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70 lat Pa³acu M³odzie¿y – PCE w Szczecinie
Drodzy
uczestnicy
¿ycia
Pa³acowego
Zwracamy siê do Pañstwa z
proœb¹ o aktywne wspó³tworzenie
almanachu, który chcemy wydaæ
z okazji 70-lecia istnienia naszej
placówki. G³ówne uroczystoœci
tego piêknego jubileuszu planowane s¹ co prawda w 2020 roku,
ale ju¿ teraz przystêpujemy do
zbierania wspomnieñ dotycz¹cych uczestnictwa w ¿yciu Pa³acu. Chcemy upamiêtniæ ludzi i
zdarzenia, pokazuj¹c jak wielk¹
rodzinê tworzymy.
Jeœli:
• Braliœcie Pañstwo udzia³ w
zajêciach prowadzonych przez
naszych nauczycieli i chcielibyœcie odœwie¿yæ ten czas, przelejcie na papier wspomnienia i
wyœlijcie nam – poczt¹ lub e
mailem. Proszê zaznaczyæ kiedy (w jakich latach) to by³o i
co najbardziej utrwali³o siê w
pamiêci (mo¿e nazwiska kolegów lub nauczycieli?). Jak zaowocowa³a przygoda z Pa³acem
póŸniej i czy zainteresowania
kontynuowane by³y w doro-

s³ym ju¿ ¿yciu? Jeœli do³¹czycie
dodatkowo zdjêcia (lub ich skany) bêdzie wspaniale!
• Pracowaliœcie w Pa³acu M³odzie¿y i chcielibyœcie podzieliæ
siê swoimi wspomnieniami tak¿e
zapraszamy – chwytajcie za pióro
lub komputer.
Na Pañstwa wspomnienia
czekamy do 15 wrzeœnia br.
pod adresem e mailowym:
portal@palac.szczecin.pl
lub adresem pocztowym:
Pa³ac M³odzie¿y- PCE
70-327 Szczecin
Al. Piastów 7
Z dopiskiem na kopercie
„Jubileusz”
Wspomnienia mo¿na te¿
osobiœcie dostarczyæ
do sekretariatu przy. Al. Piastów 7
Dziêkujemy!

Zdjêcie: archiwum placówki – lata 50-te
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Akcja informacyjno-edukacyjna
www.msport.gov.pl/turystyka

Zasady bezpiecznego
zachowania nad wod¹,
w wodzie i na wodzie
Co zabraæ ze sob¹ nad wodê
– strój k¹pielowy
– rêcznik
– czepek – obowi¹zkowo jeœli korzystamy z basenu
– okulary do p³ywania i klapki
– ubranie na zmianê

– nakrycie g³owy
– sprzêt asekuracyjny dla pocz¹tkuj¹cych
np. ko³o ratunkowe, deskê do p³ywania,
rêkawki
– krem lub olejek z filtrem do opalania
– wodê do picia i jedzenie

Przed korzystaniem z k¹pieli,
koniecznie zapoznaj siê
z regulaminem
obowi¹zuj¹cym
na danym akwenie

ia
polecennego
j
u
n
o
Wyk n i k a W o d
Ratow

PAMIÊTAJ
• k¹p siê tylko w miejscach strze¿onych przez
ratowników wodnych
• stosuj siê do
regulaminu
k¹pieliska i
poleceñ
ratowników
wodnych
• nie zak³ócaj wypoczynku i k¹pieli innych
osób
• nie ha³asuj
• nie zaœmiecaj terenu
• nie wszczynaj fa³szywych alarmów
• nie skacz do nieznanej i p³ytkiej wody
• nie k¹p siê sam
• korzystaj z urz¹dzeñ oraz
sprzêtu p³ywaj¹cego znajduj¹cych siê na terenie k¹pieliska
lub basenu zgodnie z regulaminem
• woda, nawet najspokojniejsza, mo¿e nagle staæ siê groŸnym, niebezpiecznym ¿ywio³em
• zdecydowana wiêkszoœæ
utoniêæ jest rezultatem lekkomyœlnoœci i brawury ludzi

5
GDZIE WOLNO SIÊ K¥PAÆ

• w miejscach o bagnistym dnie i nieuregulowanych wysokich brzegach

KIEDY SIÊ K¥PAÆ
– gdy woda ma powy¿ej 180C, najlepsza
temperatura to 22–250C
– gdy jesteœ wypoczêty – miêdzy kolejnymi
k¹pielami rób d³u¿sze przerwy na wypoczynek
– gdy ratownik wodny wywiesza bia³¹ flagê

– strefa dla nieumiej¹cych
p³ywaæ oznaczona jest bojami koloru czerwonego
G³êbokoœæ wody wynosi w tym miejscu do 120 cm.
– za t¹ stref¹ znajduje siê "pas bezpieczeñstwa" szerokoœci 5 m o maksymalnej g³êbokoœci do 130 cm
– za stref¹ dla nieumiej¹cych p³ywaæ znajduje siê
strefa dla umiej¹cych p³ywaæ, oznaczona bojami koloru ¿ó³tego, o maksymalnej g³êbokoœci do 4 m
Z tej strefy
korzystaj¹ jedynie dobrze
p³ywaj¹cy

Nie wyp³ywaj poza k¹pielisko!!!
GDZIE NIE NALE¯Y SIÊ
K¥PAÆ
• w miejscach niestrze¿onych przez ratowników
wodnych
• przy falochronach
• przy zaporach wodnych i mostach
• w stawach hodowlanych i basenach
przeciwpo¿arowych

PAMIÊTAJ!!!
Dzieci poni¿ej 7 roku ¿ycia
korzystaj¹ z k¹pieli,
tylko pod opiek¹ rodziców
lub opiekunów.
o wody
d
Ÿ
d
o
h
Nie wc
uracji.
ez asek
b
i
m
a
s

PRZED ROZPOCZÊCIEM
K¥PIELI
– wykonaj
kilka podstawowych
æwiczeñ np. sk³ony,
przysiady, pompki

PAMIÊTAJ!!!
W wodzie zanurzaj
siê stopniowo.
Nie skacz do wody

• w pobli¿u kana³ów œciekowych
• na trasach ¿eglugowych, w portach i przystaniach wodnych

