do Trafo, do teatru, do stoczni,
a nawet w przesz³oœæ do prehistorycznego Szczecina. Polecam. W Mieœcie Wenedów
Roberta A. FLORCZYKA nawet wybredny czytelnik odnajdzie coœ dla siebie…
Humor, ironiê, sarkazm i historiê, piek¹c¹, bolesn¹. A przy niej teraŸniejszoœæ
zapisan¹ piórem wra¿liwym i czu³ym lirycznie, ale wcale niebezkrytycznym.
Interesuj¹ca rozmowa z Autorem. Tom wierszy Edyty RAUHUT …(nie) z tej bajki
wci¹ga bez zachêty, lekki, ale niebeztroski… tematy zatrzymuj¹ w pó³ kroku…
zmuszaj¹ do zastanowienia, odkrycia drugiego, nawet trzeciego dna. Warto
popracowaæ nad jêzykiem, ¿eby wypowiedzieæ siê p³ynnie w podstêpnym g¹szczu
nawiasów i ukoœników. Jeœli potrzeba pooddychaæ wolnoœci¹, to koniecznie
z Miros³awem Str¹gowskim w jego wierszach ̄ ycie w hd The End. Zwyczajnie
niezwyczajnie trzeba posmakowaæ codziennoœci by odkryæ drogê do innego
wymiaru. Mo¿e warto? A ju¿ z Ma³gorzat¹ Hrycaj w Jej Cudzie oddychania warto
siê zanurzyæ po uszy, po czubek g³owy… bez obawy. Jej poezja jest eco, wiêc bez
oporu mo¿na æwiczyæ oddech i zachwycaæ siê cudem bycia tu i teraz. Pranajama.
Natomiast Danuta-Romana S³owik i tym razem nie zawiod³a, Jej historie… z ¿ycia
wziête wci¹gn¹ czytelnika na pok³ad "Kapitana Borchardta", na którym odbêdzie
d³ugi rejs, ale po nim spojrzy zupe³nie inaczej na Szczecin, na emigracjê, pandemiê,
a nawet na brak kultury osobistej barbarzyñcy.

Na zakoñczenie moich ulubionych lektur z ubieg³ego roku polecam dwie pozycje
z Oficyny R: Rafa³a Podrazy Szlagiery sentymentalne poprawi¹ ka¿demu nie tylko
humor, ale i samopoczucie, wystarczy zanuciæ przywo³an¹ piosenkê, a Wchodzenie
w kamieñ Leonii Chmielnik uzmys³owi zagubionemu w codziennoœci czytelnikowi,
¿e s³owa wiersza zamkniête w ksi¹¿ce s¹ najlepszym darem jaki nam siê w ¿yciu
zdarzy³. I wci¹¿ jest dla nich miejsce w mojej bibliotece. Skatalogowanej wed³ug
mapy.

Ró¿a Czerniawska-Karcz
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Metoda projektu na lekcjach
jêzyka polskiego – warsztat praktyka

Staram siê, by podczas pracy metod¹ projektu na moich lekcjach jêzyka polskiego
uczniowie czêsto ³¹czyli wiedzê z ró¿nych przedmiotów, dziedzin. W projektach
pojawiaj¹ siê zagadnienia z historii, wiedzy o spo³eczeñstwie, metody i techniki
plastyczne, elementy prac technicznych. Spoœród wielu tych zrealizowanych w pamiêci
kilka zapad³o mi szczególnie. G³ownie ze wzglêdu na sposób prezentacji, realizacjê.

Najd³u¿sze s¹ projekty semestralne. Ka¿dej klasie na pocz¹tku semestru
przedstawiam temat projektu, który uczniowie bêd¹ realizowali minimum 3 miesi¹ce.
Temat dopasowujê do aktualnej sytuacji, zainteresowañ uczniów, tematyki zagadnieñ
podejmowanych na lekcjach.

Bohater II wojny œwiatowej

Projekt dla klas ósmych realizowany we wspó³pracy z nauczycielem historii.
Zadaniem uczniów by³o w kilkuosobowych grupach dokonanie selekcji i wyboru
postaci, która podczas II wojny œwiatowej odznaczy³a siê czymœ wyj¹tkowym, jest
godna naœladowania, uznania. Warto o niej pamiêtaæ. Nale¿a³o przedstawiæ sylwetkê
wybranego bohatera w dowolnej formie. Zaskakiwa³y wybory np. August Agbola
O'Brown - czarnoskóry uczestnik powstania warszawskiego, Melchior Wañkowicz –
w roli kronikarza bitwy pod Monte Casino. Du¿o bardziej zaskakuj¹ce by³y
realizacje. Irena Sendlerowa w karetce ze steropianu. W g³êbi „pojazdu” w worku,
w beczce u³o¿one zosta³y – ulepione z niezwyk³¹ starannoœci¹ - ludziki z plasteliny.

