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Uczeñ twórca
Kiedy ju¿ uczeñ oswoi siê ze œwiatem poezji, przekroczy drzwi do krainy

metafory i przestanie siê baæ tego, co za nimi zastanie, poczuje siê tam jak
u siebie i rozpocznie wielk¹ przygodê. Ogromny wp³yw na m³odych ma to,
co czytaj¹. Tu rola dobrego nauczyciela przewodnika jest nieoceniona. Jego
zadaniem jest podsuwanie wartoœciowych utworów o ró¿nym stopniu
skomplikowania, by zachêciæ i rozwin¹æ zarówno intelektualnie, jak
i emocjonalnie. Wa¿na jest te¿ rozmowa, dzielenie siê spostrze¿eniami.
W pamiêci do dziœ mam tak¹ scenê, gdy po którymœ z konkursów wraca³am
z uczestnikami do szko³y samochodem jednego z rodziców i czytaliœmy
wspólnie Herberta. Dzieliliœmy siê sposobem rozumienia, kluczami odczytañ,
przemyœleniami. Nigdy na ¿adnej lekcji nie by³am z uczniami w poezji g³êbiej
ni¿ wtedy w tym samochodzie…

Jedni zanurz¹ siê tylko trochê, bêd¹ p³ywaæ po powierzchni. I to te¿ jest
dobre… Inni zapragn¹ staæ siê czêœci¹ tego œwiata, jego wspó³twórcami. To
z kolei jest magiczne, metafizyczne.

Zaczynaj¹ siê próby. Du¿o czasu potrzeba i nie lada odwagi, by podzieliæ
siê swoim widzeniem œwiata, swoj¹ perspektyw¹. Pocz¹tki to najczêœciej
badanie gruntu. Nikt nie chce obna¿aæ siê duchowo tak od razu.

Przynosz¹ pierwsze wiersze. O kwiatkach w ogródku, weso³ym kocie czy
nawet kie³basie. Czasem wystarczy jedno zgrabne s³ówko, subtelne
porównanie, czy zal¹¿ek metafory, by intuicja podpowiedzia³a, ¿e to tylko
powierzchnia, ¿e jest potencja³ i warto przyjrzeæ siê uwa¿niej. Ale delikatnie,
¿eby nie sp³oszyæ, nie nadwerê¿yæ zaufania, którym niew¹tpliwie m³odzi
twórcy w tej sytuacji obdarzaj¹. Najczêœciej s³yszê: „mam tego wiêcej”
i widzê wyczekiwanie w oczach. Oczywiœcie, ¿e chcê wiêcej. Zawsze. Jestem
ogromnie ciekawa dalszego ci¹gu, bo najczêœciej bywa on zapowiedzi¹
czegoœ naprawdê interesuj¹cego i wartoœciowego. Czekam zawsze z dr¿eniem
serca. Martwiê siê, co powiedzieæ, jeœli wiersze bêd¹ infantylne, pe³ne
egzaltacji i sztucznoœci. Zawsze mówiê prawdê. Delikatnie, z trosk¹, nie
zniechêcaj¹c - ¿e dobry pocz¹tek, trafny fragment, ¿e trzeba æwiczyæ, ¿e
wartoœciowe, bo wyra¿a emocje, pochodzi z wnêtrza. Sama równie¿ wola³aby
us³yszeæ, ¿e mój wiersz jest nie doœæ, „bez znamion artyzmu”, jak lubi¹
mówiæ niektórzy znawcy. S¹ tacy, których szczeroœæ hamuje, zniechêca. Inni
siê nie zra¿aj¹, pisz¹ dalej, æwicz¹ warsztat, nabieraj¹ doœwiadczenia.
Dodatkowo chc¹ siê sprawdzaæ w ró¿nych konkursach poetyckich i…
zdobywaj¹ nagrody. To uskrzydla, napêdza do dalszego wyra¿ania siebie
w poetyckiej formie.

Od czasu do czasu zdarza siê trafiæ na prawdziwy diament. Wra¿liwoœæ
i postrzeganie œwiata tak subtelne, ¿e przelane w materiê wiersza, zamkniête w jego
s³owach, zapieraj¹ dech i zatrzymuj¹ na chwilê w pêdzie œwiata. Zmuszaj¹, by siê
rozejrzeæ, ale i te¿ zajrzeæ w g³¹b siebie. Kilka zaledwie razy prze¿y³am olœnienie
tego rodzaju. Za ka¿dym razem nie dowierzam i poszukujê potwierdzenia moich
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spostrze¿eñ u osób niezaanga¿owanych emocjonalnie. Ja anga¿ujê siê zawsze mocno,
czasem za mocno… Intuicja nie zawiod³a mnie jeszcze nigdy. Dwójki uczniów –
twórców, zas³uguj¹cych na to miano bezdyskusyjnie, nie zapomnê nigdy. Zostan¹ ze
mn¹ na zawsze – w moich wierszach, w emocjach, ale przede wszystkim poprzez
teksty – niezwyk³e, poruszaj¹ce.

W jednym ze szczeciñskich gimnazjów wiele lat temu mia³am przyjemnoœæ uczyæ
Haniê. Przysz³a do mnie pewnego dnia – po doœæ krótkiej znajomoœci – z gotowym
tomem poezji. Teksty by³y ró¿ne, wiêkszoœæ naprawdê bardzo dobrych, tak
dojrza³ych, ¿e a¿ wywo³ywa³y dreszcze. Cudownie redakcyjnie opanowa³a ten
twórczy œwiat, chaos w³asnego wnêtrza. U³o¿y³a wiersze w doskona³¹, spójn¹
ca³oœæ. Opowiedzia³a nimi swoja historiê. Zdawaæ by siê mog³o, ¿e sprawa
zamkniêta. Nic bardziej mylnego. D³ugi czas rozmawia³yœmy o tych wierszach.
By³a otwarta na sugestie, uwagi, w¹tpliwoœci. Jej determinacja i pracowitoœæ by³y
imponuj¹ce. Miesi¹cami dobiera³a grafikê – w³asne rysunki i zdjêcia, których robi³a
tysi¹ce.

Wreszcie sama znalaz³a wydawcê. Mi³o by³o byæ œwiadkiem i odrobinê
wspó³uczestnikiem tego procesu. Przeciera³am oczy ze zdumienia.  Powsta³ bardzo
dobry tomik wierszy, a Hania sta³a siê dla mnie na zawsze symbolem spe³niania
marzeñ i takiej twórczej œwiadomoœci siebie. Udowadnia³a, ¿e nie ma rzeczy
niemo¿liwych, a poczucie w³asnej wartoœci to coœ, co pomaga w realizacji najbardziej
œmia³ych planów i za³o¿eñ.

W szkole œredniej na dobre rozgoœci³a siê w œwiecie poezji. Bra³a udzia³ w wielu
konkursach poetyckich, zdobywa³a nagrody. Z³o¿y³a kolejny tomik. Mimo wielu
obowi¹zków na wymagaj¹cych studiach prawniczych, na które siê uda³a, do dziœ
wydarzenia, które j¹ poruszaj¹ zamienia w poetyckie miniaturki, metaforami nadaj¹c
im nieœmiertelny charakter.

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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Bojê siê rozczarowania, tego bym nie znios³a.
Akceptujê zmiany, zw³aszcza kiedy ich nie rozumiem.
Mimo wszystko
Biegnê
¯ycie bior¹c w ramiona.

We wroc³awskiej podstawówce, w której teraz pracujê, jakiœ czas temu spotka³am
Kubê. Jego wiersze od pocz¹tku by³y wielkim zaskoczeniem. Bardzo mnie ujê³y.
Szybko poczu³am je jak swoje w³asne… On sam nie wierzy³ w ich jakoœæ i wydawa³
siê byæ bardzo zaskoczony, kiedy mówi³am, ¿e s¹ naprawdê dobre. Mam wra¿enie,
¿e to niedowierzanie pozosta³o do dziœ.

Wiersze operowa³y bardzo dojrza³¹, wielopoziomow¹ metafor¹, z gracj¹
balansowa³y na granicy niedos³ownoœci i otwiera³y nieskoñczenie g³êbokie
przestrzenie znaczeñ. A wszystko jakby od niechcenia, bez planu, za³o¿eñ. Samo
czyste odczuwanie. Ka¿dy kolejny miesi¹c przynosi³ lepsze, dojrzalsze,
odwa¿niejsze, bardziej zastanawiaj¹ce teksty. I postawa autora, jak¿e odmienna od
znanej mi pewnoœci i determinacji Hani.

Uzna³am, ¿e poezja Kuby musi nabraæ materialnych kszta³tów. Nie wybaczy³abym
sobie, gdyby zniknê³a gdzieœ w czeluœciach maili i dysków komputerów.
W tajemnicy z³o¿y³am arkusz poetycki i z pomoc¹ szczeciñskich przyjació³ wyda³am
w ma³ym nak³adzie. Zaskoczenie Kuby by³o du¿e, ale moja radoœæ
nieporównywalnie wiêksza. Do dziœ czekam na ka¿dy jeden jego tajemniczy, pe³en
wieloznacznoœci wiersz, który otwiera nieznane przestrzenie.

Bolisz mnie

Na smutek zak³adam kaptur
Lecz ch³ód i tak mnie przeszyje
Zasnê jutro pod wod¹
Nie szukaj mnie nie wyci¹gaj
Woda pokryje mi twarz
Bezw³adny w myœlach
I sztywny w ruchu
Odpocznê od tego czarnego powietrza

Nadchodz¹ czarne dni i bia³e noce
Przeczekam je le¿¹c na chmurze myœli
Kolejna bajka siê skoñczy
S³owa rzucone na wiatr od¿yj¹ w g³owach
W lustrze wspomnieñ zobaczê twe w³osy
Poczuje twój zapach

Ga³¹Ÿ spad³a z drzewa
To wszystko
Szerokiej drogi
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Poezja o samej sobie

Jest muz¹ brzmieniem wspania³ym
Garstk¹ chmurki œci¹gniêt¹ na ziemiê
A gdy j¹ chwycisz by obejrzeæ
Kruszeje
Niknie
Lekka jak piórko
A w twardych umys³ach kwitn¹ca
Góry przenosi
Tajemnic¹ b³êdem powinnoœci¹
Aktem cz³owieczeñstwa w erze maszyn
Jak ¿ycie
Choæ powszechna i zbadana
Nierozwi¹zana
Przyjacielem serdecznym
¯ywio³owym kochankiem

Mo¿emy b³¹dziæ
Szukaj¹c liryki proz¹ ¿ycia

Osobn¹ grupê stanowi¹ uczniowie posiadaj¹cy niebywa³¹ zdolnoœæ
metaforycznego, bardzo g³êbokiego formu³owania w³asnych myœli. Ich równie¿
postrzegam jako twórców. Czêsto zapisujê sobie te m¹dre stwierdzenia i zdarza mi
siê wykorzystywaæ je we w³asnej twórczoœci – budowaæ wokó³ nich tekst, rozwin¹æ
rzucon¹ myœl, brzmi¹ dla mnie jak gotowy, skoñczony aforyzm.

• Imiê determinuje los cz³owieka.
• O wartoœci cz³owieka œwiadczy to, w jaki sposób myœli.
• Nie chcê musieæ…
• A pani pisze wiersze, czy tylko te poezje?
• Dzieñ po dniu sypie siê czas.

Uczeñ – twórca to ktoœ, na kogo bardzo czeka siê w szkole, na którego ja bardzo czekam,
bo moim zdaniem stanowi esencjê. Jest tym, co najistotniejsze w pracy nauczyciela, któr¹
nieustannie postrzegam jako bycie przewodnikiem, pomocnikiem, otwartym szczerym
rozmówc¹. Wszelkiego rodzaju obowi¹zki typu realizacja podstawy programowej, w³aœciwe
przygotowanie do osi¹gania wysokich wyników podczas egzaminów bardzo przeszkadzaj¹
w swobodnym poznawaniu literatury i poezji. Zawsze znajd¹ siê jednak tacy, którzy przebij¹
siê przez beton obowi¹zków i zaczerpn¹ ca³ymi garœciami w cudownym œwiecie poezji.
Wierzê, ¿e kto raz tam zagoœci, bêdzie chcia³ wracaæ zawsze. I spotkam jeszcze wielu
podobnie wra¿liwych, o których z czasem przestajê myœleæ jak o uczniach.



8

W Polsce XXI wieku funkcjonuje w przekonaniu ludzkim wizja teatru jako noœnika
g³êbokich treœci i wysokiej kultury zrozumianej i dostêpnej tylko dla wybranych. Niestety
taka rola teatru powoduje, i¿ jest on omijany lub bagatelizowany jako instytucja mog¹ca
mieæ szerokie zastosowanie w procesie wychowania oraz terapii. Dziœ w dobie YouTube
oraz mediów spo³ecznoœciowych  coraz czêœciej odbiorca szerokorozumianej kultury
coraz czêœciej staje siê równie¿ jej twórc¹ lub przynajmniej chce nim byæ.