– sch³odŸ wod¹ twarz, kark oraz okolice
klatki piersiowej
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KIEDY NIE NALE¯Y
WCHODZIÆ DO WODY

• gdy wywieszona jest czerwona flaga
• gdy jesteœ zmêczony lub Ÿle siê czujesz
• gdy jest ci zimno
• po d³u¿szym przebywaniu na s³oñcu
• po zjedzeniu obfitego posi³ku lub, gdy jesteœ
g³odny
• kiedy woda ma temperaturê poni¿ej 140C
• po zmroku, póŸnym wieczorem
• gdy nadchodzi burza
• gdy fala przekracza 70 cm
• gdy wystêpuj¹ silne pr¹dy

BEZPIECZNE OPALANIE
– przed opalaniem zabezpiecz skórê kremem
lub olejkiem z filtrem
– korzystaj z przykrycia g³owy i okularów
przeciws³onecznych
– staraj siê opalaæ w ruchu, np. graj¹c w pi³kê
lub p³ywaj¹c
– jeœli opalasz siê po raz pierwszy, skróæ czas
przebywania na s³oñcu do minimum
– nie opalaj siê w godzinach szczególnie
silnego nas³onecznienia – w po³udnie
– pij du¿o p³ynów

PAMIÊTAJ!!!
Wywieszona na maszcie
czerwona flaga, oznacza
bezwzglêdny zakaz k¹pieli

KIEDY NALE¯Y SZYBKO
WYJŒÆ Z WODY

– kiedy ratownik wodny wzywa do wyjœcia z
wody lub wywiesza czerwon¹ flagê
– gdy jest ci zimno i masz dreszcze
– zawsze, gdy odczuwasz zmêczenie lub
dozna³eœ skurczu miêœni
– gdy nast¹pi³o nag³e pogorszenie
pogody

PAMIÊTAJ!!!
Wykonuj polecenia
ratownika wodnego

– po k¹pieli s³onecznej a przed wejœciem
do wody sch³odŸ cia³o wod¹
– nie pla¿uj na wydmach i na pomostach

JAK POMÓC
SOBIE SAMEMU
• wych³odzenie
wykonaj kilka
prostych æwiczeñ
gimnastycznych,
za³ó¿ suche ubranie

• przegrzanie
skorzystaj z ch³odnego
natrysku, jeœli go nie
ma sch³odŸ wod¹ kark,
klatkê piersiow¹ i g³owê,
przenieœ siê
w zacienione miejsce,
pij du¿o p³ynów
• wyczerpanie si³ – po³ó¿ siê
na wodzie na plecach,
oddychaj miarowo.
Staraj siê zachowaæ spokój.
Poproœ o pomoc
wspó³uczestników k¹pieli.

• skurcze miêœni
przyjmij wygodn¹ pozycjê,
staraj siê rozci¹gn¹æ miêsieñ
i rozmasowaæ bol¹ce miejsce
• zach³yœniêcie wod¹ – utrzymuj
twarz nad powierzchni¹
wody w pochyleniu cia³a
do przodu, staraj siê opanowaæ
kaszel i wyrównaæ oddech.
Jak najszybciej
wyjdŸ z wody i odpocznij.

ZDROWIE
masz jedno!!!

• Zapl¹tanie w wodorosty – spokojnie po³ó¿ siê
na wodzie na plecach i staraj siê, unikaj¹c
gwa³townych ruchów, usun¹æ wodorosty.
Pamiêtaj aby utrzymywaæ jak najbardziej
poziom¹ pozycjê cia³

a
brawur i!!!
i
æ
œ
o
yœln
gedi
Lekkomwadziæ do tra
ro
mog¹ p

P³ywaku m³ody
NIGDY
NIE SKACZ
NA G£OWÊ
do nieznanej wody

PIERWSZA POMOC
W PRZYPADKU OMDLENIA
– u³o¿yæ poszkodowanego na plecach
z nogami lekko uniesionymi do góry
– umo¿liwiæ poszkodowanemu swobodny
dostêp œwie¿ego powietrza

– stosowaæ zimne ok³ady na g³owê
– podawaæ ch³odne napoje
– powiadomiæ o zdarzeniu
ratownika wodnego
lub odpowiednie s³u¿by
(999, 998, 997, 112)
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KORZYSTANIE ZE SPRZÊTU
P£YWAJ¥CEGO
• korzystaj tylko ze sprawnego
sprzêtu wodnego
• zawsze zak³adaj kamizelk¹ ratunkow¹

• unikaj akwenów na których wystêpuj¹ liczne
przeszkody wodne, ostre kamienie, zwalone
pnie drzew itp...
• po zakoñczonym
p³ywaniu na sprzêcie
wodnym, przycumuj
go i umyj

NUMERY TELEFONÓW
ALARMOWYCH
EUROPEJSKI
numer alarmowych

112

Pogotowie
Ratunkowe
999
Stra¿ Po¿arna 998
Policja
997
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ZASADY
WZYWANIA POMOCY
– przedstaw siê
– podaj numer telefonu, z którego dzwonisz
– podaj adres miejsca w którym siê znajdujesz
oraz punkty charakterystyczne
– opisz przebieg wypadku
– opisz stan i liczbê ofiar wypadku
– poczekaj a¿ dy¿urny zada Ci wszystkie
niezbêdne pytania i zakoñczy rozmowê

aj
przerywy!
e
i
n
y
Nigd wy pierwsz
rozmo

– Ministerstwo Sportu i Turystyki
www.msport.gov.pl
– Ministerstwo Edukacji Narodowej
www.wypoczynek.men.gov.pl
– Ministerstwo Zdrowia
www.mz.gov.pl
– Ministerstwo Spraw Wewnêtrznych
i Administracji
www.mswia.gov.pl

– Centrum Turystyki Wodnej Polskiego
Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego
www.polskieszlakiwodne.pl

Kreski:Internet

– Komenda G³ówna Policji
www.policja.pl

10
Regionalna Dyrekcja Lasów Pañstwowych w
Szczecinie (RDLP) – 35 nadleœnictw – gospodaruje na ponad 690 tys. powierzchni gruntów Skarbu Pañstwa, po³o¿onych w zachodniej czêœci województwa zachodniopomorskiego, pó³nocnej czêœci województwa lubuskiego oraz pó³nocno-zachodnim skrawku województwa wielkopolskiego.