Mi³oœæ niejedno ma imiê

Prezentacja mia³a miejsce podczas Szkolnego Dnia Projektów. Zadaniem zespo³u
uczennic by³o zebranie kilkudziesiêciu wierszy o mi³oœci i u³o¿eniu w ksi¹¿kê.
Wybiera³y uznanych polskich poetów (Baczyñskiego, Ga³czyñskiego, Asnyka),
nieoczywiste poetki amerykañskie (Plath czy Dickinson). Materia³u dostarczyli
równie¿ rówieœnicy. Obok Mickiewicza Ada z 7c.  Ksi¹¿kê zdobi³a piêkna, rêcznie
wyszywana ok³adka. Uczennice bior¹ce udzia³ w projekcie z w³asnej inicjatywy
poszerzy³y zakres projektu. Dope³ni³y swój tomik mini wystaw¹ dzie³ plastycznych
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o mi³oœci. I znów obok Klimta wisia³y szkice szkolnych twórców. Projekt bardzo siê
podoba³, a dziewczêta zebra³y mnóstwo pochwa³. Udowodni³y, ¿e twórc¹ mo¿e byæ
ka¿dy, ¿e ka¿dy zas³uguje na uwagê.

Kapsu³a czasu 2020

W tym roku szkolnym, jesieni¹, realizowa³am ten projekt z uczniami dwóch klas
ósmych. Ich zadaniem by³o indywidualnie, w dowolnej artystycznej formie - im
najbli¿szej - zaprezentowaæ swoje doœwiadczenie niezwyk³ego, niepowtarzalnego
i bardzo trudnego roku 2020. By³o kilka osobistych plakatów ze zdjêciami oraz
symbolami. Uczniowie pisali postapokaliptyczne opowiadania, wiersze pe³ne emocji
– zw³aszcza trudnych (nawet by³y takie zapisywane na maseczce). Nacisk
zdecydowanie k³adziono na relacje. Pandemia w tle. Powstawa³y ca³e kalendarze,
kroniki z podzia³em na miesi¹ce – zarówno w formie multimedialnej prezentacji, jak
i tradycyjnych, piêknie zdobionych scrapbooków. By³y obrazy w ró¿nych technikach
– akwarele, pastele i farby olejne. Jedna uczennica skomponowa³a bardzo
nostalgiczny utwór muzyczny, inny napisa³ krótk¹ grê komputerow¹, gdzie zadaniem
graj¹cego by³o miêdzy innymi zrobienie zakupów w godzinach dla seniorów.

Katarzyna Chabowska

Absolwentka filologii polskiej na
Uniwersytecie Szczeciñskim, od ponad 15
lat nauczycielka jêzyka polskiego. Wiele
lat pracowa³a w szczeciñskich gimnazjach,
ostatni czas to Wroc³aw
i szko³a podstawowa.

Poetka zwi¹zana ze szczeciñskim
Zwi¹zkiem Literatów Polskich. Wyda³a
trzy tomy poetyckie: rozb³yski posenne
(2013), pod naskórkiem codziennoœci
(2015) oraz horyzonty samotnoœci (2018).
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Niezwyk³e zupe³nie by³y lekcje poœwiêcone prezentacji przygotowanych prac.

Odbywa³y siê w formie zdalnej. Uczniowie mówili o inspiracjach, prezentowali
efekty w przeró¿ny sposób, mówili o przemyœleniach, które im towarzyszy³y podczas
pracy. W koñcu odpowiadali na pytania kolegów i kole¿anek. By³y to bardzo
poruszaj¹ce momenty pokazuj¹ce po pierwsze uwa¿noœæ i g³êbok¹ wra¿liwoœæ
m³odych ludzi na otaczaj¹ca ich rzeczywistoœæ, ale równie¿ ogromne pok³ady
kreatywnoœci, które w nich drzemi¹.

Moje chwile

W tym samym czasie uczniowie m³odsi – czwartoklasiœci – mieli za zadanie przez
3 miesi¹ce przygl¹daæ siê swojemu ma³emu œwitu i rejestrowaæ momenty szczególnie
ich poruszaj¹ce – radosne, szczêœliwe, wyj¹tkowe, wzruszaj¹ce. Graficzn¹ pami¹tkê
po tych chwilach (zdjêcie, naklejka, zdjêcie, s³owo) mieli przyklejaæ na
przygotowanym wczeœniej i powieszonym w widocznym miejscu arkuszu
kolorowego brystolu. Powsta³y urocze plastyczne kola¿e, o których m³odzi twórcy
opowiadali z wypiekami na twarzy. Ka¿dy móg³ podzieliæ siê kawa³kiem swojego
¿ycia. By³y wycieczki rowerowe, spotkania z kolegami, urodziny, budyñ waniliowy,
biedronka i mnóstwo innych zwierz¹t, jesienne liœcie, kasztany – wszystko, co
powodowa³o uœmiech na twarzy.

Czym innym s¹ projekty zwi¹zane z lekturami, tematami omawianymi na
lekcjach. Czas pracy jest krótszy, na ogó³ nie przekracza miesi¹ca. Czêsto tematy
pojawiaj¹ siê spontanicznie, stanowi¹ naturalne rozwiniêcie, pog³êbienie
uczniowskich zainteresowañ.