Teatr czy terapia

Teatr jako noœnik informacji oraz Ÿród³o rozrywki  znany by³ od wieków. Dziœ z ca³¹
pewnoœci¹ stwierdziæ mo¿emy, i¿ pe³ni on dodatkow¹ funkcjê w procesie socjalizacji
i nakierowanego (œwiadomego) oddzia³ywania terapeutycznego. Bior¹c pod uwagê
wydŸwiêk, formê oraz istotê, jest on swoist¹ terapi¹ dla ka¿dej osoby zaanga¿owanej
w pracê teatru.  Coraz czêœciej forma spektaklu rozumianego jako aktor i widz nie jest
do koñca adekwatna., gdy¿ granica miêdzy twórc¹ kultury, aktorem i widzem zaciera
siê. Szerokorozumiane uczestniczenie w sspektaklu umo¿liwia odczucie ca³ej gamy
emocji, ekspresji  zaznajomienie siê z dana problematyk¹ oraz identyfikacja
z bohaterami lub metodami rozwi¹zywania problemów. Mamy wiêc do czynienia
z nabywaniem konkretnych umiejêtnoœci interpersonalnych przez odbiorców i twórców
sztuki,, które powi¹zane jest z zaanga¿owaniem w  teatr oraz zdobycie uznania
p³yn¹cego z zaprezentowania siê przed publicznoœci¹. Nie do przeceniania wydaje siê
równie¿ kwestia zwi¹zana z kszta³towaniem estetyzmu i wra¿liwoœci zarówno u widza,
twórcy, jak i aktora. Tak rozumiany teatr staje siê powa¿nym narzêdziem w pracy
wychowawczej i opiekuñczej z jednoczesnym unikniêciem „³atki” terapii i zwi¹zanego
z ni¹ stygmatu odzia³ywañ nakierowanych na zmianê drugiej osoby i tym samym jej
mimowolnego lub œwiadomego oporu.

Wspó³czesna teatroterapia opiera siê na sformu³owaniu pe³nego spektaklu
i wystawieniu go przed szersz¹ lub wê¿sz¹ publicznoœci¹. Niemniej nie jest to jedyne
wybiórcze zastosowanie tego rodzaju sztuki w przestrzeni terapeutycznej. Jeœli
uczestników lub twórców grupy teatralnej (ko³a teatralnego) przera¿a wizja podjêcia
ca³oœciowych starañ i dzia³añ nakierowanych na wystawienie sztuki istnieje
mo¿liwoœæ ograniczenia siê do zajêæ z psychodramy, która bêdzie pe³niæ podobn¹
rolê jedynie przed sama grup¹ i dla samego siebie. Zaanga¿owanie w sztukê (w tym
kontekœcie teatr), jest form¹ komunikacji, wspierania procesu wychowania
i kszta³towania osobowoœci m³odego cz³owieka, prze³amuje opór dziêki przeniesieniu
swoich ograniczeñ i lêków poza siebie  poprzez wejœcie w rolê kogoœ zupe³nie
innego. Jest to te¿ swego rodzaju terapia dla rodziców, wychowawców i opiekunów,

Kultura w s³u¿bie terapii.
Zajêcia teatralne jako metoda pracy
wychowawczej z dzieæmi i m³odzie¿¹
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gdy¿ pozwala poznaæ podopiecznego z zupe³nie innej strony (nie biorcy lecz
wspó³twórcy procesu wychowania, dziêki specyfice tej metody pracy), dziecka
aktywnego i dysponuj¹cego konkretnymi i przydatnymi umiejêtnoœciami.

Nale¿y pamiêtaæ, i¿ bez wzglêdu na przyjêt¹ metodê pracy, jej formê, czy sposób
prezentacji najwa¿niejsz¹ rol¹ teatru w ujêciu terapeutycznym jest pomoc dziecku
rozumianemu jako uczestnik spektaklu (czyli zarówno scenarzysta, widz,
charakteryzator, aktor itd.) Rozumienie teatru jako ca³oœci dzia³añ i wszystkich
zaanga¿owanych w dzie³o osób jest kluczowe, gdy¿ pozwala na skoncentrowaniu
siê nie tylko na efekcie koñcowym (wystawienie sztuki) lecz sam proces tworzenia,
przy jednoczesnym umo¿liwieniu zaanga¿owania mo¿liwie du¿ego grona osób
w proces realizacji projektu (przy wykozystaniu ich talentów nie koniecznie
scenicznych). Jest to niezwykle wa¿ne w kontekœcie budowania poczucia wartoœci
i wyj¹tkowoœci w grupie, swojej istotnoœci i swojego wp³ywu na ca³okszta³t
dzia³añ. Pozwala równie¿ na „wykazanie siê” osób które boj¹c siê wyst¹pieñ
publicznych chc¹ uczestniczyæ w pracach teatru lub dysponuj¹ innym rodzajem
talentów pozornie nie istotnych dla efektu koñcowego. W koncepcji pracy
z dzieæmi i m³odzie¿¹ zagro¿on¹ niedostosowaniem spo³ecznym teatr spe³nia
niezwykle wa¿na rolê, mianowicie socjalizuje nie tylko na gruncie obserwacji przez
uczestników zajêæ okreœlonych wzorców zachowañ pozytywnych i negatywnych,
gdzie ka¿de z nich niesie ze sob¹ konsekwencje, ale przede wszystkim daje
mo¿liwoœæ pokazania siê jako osoba istotna i w pe³ni wartoœciowa mog¹ca której
zachowanie mo¿e i spotyka siê z aprobat¹ oraz docenieniem ze strony otoczenia.

mgr £ukasz Kominiarek

Czynny zawodowo pedagog specjalny
i wychowawca pracuj¹cy w Specjalnym
Oœrodku Wychowawczym
prowadzonym przez Zgromadzenie
Sióstr S³u¿ebniczek Niepokalanego
Poczêcia NMP w GnieŸnie. Absolwent
studiów wy¿szych I stopnia na kierunku
pedagogika - resocjalizacja i pomoc
spo³eczna oraz studiów II stopnia
(magisterskich) UAM w Poznaniu,
specjalnoœæ: edukacja i rehabilitacja osób
z niepe³nosprawnoœci¹ intelektualn¹.
Swoje doœwiadczenie zawodowe
zdobywa³ podczas pracy w Poznañskim
Centrum Terapii Zaburzeñ Od¿ywiania,
Warsztatach Terapii Zajêciowej
„Œmia³ek”, Specjalnym Oœrodku
Szkolno-Wychowawczym w K³ecku.
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Metody teatroterapii oraz sposoby jej wykorzystania w praktyce

Maj¹c na celu uporz¹dkowanie ca³oœciowych dzia³añ teatralnych mog¹cych mieæ
zastosowanie w pracy wychowawczej i terapeutycznej nale¿y pamiêtaæ i¿ teatr to nie tylko
archetyp zwi¹zany ze wspó³czesnym pojmowaniem tego rodzaju sztuki lecz równie¿:
psychodrama, pantomima, teatr ruchu, teatr tañca, teatr dramatyczny, a tak¿e teatr lalkowy.

Przyjmuj¹c zasadê i¿ realizowane jest pe³ne i ca³oœciowe dzia³anie teatro-terapeutyczne
przyj¹æ nale¿y za niezbêdne sformu³owanie lub zaadoptowanie scenariusza spektaklu.
Pójœcie „œcie¿k¹” psychodramy jest zgo³a inne, gdy¿ w jej przypadku mamy do czynienia
z pe³na improwizacja na podany temat.

Warto równie¿ wdro¿yæ ca³e spectrum æwiczeñ i zajêæ ogólnorozwojowych podczas
spotkañ teatralnych, maj¹cych wp³yw na sposób funkcjonowania dziecka na scenie,
a maj¹cych przek³ad na jego ¿ycie codzienne. Zrealizowanie tematów obliczonych na
poznanie samego siebie, odkrywania w³asnego cia³a, emisji g³osu, odkrywania przestrzeni,
umiejêtnoœci wyra¿ania emocji i porozumiewania siê bez s³ów, po koñcowe wdro¿enie
w strukturê teatraln¹ ma równie¿ zastosowanie w ¿yciu poza zajêciami. Ponadto
rozpoczynaj¹c proces pracy z grup¹ teatraln¹ od zabawy dramatycznej lub psychodramy,
pozwoli na zorientowanie siê w mo¿liwoœciach, umiejêtnoœciach, zasobach i ograniczeniach
podopiecznych.

Jednoczeœnie nale¿y pamiêtaæ i¿ ka¿dy etap prac powinien mieæ wyraŸny teatralny
charakter w celu unikniêcia rozczarowania i rezygnacji z zajêæ spowodowanych pozornym
brakiem zwi¹zku z teatrem. Wystawienie spektaklu w tak rozumianej strukturze zajêæ jest
swego rodzaju zwieñczeniem ca³oœciowych dzia³añ terapeutycznych. Choæ najczêœciej prace
kó³ teatralnych najczêœciej opieraj¹ siê na planie realizacji jase³ek Bo¿onarodzeniowych, to
istniej¹ równie¿ inne mo¿liwoœci zaprezentowania siê w przestrzeni publicznej lub przed
szersz¹ publicznoœci¹. Wspó³praca z parafiami umo¿liwia zaanga¿owanie grupy w proces
tworzenia i przyzdabiania Grobu Pañskiego na Œwiêta Wielkiej Nocy z jednoczesn¹
mo¿liwoœci¹ prezentacji krótkiego przedstawienia polegaj¹cego na uroczystej zmianie warty
przed grobem w Wielk¹ Sobotê. Istnieje równie¿ mo¿liwoœæ wyst¹pienia publicznego
w evencie o charakterze teatralnym w ró¿norakich miejscach publicznych po³¹czonych
chocia¿by ze zbiórka dodatkowych œrodków na dalsz¹ dzia³alnoœæ. Mo¿liwoœæ ograniczenia
siê do wystawienia spektaklu opartego na pantomimie z maksymaln¹ charakteryzacj¹
minimalizuje stres zwi¹zany z mo¿liwoœci¹ pomylenia lub zapomnienia tekstu jednoczeœnie
pozwala wyjœæ poza ramy tradycyjnych przedstawieñ Bo¿onarodzeniowych, chocia¿by
w konwencji jak¿e wymownego Misterium Mêki Pañskiej.

Warto równie¿ wykorzystaæ media spo³ecznoœciowe oraz wspomniany w wprowadzeniu
YouTube, które mog¹ w tym wymiarze nie tylko pe³niæ mog¹ funkcjê promocyjn¹
wydarzenia lecz równie¿ swoistego noœnika umo¿liwiaj¹cego dotarcie do szerszego grona
odbiorców.

Znaczenie i funkcja wychowawcy w procesie teatroterapii

Pozornie ograniczona lecz kluczowa w ujêciu zajêæ teatralnych jest funkcja opiekuna
grupy. Prowadz¹cy zajêcia powinien cechowaæ siê du¿ym wyczuciem
w kwestii rozpoznania umiejêtnoœci i mo¿liwoœci/ograniczenia jej uczestników.



11
Wychowawca sprawuj¹cy nadzór powinien byæ jedynie inicjatorem dzia³añ
prowadzonych wewn¹trz grupy, osob¹ która prowadzi lecz nie narzuca konkretnych
rozwi¹zañ, mo¿liwie aktywizuj¹c w tej kwestii si³y drzemi¹ce
w samych uczestników. Swoj¹ rolê powinien on zmniejszaj¹c z  czasem ograniczaj¹c
siê do konsekwentnego wymagania od podopiecznych wywi¹zywania siê z zadañ
których wychowankowie sami siê podejm¹. Nie bez znaczenia jest stworzenie
konkretnego programu zajêæ teatralnych po³¹czonego z  umiejêtnoœci¹ jego zmiany
w zale¿noœci od predyspozycji i zainteresowañ grupy. Warto podkreœliæ równie¿ rolê
kontraktu miêdzy uczestnikami, a instruktorem. Jego skonstruowanie pozwala na
sformu³owanie wzajemnych oczekiwañ wedle wszelkich stron procesu.  Co niezwykle
wa¿ne aktywne uczestnictwo w dzia³aniach stworzonego teatru terapeuty powinno byæ
obliczone na prze³amanie bariery miêdzy instruktorem, a jego podopiecznymi nie zaœ
przyt³aczaæ oraz niszczyæ ich w³asn¹ kreatywnoœæ.

Teatroterapia w praktyce - propozycje zajêæ

Kontrakt z uczestnikami grupy teatralnej

Sformu³owanie kontraktu pomiêdzy wszystkimi uczestnikami dzia³añ teatralnych
jest kluczowe w okreœleniu wzajemnych oczekiwañ, praw i obowi¹zków. Poni¿szy
spis ma charakter jedynie ramowy i pogl¹dowy, gdy¿ jego sk³adowe powinny byæ
okreœlane przez samych uczestników w trakcie jego tworzenia.

1. Zajêcia s¹ dla wszystkich
2. Ka¿dy ma prawo do emocji i przekonañ na temat zajêæ
3. Pracujemy jako grupa na wspólny sukces i pomagamy sobie wzajemnie
4. Szanujemy siê nawzajem
5. Komórka oraz inne sprzêty elektroniczne pozostawiamy poza grup¹
6. Wszystkie problemy rozwi¹zujemy za pomoc¹ rozmowy bez przemocy fizycznej
   i s³ownej
7. Ka¿dy anga¿uje siê w prace grupy
9. Jesteœmy punktualni
12. Ka¿dy ma prawo do wypowiedzi na temat zajêæ

Zajêcia integruj¹ce grupê

Pasa¿erowie statku

uczestnicy wyobra¿aj¹ sobie, ¿e s¹ pasa¿erami statku. Prowadz¹cy wyjaœnia
znaczenie komend:

• na praw¹ burtê – wszyscy biegn¹ na praw¹ stronê
• na lew¹ burtê – biegn¹ w lew¹ stronê
• ca³a naprzód – bieg do przodu
• na rufê – do ty³u
• sztorm-³api¹ siê za rêce
• kapitañskie tango – tañcz¹ w parach
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S³onie i ¿yrafy

Osoba stoj¹ca wewn¹trz krêgu wskazuje wyraŸnie jedn¹ osobê u¿ywaj¹c nazw
zwierz¹t, np. „s³oñ, ¿yrafa, ma³pa” lub imion/nazwisk postaci historycznych lub
literackich. Osoba wskazana oraz dwie osoby z ni¹ s¹siaduj¹ce musz¹ wykonaæ
ruch, który sk³ada siê na uk³ad wczeœniej przypisany ka¿demu zwierzêciu/postaci.
Uk³ad symbolizuje charakterystyczne cechy zwierz¹t/postaci. Kiedy uczniowie
opanuj¹ wprowadzone rodzaje ruchów nastêpuje faza kreowania. Teraz sami
uczniowie maj¹ za zadanie wymyœliæ wiêcej ruchów symbolizuj¹cych konkretne
cechy nowych zwierz¹t/postaci (w oparciu o konkretn¹ o nich wiedzê). Zadaniem
nauczyciela jest pilnowanie aby wymyœlane i pokazywane cechy by³y poprawne
merytorycznie.