Atrakcje
szczeciñskich lasów
Lasy RDLP w Szczecinie charakteryzuje
wielkie bogactwo przyrodnicze. Spotykamy
tutaj du¿e, zwarte kompleksy leœne, zwane tradycyjnie puszczami, m.in.: Noteck¹, Bukow¹,
Goleniowsk¹, Wkrzañsk¹, Drawsk¹. Najcenniejsze fragmenty lasów zosta³y objête ró¿nymi formami prawnej ochrony, pozwalaj¹cymi na ich
zachowanie oraz racjonalne kszta³towanie.
Wœród licznych form prawnej ochrony na terenie szczeciñskiej dyrekcji wystêpuj¹: rezerwaty przyrody (93), pomniki przyrody (1134),
474 u¿ytki ekologiczne o pow. 3244 ha, 4 stanowiska dokumentacyjne o pow. 5,73 ha, 40
zespo³ów przyrodniczo-krajobrazowych, 475
strefy wokó³ chronionych gatunków o pow.
21480 ha. Obszary Natura 2000 – zajmuj¹ blisko 50 proc. powierzchni.
W granicach zasiêgu dzia³ania Regionalnej Dyrekcji Lasów Pañstwowych
w Szczecinie funkcjonuj¹ 3 parki narodowe:
Drawieñski Park Narodowy, Woliñski Park Narodowy oraz Park Narodowy „Ujœcie Warty”.
Na terenie RDLP funkcjonuj¹ dwa Leœne Kompleksy Promocyjne: „Puszcze Szczeciñskie” i
„Puszcza Notecka”, bêd¹ce obszarami funkcjonalnymi o znaczeniu ekologicznym, edukacyjnym i
spo³ecznym.

Fot. L. Kmieciñska

Leœnicy prowadz¹ zrównowa¿on¹, wielofunkcyjn¹ gospodarkê leœn¹. W swojej, codziennej
pracy ³¹cz¹ ró¿norodne funkcje spe³niane przez
las, tj.:
• Funkcje przyrodnicze, które wyra¿aj¹ siê
m.in. korzystnym wp³ywem lasów na klimat, regulacj¹ obiegu wody w przyrodzie, przeciwdzia³aniem powodzi¹.
• Funkcje spo³eczne, które polegaj¹ m.in. na
tworzeniu warunków do rekreacji i turystyki oraz
edukacji przyrodniczej spo³eczeñstwa.
• Funkcje gospodarcze, polegaj¹ce na racjonalnym u¿ytkowaniu lasu i dostarczaniu na rynek odnawialnego surowca, jakim jest drewno oraz
u¿ytków ubocznych.
Zrównowa¿ona gospodarka leœna prowadzona przez polskich leœników gwarantuje zachowanie trwa³oœci lasów, przy jednoczesnym ich
wielorakim u¿ytkowaniu i zapewnia powiêkszanie zasobów leœnych.
Lasy w Polsce s¹ w³asnoœci¹ spo³eczeñstwa, dlatego te¿ ka¿dy ma mo¿liwoœæ korzystania z ich
wielorakich dobrodziejstw.
A, co nam daje las?
• Las chroni glebê, wodê, zwierzêta, roœliny i
ludzi. Chroni przed wiatrem, ha³asem, zanieczyszczeniem; zmniejsza prawdopodobieñstwo wyst¹pienia powodzi.
• Las magazynuje wêgiel. Lasy odgrywaj¹ olbrzymi¹ rolê w ³agodzeniu efektu cieplarnianego. Wa¿ne, i¿ drewno to surowiec odnawialny, ekologiczny. Pozyskanie nie stanowi zagro¿enia w zakresie uszczuplenia zasobów drewna, gdy¿ leœnicy pozyskuj¹ go mniejsz¹ jego
iloœæ ni¿ przyrasta na pniu, w tym samym okresie. Lasy pe³ni¹ wa¿n¹ funkcjê „poch³aniacza”
CO2. W biomasie lasów Polski zawarte jest 822
mln ton wêgla. Szacuje siê, ¿e jedno drzewo
poch³ania w ci¹gu swojego ¿ycia œrednio oko³o 750 kg CO2!

Fot. Z. Pajewski
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• Las urozmaica krajobraz.
• Las dostarcza surowców, tj. drewno – maj¹ce
wielorakie zastosowanie, grzyby, jagody, zio³a.
• Las daje pracê leœnikom ale równie¿ pracownikom firm wykonuj¹cych prace w zakresie
u¿ytkowania, hodowli, ochrony lasu.
• Las jest miejscem rekreacji.
Obecnoœæ bogactwa przyrodniczego podnosi
równie¿ walory rekreacyjne lasów. Wystêpuj¹ tutaj bardzo liczne jeziora o czystych wodach, nad
którymi chêtnie odpoczywaj¹ wêdkarze i amatorzy rekreacji wodnej, a tak¿e rozleg³e kompleksy
borów sosnowych, w których znajduj¹ raj grzybiarze.
Na terenie RDLP w Szczecinie dla turystów
przygotowano ponad 700 obiektów turystycznych, ró¿nych kategorii, tj. parkingi i miejsca
postoju pojazdów, pola i miejsca biwakowania,
miejsca odpoczynku i widokowe oraz ponad 3
tys. km leœnych tras turystycznych: pieszych, rowerowych, konnych, itd.
Na turystów czekaj¹ równie¿:
• Oœrodek Szkoleniowo–Wypoczynkowy LP
„Ba¿yna” w Pogorzelicy
• Oœrodek wypoczynkowy „Darz Bór” w Miêdzyzdrojach
• Kwatery myœliwskie
Szczeciñscy leœnicy prowadz¹ dzia³ania z zakresu edukacji leœnej spo³eczeñstwa w oparciu o
ró¿ne obiekty edukacyjne (m.in. Oœrodek Edukacji Przyrodniczo-Leœnej przy Nadleœnictwie Kliniska, Punkt Informacji Przyrodniczo-Leœnej w
Glinnej na terenie Nadleœnictwa Gryfino).
Wêdruj¹c leœnymi ostêpami, podziwiaj¹c uroki
otaczaj¹cej przyrody, s³uchaj¹c œpiewu ptaków,
powinniœmy uszanowaæ to piêkno i w³aœciwie siê
zachowywaæ, jak na goœcia, który przyby³ z wizyt¹ przysta³o.
W³aœciwie, czyli jak? Pomocne mog¹ byæ tutaj
tablice informacyjne, które ustawione s¹ przez leœników w lesie i zawieraj¹ wa¿ne wskazówki i informacje dotycz¹ce lasu, opis miejsc, które warto
odwiedziæ oraz co wolno a czego nie robiæ w lesie.
Wybieraj¹c siê do lasu musimy pamiêtaæ, i¿
ruch pojazdów poza drogami publicznymi jest zabroniony a parkowanie, biwakowanie, rozpalanie ognisk jest mo¿liwe tylko w miejscach wyznaczonych. Mo¿emy zabraæ do lasu psa ale nale¿y
go trzymaæ na smyczy. Pamiêtajmy aby zachowaæ:
grunt, œció³kê, drzewa, krzewy, roœliny – w stanie
nienaruszonym. Odpoczywajmy w ciszy aby nie
p³oszyæ zwierz¹t (nie mo¿na ich chwytaæ i zabijaæ) a wszelkie œmieci umieœæmy w koszach lub
zabierzmy ze sob¹ do domu.