Zachwyt codziennoœci¹ - fotografia

Po serii lekcji poœwiêconych odkrywaniu nieoczywistego piêkna w codziennych
przedmiotach i zdarzeniach (uczniowie czytali Bia³oszewskiego, Terakowsk¹,
Ko³akowskiego) pojawi³ siê pomys³, by rozejrzeæ siê wokó³ siebie i w fotografii
zamkn¹æ niezwyk³oœæ zwyk³ych rzeczy. Tematem jednego z takich zadañ sta³y siê
owoce. Uczniowie planowali kompozycjê, a zdjêcia czêsto uk³ada³y siê w serie.
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Makieta ksi¹¿kowego œwiata

Zadaniem uczniów by³o wybranie dowolnej lektury, ksi¹¿ki po prostu i odtworzenie
wykreowanego tam œwiata w formie makiety, dioramy. Uczniowie wybierali
najczêœciej swoj¹ ulubion¹ ksi¹¿kê i tworzyli zupe³nie unikatow¹ przestrzeñ. Czêsto
pojawia³y siê œwiaty lektur szkolnych – Narnia, Akademia pana Kleksa, kaplica,
w której odbywa³ siê obrzêd dziadów, las, gdzie Balladyna i Alina zbiera³y maliny,
zamek Horeszków i wiele, wiele innych. Ciekawsze jednak by³y œwiaty obrazuj¹ce
indywidualne fascynacje czytelnicze. By³ Hogwart, las Szalonego Kapelusznika,
schronisko dla zwierz¹t, australijska Góra Koœciuszki, a tak¿e wzgórza Monte Casino.

Prezentacja odby³a siê w formie wystawy konkursowej. Na ca³y tydzieñ jeden ze
szkolnych korytarzy zamieni³ siê w salê wystawow¹. Ka¿dy chêtny uczeñ otrzyma³ kartê
i móg³ zag³osowaæ na – jego zdaniem – najciekawsz¹ propozycjê. Nagrody otrzymali
wszyscy, bo celem by³a sama prezentacja jak najszerszemu gronu kolegów i kole¿anek.

Promowanie Polski za granic¹

Po lekcjach poœwiêconych zagadnieniom patriotycznym uczniowie mieli
przygotowaæ lapbooka zawieraj¹cego elementy, które mog¹ zostaæ wykorzystane do
promocji naszego piêknego kraju. Taki lapbook mo¿e zawieraæ w³aœciwie wszystko:
wykresy, definicje, opowiadania, zagadki, zdjêcia, opisy. Sprawdzaj¹ siê zawsze
elementy ruchome: obrotowe ko³a, otwierane skrytki, sk³adane elementy. Im wiêcej
opcji, tym ciekawiej.

Prace zosta³y zaprezentowane podczas odwiedzin uczniów z wymiany
miêdzynarodowej. Mieli oni szansê poznaæ uroki naszego kraju – wielkich Polaków,
stroje regionalne, charakterystyczne potrawy, ciekawe miejsca (Puszcza Bia³owieska,
krzywy las, skansen w Biskupinie…), roœlinnoœæ, zwierzêta, krajobrazy, symbole
narodowe, bohaterów historii. Ciekawy sposób pokazywania informacji sprawi³, ¿e
pozosta³y one w œwiadomoœci ogl¹daj¹cych na d³u¿ej.

Projekty edukacyjne to œwietny sposób na pog³êbianie wiedzy, ale z mojego punktu
widzenia na lekcjach jêzyka polskiego istotniejsze jest rozbudzanie artystyczne
uczniów, pobudzanie ich kreatywnoœci. To cel nadrzêdny. Metoda projektu
zdecydowanie to umo¿liwia. Tematy ciekawych prac czêsto powstaj¹ spontanicznie,
równie¿ uczniowie s¹ ich autorami.



17

RELAKS Z KSI¥¯K¥

Marzec – 2021

21 lutego obchodziliœmy Miêdzynarodowy
Dzieñ Jêzyka Ojczystego. W 2008 roku
Rada Jêzyka Polskiego ustanowi³a tytu³
„Ambasadora Polszczyzny” w przekonaniu,
¿e propagowanie dobrych wzorców jest
najskuteczniejszym œrodkiem
upowszechniania wœród Polaków
œwiadomoœci, ¿e nasz jêzyk ojczysty jest
istotn¹ wartoœci¹, któr¹ nale¿y kultywowaæ
i pielêgnowaæ. Wœród Laureatów znaleŸli
siê równie¿ pisarze, m.in. Olga Tokarczuk –
Wielki Ambasador Polszczyzny, Jacek
Dehnel (Honorowy Ambasador
Polszczyzny), Szczepan Twardoch,
Ma³gorzata Rejmer, Wies³aw Myœliwski,
Andrzej Stasiuk oraz Agnieszka Fr¹czek,
Beata Ko³odziej, Kazimierz Szymeczko,
Grzegorz Kasdepke – Ambasadorzy
Polszczyzny Literatury Dzieciêcej
i M³odzie¿owej. Wszystkim, którzy jeszcze
nie siêgnêli po teksty wy¿ej wymienionych,
polecam lekturê ich ksi¹¿ek.

Ksi¹¿ki przewodnicz¹cej i cz³onkini
prezydium Rady Jêzyka Polskiego,
Katarzyny Mosio³ek- K³osiñskiej, równie¿
warto znaæ.