Wyczucie czasu i przestrzeni, koncentracja uwagi

Marsz na punkt

Do æwiczenia wyznaczona zostaje okreœlona p³aszczyzna o dowolnym kszta³cie
i powierzchni. Grupa ustawia siê po obwodzie p³aszczyzny. Ka¿dy uczestnik æwiczenia
obiera sobie w obrêbie wydzielonej p³aszczyzny punkt, do którego wyruszy na
okreœlony sygna³. Dzieci jednoczeœnie maszeruj¹ do wybranego przez siebie celu po
linii prostej. Nie mog¹ odrywaæ wzroku od obranego punktu. Nie mog¹ te¿ siê zderzaæ
nawzajem, czy ocieraæ siê o siebie. Æwiczenie wykonuje siê w ró¿nym tempie
zaczynaj¹c od wolnego , koñcz¹c na szybkim. Stopniowo ogranicza siê te¿ przestrzeñ.

Budowanie zaufania, kontrola w³asnego cia³a, æwiczenie koncentracji uwagi

Budowla

Prowadz¹cy dzieli grupê na kilkuosobowe zespo³y. Ka¿da grupa losuje zadanie.
Wspólnie maj¹ skonstruowaæ, poprzez przybranie charakterystycznych pozycji
okreœlon¹ w zadaniu budowlê, np. samolot, statek, wisz¹cy most, sza³as, hamak,
huœtawka.

Nastêpnie uczestnicy musz¹ o¿ywiæ swoj¹ budowlê poprzez ruch np. wieje silny
wiatr. Zbudowane struktury nie mog¹ upaœæ.
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Grudzieñ, czas œwi¹tecznych zakupów. Poszukiwanie prezentów… Ka¿dy kto lubi
czytaæ z pewnoœci¹ ucieszy siê z dobrej lektury! Na pó³kach ksiêgarskich ogrom
ksi¹¿ek, dlatego ma³a podpowiedŸ zawsze siê przyda. Poni¿ej trzy propozycje dla
mi³oœników poezji, klasyki i dobrych anegdot. Wiêcej inspiracji dla czytelników
w ka¿dym wieku, na portalu SzczecinCzyta.pl

Ca³kiem niedawno, po oœmiu latach ukaza³ siê drugi tom wierszy Marka Maja –
szczeciñskiego poety, autora tekstów piosenek, sztuk teatralnych i spektakli poetyckich. Do
r¹k czytelników trafia zbiór zatytu³owany „Teorie naiwne”. To wiersze dla mi³oœników
rytmu i rymu, celnych metafor i liryki. Mnóstwo tu zabawy s³owami, odniesieñ, znaczeñ,
poszukiwañ, zamyœleñ i wzruszeñ. Dobra lektura na ka¿d¹ porê roku!

Teorie naiwne, Marek Maj, Wydawnictwo FORMA, 2020, seria: TABLICE

Opowieœci Fiodora Dostojewskiego – mistrza zagl¹dania do duszy – to zbiór zawieraj¹cy
cztery nowele w jednym tomie. Ich spoiwem jest sam Dostojewski, jego bohaterowie
zawieszeni w œwiecie iluzji, zazwyczaj w hierarchii spo³ecznej gdzieœ poœrodku,
z marzeniami by byæ bogatsi, by ¿yæ pe³ni¹ ¿ycia a nie w dusz¹cej atmosferze ich
otaczaj¹cej, któr¹ przecie¿ sami tworz¹. Pe³ni przebieg³oœci i wyszukanych form
towarzyskich, pe³ni grzecznoœci a zarazem brutalni w swych d¹¿eniach. Ksi¹¿ka zawiera
nowele: „Bia³e noce”, „Cudza ¿ona”, „Sen wujaszka”, „Krokodyl”.

Opowieœci, Fiodor Dostojewski, przek³ad: W³adys³aw Broniewski, Wydawnictwo
Mg, 2020

Ciekawym prezentem mo¿e byæ ogromny zbiór anegdot z ró¿nych czêœci œwiata,
w których bohaterami s¹ znane postaci historyczne. Wiele tu zabawnych historyjek a we
wszystkich kryje siê jakaœ prawda o ludziach, ich emocjach, zachowaniach i charakterach.
O naszych w³asnych przywarach tak¿e…! Prawdê o nas samych naj³atwiej przyj¹æ
w formie ¿artobliwej, wiêc powtórzmy za M. Twainem – „Humor jest najwiêkszym
b³ogos³awieñstwem dla ludzkoœci”.

Anegdoty z czterech stron œwiata, Jolanta Szymska-Wiercioch, Wojciech Wiercioch
Wydawnictwo Mg, 2020

Monika Wilczyñska
SzczecinCzyta.pl

RELAKS Z KSI¥¯K¥
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Miros³aw Str¹gowski, ¯ycie w HD THE END
wokó³ wolnoœci akcenty w hd…

A wolnoœæ to nie jest port, nie adres i nie przystañ.
Wolnoœæ - to musi taka byæ, ¿eby z niej nawet nie skorzystaæ...

(Andrzej Poniedzielski, Piosenka o chyba jeszcze mi³oœci)

I oto jest tryptyk! Czyli trzecia czêœæ poetyckiej rejestracji ̄ ycia w HD Miros³awa
Str¹gowskiego. Jak zapowiada³ sam Poeta, wiersze zbierane z odleg³ej przesz³oœci,
pisane na bie¿¹co i dopisywane ju¿, czyli tu i teraz, mia³y ods³oniæ kontrastowy
i wielowymiarowy obraz naszej codziennoœci, rzeczywistoœci XX i XXI wieku. Taki
by³ zamiar… Czy zrealizowany?

Pierwsze dwa tomy wierszy szczeciñskiego poety, rysownika, satyryka ukaza³y
¿ycie w HD istotnie zapisane na CD, ale czy ten obraz okaza³ siê najwy¿szej
rozdzielczoœci? Zarówno sam Poeta jak i czytelnik mogli mieæ swoje zdanie, a w nim
w¹tpliwoœci. I o to chodzi³o…

Zadaniem poety i poezji jest bowiem zadawanie pytañ, stawianie tez i hipotez,
kieruj¹cych tak pisz¹cego jak i czytelnika na œcie¿ki poszukiwania odpowiedzi…
I tymi drogami, czêsto przez manowce, prowadzi Miros³aw Str¹gowski samego siebie
…i uczestników tej wêdrówki, którzy zechcieli mu towarzyszyæ.

Z lirycznych wyznañ, ale w wiêkszoœci satyryczno –  sarkastycznych wersów
ubranych w lekki strój fraszki albo nieco oglêdniejszego aforyzmu, dope³nionych
czêsto rysunkiem przeœmiewczym… bo przecie¿ Autor to nagradzany satyryk…
powstawa³a mini-kronika owego ¿ycia. Puent¹ tego zapisu jest The End ¿ycia w HD.
Zamykanie tematów, splatanie w¹tków, wyczerpywanie niektórych motywów…
s³owem – podsumowanie.

A ono sytuuje siê w najistotniejszej dla Miros³awa Str¹gowskiego wartoœci, któr¹
jest wolnoœæ we wszystkich swoich aspektach - wolnoœæ ojczyzny, wolnoœæ osobista,
wolnoœæ wyboru, s³owa, œwiatopogl¹du, wyznania, itd. z to¿samoœci¹ w³¹cznie. St¹d

Ró¿a Czerniawska-Karcz

W cyklu W PA£ACU
literacko mimo pandemii
trwaj¹ jesienne spotkania ze
szczeciñskimi pisarzami oraz
promocje ich ksi¹¿ek
wydawanych w serii:akcent.
Zarejestrowane spotkania
online mo¿na obejrzeæ na
stronie Pa³acu M³odzie¿y
www.palac.szczecin.pl
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ca³y zbiór tryptyku ujêty jest jak w klamrê, w oba te pojêcia – czyli pomiêdzy
wierszami – jesteœ kim jesteœ i wolnoœæ - a uzupe³niony jest przes³aniem –
dopowiedzeniem w S³owie od Autora. Taki uk³ad uwidacznia, jak mocny akcent
zosta³ po³o¿ony na s³owo wolnoœæ, a w nim na obszern¹ pojemnoœæ znaczeñ w jego
odczytaniu. I tak mi siê wydaje, ¿e to do tych znaczeñ odnosz¹ siê wszystkie aluzje
¿ycia w HD. Przyjrza³am siê wersom, przemyœla³am s³owa, dotar³am do kontekstów
(tak mi siê wydaje) i… co odnalaz³am?

Dobrze znany z poprzednich tomów bohater liryczny ponownie ods³ania alter ego
Poety (do czego siê zreszt¹ przyznaje sam Autor) i swoje ukorzenienie w historii
wspomnieñ, w aktywnej obecnoœci obserwatora teraŸniejszoœci i wyci¹gaj¹cego z niej
wnioski na najbli¿sz¹ i …najdalsz¹ przysz³oœæ. St¹d zapewne powsta³ naturalny
podzia³ poetyckiej (i konfesyjnej te¿) opowieœci, wierszem prostym, czasem
niezgrabnym, ale zawsze uczciwie szczerym, zapisanej.

BÊDZIE NIECO LIRYCZNIE… NOSTALGICZNIE
Nostalgia kojarzy siê z têsknot¹ za domem, za ojczyzn¹, za ludŸmi lub

wydarzeniami z przesz³oœci. Jest mocno nacechowana smutkiem, obrazami tragicznej
historii zapisanej w pamiêci kolejnych pokoleñ, przekazywanej z ojca na syna… bo
to wa¿ne dla to¿samoœci - sk¹d jesteœmy i dok¹d d¹¿ymy. Ale tê nostalgiê wype³niaj¹
tak¿e kolorowe wspomnienia z dzieciñstwa czy m³odoœci… Nie inaczej jest z
lirycznym bohaterem. Wchodzi w swoje zamykanie obecnoœci w HD ze s³oneczn¹
wizj¹ œwiata, który jest mu bliski i, byæ mo¿e, za moment osi¹galny… Aby mieæ
takie marzenia, trzeba mieæ niezachwian¹ œwiadomoœæ siebie samego, a ta wyra¿a siê
jednoznacznie w wersach „jestestwa": wiszê nad ziemi¹ / w srebrzystym oknie /
i rozœcielam œwiat³o / studz¹c emocje / œwiat³o okraszam / szczypt¹ mi³oœci //

Aby prezentowaæ tak¹ optymistyczn¹ postawê wobec tu i teraz i wobec przysz³oœci,
trzeba prze¿ywaæ œwiadomie "radoœæ ¿ycia". (…)

BEZWZGLÊDNIE SATYRYCZNIE
Jednak ten idylliczny obraz ma swoje cienie, swoje mroczne strony, w które

obfituje przecie¿ ¿ycie w hd. St¹d potrzeba dystansu, a ten mo¿na odnaleŸæ w ironii,
czêsto za tarcz¹ sarkazmu, spojrzenia przez szk³o powiêkszaj¹ce bezwzglêdnej satyry,
by narysowaæ karykaturalny portret rzeczywistoœci… I tu porte parole Autora
odnajduje siê znakomicie… w³aœnie bezwzglêdnie satyrycznie, bez zahamowania, tak
w kresce grafiki jak i w kolokwialnym dosadnym jêzyku lapidarnej strofy.
Udowadnia poeta-obserwator, ¿e jako spo³eczeñstwo nie potrafimy siê niczego
nauczyæ… Nauka posz³a w las… brutalnie zreszt¹ wykarczowany…

Nie umiemy korzystaæ z odzyskanej/ danej nam wolnoœci. Chcia³oby siê powtórzyæ
za ks. Józefem Tischnerem: „W dzisiejszym œwiecie nie wolnoœæ jest problemem.

Wolnoœæ ju¿ jest. Pozosta³o pytanie: co zrobiæ z wolnoœci¹?” Tym bardziej wiêc
w¹tpliwoœæ ja lirycznego jest uzasadniona („odkurzony anonim”): nie wierzê /
w wolny œwiat / gdzie w ka¿dym lustrze / stara twarz //

Jesteœmy sprawni mentalnie, ale emocjonalnie pozostajemy czêsto na etapie
prymitywnych odczuæ/relacji, w których obcy/inny = wróg. Ta zdumiewaj¹ca
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skrajnoœæ Ÿle wró¿y, bo postêpowi technologicznemu w wymiarze HD nie
towarzyszy rozwój mentalny spo³eczeñstw, a wrêcz postêpuje atrofia
psychosomatyczna… Czy to schy³ek cywilizacji…?