Fot. Z. Pajewski

Z.
Pajewski
Fot.
Z. Pajewski
Gdzie warto wybraæ siê na wakacyjn¹ wêdrówkê do szczeciñskich lasów? A, mo¿e warto zaplanowaæ swój udzia³ w wydarzeniach organizowanych przez leœników, w tym ró¿nych imprezach
sportowych (wiêcej, pod adresem: www.szczecin.lasy.gov.pl/polecamy).
Las to miejsce idealne do odpoczynku; do biegania, jazdy na rowerze, konno, do zbioru grzybów, jagód, podpatrywania zwierz¹t, do spacerów. To doskona³e, naturalne SPA.
W lasach Regionalnej Dyrekcji Lasów Pañstwowych w Szczecinie mamy okazjê spotkaæ ró¿ne
gatunki drzew – najczêœciej bêd¹ to: z gatunków
iglastych: sosna, œwierk, a z liœciastych: buk,
d¹b, brzoza. Warto siê im dok³adnie przyjrzeæ,
zrobiæ zdjêcia – czy potrafimy je rozpoznaæ?

Ciekawostki z lasu …
O soœnie zwyczajnej warto wiedzie, i¿:
– jedna sosna wytwarza wokó³ siebie strefê oko³o 4-metrow¹ woln¹ od bakterii;
– olejek sosnowy wytwarzany z igie³ sosny
dzia³a bakteriobójczo, wykrztuœnie, przeciwskurczowo. Podobne dzia³ania maj¹ równie¿ p¹czki
sosny;
– drewno sosny jest u¿ywane w meblarstwie,
stolarstwie. S³u¿y do produkcji celulozy i jako
opa³;
– sosna jest królow¹ polskich lasów (najczêœciej spotykane drzewo), jak równie¿ drzewem narodowym Szkocji.
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Fot. Z. Pajewski

Fot. Z. Pajewski

O dêbie szypu³kowym warto wiedzieæ, i¿:
– d¹b to król polskich lasów (najczêœciej spotykane drzewo liœciaste);
– w okresie œredniowiecza las, gdzie ros³y dêby
(d¹browa) by³ miejscem wypasu œwiñ; aby utuczyæ jedn¹ œwiniê potrzebnych by³o 25 drzew;
– „polski heban” – to drewno dêbu zanurzone
przez wiele lat w wodzie przebarwia siê na czarno i jest bardzo cenione przez artystów, meblarzy;
– drewno dêbowe znajduje szerokie zastosowanie m.in. w meblarstwie, bednarstwie, szkutnictwie;
– wywar z kory dêba to doskona³y œrodek przeciwzapalny, bakteriobójczy, przeciwbiegunkowy,
stosowany przy nadmiernej potliwoœci, odmro¿eniach i oparzeniach.
Podczas wêdrówki leœnymi szlakami natrafiæ mo¿emy równie¿ na licznych mieszkañców
lasów reprezentuj¹cych œwiat zwierz¹t – sar-

Fot. Z. Pajewski

Fot. L. Kmieciñska

ny, jelenie, dziki, lisy, borsuki, a nawet wilki. Bardzo bogato reprezentowane s¹ ptaki
oraz œwiat owadów.
Udaj¹c siê nad polski Ba³tyk warto znaleŸæ czas
i odwiedziæ teren Nadleœnictwa Miêdzyzdroje,
który skrywa wiele atrakcji przyrodniczych, historycznych. Na jego terenie odnaleŸæ mo¿na liczne poniemieckie bunkry, fortyfikacje z pocz¹tku
XX wieku. Wœród nich znajduj¹ siê wie¿a Goeben oraz tzw. „Miasto podziemne”.
Wie¿a Goeben zosta³a wybudowana w latach
30. XX wieku, jako bateria ciê¿kiej artylerii nabrze¿nej, przeznaczonej do zwalczania okrêtów
liniowych w Zatoce Pomorskiej w spodziewanym
konflikcie zbrojnym. Po renowacji przeprowadzonej przez nadleœnictwo jest dostrzegalni¹ przeciwpo¿arow¹, ale równie¿ obiektem turystycznym
i edukacyjnym.
„Miasto podziemne” na wyspie Wolin – to
potoczna nazwa Zespo³u Baterii Artylerii Nad-