 „Co w mowie piszczy?” – to publikacja
powsta³a na podstawie popularnej audycji
radiowej prowadzonej przez dr hab.
Katarzynê K³osiñsk¹ – jêzykoznawczyniê
pracuj¹c¹ w Instytucie Jêzyka Polskiego
Uniwersytetu Warszawskiego. Za
wspó³twórców „Co w mowie piszczy”
mog¹ siê uwa¿aæ s³uchacze radiowej Trójki,
którzy do autorki pisali w sprawach
jêzykowych. To poruszane przez nich
kwestie sta³y siê punktem wyjœcia do
rozwa¿añ o zawi³oœciach polszczyzny i jej
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najnowszych tendencjach (m.in. modnych wyrazach, jêzyku reklamy czy irytuj¹cej
manierze koñczenia zdania partyku³¹: tak?).

Co w mowie piszczy, Katarzyna Mosio³ek-K³osiñska, Wydawnictwo: Publicat

M³odszych czytelników, którzy chc¹ zg³êbiæ tajemnice naszego ojczystego jêzyka
zainteresuje inna pozycja tej Autorki „Dzieciêca Akademia. Na tropie s³ów”.

Treœæ podzielona zosta³a na rozdzia³y, w których autorka w zabawny i ciekawy
sposób objaœnia czytelnikom pochodzenie s³ów, których u¿ywaj¹ na co dzieñ.

Wed³ug hase³ wyjaœnia sk¹d wziê³y siê nazwy dni tygodnia, miesiêcy, pór roku,
œwi¹t... Od jakich s³ów pochodz¹ wyrazy: syn, córka? Dlaczego o krewnych ze
strony ojca mówimy „krewny po mieczu”? Co ma wspólnego s¹siad z siedzeniem?

Choæ to ksi¹¿ka dla dzieci, z pewnoœci¹ i doroœli znajd¹ tu wiele ciekawostek. Czy
wiedzieliœcie, ¿e s³owo kobieta przez wiele wieków by³o uwa¿ane za obraŸliwe?
A s³owo mê¿czyzna oznacza³o kiedyœ grupê osób p³ci mêskiej, a nie jednego
osobnika? Nie ka¿dy te¿ pewnie wie, ¿e s³owo ³azienka pochodzi od... ³a¿enia!
Gdzie i po co, przeczytacie sami.

Imiona, nazwiska, kolory, meble, pojazdy, miejsca... W ponad 20 zagadnieniach
Katarzyna K³osiñska w przystêpny i ciekawy sposób przekazuje m³odym
czytelnikom wiedzê, nie tylko o jêzyku ale równie¿ o naszej historii i dawnych
zwyczajach.

Krótkie i czêsto zabawne wyjaœnienia dope³niaj¹ ilustracje. Dziêki temu dobrze siê
to czyta i ogl¹da. Lektura tej ksi¹¿ki nie raz wprawi w zdumienie czytelników. Warto
j¹ wykorzystaæ w szkole lub w œwietlicy. Œwietnie nadaje siê do rodzinnego czytania.
Po lekturze mo¿ecie sprawdziæ swoj¹ wiedzê odpowiadaj¹c na 10 pytañ zawartych
na koñcu ksi¹¿ki lub wymyœliæ w³asne.

Na tropie s³ów, Katarzyna K³osiñska, ilustracje: Ilona Brydak, Wydawnictwo
Centrum Edukacji Dzieciêcej, seria: Dzieciêca Akademia

Poleca
Monika Wilczyñska

SzczecinCzyta.pl



19

Od 7 grudnia 2020 do 14 lutego 2021 roku szczeciñski oddzia³ Zwi¹zku Literatów
Polskich, we wspó³pracy z Ksi¹¿nic¹ Pomorsk¹ im. Stanis³awa Staszica w Szczecinie
zorganizowa³ wystawê „70 lat Oddzia³u Zwi¹zku Literatów Polskich w Szczecinie
w stulecie Zwi¹zku Literatów Polskich w Polsce”.

Z wystaw¹ zapoznaæ siê mo¿na by³o w Sali pod Piramid¹ w Ksi¹¿nicy Pomorskiej.
Jej celem by³o ukazanie dzia³alnoœci szczeciñskiego oddzia³u ZLP na przestrzeni
siedemdziesiêciu lat.

Dokumenty dotycz¹ce aktywnoœci oddzia³u, od momentu powstania do obecnych
czasów, udostêpni³a Ksi¹¿nica Pomorska. Przypominaj¹ sylwetki literatów, którzy
w 1950 roku go utworzyli, kreatywnie w nim dzia³ali, zdobywali laury. Wœród nich
liczn¹ i wa¿n¹ grupê stanowili twórcy literatury marynistycznej, legendarne postaci
¿ycia literackiego powojennego Szczecina, jak Jan Papuga czy Franciszek Gil.
Osobne miejsca poœwiêcono równie¿ takim twórcom jak Katarzyna Suchodolska,
Nina Rydzewska, Maria Boniecka, Ryszard Liskowacki, Zbigniew Brzozowski,
Eliasz Rajzman. W gablotach wyeksponowano czêœæ ich dorobku wraz z nagrodami
i odznaczeniami. Mo¿na by³o tak¿e zaznajomiæ siê z ksi¹¿kami Józefa Bursewicza,
Ireneusza Gwidona Kamiñskiego, Adolfa Momota czy nestora szczeciñskiego
Oddzia³u ZLP – Janusza Krzymiñskiego.