Na ma³ym skrawku polskiej, regionalnej, szczeciñskiej, dzielnicowej przestrzeni
doœwiadczamy wraz z bohaterem lirycznym teraŸniejszoœæ XXI wieku. A z niej
wnioski… pozbierane z poprzednich dwóch tomów… bo w tym trzecim mniej
obrazków Szczecina, mniej zaczepek czy aluzji erotycznych…, mniej sentencji
zamkniêtych w „z³otych myœlach”. Wiêcej za to refleksji nad kondycj¹ szarego
cz³owieka, czêsto z nut¹ nostalgii przesz³oœci, z wci¹¿ przywo³ywanymi przyk³adami
manipulacji, zniewolenia/uzale¿nienia od konsumpcji, od mediów, od polityki, nawet
od pandemii, a mo¿e od niej najbardziej, bo tak¿e w mentalnym wymiarze… wiersze
„dyskont", „wilki i jagniêta" czy „nowe objawy wirusa”: i pokorne jagniêta / nie
maj¹ pojêcia / ¿e pod maskami / ju¿ s¹ wilkami //

Dzieje siê na naszych oczach bezwzglêdna transfujmacja, a w niej techno kreacja
„z hukiem bitów” gdzie / znów / tryumfuje / program / podprogowy / drenuj¹c /
podatne / g³owy //

PROWOKACYJNIE PROFETYCZNIE
I tu pojawia siê w optymistycznej wersji rozdzia³u trzeciego prowokacyjne

proroctwo, którego zapowiedŸ mo¿na by³o odczytaæ ju¿ w pierwszych wierszach
¯ycia w HD THE END. Miros³aw Str¹gowski dosyæ czytelnie sugeruje, i¿ jego
wizja przysz³oœci ma siê wyzwoliæ z teraŸniejszego u³omnego HD… Wskazuje
kierunek… Nie przypadkiem te¿ rozdzia³ otwiera wiersz „bezdomni”,  bezdomni /
z uœcisku œwitu / wychodz¹ po cichu / by zawsze wracaæ / tocz¹c swój g³az // jak¿e
bliŸniaczy (zarówno w klimacie jak w formie i przes³aniu) z Syzyfem z tomu
drugiego tryptyku, ̄ ycie w HD CD.  I nie jest to dla mnie zapowiedŸ klêski/kary
bogów/, raczej galaktyczna perspektywa uwolnienia siê od g³azu kary/zniewolenia,
bo spotkanie z noc¹ to mo¿e byæ wolnoœæ, inny wymiar („jesteœ kim jesteœ”): mo¿esz
zwiedzaæ ksiê¿yc / nie wychodz¹c z domu / i odkrywaæ galaktyki / znane ma³o komu
/ mo¿esz wejœæ w siebie //

A poniewa¿ „Wolnoœæ to nie jest port, nie adres i nie przystañ./ Wolnoœæ - to musi
taka byæ, ¿eby z niej nawet nie skorzystaæ...” jak œpiewa³ Andrzej Poniedzielski, wiêc
tym jaœniej odnajdujê wszystkie akcenty ̄ ycia w HD skupione w³aœnie wokó³
wolnoœci i to¿samoœci.

Wszystko to podmiot liryczny sugeruje m.in.: w wierszu wolnoœæ - chcesz byæ
wolny/odrzuæ dylematy. (…)

Tak mo¿e byæ… A tymczasem kierunek… na pi¹ty wymiar. Czy to mo¿e byæ 5D?
Z³oty Wiek, za którym têsknimy… Nieœmia³a, ale ju¿ rozpoznana wizja wymiarów
alternatywnych… To ponoæ oœwiecenie, mistrzostwo, bycie podró¿nikiem w czasie
i przestrzeni oraz po wszelkich wymiarach z pe³nym zrozumieniem, akceptacj¹
i Wiedz¹. To pe³na umiejêtnoœæ zarz¹dzania swoj¹ w³asn¹ energi¹ w dowolny,
wybrany sposób. Czy nie energia myœli z pierwszych stron tomu? Czy to nie Ÿród³o,
z którego pragnie czerpaæ bohater liryczny smaki inne - ni¿ ofiarowane w HD -
dobrostan, prawdziwa wspó³praca, piêkno, dobro, mi³oœæ, godnoœæ, szacunek,
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integralnoœæ… W oczekiwaniu na owo spe³nienie, muszê przywo³aæ zdanie Marii
D¹browskiej, które jest wyra¿eniem niezbêdnego warunku na tu i teraz w naszej
trójwymiarowej ci¹gle rzeczywistoœci: „Trzeba ludziom zostawiæ wolnoœæ decyzji,
nawet jeœli chc¹ decyzji szalonych albo tragicznych.”

Miros³aw Str¹gowski, ¯ycie w HD THE END, seria:akcent, Wyd. hogben,
Szczecin 2020

Edyta Rauhut, (…nie) z tej bajki
Akcenty w g¹szczu oksymoronów, antytez, parafraz…

Pojêcie Krainy Metaksy, Œródœwiata, jest tak potê¿n¹
przestrzeni¹, z której zasobów czerpie sztuka. To tutaj powstaj¹
obrazy, tu rodz¹ siê metafory i symbole, za których pomoc¹
nasze wewnêtrzne kontaktuje siê z naszym zewnêtrznym.

(Olga Tokarczuk, Czu³y narrator)

Emocje opadaj¹… Wyciszenie. Powrót do równowagi. Chocia¿ nie ukrywam, ¿e
po pierwszym, potem drugim czytaniu, wpad³am w pop³och! Tak, tak… nie
wiedzia³am, od czego zacz¹æ i jak opisywaæ wy³aniaj¹cy mi siê spoœród wersów
œwiat! Taki strumieñ doznañ, nat³ok informacji, skojarzeñ… jakbym nagle znalaz³a
siê w czarodziejskim lesie, który krêci siê wokó³ mnie, a ja wirujê w g¹szczu
nieprzebytym, znanym i jednoczeœnie nierozpoznanym do koñca… S³owa bliskie na
co dzieñ, zdania w kontekstach niby swojskie, konfiguracje fraz znajome…
A jednak? Bajka czy (nie) bajka? Oto jest pytanie po przeczytaniu nowego tomiku
wierszy Edyty Rauhut?

Odpowiada na nie Autorka tomu wierszy Roztañczony atrament (z 2018 roku),
która ponownie zaprasza Czytelników na strony swojego wyimaginowanego œwiata,
tym razem …(nie) z tej bajki. Prowadzi nas nie przez Krainê Czarów Alicji, lecz
przez g¹szcze oksymoronów, antytez, parafraz, którymi ¿ongluje poœród wersów
niczym sprawny prestidigitator… Odkrywa przed oczyma zdumionych wêdrowców
nieznane im historie baœniowych bohaterek czy bohaterów, gdzie polemizuje
z Andersenem, Grimmami,

Szekspirem czy Mickiewiczem… ZaprzyjaŸnia siê z Lisbeth Salander, z Pocahontas
czy Mulan, chocia¿ najbardziej lubi Dziewczynkê z… zapalnikiem. Zamra¿a swój
œwiat w ogniu, wypala w wodzie albo zakorzenia w wietrze… A naj³atwiej udaje Jej
siê ukorzeniaæ wiersze, gdy zapisuje je na kartkach swojego nowego tomu.

„KRAINA METAKSY” CZYLI SK¥D PRZYCHODZ¥
BOHATEROWIE NIE TYLKO LIRYCZNI?

Przymykam oczy wyobraŸni. Czyszczê umys³ z przyzwyczajeñ i utartych
wyobra¿eñ… Odk³adam znane przyk³ady czy odniesienia. P³ynê z pr¹dem rzeki
i …docieram do - „Krainy Metaksy, Œródœwiata (…) potê¿nej przestrzeni, z której
zasobów czerpie sztuka. To tutaj powstaj¹ obrazy, tu rodz¹ siê metafory i symbole,
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za których pomoc¹ nasze wewnêtrzne kontaktuje siê z naszym zewnêtrznym”.* I to
w³aœnie Olga Tokarczuk (której „Czu³ego narratora” czytam jednoczeœnie)
podpowiada mi, gdzie mogê znaleŸæ odpowiedzi na swoje pytania/odczytania.
Niemal dos³ownie objaœnia mi zabiegi, z których skorzysta³a m³oda szczeciñska
Poetka, Edyta Rauhut, gdy kreowa³a swoje liryczne bohaterki czy bohaterów. To
w tamtej przestrzeni spotka³a swoj¹ alicjê z krainy œwirów, ró¿ê szalonego
kapelusznika czy królewnê œmieszkê. ZaprzyjaŸni³a siê z dziewczynk¹ z zapalnikiem,
która  podpali³a umys³y s³uchaczy // jej mowa rozpêta³a po¿ar / myœli wokó³ gradu
liter //koktajle ja lirycznego / polecia³y w sin¹ dal // z prozatorsk¹ petard¹ /
b³yszcz¹c¹ tysi¹cem s³ów //

Z mitycznym Aresem organizowa³a slamy, które przemilcza³ ponoæ Parandowski.
A oto wiersz:

aresie choæ w twych / ¿y³ach gotowa³a siê / wojna rozpuszczaj¹c / litoœæ
w sercu (…) // wiêc slamami rozlewa³eœ / atrament szkar³atny lecz / jego
krople przemilcza³ / parandowski //

Pocahontas razem z Lisbeth Salander spaceruj¹ poœród watahy wilków, pojawia siê te¿
Czerwony Kapturek i zagniewany Andersen. Obok Szekspira, Mickiewicza, postaci
mityczne, biblijne czy z legend, z powieœci fantasy albo Niklaus Mikaelson
z ulubionego (przez blogerkê) serialu o wampirach. Pojawiaj¹ siê nierzadko owi
bohaterowie w surrealistycznych sytuacjach lirycznych, bo w œwiecie emocji tak jak w
œwiecie fikcji wszystko jest mo¿liwe. Tu znowu przywo³am Olgê Tokarczuk: „Nasze
wewnêtrzne kontaktuje siê z naszym zewnêtrznym”, jak zauwa¿a Noblistka, bo: „Istniej¹ca
poza czasem i przestrzeni¹ Kraina Metaksy mieœci w sobie wytwory naszego umys³u, które
nie dost¹pi³y statusu realnoœci zwyczajnej. Lecz z pewnoœci¹ maj¹ status realnoœci
nadzwyczajnej. Tutaj Czerwony Kapturek podejrzliwie zadaje wilkowi udaj¹cemu Babciê
swoje trzy pytania, a Jazon ¿egluje do Kolchidy po z³ote runo. Tu rezyduj¹ tak¿e
historyczne postaci, które dawno ju¿ zmar³y, a ich fizyczne cia³a rozsypa³y siê w proch. S¹
tu i Platon, i Sokrates (…) i Dziewczynki z Zapa³kami marzn¹ce na œniegu, s¹ bohaterowie
sag i s³ynne aktorki filmowe. Wszyscy, których realnoœæ bierze siê z prostego faktu, ¿e
zaprz¹taj¹ nam uwagê, ¿e myœlimy o nich, odnosimy do siebie, ¿e wpuszczamy te postaci
na pokoje naszego wewnêtrznego ¿ycia.**

* Olga Tokarczuk, Kraina Metaksy, w: Czu³y narrator, Wyd. Literackie,
Kraków 2020

       ** ibidem

OKSYMORONY, PARAFRAZY
I INNE ŒRODKI WIERSZOTWÓRCZE

W baœniach czy bajkach nic nie jest oczywiste, nawet jeœli takim siê wydaje…
Dlatego Autorka tomu …(nie) z tej bajki „wpuszcza na pokoje” swojej imaginacji
filozofów. Terencjusza, parafrazuj¹c jego s³ynne „cz³owiekiem jestem…”, do³¹cza do
niego Kartezjusza z jego "myœlê, wiêc jestem” i godzi obu filozofów w XXI wieku
swoj¹ wyobraŸni¹:
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myœl¹ jestem i nic co s³owem / namalowane nie jest mi // obce wiêc mówi¹c gubiê na

/ œwiecie swoj¹ wyobraŸniê // lecz ona do mnie wraca / gdy biorê w serce pióro //
Zapuszcza siê alter ego Poetki w trudne do przebycia g¹szcze oksymoronów…

i zyskuje oczekiwany efekt! Oksymoron jest bowiem zabiegiem jêzykowym, który
ma wywo³ywaæ emocje, zadziwiæ, szokowaæ i zaskakiwaæ, dzia³aæ na wyobraŸniê.
Ma Czytelnika inspirowaæ i sk³aniaæ do interpretacji przemyœleñ. Oksymoron to nie
tylko zabawa s³owem, ale i dzia³ania na wra¿eniach. I wszystko to osi¹ga Poetka
najswobodniej. Bo kiedy ju¿ wejdziemy w g³¹b tych nagromadzonych sprzecznoœci,
s³ów, zdañ, obrazów, emocji, które s¹: Zamarzniête w ogniu – Wypalone w wodzie
– Zakorzenione w wietrze; – ¿elazne s³owa – pustka przemocy – wodnista lawa –
roz¿arzona woda – strachu p³on¹cy lód – œwiat³o œmiechu – p³ynny s³owotok piasku
– huk milczenia / cisz¹ s³owa przekrzykuj¹… w betonowej d¿ungli…  to po
odzyskaniu oddechu odnajdujemy siê w swoim i Jej ¿ywiole.