Fot. G. Gaczyñski

Fot. Z. Pajewski
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brze¿nej „VINETA”, wpisana w 2016 roku do
Ksiêgi rejestru zabytków. Przez wiele lat by³
to obiekt tajny.
Jeœli mowa o wie¿ach widokowych to, warto
odwiedziæ Nadleœnictwo Goleniów, gdzie na Górze Zielonczyn znajduje siê wie¿a przeciwpo¿arowa o wysokoœci 42,5 m z tarasem widokowym
z którego roztacza siê widok na lasy Puszczy
Goleniowskiej i Zalew Szczeciñski.
Na terenie Nadleœnictwa Kliniska, w pobli¿u
kwatery myœliwskiej £êsko, na rozleg³ych terenach
leœnych i naturalnych ³¹kach, nieopodal doliny Iny
znajduje siê zagroda pokazowa konika polskiego, któr¹ warto odwiedziæ. Konik polski jest jedyn¹ nasz¹ rodzim¹ ras¹ konia, która zgodnie z
kryteriami hodowlanymi UE jest zagro¿ona wyginiêciem, co oznacza, ¿e iloœæ klaczy hodowlanych
wpisanych do ksiêgi stadnej jest wci¹¿ mniejsza
ni¿ 1000. Koniki do nadleœnictwa Kliniska sprowadzone zosta³y w 2009 r., a w 2011r. hodowla
uzyska³a status hodowli rezerwatowej. Na czele
tabunu stoi ogier, który pilnuje granic swojego
terytorium i dba o bezpieczeñstwo klaczy.
Kwatera myœliwska £êsko s³u¿y do obs³ugi
turystyki ³owieckiej.
Mi³oœnicy legend z przyjemnoœci¹ spêdz¹ czas
przy pomniku przyrody – lipie „Annie”, rosn¹cej tu¿ przy siedzibie Nadleœnictwa Kliniska, a licz¹cej sobie wed³ug szacunków oko³o 480 lat. A,
legenda g³osi, i¿ przy tym drzewie odpoczywa³a
polska królewna Anna Jagiellonka, gdy jej m¹¿
ksi¹¿ê pomorski Bogus³aw X polowa³ w pobliskim
lesie. Przyjecha³a tutaj wraz z pos³ami polskimi,
którzy przybyli na zamek w Szczecinie. Lipa Anna
ma wspania³e rozmiary: wysokoœæ 27 m, obwód
pnia na wysokoœci 0,2 od ziemi wynosi 871 cm.
Z pewnoœci¹ dla osób interesuj¹cych siê ornitologi¹ fantastycznym miejscem do odwiedzenia
jest rezerwat przyrody „Œwidwie” na terenie Nadleœnictwa Trzebie¿.
W tym unikatowym w skali œwiatowej rezerwacie ptactwa wodnego i b³otnego wystêpuje
oko³o 220 gatunków ptaków; jest to wa¿ne
miejsce odpoczynku podczas wêdrówki ptaków
na trasie: Skandynawia – Morze Œródziemne.
Z wie¿y widokowej mo¿na podziwiaæ ten piêkny akwen.
Na po³udniowo-wschodnim skraju lasów Puszczy Bukowej, oko³o 25 km od centrum Szczecina, znajdujê siê ogród dendrologiczny w Glinnej (Nadleœnictwo Gryfino). Wyró¿nia siê na tle
innych ogrodów dendrologicznych w Polsce tym,
¿e roœnie tu kilka najwiêkszych w naszym kraju
okazów drzew obcego pochodzenia. Wyj¹tkowo

korzystny mikroklimat, w po³¹czeniu z atlantyckim klimatem Pomorza Zachodniego, stworzy³y
warunki, w których mo¿liwa jest tu uprawa wielu
wra¿liwych na mróz drzew i krzewów. Zgromadzona na powierzchni 20 ha kolekcja liczy obecnie ponad 1000 gatunków i odmian egzotycznych drzew i krzewów, z obszarów Ameryki Pó³nocnej, Chin, Korei i Japonii. Warto odwiedziæ
to miejsce w ró¿nych porach roku, gdy¿ tylko
wówczas mo¿na uchwyciæ ca³e piêkno ogrodu i
okazów w zgromadzonej tu kolekcji.

Fot. L. Kmieciñska

Oœrodek Szkoleniowo-Wypoczynkowy „Ba¿yna” w Pogorzelicy (fot. archiwum Nadleœnictwa
Gryfice).

Fot. Z. Pajewski
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Tereny Nadleœnictwa Gryfino s¹ bardzo interesuj¹ce dla osób kochaj¹cych leœne wêdrówki – a
podczas nich z pewnoœci¹ warto udaæ siê w okolice Starego Czarnowa (cztery kilometry od Gryfina), aby po pokonaniu trasy czerwonym szlakiem
turystycznym ze Szczecina Klucza do Mieszkowic odwiedziæ wyj¹tkowy powierzchniowy pomnik
przyrody „Krzywy las”. Na powierzchni niespe³na 2 ha roœnie blisko 100 osobliwie zdeformowanych sosen zwyczajnych. Pnie wszystkich drzew
na wysokoœci 10-50 cm nad ziemi¹ s¹ charakterystycznie pa³¹kowato wygiête. Ponad wygiêciami
drzewa prostuj¹ siê pionowo ku górze. Ten dziwny kszta³t las zyska³ prawdopodobnie na skutek
uszkodzenia przez cz³owieka drzew w m³odoœci.
Las skrywa wiele tajemnic, o czym mo¿na siê
przekonaæ odwiedzaj¹c leœnictwo Mogilica w Nadleœnictwie Choszczno, gdzie znajduj¹ siê grobowce megalityczne maj¹ce kszta³t zbli¿ony do trapezu o bokach 150 m na 15 m. Najwiêksze z nich
wa¿¹ po kilka ton. Pochodz¹ sprzed 5-7 tys. lat.
W lasach Puszczy Barlineckiej w Nadleœnictwie
Barlinek mo¿na podziwiaæ stare dêby – 539 okazów, których wiek szacuje siê na ponad 450 lat.
Wed³ug badañ jest to czwarte pod wzglêdem liczebnoœci zbiorowisko najstarszych dêbów w Europie.
W lasach nadleœnictwa znajduj¹ siê przygotowane przez leœników barcie, gdzie ¿yj¹ pszczo³y
linii mazurskiej i produkuj¹ miód.
Na terenie Nadleœnictwa Chojna znajduje siê
jedyne w Polsce stanowisko dêbu omszonego.
Teren ten objêty jest prawna ochron¹ od 1927 roku,
od 1957 r. ustanowiony zosta³ tutaj rezerwat przyrody „Bielinek”. Oprócz wspomnianego dêbu
ochronie podlegaj¹, m.in. murawy kserotermiczne,
zaroœla rosn¹ce na stromym zboczu doliny Odry.
Przebywaj¹c na po³udniu województwa zachodniopomorskiego warto odwiedziæ Nadleœnictwo
Mieszkowice, a na jego terenie rezerwat przyrody „Wrzosowiska Cedyñskie im. In¿. Wies³awa
Czy¿ewskiego”. Mo¿na tutaj podziwiaæ piêkne
wzgórza morenowe, w drugiej po³owie lata pokryte kwitn¹cymi wrzosami oraz ciekaw¹ roœlinnoœci¹
kserotermiczn¹. Przy siedzibie nadleœnictwa znajduje siê ogród dendrologiczny, gdzie na powierzchni 2 ha zgromadzono ponad 260 gatunków drzew i krzewów. Do najciekawszych nale¿¹:
mamutowiec olbrzymi, glediczja trójciernista, oczar
wirginijski, chmielograb europejski. Bêd¹c w tym
miejscu warto równie¿ odwiedziæ „Pszczeli zak¹tek” utworzony przez leœników aby pokazaæ ¿ycie
i znaczenie pszczó³ w przyrodzie.
W imieniu leœników Regionalnej Dyrekcji Lasów Pañstwowych w Szczecinie serdecznie za-