Zgromadzono interesuj¹ce materia³y, w sk³ad których wesz³y protoko³y
zwi¹zkowych zebrañ, sprawozdania, Szczeciñski Kalendarz Literacki, pisma
kierowane do dzia³aj¹cego przy Oddziale ZLP  Ko³a M³odych przez kolegów
z Krakowa, cz³onków  redakcji czasopism, czy zwyczajnych m³odych ludzi,
prosz¹cych o pomoc w rozwijaniu pisarskich talentów. Udostêpniono tak¿e Ksiêgê
Pami¹tkow¹ zawieraj¹c¹ wpisy pisarzy odwiedzaj¹cych Szczecin do 1984 roku.

Z tych Ÿróde³ wy³ania siê nie tylko obraz ludzi, skupionych w obrêbie pewnej
grupy realizuj¹cej artystyczne zadania; oddaj¹ one klimat minionych czasów,
z pewnoœci¹ nie³atwych, lecz niepozbawionych uroku, budz¹c nostalgiê za tym, co
bezpowrotnie minê³o.

Jedna z wystawowych gablot wype³niona zosta³a pami¹tkowymi odznakami
i licznymi nagrodami przyznanymi szczeciñskiemu Oddzia³owi ZLP w latach
siedemdziesi¹tych i osiemdziesi¹tych, na 25- i 35-lecie dzia³alnoœci, a tak¿e
wspó³czeœnie, ju¿ w XXI wieku. Szczególn¹ dum¹ napawa z³ota Odznaka
Honorowa Gryfa Zachodniopomorskiego (Szczecin 2015), a tak¿e Nagroda im.
Jaros³awa Iwaszkiewicza za upowszechnianie literatury wspó³czesnej (Warszawa
2017).

Piêkny jubileuszowy medal autorstwa Zbigniewa Jahnza wykonany przez Jacka
Preisa, jak równie¿ rocznik „Pryzmat Literacki”, który powsta³ z inicjatywy prezesa
oddzia³u szczeciñskiego Leszka Dembka – by³y jak most prowadz¹cy do bogato

Wystawa jubileuszowa
w Ksi¹¿nicy Pomorskiej w Szczecinie 2020/2021

Na falach historii
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udokumentowanej najnowszej historii szczeciñskiego oddzia³u. Jednym z jego przêse³
by³ wykaz nazwisk i zdjêæ prezesów szczeciñskiego oddzia³u ZLP pocz¹wszy od
Jerzego Andrzejewskiego. Poszczególne dziedziny aktywnoœci Zwi¹zku od 2000
roku zosta³y zaprezentowane w dwóch rzêdach tablic, z doskonale dobranymi
fotografiami wed³ug wizji Prezesa ZLP Oddzia³u Szczecin Leszka Dembka
z twórczym udzia³em Ró¿y Czerniawskiej-Karcz, prezes w kadencji 2011 -2015,
Danuty Sepuco oraz  ze wsparciem   w postaci konsultacji z Krystyn¹ Rodzewicz
aktualnie pe³ni¹c¹ funkcjê wiceprezes szczeciñskiego ZLP.

Szczególnie du¿o uwagi poœwiêcono odbywaj¹cej siê cyklicznie od 2016 roku
Zachodniopomorskiej Wioœnie Poezji. Mo¿na by³o obejrzeæ liczne zdjêcia
z wydarzeñ artystycznych  inauguracyjnych, jak równie¿ ró¿norodnych inicjatyw,
s³u¿¹cych promowaniu wspó³czesnej poezji podejmowanych w ró¿nych
miejscach Pomorza Zachodniego, takich jak: Resko, Œwinoujœcie, Choszczno,
Police. Ekspozycja ukaza³a wiele nowatorskich pomys³ów zrealizowanych
w ramach Szczeciñskiej Wiosny Poezji przez ZLP  Oddzia³ w Szczecinie
i wspó³dzia³aj¹ce z nim Regionalne Stowarzyszenie Literacko-Artystyczne
w Policach, Nieformalna Grupa Literacka „IUVENIS ARS”, Grupa Literacko-
Artystyczna „HORYZONT”. Najwa¿niejsze z nich, to: Ogólnopolski Konkurs
Poetycki im. Józefa Bursewicza „O Z³ot¹ Metaforê”, Ogólnopolski Turniej
Jednego Wiersza, Wodowanie Statków Poezji, Prezentacje Literackie Impresji
Filmowych (w formie pokazu w szczeciñskim kinie „Pionier”, w Inkubatorze
Kultury), slamy poetyckie, Mistyczny Performance „Si³a Ognia”, wreszcie fina³
Szczeciñskiej i Zachodniopomorskiej Wiosny Poezji z unikaln¹ wystaw¹ wierszy
i plenerowym spotkaniem artystycznym w Ogrodzie Ró¿anym, jednocz¹cym
artystów z ró¿nych dziedzin we wspó³tworzeniu i kontemplowaniu Sztuki
i Piêkna.