Ale nie tylko przecie¿ oksymorony czy antytezy s¹ dla ja lirycznego ¿ywio³ami:
ogieñ p³ynie w ¿y³ach / gasz¹c roz¿arzon¹ wodê // powietrze po którym / st¹pam
rozwiewa ziemiê // cztery ¿ywio³y egzystuj¹ / burz¹c harmoniê //

Buduje Edyta Rauhut swoje wiersze z antytez jak wy¿ej i wywo³uje je nieustannie
spoœród wersów, jak choæby te dla przyk³adu:

 w gor¹czce mrozi³am / samotne marzenia //; radoœæ ³zami oœwietlam / a smutek
uœmiechem //; powaga zaœmia³a / siê na ciszê / szepcz¹c na g³os // albo z wiersza
cyborg: myœl¹c procesorem i czuj¹c / bateri¹ uczy³ siê egzystencji w / œwiecie.

W obfitym zestawie metafor, epitetów, porównañ, animizacji czy personifikacji…
nie sposób nie zauwa¿yæ parafraz… i znów ta lekkoœæ zamieniania znaczeñ, zabawa
z aluzjami, odsy³anie od niechcenia do dobrze znanych kontekstów… Ot, tylko kilka
tytu³ów: dziewczynka z zapalnikiem - alicja z krainy œwirów – królewna œmieszka,
które nie wymagaj¹ objaœnieñ, tak jak nie wymagaj¹ ich przywo³ane archetypy Jasia
czy Ma³gosi, Ksiê¿niczki ³abêdzi, Adama i Ewy albo toposów – raju utraconego,
zaczarowanego lasu czy chatki Baby Jagi. I jak¿e wymowne s¹ gwoŸdzie do happy
endu / do trumny / z poetyckiego tytu³owego tekstu …(nie z tej bajki).
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Bardzo udan¹ parafraz¹ modlitwy jest wiersz muza: zdrowaœ muzo / stronic pe³na //

przepisujesz / k³ody w wenê // a uœmiechy ³zami / siê wylewaj¹ // na ksi¹¿ki które / ze
mn¹ rodzisz // oby nigdy nie / nadszed³ amen // - tak mi dopomó¿ / w umyœle serce //

Spodoba³a mi siê metafora nocy i dnia, które wprowadzaj¹ mnie w kolejn¹
przestrzeñ pe³n¹ akcentów na uosobienia: noc recytuje sercem wersy / podœwiadome
by dzieñ // móg³ z³o¿yæ w umyœle ten / wiersz do snu ka³amarza //

AUTOTEMATYZM CZYLI FIZJOLOGIA WIERSZA…
Nie sposób omin¹æ w odczytaniu zbioru …(nie) z tej bajki tak wyraŸnie zakorzenione

w wietrze, czyli w trzecim rozdziale tomu, akcenty autotematyczne, które przewijaj¹ siê jak
niæ Ariadny przez 127 wierszy, by w³aœnie w trzeciej czêœci zwin¹æ siê w k³êbek
oryginalnego autotematyzmu. Wiersz bowiem dla Autorki to ¿ywy organizm, animizacja a
nawet personifikacja ja czuj¹cego, myœl¹cego, cierpi¹cego… czyli wspó³partnera aktu
twórczego.

Edyta Rauhut ju¿ w swoim pierwszym tomie Roztañczony atrament chêtnie ods³ania³a
kulisy kreowania s³owa. Wiersze o wierszach, o samodzielnym ¿yciu/byciu strof, wersów,
rymów, rytmów, znaków typograficznych… zamienianych w krwioobieg ¿y³, têtnic,
nerwów, którymi p³ynie atramentem do organów (mózgu, serca) ¿yciodajna myœl, by
zamieniaæ siê w objawiaj¹ce s³owa. Gdzie zaskakuj¹ podmienione czêsto role, bo to: wiersz
(zde)moralizowa³ / poetê do szpiku s³owa. Stosuje Artystka animizacjê abstrakcyjnych pojêæ
(umys³u, emocji), personifikowanie pióra czy serca, wiersza czy kartki papieru: kartki
zwijaj¹ siê / ze œmiechu gdy / je ³askocze pióro / marzeniami tych / œciêtych s³ów co /
myœlami bazgrz¹ // albo ¿ongluje konfiguracjami gatunków literackich, œrodków
stylistycznych, poddaje wiersz zabiegom (de)makija¿u czy fryzjerskim… fryzura wiersza
który wyszed³ / prosto z myœli niezaœcielonej // zosta³a zaczesana  grzebieniem / wyobraŸni
i atramentem strof // pofarbowana by kok metafory / zakry³  siwiznê rzeczywistoœci //

To tylko wybrane przyk³ady mo¿liwoœci, w których pojawiaj¹ siê w wierszach -
wiersze.

I jeszcze jeden charakterystyczny u Poetki zabieg, akcentuj¹cy mocno
wieloznacznoœci tego samego tekstu. Obfitoœæ nawiasów, ju¿ od samego tytu³u
i przez wiêkszoœæ tekstów! Nawiasy wspomagane ukoœnikiem, pauz¹, wielokropkiem
wprowadzaj¹ przeró¿ne mo¿liwoœci interpretacji tego samego utworu. Tak jak to
Autorka obrazuje w strofach wiersza: wena chcia³am uchwyciæ wenê / w swe d³onie
choæ / na chwilê / (…) przygotowa³am dla niej pokój bez kropek / i przecinków / na
koniec ubra³am j¹ / w metafory i / rymy / tak przygotowan¹ da³am / porwaæ prozie /
wiatru //

Zapis graficzny tak samo jak metafory czy budowa strof (dystych, rzadziej tercyna
czy tetrastych (czterowersowa strofa) stanowi¹ o znaczeniu tekstu, jego
niepowtarzalnym przes³aniu i brzmieniu.

Sumujê te moje dywagacje o nowym zbiorze wierszy Edyty Rauhut: -
Nieprzebrane bogactwo interpretacji czeka na Ciebie, Czytelniczko i Czytelniku. Jeœli
wiêc wejdziesz w tê zabawê, to pamiêtaj, ¿e Poetka:

seryjnie bawi siê / s³owami ich / uczuciami d³awi¹c / zjadaczy tych / dusz które
wraz / z umys³em / gubi¹ wyrazy na / serca dnie //

Edyta Rauhut, …(nie) z tej bajki, seria:akcent, Wyd. hogben, Szczecin 2020
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Robert Artur Florczyk, W Mieœcie Wenedów
Rozmowa… z akcentem na pandemiê, Miasto Wenedów oraz ró¿ne twarze

poezji i poetów…

Tomik poezji W Mieœcie Wenedów Roberta A. Florczyka nie jest statycznym
zapisem czasu szczególnego zwi¹zanego z pandemi¹ koronawirusa, na co, byæ mo¿e,
wskazuje niepokoj¹ca kolorystyka ok³adki. Niew¹tpliwie sam Poeta i jednoczeœnie
projektant obrazu, zapowiada Czytelnikowi szczególne i jeszcze nierozpoznane
wra¿enia. Dlatego te¿ Autor, wychodz¹c naprzeciw tym oczekiwaniom, ju¿ na
wstêpie zawi¹zuje (jak w powieœci) trzy dla niego wa¿ne w¹tki, które splecie
w zgrabny opis swojej poetyckiej gawêdy. Motyw koronawirusa bêdzie siê spotyka³
z motywem wolnoœci i Solidarnoœci, a wszystkie sytuacje i zwi¹zane z nimi emocje
ja lirycznego znajd¹ swoje miejsce w Mieœcie Wenedów, w którym ka¿dy, z poet¹-
przewodnikiem, odkryje swoj¹ to¿samoœæ. Jest wiêc nowy tom wierszy Autora
Bramy Portowej zaproszeniem Czytelnika, aby pod¹¿y³ za rozwojem wydarzeñ, aby
dynamicznie reagowa³ na te sytuacje, które Poeta uznaje za wa¿ne, b¹dŸ choæby
interesuj¹ce.

Aby przyjrzeæ siê bli¿ej w¹tkom, motywom, obrazom, przywo³aniom czy aluzjom,
wydarzeniom czy ludziom, których imiennie b¹dŸ anonimowo kreuje Artysta, aby
swobodniej poruszaæ siê w wêdrówce po Mieœcie Wenedów w roku 2020 podczas
pandemii, poprosi³am Poetê, szczecinianina pasjonuj¹cego siê od lat histori¹ naszego
Miasta, aby zosta³ przewodnikiem po moich odczytaniach… I nietypowo pozwolê
sobie zaprezentowaæ ten spacer w towarzysz¹cej nam rozmowie.

Oto Robert Artur Florczyk – w skrócie RAF – Autor dwóch tomów wierszy (teraz
do³¹cza do nich trzeci): Brama Portowa z 2014 i £asztownia – kapsu³a czasu z 2016.
Swoj¹ prozê, zbiór opowiadañ Trzy razy WOLNOŒÆ! opublikowa³ w 2018 roku.
Wszystkie ksi¹¿ki, bez wzglêdu na rodzaj, tematycznie traktuj¹ o Szczecinie.
I obowi¹zkowo z motywami wolnoœci, Solidarnoœci, rol¹ poezji i poety, tak w
przesz³oœci jak i wspó³czeœnie. Dodatkow¹ atrakcj¹ s¹ w tomach wierszy ilustracje,
zdjêcia Szczecina i jego okolic, oryginalne kola¿e. W obecnej publikacji W Mieœcie
Wenedów równie¿ takich znacz¹cych autorskich zdjêæ nie zabraknie.

Rozpoczynamy spacer.

Otwiera zbiór wiersz Prolog. Jak w dramacie, jak w powieœci… zawi¹zujesz
akcjê, wprowadzasz postaci, opisujesz czas i przestrzeñ… Jednym s³owem
inicjujesz opowieœæ?

RAF: Tak. Taki by³ zamys³. Swoisty wstêp do poetyckiej gawêdy z zara¿onego
Miasta. To moment oczekiwania na ujawnienie pierwszego przypadku osoby
z koronawirusem, który staje siê ekscytuj¹co prezentowany przez media, by uczyniæ
z osoby zara¿onej wrêcz celebrytê, który udziela wywiadów. Pozwala tak¿e zwróciæ
uwagê Czytelnika na nowy wymiar œwiata mediów, tak¿e w ich cyfrowych
wydaniach, z czego korzystam - czasem wrêcz kaskadersko i bez zahamowañ -
w kolejnych wierszach.
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Ale Prolog poprzedzaj¹ dwie wa¿ne strony, które podobnie jak on inicjuj¹

akcenty na motyw poezji i rolê poety. Czy st¹d spotkanie z Mistrzami:
Tadeuszem Ró¿ewiczem i Zbigniewem Herbertem, których umieœci³eœ w swym
tomie „u bram” Miasta Wenedów?

RAF: W œwiat Wenedów i w motywy przewodnie tomiku wprowadzaj¹ nas
wiersze zamieszczone jako motto I i motto II. Fragment wiersza „Pan Cogito
obserwuje w lustrze swoj¹ twarz", Zbigniewa Herberta – Dlaczego oczy / Osadzone
tak blisko wszak to on nie ja / wypatrywa³ wœród chaszczy najazdu Wenedów // by³
dla mnie bardzo wa¿ny zarówno ze wzglêdu na sam tytu³ odsy³aj¹cy do mojego
w¹tku z twarz¹ jak i do samych Wenedów.

I zapewne dlatego przywo³ujesz za Mistrzem, Wenedów w³aœnie, wprawdzie
nie z najazdu, ale z podkreœleniem, ¿e ich Miasto to centrum œwiata.

RAF: Z pewnoœci¹. Miasto Wenedów to, oczywiœcie, miejsce gdzieœ w rogu mapy,
ale, jestem przekonany, Wenedowie mieszkaj¹ w centrum œwiata, a poza tym
wszêdzie… uznaj¹ tylko jedno okno na œwiat i, byæ mo¿e, do tego przekonam
Czytelników.

A motto II?
RAF: To fragment wiersza „zadanie domowe”, Tadeusza Ró¿ewicza - zadanie

domowe / dla m³odego poety (…) / opisz swoj¹ twarz / i podziel siê ze mn¹ / jej
zmiennym wyrazem // – czyli poszukiwanie i opisywanie twarzy jako obrazu naszego
Ja widocznego przez innych z zewn¹trz i widocznego przez ka¿dego z nas od
wewn¹trz.

Zatrzymajmy siê przy tym w¹tku z motywem twarzy… Sam napisa³eœ wiersz
o powtórzonym tytule zadanie domowe, w którym nawi¹zujesz nie tylko do
zalecenia Ró¿ewicza, ale ³¹czysz go  z doœwiadczeniem performance'u. to zadanie
nie mo¿e / nikogo omin¹æ / trzeba opisaæ dla samego / siebie twarz œwiata /
w którym siê istnieje //

RAF: Napisaæ twarz otoczenia, która odbija siê w oczach poety.
poeta patrzy / w lustro wszystkiego / i nigdy nie mo¿e / odwróciæ wzroku / bo straci

twarz//
Twarz w szczególnym czasie – czasie pandemii, dominuj¹cego Internetu i œrodowiska

cyfrowego, w czasie koniecznoœci zachowania dystansu, zas³oniêcia twarzy
i rozluŸnieniu tradycyjnego, wspólnego tworzenia wiêzi spo³ecznych. Momentem
kulminacyjnym i jednoczeœnie inspiracj¹ sta³o siê dla mnie doœwiadczenie œwiatowej
s³awy performerki Mariny Abramovic, której performance polegaj¹cy na patrzeniu
prosto w oczy drugiej osoby staje siê tak popularny i potrzebny, ¿e ustawiaj¹ siê
kilkusetosobowe kolejki. Obejrza³em zapis performace „Obecnoœæ” (Present), Mariny
Abramovic na znanej wystawie w Toruniu, pt. "Cleaner" (Do czysta).