praszam na leœne wêdrówki i odkrywanie piêkna polskiej przyrody.
Wskazane przeze mnie do odwiedzenia miejsca, stanowi¹ zaledwie u³amek, z olbrzymiego
bogactwa przyrodniczego, kulturowego, historycznego kryj¹cego siê w lasach RDLP w Szczecinie
(w czêœci po³o¿onej w województwie zachodniopomorskim).
Jolanta Sojka
– Naczelnik Wydzia³u Promocji i Mediów,
Regionalna Dyrekcja Lasów Pañstwowych
w Szczecinie

Fot. G. Gaczyñski

Fot. Z. Pajewski

Fot. Z. Pajewski
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RELAKS
Z
KSI¥¯K¥
Niedawno
ukaza³a siê trzecia czêœæ wêdrówek po Szczecinie, jakiego
nie znamy. Autorzy opisuj¹
w niej szlaki
niedostêpne
przeciêtnemu
mieszkañcowi. A gdyby nawet mo¿liwe by³oby wyruszenie po ich œladach, domyœlam siê, ¿e œmia³ków
nie by³oby tak wielu… O ile¿ bezpieczniej i wygodniej poczytaæ i poogl¹daæ zdjêcia podziemnego Szczecina w wygodnym fotelu!
Tym razem Andrzej Kraœnicki, Micha³ Rembas i Izabela Rosa- Grygorowicz zabieraj¹ nas m.in. do tuneli
w okolicach szpitala przy Unii Lubelskiej, opisuj¹
znany schron znajduj¹cy siê przy Jeziorze Szmaragdowym, kolejny który znajduje siê pod ceglanym
obiektem na ulicy Dêbogórskiej, korytarze pod Winn¹
Gór¹ i wie¿¹ Bismarcka, wyjaœniaj¹ tajemnice zapomnianych tuneli pod stacj¹ Szczecin G³ówny i rozwi¹zuj¹ zagadkê schronu, którego odkrycie w 2008
roku by³o prawdziw¹ sensacj¹.
„To by³a najtrudniejsza i najbardziej ryzykowana ekspedycja zespo³u „Podziemnego Szczecina”, i naszych wspó³pracowników. Niezwykle
trudne wejœcie, woda po pas, rozsypuj¹ce siê szalunki, a przede wszystkim brak tlenu. Przebieg dokumentowania tego niezwyk³ego miejsca zapamiêtamy na zawsze.” – opisuj¹ jedn¹ z wypraw Autorzy. By³a to wyprawa pod posadzkê piwnicy
przy ul. S³awomira.
Emocji nie brakowa³o. Niemieckie napisy na œcianach, tablica z cytatem Edwarda Gierka, ³opaty i kilofy, ³awki zanurzone w wodzie, stare myd³o, banda¿e i s³oiki z dziwn¹ zawartoœci¹ – to tylko niektóre
atrakcje napotkane podczas tych wypraw. Gorzej
gdy brakowa³o tlenu albo trzeba by³o brodziæ w wodzie. Zwiedzaj¹c podziemne miasto, trzeba byæ przygotowanym na ekstremalne prze¿ycia!
W czêœci trzeciej jak zawsze czeka na nas du¿a
iloœæ zdjêæ, mapy, wizualizacje 3D i sporo ciekawych historii dotycz¹cych Szczecina. Nowoœci¹
tego wydania jest mo¿liwoœæ zobaczenia filmów,
które nakrêcono w niektórych podziemiach. Wystarczy zeskanowaæ kody QR znajduj¹ce siê
pod tekstami i wejœæ wirtualnie wraz z autorami
do miejsc, które opisuj¹.
To pasjonuj¹ca lektura dla wszystkich, których interesuje nasze miasto i jego tajemnice. Autorzy odkrywaj¹ je dla nas i zapraszaj¹ do kontaktu, bo tak jak