Poprzez wystawê upamiêtniono twórców te¿ wspó³czesnej marynistycznej prozy
i poezji m.in.: Eugeniusza Daszkowskiego, Józefa Gaw³owicza, W³odzimierza
Grycnera, Bogus³awa Janiczaka, a tak¿e zmar³ych w 2018 roku Jerzego Jasiñskiego
i Wojciecha Benona Jasiñskiego. Przedstawiono te¿ fotograficzne „œlady”
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sympozjów, promocji, spotkañ autorskich, jakie mia³y miejsce pod auspicjami ZLP
Oddzia³ Szczecin w Ksi¹¿nicy Pomorskiej w latach 2010–2020.

Pojawi³ siê te¿ silny akcent w postaci eksperymentu poetyckiego „Sztuczna
inteligencja a poezja” zainicjowanego i realizowanego sukcesywnie przez Leszka
Dembka we wspó³pracy z grup¹ poetów z oddzia³u oraz przedstawicieli innych
œrodowisk literackich w Polsce.

Trzonem dzia³alnoœci Zwi¹zku Literatów Polskich jest wspieranie inicjatyw
wydawniczych zwi¹zanych z nim pisarzy. W Ksi¹¿nicy mo¿na by³o obejrzeæ
wybrane egzemplarze z piêtnastu tysiêcy ksi¹¿ek wydanych w latach 2012–2020
w serii:akcent, powsta³ej dziêki pozyskaniu przez szczeciñski oddzia³ ZLP
dofinansowania Miasta Szczecin; z podzia³em na poezjê, prozê poetyck¹ i prozê.
Kolejna galeria ukaza³a niektóre z kilkudziesiêciu pozycji ksi¹¿kowych wydanych
przez szczeciñski oddzia³ poza seri¹:akcent, w tym dofinansowanych przez Miasto
Szczecin, Urz¹d Marsza³ka Województwa Zachodniopomorskiego, P¯M, Fundacjê
Pro Publico Mare, Regionalne Stowarzyszenie Literacko-Artystyczne w Policach.
Oprócz poezji i prozy projektem tym objête zosta³y antologie wydane w latach 2014–
2017, z najnowsz¹ „Przep³ywaj¹cy Œwiat S³owa”.

Na wystawie nie mog³o zabrakn¹æ fotografii z przeprowadzonych w latach 2010–
2020 przez Ró¿ê Czerniawsk¹-Karcz w Szczeciñskim Pa³acu M³odzie¿y cyklicznych
spotkañ „W PA£ACU literacko” bêd¹cych owocem wspó³pracy ZLP Oddzia³
Szczecin z t¹ instytucj¹.

Przypomniano równie¿ odbywaj¹cy siê w latach 2010–2014 Konkurs Poetycki
„O wers Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej”, a tak¿e inne przejawy kreatywnoœci
artystycznej, które szczeciñski oddzia³ ZLP obj¹³ swym patronatem.

Bogatym dope³nieniem by³y barwne plakaty autorstwa Zbigniewa Jahnza
i Adrianny Rauhut zapowiadaj¹ce eksponowane wydarzenia, a tak¿e obrazy malarzy
z Zachodniopomorskiego Stowarzyszenia Twórców Kultury inspirowane wierszami
szczeciñskich poetów.

Jubileuszowa wystawa ukazuj¹ca przekrój dzia³añ szczeciñskiego oddzia³u Zwi¹zku
Literatów Polskich sama przesz³a ju¿ do historii. Udokumentowane przedsiêwziêcia,
sk³adaj¹ siê na obraz dynamicznie, wszechstronnie  i kulturotwórczo funkcjonuj¹cego
Zwi¹zku. Nale¿y powiedzieæ, ¿e szczeciñski oddzia³ ZLP godnie wpisuje siê
w stulecie Zwi¹zku Literatów Polskich, przypadaj¹ce na ten sam 2020 rok.

Ma³gorzata Hrycaj
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Nauczyciel z pasj¹Nauczyciel z pasj¹ – Zenon Urbanowicz

Zenon Urbanowicz ma najd³u¿szy sta¿ w Pa³acu M³odzie¿y – 24 lata.
Prowadz¹c Pracowniê Modelarstwa Okrêtowego wykszta³ci³ w tym czasie
rzeszê zdolnej m³odzie¿y. Do czasu reaktywowania pracowni zapomniano jak
ogromne znaczenie w kszta³ceniu nowego pokolenia maj¹ zajêcia techniczne.
We wrzeœniu 2010 r. stanê³o przed Zenonem Urbanowiczem wielkie wyzwanie
– stworzenie (reaktywowanie) nowej pracowni od podstaw i zachêcenie
m³odego (komputerowego) pokolenia do twórczych, manualnych, zajêæ.