Czy to zadanie domowe na TeraŸniejszoœæ?
to zadanie na ca³e ¿ycie / to zadanie tylko na chwilê / ka¿d¹ chwilê//
RAF: Teraz, w drugiej dekadzie XXI wieku, okreœlaj¹c swoj¹ to¿samoœæ,

poszukujemy znaków szczególnych, które pozwol¹ nam siê odró¿niæ od reszty
naszego spo³eczeñstwa jako to¿samoœæ lokalna, która pielêgnuje dorobek regionu
i jego mieszkañców. Stwarza ich niejako na nowo w poetyckim spojrzeniu dla
samych siebie i dla innych.
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Czy w³aœnie znaczenie kontaktu wzrokowego podkreœla performerka i Ty?
RAF: Tak. Istnieje potrzeba zachowania kontaktu wzrokowego i intencjonalnego

miêdzy ludŸmi. W czasach pandemii mo¿liwe jest to w ograniczony sposób, ale
przecie¿ mo¿emy u¿yæ nie tylko nowych narzêdzi typu social media, Internet, ale
tak¿e w nowy sposób u¿yæ tradycyjnych narzêdzi takich jak poezja zbudowana
wokó³ szczególnego tematu, jakim jest pandemia w mieœcie Wenedów.

No w³aœnie. Powróæmy do najazdu Wenedów, którzy objêli Szczecin
w posiadanie, we w³adanie… Kim byli, sk¹d o nich wiemy?

RAF: Zacznijmy od pocz¹tku - kim s¹ Wenedowie? Albo mo¿e inaczej, kim s¹
Wenedowie dla mnie, badacza dawnych dziejów. Otó¿ Wenedowie, jak ich opisuje
Thomas Kanztow w Kronice pomorskiej z XVI wieku, Pomerania, to: „Ludy te
i kraje pomorskie by³y od pierwotnego swego pocz¹tku w e n d i s c h  czyli
s³owiañskie. Z tego powodu nie umiemy znik¹d inaczej wywieœæ ich pochodzenia
ni¿ z rodu S³owian […] jednak nie chcemy tego pochodzenia siê wstydziæ".

Twoja wersja poetycka brzmi bardziej przekonuj¹co, i te¿ z sugestywn¹
aluzj¹ do S³owackiego…

wywodz¹ siê z prastarych czasów / niektórzy mówi¹ ¿e istnieli ju¿ przed Mieszkiem
/ czy nawet Krakiem i Lechem (…) / inni mówi¹ ¿e pochodz¹ od Rozy Wenedy //

Po czym rozpoznamy, ¿e znaleŸliœmy siê w Mieœcie Wenedów?
RAF: Ha… Czytelnik, a z pewnoœci¹ szczecinianin rozpozna znaki

charakterystyczne dla Szczecina: – Duma Pomorza, Jego barwy bordowo-granatowe
– Gryf, to po pierwsze. Po drugie, równie wa¿ne – umiejêtnoœæ budowy statków,
wiêc WA¯NY PORT nad rzek¹ Odr¹. I dalej: prze³om buntu robotniczego przeciw
tyranii i powstanie Solidarnoœci, która obchodzi 40-lecie strajków! Nie mniej wa¿na
postaæ Bosmana, który ratuje p³ywaków z Odry… Przyroda w Mieœcie i wokó³
Miasta, i dominuj¹cy motyw wody. Nie mo¿na zapominaæ o… œledziach!
A paprykarz i paszteciki?!

Tak, napisa³eœ o œledziach oraz o ich zwi¹zku z beczkami z Falsterbo,
zabawnie puentuj¹c historiê…

Zatem / œledŸ œledzia / œledz¹c trasê beczki / z Falsterbo / do Szczecina /
a znajdziesz Weneda/

Wolnoœæ i Solidarnoœæ to w twoich wierszach czy opowiadaniach niemal
synonimy. Poœwiêcasz tym tematom niezwykle du¿o miejsca w swojej
twórczoœci. Duch buntu, zrywu, walki i …zwyciêstwa, które po latach okaza³o
siê gorzkim…

RAF: Bardzo wa¿ne dla mnie, wrêcz konstytuuj¹ce, jest podkreœlenie zwi¹zków
z duchem buntu i przemian 1980 roku, bo w 2020 roku obchodzimy 40. rocznicê
strajków, które doprowadzi³y do uwolnienia od tyranii komunistycznej ca³¹ Europê.
Przypomnijmy tylko s³ynn¹ mowê Churchila z Fulton o powstaniu ¿elaznej
kurtyny, która rozpoœciera³a siê od Szczecina i w Szczecinie zosta³a obalona. Lecz
nieoczekiwanie najwiêksz¹ cenê za tê wolnoœæ musieli zap³aciæ ci, którzy j¹
pokojowo wywalczyli. Stoczniowe dŸwigi zamar³y, bo zlikwidowano zak³ady
pracy. Walcz¹cy stali siê wolni, mogli wyjechaæ wszêdzie na wakacje, ale co
z tego, skoro nie mieli pracy. Ten motyw wraca dwukrotnie w moich wierszach
i zawsze gorzko.
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W wierszu „Solidarnoœæ”:
ludowi z dŸwigów / zrobili eksponaty / w parku dinozaurów //
RAF: W tym wierszu tak¿e pojawia siê wymowny cytat z piosenki Marka

Knopflera "Telegraph Road" w moim przek³adzie. Pragnê te¿ zwróciæ uwagê
Czytelnika na cytaty z przestrzeni publicznej, które wplatam w swoje wiersze. Dziêki
takiemu zabiegowi wykorzystujê powszechnoœæ kontekstu kulturowego
w indywidualnej formie, zmniejszam dystans pomiêdzy tym, co prozaiczne a tym, co
bardziej poetyckie. To, co zwyk³e, codzienne mo¿emy ujrzeæ w nowym œwietle.

Tak wprowadzasz motyw muralu, który jest jednym z wielu obrazów Miasta
Wenedów. W pieœni artysty ulicy Twój bohater liryczny stylizowanym jêzykiem
na kolokwialny œpiewa swoj¹ pieœñ:

przestrzeñ murów jest moj¹ sztalug¹ / szpreje moj¹ palet¹ / nic mnie nie ogranicza
/ jestem w szponach ekspresji

A Twoje alter ego dopowiada tê pieœñ, zapewne rapuj¹c
opowiadam wam moj¹ historiê / opowiadam wam historiê miasta / opowiadam

wam historiê œwiata
RAF: Oczywiœcie, kurtyna mojej opowieœci zostaje uniesiona, ogl¹dam wraz

z Czytelnikiem moje Miasto Wenedów, prze¿ywam czas pandemii, ¿artujê
z celebrytów, œwiêtujê wa¿ne dla mnie rocznice, spacerujê wraz z Mistrzem
Ró¿ewiczem wokó³ Jeziora G³êbokiego, dyskutujê z Ma³gorzat¹ Hillar, ogl¹dam we
mgle ¿elazne ptaki Hasiora w Parku Kasprowicza, ws³uchujê siê w historiê dawno
minion¹… i w marzenia jednego z mieszkañców, twórcy street art-u, oczekuj¹cego
na przyjazd Banksy'ego, który powie mu, ¿e to nie s¹ bohomazy.

A ja razem z Autorem, Robertem A. Florczykiem zastanawiam siê: Ciekawe,
dok¹d ta wêdrówka po Mieœcie Wenedów podczas pandemii koronawirusa i przez
zau³ki poezji zaprowadzi Czytelnika?

Robert Artur Florczyk, W Mieœcie Wenedów, seria:akcent,
Wyd. hogben, Szczecin 2020
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X OGÓLNOPOLSKI KONKURS LITERACKI

NA NAJPIÊKNIEJSZY LIST PISANY ODRÊCZNIE

„Lubiê wracaæ tam, gdzie by³em ju¿…”
dla kategorii III (16 lat i powy¿ej)
„Opowiem Ci swoje marzenie…”
dla I kategorii wiekowej (10 -12 lat).oraz II (13-15 lat)

ZAKOÑCZONY – Wyniki Og³oszone 4 grudnia 2020
Jury w sk³adzie:
Katarzyna Chabowska
Rafa³ Podraza
Ró¿a Czerniawska-Karcz (rzewodnicz¹ca)
25 listopada 2020 roku  po zapoznaniu siê z nades³anymi 101 listami w trzech

kategoriach wiekowych, postanowi³o nagrodziæ i wyró¿niæ:

I kategoria wiekowa (10-12 lat) 39 listów
I nagroda – Mi³osz Wojtowicz /Boles³awiec + kaligrafia wyró¿niaj¹ca + Nagroda
  ZLP
II nagroda – Mateusz Zborowski /Szczecin
III nagroda – Oliwia Czernia/ Bezrzecze
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WYRÓ¯NIENIE –  1. Aleksandra Zio³a / Boles³awiec

       2. Marcin Grab /Szczecin
       3. Karol Janiec /Kruszyn

II kategoria wiekowa (13-15 lat)43 listy
I nagroda – Milena Konieczna/ Nowogrodziec + Nagroda ZLP
II nagroda – ex aequo 1. Kosma Szczyrski /Szczecin + kaligrafia

2. Amelia Rutkowska / Boles³awiec
III nagroda – Aleksandra Chy³ek / Rzeszów
WYRÓ¯NIENIE – 1. Kacper Samulak /Bezrzecze

       2. Emilia Górska /Opole + kaligrafia

III kategoria wiekowa (16 lat i wiêcej) 19 listów
I nagroda   – Micha³ Marcinów / Szczecin
II nagroda  – Arkadiusz Wojtowicz/ Boles³awiec + Nagroda ZLP
III nagroda –  Danuta Bury³o / Tomis³aw
WYRÓ¯NIENIA – 1. Czes³awa  Knaffel/ Boles³awiec

      2. Wioletta Szyd³o / Wroc³aw
             3. Halina Ró¿anek / Szczecin + kaligrafia

Wœród nagrodzonych i wyró¿nionych uwagê jury zwróci³y listy z najwy¿szymi
walorami kaligrafii, napisane piórem, staranie, czytelnie, zgodnie ze wszystkimi
regu³ami piêknego pisma:

Uczestnicy, którzy wyró¿nili siê w kategorii KALIGRAFIA:
1. NAGRODA Weronika Andruszko!  / Przecieszyn
2. Wyró¿nienie  Malwina Ho³yna / Nowogrodziec
3. NAGRODA Hanna K¹cka / Boles³awiec
4. Wyró¿nienie  Kosma Szczyrski /Szczecin
5.  Wyró¿nienie Emilia Górska / Opole
6. Wyró¿nienie Kaja Ma³ek / Szczecin
8. NAGRODA Faustyna Maria Klêczar / Oœwiêcim
8. Wyró¿nienie Halina Ró¿anek / Szczecin
Wszystkim Laureatom, Wyró¿nionym oraz Uczestnikom Konkursu serdecznie

Gratulujemy!
*  *  *

Refleksje jurorki, czyli g³os nieco zza kulis konkursowych… po dziesiêciu ju¿
edycjach Konkursu Literackiego Na Najpiêkniejszy List Pisany Odrêcznie…
a organizowanego przez zespó³ znakomitych animatorek kultury (z p. Beat¹ Wider¹
na czele) z kruszyñskiego Gminnego Oœrodka Kultury i Sportu, z którym
wspó³pracuje ZLP Oddzia³ w Szczecinie.

Po pierwsze, radoœæ ogromna, bo Ludzie jeszcze listy pisz¹ i to do nich
adresowany jest ten konkurs! Pisz¹ m³odsi i starsi, doœwiadczeni i ci, którzy dopiero
poznali sztukê pisania… Ró¿na wra¿liwoœæ, szerokie zainteresowania i …umiejêtnoœæ
pos³ugiwania siê piórem, bo przecie¿ w tym konkursie ona jest tu bardzo wa¿na,
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szczególnie w dobie wypieraj¹cego pióro czy d³ugopis komputera. Przez te dziesiêæ
lat przeczytaliœmy (jurorzy) pewnie oko³o dwa tysi¹ce listów…  a mo¿e i wiêcej,
licz¹c tylko po 200 rocznie, a by³o ró¿nie… 100, 150, 200, a nawet jednego roku
500… Niewa¿ne statystyki. Wa¿ne, ¿e z ca³ej Polski, z du¿ych miast i z ma³ych
miasteczek, z niewielkich miejscowoœci  i ze stolicy - do GOKiS-u w Kruszynie ko³o
Boles³awca przychodz¹ listy.