pisz¹ we wstêpie „..Niekiedy sygna³ o zapadniêtej
w piwnicy pod³odze mo¿e oznaczaæ pocz¹tek niezwyk³ej historii”. Polecam wszystkie trzy czêœci!
Podziemny Szczecin. Czêœæ 3
Andrzej Kraœnicki, Micha³ Rembas,
Izabela Rosa-Grygorowicz,
M³odym Czytelnikom polecam kolejn¹
ju¿ ksi¹¿ka interaktywn¹ serii IDOL,w której znajd¹ naklejki
oraz wiele ciekawych
zadañ do wykonania.
Tym razem to opowieœæ
o Poli Negri.
Gdy by³a dziewczynk¹, mia³a jedno
marzenie – chcia³a tañczyæ i wystêpowaæ
przed publicznoœci¹.
Zrobi³a wszystko,
¿eby je spe³niæ. Zosta³a wiêcej ni¿ tancerk¹,
czy s³awn¹ aktork¹. Sta³a siê legend¹, wizytówk¹
nie tylko polskiego, ale równie¿ œwiatowego niemego kina.
„IDOL. Pola Negri” wprowadzi czytelników w œwiat
pocz¹tku XX wieku. ¯ycie i osi¹gniêcia artystki przedstawione s¹ na tle epoki i wzbogacone o ciekawostki dotycz¹ce kultury i sztuki ówczesnych lat. Ksi¹¿ka ukazuje magiê czasów, w których po ulicach
Warszawy, Berlina czy Nowego Jorku jeŸdzi³y doro¿ki, a samochody by³y rzadkoœci¹. Na parkietach
królowa³ wówczas szalony taniec apasz, a w kinie
do filmu przygrywa³ pianista.
Jak naprawdê nazywa³a siê Pola Negri? Czy przesadzona mimika by³a w niemym kinie konieczna?
Czym ró¿ni siê dramat od komedii?
Dziêki kodom QR czytelnik bêdzie móg³ obejrzeæ
fragment filmu niemego „Bestia” z udzia³em aktorki
i sprawdziæ, czy i dziœ (jego zdaniem) mia³aby szansê na sukces.
Opowieœæ o legendzie kina jest doskona³ym pretekstem do poznania historii kinematografii, a tak¿e
o tym, jak na przestrzeni lat zmienia³y siê technika,
sprzêt i wymagania wobec aktorów i ekipy filmowej,
a tak¿e o ró¿nych gatunkach filmów. Trudno uwierzyæ, ¿e kiedyœ aktorka sama siê malowa³a i sama szy³a
stroje, w których póŸniej gra³a. Dzieci dowiedz¹ siê
równie¿, kto wymyœli³ kinematograf, jak wygl¹da plan
filmowy i na czym polega praca ró¿nych osób zaanga¿owanych w produkcjê filmu (lub przedstawienia),
na przyk³ad kaskadera, operatora czy rekwizytora,
a tak¿e bêd¹ mog³y wymyœliæ w³asne sceny z filmu.
To mo¿e byæ ciekawa, interaktywna lektura na wakacyjnych dni!
Idol. Pola Negri
Tekst: Marta Kowerko-Urbañczyk,
Ilustracje: Justyna Styszyñska
Wydawnictwo Widnokr¹g, 2019
Poleca –
Monika Wilczyñska
(SzczecinCzyta.pl)
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Czego Ucz¹ Dzieci

(9)

Mi³oœæ
Mi³oœæ to takie krótkie s³owo a tak d³uga
jest droga, któr¹ trzeba przejœæ razem z
dzieckiem, by nie daæ
tej mi³oœæ spowszednieæ, by tê mi³oœæ
wzajemnie odczuwaæ i
dzieliæ siê ni¹ z innymi. Zapraszam do rozwa¿añ na temat mi³oœci
do naszych dzieci, które s¹ moim ostatnim spotkaniem z Wami, przy okazji PROJEKTU CUD.
Jeœli chcemy byæ naprawdê blisko swoich dzieci, to musimy siê od nich oddaliæ. Tak! Odsun¹æ
na tyle, by zostawiæ im przestrzeñ do samorealizacji i wyra¿ania siebie. Mi³oœæ to prawda, wiêc
pozwólmy sobie i naszym dzieciom byæ sob¹. Nie
udawajmy kogoœ, kim nie jesteœmy i nie kszta³tujmy ich na swoje podobieñstwo. Przez pryzmat
prawdy zauwa¿ymy wszystko, co w nich dobre,
m¹dre i piêkne, dostrze¿emy te¿ s³abe strony.
Kochajmy zatem nasze dzieci z ca³ym pakietem
zalet i wad. Akceptacja to mi³oœæ. Ws³uchujmy
siê w nasze dzieci, nie lekcewa¿my tego, co chc¹
nam przekazaæ. Pamiêtajmy, ¿e œrodkami wyrazu
s¹ nie tylko s³owa lecz równie¿ gesty i to, co
niewypowiedziane. Milczenie czasem jest bardziej
wymowne ni¿ krzyk. Empatia to mi³oœæ. Pokazujmy naszym dzieciom, jak radzimy sobie z
uczuciami i emocjami, zw³aszcza w trudnych sytuacjach. Poprzez adekwatn¹ reakcjê uczmy nasze dzieci, jak mog¹ je prze¿ywaæ chroni¹c jednoczeœnie siebie. Nie pozwólmy, by nasze nieodpowiedzialne zachowanie zaburzy³o im prawid³owe rozeznanie w skomplikowanym œwiecie uczuæ
i emocji. Odpowiedzialnoœæ to mi³oœæ.
B¹dŸmy krytyczni wobec samych siebie. Nie
stwarzajmy pozorów „wszechwiedz¹cych guru”,
bo to buduje niewidzialny mur, przez który ciê¿ko jest siê przebiæ delikatnej strukturze dzieciêcego „ja” i pozbawia nas w ich oczach wiarygodnoœci. Uczciwoœæ to mi³oœæ. B¹dŸmy krytyczni równie¿ wobec dzieci, lecz krytykujmy tylko
okreœlone zachowanie, nie ich samych. Konsekwentnie decydujmy o zdrowych nawykach na-

szych dzieci, które bêd¹ mia³y bezpoœredni wp³yw
na ich styl ¿ycia oraz kondycjê psychofizyczn¹.
Stanowczo wyznaczajmy granicê korzystania z dobrodziejstw technologicznych. ¯yjemy, o zgrozo, w œwiecie komórek i tabletów, które pod kontrol¹ stanowi¹ niewinn¹ rozrywkê a bez niej s¹
bardzo powa¿nym zagro¿eniem dla ma³ego cz³owieka. S¹ jak wir, który wci¹ga i z którego ciê¿ko siê wydostaæ. Asertywnoœæ to mi³oœæ.
Dbajmy o pozytywn¹ atmosferê w domu, gdzie
ka¿dy czuje siê swobodnie, bezpiecznie i komfortowo. Pozwólmy dzieciom braæ udzia³ w procesach decyzyjnych, zarówno tych, które dotycz¹
ich samych, jak i pozosta³ych spraw rodzinnych.
Niech czuj¹, ¿e liczymy siê z ich zdaniem i opini¹. Niech wiedz¹, ¿e maj¹ realny wp³yw na „nasze ¿ycie”. Zaanga¿owanie to mi³oœæ. Pielêgnujmy w sobie wewnêtrzne dziecko, by móc lepiej
zrozumieæ w³asne. Poœwiêcajmy czas na spontaniczn¹ zabawê, wyg³upy, spacery , wycieczki w
ciekawe poznawczo miejsca. Nasze dzieci siê w
stanie poœwiêciæ ka¿d¹ zabawkê z „metk¹” za
chwilê spêdzone z nami. Zrozumienie to mi³oœæ.
Pog³êbiajmy wszystkie wa¿ne i fundamentalne
wartoœci, którymi chcemy, by nasze dzieci kierowa³y siê w ¿yciu i przygl¹dajmy siê , jak mierz¹
siê z nimi dzieñ w dzieñ. Cierpliwoœæ to mi³oœæ.
Relacje z ludŸmi, których spotykamy przez ca³e
nasze ¿ycie maj¹ ró¿ne scenariusze. Niektóre
koñcz¹ siê nim na dobre siê rozkrêc¹, czasem s¹
jak wiosenna burza – intensywne i krótkie, z niektórych sami rezygnujemy dla swojego dobra,
innym razem rezygnuj¹ z nas. Zdarza równie¿, ¿e
wygaszaj¹ powoli, niezauwa¿alnie…
Mi³oœæ do naszych dzieci, jest jak bicie serca istnieje, póki je s³yszymy.