Zenon Urbanowicz jest pasjonatem. Swoj¹ ogromn¹ pasj¹ do modelarstwa
„zara¿a” coraz wiêcej  m³odych ludzi. Uczy ich sposobu pos³ugiwania siê
m³otkiem, d³utem i innymi, mniej lub wiêcej skomplikowanymi, rêcznymi
narzêdziami i maszynami do obróbki ró¿nych tworzyw. Uczy dzieci i m³odzie¿
precyzji, cierpliwoœci i wspó³pracy w zespole. Wykonane przez uczestników
zajêæ modele prezentowane s¹ na pokazach, zawodach i wystawach. Do jego

Modelarz
z charyzm¹

urodzi³ siê przed II wojn¹ œwiatow¹
w Wilnie. Absolwent Studium
Nauczycielskiego wydzia³u rysunku i prac
rêcznych w Olsztynie oraz Wydzia³u
Rybactwa Morskiego AR w Szczecinie. Jest
nestorem szczeciñskich nauczycieli, którego
historia pracy zawodowej zwi¹zana jest
najd³u¿ej z Pa³acem M³odzie¿y
w Szczecinie – 5 maja 1961 zosta³
kierownikiem pracowni szkutniczej
przekszta³conej póŸniej w pracownie
modelarstwa, okresowo zlikwidowanej,
a nastêpnie reaktywowanej na nowo.
W pa³acu pe³ni³ te¿ funkcjê kierownika
dzia³u kultury fizycznej i turystyki.
Pracowa³ przy modernizacji i rozbudowie
Oœrodka Morskiego. Od 1973 r. jest sêdzi¹
zawodów modelarstwa okrêtowego.

Choæ na emeryturê przeszed³ w 1987 roku,
jest wci¹¿ aktywny zawodowo. W 2005 roku
wraz z grup¹ pasjonatów reaktywowa³
pracowniê modelarstwa.

Jest laureatem licznych nagród Dyrektora
PM-PCE, Prezydenta Miasta Szczecin,
Zachodniopomorskiego Kuratorium Oœwiaty
i Ministerstwa Edukacji Narodowej.



23

osi¹gniêæ dydaktycznych nale¿y:
zorganizowanie i prowadzenie
miêdzynarodowych warsztatów
modelarskich Szczecin–Ryga
pod nazw¹ „Modelujê kolorowy
œwiat” oraz na VI
Miêdzynarodowym „ZjeŸdzie
Du¿ych Rodzin”;
zorganizowanie XI edycji
zawodów – pokazów modeli
p³ywaj¹cych sterowanych
radiem z okazji Dnia Dziecka.
Zorganizowa³ równie¿ XI edycjê
zawodów jesiennych.

Pan Zenon korzysta w pracy
dydaktycznej równie¿ z nowych
technologii – wprowadzi³ do
zajêæ modelarskich nowe
technologie (druk wyposa¿enia
statków – drukarki 3D, ciêcie
sklejki laserem). S¹ to
nowoczesne techniki, które z
rozmachem zdobywaj¹
tradycyjne modelarstwo. Jak siê
okazuje mo¿na nad¹¿aæ za
technik¹ i to z sukcesem.
Trzeba tylko chcieæ!

Fotoreporta¿ str. 2
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Do koñca marca zosta³ przed³u¿ony nabór na oficerów ³¹cznikowych.
Szukamy osób, które nie boj¹ siê wyzwañ i chc¹ staæ siê czêœci¹ zespo³u
organizuj¹cego fina³ regat the Tall Ships Races 2021.

Oficer ³¹cznikowy jest osob¹, bez której przeprowadzenie tak du¿ego wydarzenia
jak fina³ regat the Tall Ships Races by³oby niemal niemo¿liwe. To pierwsza osoba,
któr¹ spotyka za³oga po zacumowaniu i która sprawuje opiekê nad naszymi goœæmi
przez czas ich pobytu w Szczecinie. Wolontariusze, towarzysz¹c za³odze, nadzoruj¹
m.in. logistyczn¹ obs³ugê pobytu, na bie¿¹co dostarczaj¹ informacje dotycz¹ce
programu wydarzenia, koordynuj¹ terminy zleconych przez kapitana dostaw oraz
umiejêtnie i szybko reaguj¹ na sytuacje, których nikt wczeœniej nie przewidzia³.
Wszystko po to, by ¿eglarze czuli siê w naszym mieœcie dobrze, mi³o nas wspominali
i chcieli do nas wracaæ.

Oficerem ³¹cznikowym mog¹ zostaæ osoby, które maj¹ ukoñczone 20 lat, lubi¹
pomagaæ, znaj¹ jêzyki obce, s¹ otwarci na nowe wyzwania, lubi¹ pracê w zespole, s¹
odpowiedzialne i kreatywne. Ka¿dy kto widzia³by siê w takiej roli mo¿e wys³aæ
formularz zg³oszeniowy do Centrum ̄ eglarskiego, które odpowiada za
przygotowanie do tej roli.