Po drugie, co roku Organizatorzy wraz z zespo³em jurorów we wrzeœniu
podejmowali decyzjê o kolejnej edycji i… wybierali tematy przewodnie dla kategorii
wiekowych uczestników. I tu moja coroczna refleksja. Zawsze staraliœmy siê
wybieraæ tematykê listów pogodn¹, pozytywn¹, odwo³uj¹c¹ siê do wspomnieñ, do
doœwiadczeñ, do prze¿yæ… tak¿e do marzeñ, do kreacji czy wizji przysz³oœci.
Tematy listów mia³y u³atwiæ zakres treœci, ale te¿ pobudziæ wyobraŸniê.
Spowodowaæ nie tylko pokazanie umiejêtnoœci manualnych w pos³ugiwaniu siê
piórem, ale te¿ ujawniæ umiejêtnoœæ literackiego zaprezentowania tematu i znajomoœci
formy wypowiedzi, jak¹ jest list. Zwracamy bowiem uwagê tak na formê jak i treœæ,
na sposób poprawnej wypowiedzi pisemnej, bez b³êdów ortograficznych,
gramatycznych czy stylistycznych, a tak¿e na kompozycjê, oryginalne ujêcie tematu.
Na jego zrozumienie! Tu moje podkreœlenie, gdy¿ w ka¿dej niemal edycji mieliœmy
do czynienia z bardzo wieloma listami, starannymi, poprawnymi… ale nie na temat!
To tutaj wy³ania nam siê problem umiejêtnoœci czytania polecenia ze zrozumieniem…
Temat sugeruje treœci, które s¹ oczekiwane przez czytaj¹cego… nie mo¿e byæ tak, ¿e
temat sobie a pisanie sobie… aby tylko napisaæ. Przecie¿ nie o to chodzi.

Po trzecie, ta refleksja odnosi siê do najm³odszych nadawców listów, którzy s¹
wprowadzani w arkana sztuki pisania przez nauczycieli, czêsto na wspólnych
lekcjach. Nale¿y byæ czujnym i… m³odziutkim pisz¹cym zwróciæ uwagê na
indywidualizm wypowiedzi, ujêcie tematu, sposób opisania zdarzeñ… To bardzo
mêcz¹ce, gdy w jednej kopercie zbiorczej ze szko³y przychodzi 5–8–10 listów
i niemal wszystkie napisane s¹ tak samo, wed³ug jednego schematu, z tym samym
wstêpem…W pierwszych s³owach mego listu… z tym samym zdarzeniem
(najczêœciej jakimœ konfliktem z przyjació³k¹ albo koleg¹) i podobnie zakoñczonym.
Wiem, taka dola jurorki, ale i nadawca listu niewiele z takiego pisania wynosi, bo
przecie¿ nagrody na pewno nie bêdzie.

Po czwarte, rzeczywistoœæ, codziennoœæ prezentowana w wiêkszoœci listów przez
nadawców we wszystkich kategoriach wiekowych… daje du¿o do myœlenia.
Wielokrotnie rozmawialiœmy o tym w gronie tak jurorskim jak i z organizatorkami.
Te listy to lustrzane odbicie naszego œwiata, widzianego setkami oczu naszych
uczestników… Niezwykle cenne by³oby to Ÿród³o dla socjologa czy psychologa.
Du¿o za du¿o tych wynurzeñ listowych wywodzi siê, niestety, z ogl¹danych
telewizyjnych telenowel, reklam, czy skrajnie z martyrologii… Króluj¹ bohaterowie
równie¿ z tych¿e mediów… celebryci, piosenkarze, sportowcy… to w sumie nic
z³ego… ale?  Mi³o wiêc jest odnaleŸæ bohaterkê lub bohatera z ulubionej lektury czy
spotkaæ siê w œwiecie wymyœlonym przez pisz¹cego. Odrêbn¹ grup¹ listów s¹ te,
które wk³adamy do  przegródki: tragedie. Niczego nie ujmuj¹c doœwiadczeniom
traumatycznym, które s¹ przecie¿ doœwiadczeniami naszego ¿ycia, ale je¿eli jest temat
o marzeniach, o powrotach do miejsc szczêœliwych, o wizjach przysz³oœci,
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o wspomnieniach, do których lubimy wracaæ, a dostajemy list o wypadkach,
o œmierci, po¿egnaniach, cmentarzach i rozpaczy… to nie mo¿na oczekiwaæ, ¿e list
zostanie nagrodzony. A przecie¿ po to wysy³a siê pracê na konkurs! Po to, aby
zwróciæ uwagê czytaj¹cych i… oceniaj¹cych oryginalnoœci¹ swojej wypowiedzi.

Po pi¹te, dla nas jurorów oraz dla organizatorów niezwykle wa¿nym jest szeroki
odbiór konkursu. Listy z najdalszych zak¹tków Polski trafiaj¹ do naszych r¹k.
I wci¹¿ odkrywamy nowych interesuj¹cych nadawców, którzy wzbudzaj¹ czêsto
nasz nieskrywany zachwyt. Przek³ada siê on oczywiœcie na miejsca z nagrodami czy
wyró¿nienia. Jako ¿e patronujemy konkursowi, mo¿emy stanowiæ równie¿ swoje
nagrody Zwi¹zku Literatów Polskich Oddzia³ w Szczecinie, którymi s¹ ksi¹¿ki
szczeciñskich pisarzy. I z tym wiêksz¹ radoœci¹ odkrywamy wœród Uczestników
zwyciêzców ze Szczecina i naszego regionu.  A by³o w tym roku znowu kilku
znakomitych prac, a nazwiska mo¿na odnaleŸæ na liœcie powy¿ej.

Na zakoñczenie wyra¿ê moje zadowolenie z tego wieloletniego obcowania z t¹ tak
ró¿n¹ korespondencj¹ i od tak licznego grona nadawców. Z niektórymi uczestnikami
jest coroczny sta³y ju¿ kontakt. Rozsmakowani w pisaniu listów, motywowani
nagrod¹ czy wyró¿nieniem, sprawdzaj¹ siê w kolejnych edycjach. A my mo¿emy
obcowaæ z ich oryginalnymi listami, odkrywaæ coraz to nowe ogl¹dy ich œwiata,
który siê zmienia. Mo¿emy poznawaæ siê na fina³ach w Kruszynie. Zamieniaæ s³owa
serdeczne i dzieliæ zainteresowania piêknym s³owem tak w mowie jak w piœmie.
Dlatego warto pisaæ listy. ̄ yczê wszystkim lekkiego pióra! Piszmy wiêc!

Ró¿a Czerniawska-Karcz



29

Ró¿ne aspekty zdalnego nauczania
Od czasu odkrycia internetu zawsze istnia³a wojna miêdzy edukacj¹ klasow¹ a edukacj¹

na odleg³oœæ. Programy kszta³cenia na odleg³oœæ obejmuj¹ naukê w domu, czyli e-learning,
kursy korespondencyjne oraz inne rozwi¹zania, które oferuje dzisiejsza technologia. Jest to
forma systemu edukacji, w której nauczyciela i uczniów dzieli spory dystans, czêsto równie¿
czasowy. Edukacja w klasie jest tradycyjn¹ form¹ systemu edukacji, w której uczeñ
i nauczyciel znajduj¹ siê w jednym pomieszczeniu w tym samym czasie.

Koncepcja nauczania na odleg³oœæ zosta³a opracowana przez Uniwersytet
Londyñski w latach 50. XIX wieku i zyskuje coraz wiêcej zwolenników.
W dzisiejszych czasach ludzie s¹ coraz bardziej zainteresowani znajdowaniem
nowych sposobów uczenia siê, co bardzo wzmacnia popularnoœæ tej koncepcji.
Klasyczne metody nauczania nale¿¹ jednak nadal do najchêtniej wybieranych i wci¹¿
ciesz¹ siê ogromnym zaufaniem.

Obie metody maj¹ swoje wady i zalety, a wybór pomiêdzy nimi nie zale¿y jedynie od
oferty edukacyjnej, a równie¿ od potrzeb i wymagañ jednostki. Istnieje wiele badañ
w tej dziedzinie i solidne dowody na to, ¿e wysokiej jakoœci uczenie siê mo¿e odbywaæ
siê w œrodowiskach uczenia siê na odleg³oœæ. Wszystkie te badania odby³y siê jednak
w innym kontekœcie ni¿ dzisiejszy. Kszta³cenie na odleg³oœæ podczas globalnej
pandemii nie ma precedensu. Jest to kontekst bez idealnie dopasowanych badañ, które
wytyczy³yby drogê zdalnej edukacji, oraz dostosowanych do niej warunków.

Nieuzasadnione jest oczekiwanie, ¿e nauczyciele i studenci zachowaj¹ swoj¹ dawn¹
normalnoœæ, nawet jeœli wczeœniej byli uczniami na odleg³oœæ. ̄ ycie studentów
i uczniów jest zupe³nie inne ni¿ przed kilkoma miesi¹cami, co równie¿ wp³ywa na
ich wyniki w nauce. Poniewa¿ obecnie nie mo¿emy uczyæ metod¹ bezpoœredni¹,
uczenie siê na odleg³oœæ jest jedynym mo¿liwym rozwi¹zaniem. Skuteczn¹ opcj¹
³agodzenia powsta³ych problemów zwi¹zanych z zaistnia³ymi warunkami jest
korzystanie z materia³ów e-learningowych i ocen online.

Myœlê, ¿e w czasie spustoszenia z powodu pandemii Covid-19 wszystkie instytucje
edukacyjne znajduj¹ siê w fazie biernej i jeœli taka sytuacja utrzyma siê d³ugo, mo¿e
to spowodowaæ spustoszenie nie tylko w dziedzinie edukacji, ale równie¿ w psychice
uczniów. Tym razem kszta³cenie na odleg³oœæ mo¿e byæ najlepszym sposobem na
uspokojenie sytuacji, ale w niektórych przypadku nie jest to ³atwe. W niektórych
domach brak jest komputera, mieszkañcy maj¹ s³aby dostêp do internetu oraz
niewielk¹ œwiadomoœæ zaistnia³ych warunków.

Odpowiedzialnoœæ nauczania bardzo czêsto spada na rodziców, którzy zmêczeni
oraz zdezorientowani równie¿ nie wiedz¹, jak odnaleŸæ siê w tych warunkach.
Zdalne nauczanie w dobie epidemii budzi coraz wiêcej kontrowersji. Nie ka¿dy
potrafi swobodnie ³¹czyæ wspólne odrabianie lekcji z dzieæmi z wyzwaniami pracy
zawodowej. A niestety - rodzice coraz czêœciej zwracaj¹ uwagê na to, ¿e kszta³cenie
na odleg³oœæ sprowadza siê w³aœnie do zadawania du¿ych partii materia³ów do
opanowania samodzielnie w domu. Ani nauczyciele, ani szko³y nie byli gotowi na
takie wyzwania, jakie stworzy³a obecna pandemia.
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Edukacja w klasie zapewnia szerok¹ ekspozycjê pod wzglêdem ogólnego

rozwoju ucznia, zapewniaj¹c udogodnienia takie jak plac zabaw, ró¿norodnoœæ
przedmiotów, interakcje z nowymi ludŸmi i tym podobne. Klasa tworzy
atmosferê, w której mo¿na byæ graczem zespo³owym, a tak¿e liderem podczas
ró¿nych zajêæ grupowych, takich jak studium grupowe, prezentacje i sesje burzy
mózgów. Pomagaj¹ one m³odym ludziom w budowaniu pewnoœci siebie i swoich
umiejêtnoœci, które wa¿ne s¹ w przysz³ym ¿yciu zawodowym. Edukacja klasowa
ma jednak swoje wady, takie jak ograniczony program nauczania, a tak¿e
sztywna struktura systemu edukacji klasowej, która buduje presjê rówieœnicz¹
i mo¿e zwiêkszaæ poziom stresu u uczniów. Edukacja w klasie nie bierze pod
uwagê ró¿norodnoœci uczniów w sposobie ich nauki, jak równie¿ jest bardziej
kosztowna pod wzglêdem czasu i funduszy, w porównaniu do nauczania na
odleg³oœæ, które staje siê coraz bardziej dostosowane do obecnych warunków
¿ycia i nauki.

Programy kszta³cenia na odleg³oœæ maj¹ znacznie szerszy zakres wiedzy
i informacji, które nie ograniczaj¹ siê do nauczyciela. Oprócz oszczêdnoœci czasu
i pieniêdzy uczeñ zyskuje elastycznoœæ nauki w najbardziej komfortowym dla siebie
œrodowisku. Mo¿e on siê uczyæ na w³asny sposób i we w³asnym tempie oraz
poœwiêciæ wiêcej czasu przedmiotom, które sprawiaj¹ mu najwiêcej problemów.
Wraz z postêpem technologii mobilnej, uczniowie mog¹ w ka¿dej chwili uzyskaæ
dostêp do materia³ów dydaktycznych, takich jak biblioteka online, testy online, czat
z profesorami, quizy i innych rozwi¹zañ, jakie daje nauka na odleg³oœæ. Kszta³cenie
na odleg³oœæ ma jednak swoje wady, takie jak brak bezpoœredniej interakcji
z nauczycielami, co sprawia, ¿e  proces uczenia siê jest ca³kowicie niezale¿ny.
Brakuje w nim równie¿ interakcji spo³ecznych z rówieœnikami. Kszta³cenie na
odleg³oœæ nie dodaje do osobowoœci ucznia tych wszystkich aspektów, które mog¹
byæ osi¹gniête podczas nauczania w klasie. Brakuje równie¿ osobistej oceny ucznia
pod k¹tem zachowania, jêzyka i innych czynników, które mog¹ byæ ocenione jedynie
poprzez bezpoœredni¹ interakcjê w klasie. Programy kszta³cenia na odleg³oœæ s¹
bardzo pomocne, gdy osoby bior¹ce udzia³ w programie s¹ bezpoœrednio lub
poœrednio oddane pracy i posiadaj¹ siln¹, indywidualn¹ motywacjê do nauki.