Z kolei do 7 kwietnia czekamy na zg³oszenia osób chêtnych do udzia³u
w samych regatach. Poszukujemy 132 cz³onków Reprezentacji Szczecina
w regatach the Tall Ships Races 2021. W regatach w barwach Szczecina
wystartuj¹: ¿aglowiec Pogoria oraz jacht Dar Szczecina. Reprezentacja rozpocznie
regaty w K³ajpedzie, nastêpnie odwiedzi Turku, Tallinn, Mariehamn i zakoñczy
w Szczecinie. ̄ eglarze zanim zmierz¹ siê z ¿ywio³em przejd¹ szereg szkoleñ
i warsztatów. Bêd¹ æwiczyæ pracê w zespole, poznaj¹ zasady panuj¹ce na pok³adzie.
Za³oga zapozna siê ze sprzêtem asekuracyjnym i zasadami pierwszej pomocy. Nie
zabraknie zadañ artystycznych, które pomog¹ w barwny sposób promowaæ Szczecin
i zachêcaæ do odwiedzenia naszego miasta.

Kogo szukamy? Osób z Polski, najlepiej ze Szczecina, potrafi¹cych p³ywaæ wp³aw,
otwartych na œwiat, nieboj¹cych siê nowych przygód, kreatywnych, potrafi¹cych
pracowaæ w zespole, znaj¹cych jêzyki obce, kreatywnych i maj¹cych ukoñczone 15
lat. Ka¿dy, kto pozytywnie przejdzie proces rekrutacji trafi pod skrzyd³a
szkoleniowców, którzy odpowiednio przygotuj¹ i wyszkol¹ przysz³ych adeptów.

Szczegó³y dotycz¹ce rekrutacji znajdziemy na stronie www.tallships.szczecin.eu

Czekamy na za³ogantów i przed³u¿amy
nabór na oficerów ³¹cznikowych!

Szczeciñski Program Edukacji Wodnej
i ¯eglarskiej „Morze przygody

– z wiatrem w ¿aglach”
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Kurs na stopieñ „Nauczyciel ¯eglowania” Polskiego Zwi¹zku
¯eglarskiego

Zapraszamy cz³onków klubów zrzeszonych w ZOZ¯ na kurs zakoñczony
egzaminem na stopieñ Nauczyciel ̄ eglowania PZ¯. Kurs organizowany przez
ZOZ¯ odbêdzie siê w systemie weekendowym w dniach od 27 lutego do 20 marca
2021 na terenie Centrum ̄ eglarskiego w Szczecinie – wspó³organizatora szkolenia.
Warunkiem uzyskania stopnia Nauczyciel ̄ eglowania (odpowiednika dawnego
M³odszego Instruktora ̄ eglarstwa) jest:

• ukoñczenie 18 roku ¿ycia,
• posiadanie co najmniej wykszta³cenia œredniego,
• posiadanie stopnia ¿eglarza jachtowego lub wy¿szego stopnia ¿eglarskiego,
• zdanie z wynikiem pozytywnym sprawdzian dopuszczaj¹cy z wiedzy teoretycznej

i umiejêtnoœci manewrowania jachtem pod ¿aglami i na silniku w zakresie
odpowiadaj¹cym egzaminowi na patent ¿eglarza jachtowego przed komisj¹
egzaminacyjn¹ PZ¯,

• posiadanie umiejêtnoœæ p³ywania potwierdzonej odpowiednim dokumentem albo
oœwiadczeniem w³asnym

Cena kursu 700 z³ (plus egzamin PZ¯ 320 z³)
Je¿eli planujesz zaj¹æ siê szkoleniem ¿eglarskim – ten kurs jest w³aœnie dla

Ciebie!
Zg³oszenia w formie elektronicznej prosimy zg³aszaæ na adres biuro@zozz.org  do

dnia 21 lutego 2021 r. Pytania telefoniczne lub mailowe kierowaæ nale¿y do
Przewodnicz¹cego Komisji ds. Szkoleñ i Edukacji Morskiej Wojciecha Kaczora –
wkaczor@zozz.org  tel.  602 337 429.

           Z ¿eglarskimi pozdrowieniami
Marcin Raubo Prezes ZOZ¯

Zapraszamy
do zapisów
na kurs
na stopieñ
„Nauczyciel
¯eglowania”
PZ¯
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Na ca³y zimowy postój przycumowa³ na £asztowi STS
„Kapitan Borchardt”, a „zimowy œniegu tren…” pokry³
szczelnie opustosza³e nabrze¿a, wystawione na l¹d jachty,
ca³y Skwer Kapitanów, ze œni¹cymi o dalekich rejsach
kotwicami, i drzemi¹ce nieopodal „dŸwigozaury”. Brak
przechodniów, tylko samotny szczeciñski „Gryfuœ” dzielnie
trzyma marynarsk¹ wachtê trapow¹. Nasz Szczecin, nawet
zasypany œniegiem, tutaj nadal pozostaje morski i ¿eglarski,
mo¿e w tym œniegowym wystroju nawet bardziej
romantyczny? Warto jednak wybraæ siê tam na spacer, zima
chyba siê koñczy…

Tekst i zdjêcia: Wies³aw Seidler

Zasypany

œniegiem,

zimowy…

…ale nadal

¿eglarski

i morski
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Fioletowe ³any

te¿ w Szczecinie,

po nich czas na magnolie…

Krokusy – nie tylko
w Tatrach czy Alpach

Fot. Wies³aw Seidler
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