Wyzwaniem, przed którym stoimy, jest niewystarczaj¹cy dostêp do technologii
i infrastruktury spo³ecznej, potrzebnych do efektywnej wirtualnej edukacji. Pandemia,
która wywo³a³a tak trudn¹, obecn¹ sytuacjê w systemie edukacji, uwydatni³a potrzebê
inwestycji pañstwa w infrastrukturê technologiczn¹, tak jak zainwestowa³o w
infrastrukturê fizyczn¹, tak¹ jak system autostrad miêdzystanowych w poprzednich latach.
Dzisiejsze badania wskazuj¹ na uwydatnion¹ potrzebê wsparcia spo³ecznego
i instrukta¿owego dla uczniów, którzy stoj¹ przed najwiêkszymi wyzwaniami zwi¹zanymi
z nauk¹ na odleg³oœæ. Zapewnienie niezawodnego i szybkiego ³¹cza internetowego,
urz¹dzeñ do pracy oraz wsparcia przy powstaj¹cych problemach jest kluczowe dla
efektywnego przechodzenia z klasycznej edukacji w klasie na edukacjê wirtualn¹.

Klaudia D¹gowska
– nauczycielka jêzyka niemieckiego
Publiczna Szko³a Podstawowa na G³êbokiem
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Czes³aw Lewicki to zas³u¿ony szczeciñski nauczyciel z wyj¹tkow¹ pasj¹ muzyczn¹.
Z wykszta³cenia pedagog, jest absolwentem  szczeciñskich szkó³ muzycznych w klasie
kontrabasu, akordeonu i instrumentów elektronicznych. 23 lata pracowa³ jako nauczyciel
gry na tych instrumentach w Pa³acu M³odzie¿y i Spo³ecznym Ognisku Muzycznym.
Oprócz tego 37 lat gra³ na kontrabasie w orkiestrze Filharmonii w Szczecinie. – Muzyka
jest ca³ym moim ¿yciem – œmieje siê pan Czes³aw.

Tak jak w m³odoœci pasjonowa³ siê sportem i zapasami klasycznymi, w których mia³
du¿e sukcesy, tak teraz od niemal pó³ wieku idzie przez ¿ycie  z muzyk¹.

Najcieplej wspomina swoj¹ pracê z dzieæmi i m³odzie¿¹. Od pocz¹tku tworzy³ zespó³
akordeonowy „Akord” w Pa³acu M³odzie¿y, który powsta³ w 1989 r. Zespó³ otrzyma³
wiele wyró¿nieñ, zdobywa³ pierwsze miejsca w konkursach ogólnopolskich, a tak¿e
w Niemczech i Norwegii. Dziœ jego uczestnicy to doroœli ludzie lecz nadal utrzymuj¹
kontakt ze swoim Mistrzem.

Tak samo dumny jest ze swoich uczniów-keyboardzistów – Aleksandra Lasockiego,
Bart³omieja NiedŸwiedzkiego,  £ukasza Pietrzyka, braci Radwañskich,  czy braci
Kolenderskich.

Za osi¹gniêcia pedagogiczne nagradzany by³ Medalem Edukacji Narodowej, Prezydenta
Miasta Szczecin, Kuratora Zachodniopomorskiego. Otrzyma³ te¿ nagrodê „Belfer na 6”

Od 2012 roku pan Czes³aw jest na emeryturze lecz muzyka wype³nia jego dni. Gra
zespole akordeonowym, z racji wieku, nazwanym „Srebrzyœci akordeoniœci”.  Wystêpuje
przed publicznoœci¹ ciesz¹c j¹ skocznymi akordami. I choæ pandemia na jakiœ czas
przeszkodzi³a w tej dzia³alnoœci, pan Czes³aw  wierzy, ¿e ju¿ w przysz³ym roku wróci ze
swoim trio  na scenê. Na razie nagrywa na p³ytê kolêdy, by ucieszy³a szczecinian w czasie
œwi¹t.

                                                                          Fotoreporta¿ str. 2

Nauczyciel z pasj¹

Pó³ wieku z muzyk¹
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Remont „Zawiszy Czarnego”
w Szczecinie
Potrzebne wsparcie finansowe i wolontariusze…

Obok „Daru Pomorza” to w³aœnie harcerski s/y „Zawisza Czarny” zapisa³
jedne z najpiêkniejszych kart polskiego ¿eglarstwa prze³omu XX i XXI wieku.
Obecnie p³ywaj¹cy „Zawisza Czarny” to pierwotnie zbudowany w  1952 r.
w Stoczni Pó³nocnej w Gdañsku  stalowy rybacki lugrotrawler m/t „Cietrzew”
(typu  B11, z serii tzw. „ptaszków”), który wchodzi³ w sk³ad flotylli gdyñskiego
„Dalmoru” i ³owi³ œledzie na Morzu Pó³nocnym. Po wycofaniu z eksploatacji
zosta³ przekazany ZHP przez Ministerstwo ¯eglugi i przebudowany w 1961 r. na
trzymasztowy szkuner sztakslowy, potem jeszcze modernizowany. Przy d³ugoœci
– z bukszprytem – 42 m, podnosi do 440 m kw. ¿agli, zabiera na pok³ad do 46
¿eglarzy, i ma za sob¹ liczne i dalekie rejsy, ³¹cznie z wypraw¹ dooko³a œwiata,
oraz kilkukrotnym obejœciem Hornu. Poprzednikiem obecnego „Zawiasa” by³
drewniany szkuner zbudowany w Szwecji w 1901 r., zakupiony dla polskich
harcerzy w 1935 r. i ju¿ jako „Zawisza Czarny” – wzór cnot rycerskich –
p³ywaj¹cy z nimi do II wojny œwiatowej, pod komendantem genera³em
Mariuszem Zaruskim. Ju¿ wtedy by³ najwiêkszym ¿aglowcem szkolnym
œwiatowego skautingu, po czym – przejêty i zaniedbany przez Niemców –
przetrwa³ jednak wojnê i zosta³ oddany Polsce, ale jako symbol „sanacyjnego”
ZHP zosta³ uznany przez ówczesne PRL-owskie w³adze za „nie nadaj¹cy siê do
remontu”, i skazany na …zatopienie. Tak pierwszy drewniany „Zawisza” zosta³
wyholowany z Gdyni i spocz¹³ w 1949 r. na dnie Zatoki Puckiej, zatopiony
…salw¹  okrêtu wojennego, gdy¿ mocny dêbowy kad³ub nie chcia³ sam zaton¹æ.
Resztki le¿¹ tam do dzisiaj. Harcerze jednak o nim nie zapomnieli, i z numerem
PZ–1 (obecnie POL–1) wróci³ do harcerskiej s³u¿by w tej nowej wersji w 1961
r., i jest nadal najwiêkszym i najs³ynniejszym na œwiecie skautowskim
¿aglowcem szkolnym…

Bohater znanej szanty „Pod ¿aglami „Zawiszy…”  p³ywa nadal po morzach
i oceanach ca³ego œwiata w tym drugim wcieleniu, nadal z galionow¹ g³ow¹
„Czarnego Rycerza” (z czarnego dêbu), i z oryginalnym silnikiem spalinowym
z …U-boota. Ka¿dy rejs szkoleniowy pod jego ¿aglami to dobra szko³a morza,
nobilituj¹ca kolejne pokolenia polskich ¿eglarzy. Czêsto bywa³ i bywa te¿
w Szczecinie (m. in. podczas szczeciñskich fina³ów „tolszipów” - jak na  zdjêciach).
Aktualnie te¿ jest w naszym porcie, przechodzi kolejny remont, tym razem w stoczni
Marco Service w Basenie Cichym, potem bêdzie jeszcze dwa dni w Stoczni
Pomerania, a na 18 listopada br. planowane jest wyjœcie do macierzystej Gdyni, na
dalszy remont, do lutego 2021 r. Spore zak³adane na ponad milion z³otych koszty
remontu pokrywa w wiêkszoœci armator ¿aglowca, czyli Fundacja Harcerstwa
Centrum Wychowania Morskiego ZHP w Gdyni, która ponadto og³osi³a internetow¹
zbiórkê na wsparcie remontu, prowadzon¹ na portalu zrzutka.pl. Jej celem jest
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zebranie 100 tys. z³, a ka¿dy darczyñca, który wp³aci powy¿ej 500 z³otych, znajdzie
siê na  wygrawerowanej tablicy pami¹tkowej. Natomiast ci, którzy przeka¿¹ datek
w wysokoœci tysi¹ca z³otych, dostan¹ kawa³ek starego poszycia ¿aglowca,
z wygrawerowanym podziêkowaniem…

    Fundacja apeluje zreszt¹ nie tylko o wsparcie finansowe, ale te¿ o pomoc
przyjació³ ¿aglowca i wolontariuszy przy pracach pok³adowych i konserwacyjnych,
do czego zapisywaæ siê mo¿na poprzez specjaln¹ grupê na Facebooku – S/y
„Zawisza Czarny” Wolontariusze. Chêtni potrzebni bêd¹ g³ównie w Gdyni, ale
byæ mo¿e znajd¹ siê tak¿e w Szczecinie, na te dwa dni postoju w Stoczni Pomerania
(by³a Stocznia Parnica, przy ul. Gdañskiej 36); zg³aszaæ siê mo¿na bezpoœrednio do
Dyrektor Fundacji Weroniki Nadzikiewicz (na zdjêciu), która ca³y czas jest i pracuje
na pok³adzie – tel. (889) 011-111…

    Tylko w sezonie 2020 roku ¿aglowiec odby³ 41 rejsów, i 124 razy zawija³ do
polskich oraz zagranicznych portów, w tym do Szczecina i Œwinoujœcia.  Po
remoncie wyruszy na kolejne morskie przygody, m.in. w Rejs Singli, i drugi rejs w
ramach „Harcu po Ba³tyku”, pod patronatem Muzeum II Wojny Œwiatowej. Celem
tej wyprawy bêdzie wrak niemieckiego pancernika „Schleswig-Holstein”,
zatopionego u wybrze¿y estoñskiego Tallina, na dnie Zatoki Fiñskiej. Tam równie¿
zostanie umieszczona kopia bandery z pierwszego „Zawiszy Czarnego”.
Z pewnoœci¹ ¿aglowiec zawita te¿ po raz kolejny do Szczecina…

Tekst i zdjêcia: Wies³aw Seidler
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„Znaczy Kapitan” wg kapitana Borchardta
Teraz w wersji angielskiej…

Karol Olgierd Borchardt. Kapitan ¿eglugi wielkiej, silny cia³em i duchem, wybitny
pisarz marynista, stale ¿ywa legenda odrodzonej floty II RP, autor niezapomnianych,
nadal wznawianych i czytanych najpopularniejszych polskich ksi¹¿ek o tematyce
morskiej – Znaczy Kapitan, Kr¹¿ownik spod Somosierry, Szaman Morski, Kolebka
nawigatorów, Pod bia³¹ ró¿¹, na których wychowuj¹ siê kolejne pokolenia ludzi
morza, marynarzy i ¿eglarzy, spod  bia³o-czerwonej. Teraz znowu rusza w œwiat, tym
razem w wersji angielskiej…

Legendarny ju¿ „Znaczy kapitan” przet³umaczony zosta³ w³aœnie  na jêzyk
angielski przez córkê Karola Borchardta – Danutê Borchardt-Stachiewicz. Ksi¹¿ka,
której angielski tytu³ brzmi „I Mean, Said the Sea Captain” dostêpna jest
w sprzeda¿y prowadzonej na Amazon USA i Amazon UK. Danuta Borchardt-
Stachiewicz to córka Karoliny i Karola Olgierda Borchardtów. Jest doktorem
medycyny, pisark¹ i t³umaczk¹. Studia medyczne odby³a w irlandzkim Royal College
of Physicians and Surgeons w Dublinie. Praktykowa³a jako psychiatra kliniczny
w Harvard Medical School oraz prywatnie. Przek³ady literatury polskiej na jêzyk
angielski przynios³y jej presti¿owe nagrody, m.in. za t³umaczenia czterech powieœci
Gombrowicza (Ferdydurke, Trans-Atlantyk, Kosmos, Pornografia). Zdoby³a te¿
wszystkie nagrody dostêpne w translatorskim fachu. Równie wysoko zosta³ oceniony
i nagrodzony przek³ad poezji Norwida, dokonany przez ni¹ i wydany
w dwujêzycznym tomiku w 2011 roku…

    •ród³o i zdjêcie obwoluty: Uniwersytet Morski w Gdyni 30.11.2020

PS: Przypomnê, ¿e w 2011 r. do flotylli polskich ¿aglowców szkolnych do³¹czy³
„najm³odszy” z nich, a zarazem najstarszy z p³ywaj¹cych STS „Kapitan Borchardt”,
zbudowany w 1918 r. Ma za sob¹ ju¿ sporo ciekawych rejsów, na Ba³tyku, Morzu
Œródziemnym i Morzu Pó³nocnym, m.in. z laureatami Szczeciñskiego Programu
Edukacji Morskiej, i ze zwyciêstwami w s³ynnych „tolszipowych” regatach i zlotach
¿aglowców, z fina³ami w Szczecinie, który od 2017 r. jest jego portem macierzystym.
S³awi te¿ imiê swojego Patrona, a lektura „Znaczy Kapitana” nale¿y do tradycji i wrêcz
obowi¹zków jego za³ogantów. Te¿ by³em wœród nich…

Wies³aw Seidler

Szczeciñski Program Edukacji Wodnej
i ¯eglarskiej „Morze przygody

– z wiatrem w ¿aglach”
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„Znaczy
Kapitan”
wg kapitana
Borchardta

Fot. Wies³aw Seidler
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