Iga Kamela
– nauczyciel Akademii Edukacji Przedszkolaka
w Pa³acu M³odzie¿y oraz animator zajêæ
muzycznych w szczeciñskich placówkach
oœwiatowych
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Akcent

Robert Florczyk

Trzy razy wolnoœæ

Wolnoœæ… wyakcentowaæ z kontekstem…
Pamiêtaj, ¿e poezja umar³a,
pisz lepiej prozê.
(T. Ró¿ewicz do R. A. Florczyka)
Odpowiedzialnoœæ przyjdzie do mnie z przesz³oœci… mówi g³ówny bohater opowiadania, Wojtek Ma³ecki, który dla mnie zdecydowanie jest
porte-parole samego Autora, Roberta Florczyka,
który swoj¹ trzeci¹ ksi¹¿kê zatytu³owa³ znamiennie TRZY RAZY WOLNOŒÆ!
Sk¹d taki tytu³? Sk¹d krótkie formy prozatorskie zamiast dotychczasowych wierszy? Otó¿,
wszystko w tej nowej ksi¹¿ce Roberta Florczyka
jest zamierzone i celowe. W³¹cznie z tytu³em.
Autor Bramy Portowej jest pisarzem mocno œwiadomym swego literackiego dzia³ania. A potwierdza to niniejsza ksi¹¿ka. Wybór piêciu tekstów
daje próbkê prozatorskich umiejêtnoœci (dotychczas znanego g³ównie z wierszy) Poety. Robert
Florczyk pozostaje wierny szczeciñskim tematom,
zamienia jedynie rodzaje literackie i prezentuje
siê jako prozaik.
Czy to za sugesti¹ swojego Mistrza, Tadeusza
Ró¿ewicza? – zadajê sobie pytanie.
OdpowiedŸ odnajdujê w tekœcie o spotkaniu
czterech studentów ze Szczecina, którzy pojechali
do Wroc³awia, aby zobaczyæ siê z Poet¹, Tadeuszem Ró¿ewiczem.

Pamiêtam, jak Autor £asztowni – kapsu³y czasu opowiada³ mi z przejêciem o tym, niezwykle
wa¿nym dla niego, prze¿yciu.
Tak¿e o tym, jak ono wpisa³o siê w biografiê
Pisarza, ilustruje (podpowiedziana mi przez samego Autora) wypowiedŸ Czes³awa Mi³osza o
Ró¿ewiczu, któr¹ Noblista zamieœci³ w swoim
anglojêzycznym wydaniu Antologii poetów polskich (Postwar Polish Poetry, 1965). Mi³osz napisa³ tam w biogramie Tadeusza Ró¿ewicza, m.in.:
(…) wymyœli³ w³asn¹ odmianê antywiersza, ogo³oconego z takich elementów jak metrum, rym, a
nawet nierzadko z metafor, ograniczonego do
najprostszych œrodków wyrazu. A w dalszej czêœci tego¿ biogramu znajduje siê owo znacz¹ce
zdanie, które okaza³o siê zapowiedzi¹ wydarzenia z przysz³oœci. Autor Zniewolonego umys³u
wyra¿a ju¿ wówczas (1965!) opiniê o roli Autora
Kartoteki: Oddzia³ywanie tej „nagiej” poezji na
m³odych to rzecz powszechnie znana.
I jeszcze jedno trafne zdanie Mi³osza o Poecie z
Wroc³awia (wczeœniej z Gliwic), potwierdzaj¹ce siê
w przedstawionym opowiadaniu o spotkaniu z m³odymi ludŸmi ze Szczecina w 1982 roku: To nihilistyczny humanista, stale wygl¹daj¹cy drogi wyjœcia
z negacji, któr¹ mityguje ludzkie wspó³czucie.
*
Tyle o Ró¿ewiczu w ogl¹dzie …i zapisie Czes³awa Mi³osza. Podobny wizerunek POETY odnajdujê w tekœcie Roberta Florczyka, który ubra³ w formê
relacji (mocno hybrydow¹ zreszt¹) swoje wspomnienie, oryginalnie komponuj¹c treœæ tekstu W ŒRODKU POEMATU – wokó³ wiersza Tadeusza Ró¿ewicza – PRZYSZLI ¯EBY ZOBACZYÆ POETÊ.
Na kanwie tego wiersza buduje Robert Florczyk
wspomnienie spotkania z jednym z najwybitniejszych polskich poetów wspó³czesnych. Wiersz staje
siê konstrukcj¹ na wskroœ symboliczn¹ (ka¿dy wers,
ka¿de s³owo ma swój komentarz zdarzeniowy),
wokó³ której splataj¹ siê w¹tki biograficzne kilku
bohaterów tego zapisu. Najogólniej, wiersz wskazuje w³aœnie na niepodwa¿aln¹ rolê POEZJI i POETY w ¿yciu ka¿dego pokolenia. Jak znacz¹ca by³a
tamta rozmowa, œwiadczy ranga samego przekazu
Autora, ale tak¿e szczególnego znaczenia nabieraj¹ same okolicznoœci tamtego, historycznego ju¿
dzisiaj, czasu, w który uwik³ani zostali bohaterowie tej prozy, Wojtek Ma³ecki i jego koledzy.
Kompozycja pozosta³ych historii równie¿ obudowuje g³ówny temat – dorastanie pokolenia lat
60. i wchodzenia, z mocno opozycyjn¹ do re¿ymu, œwiadomoœci¹ WOLNOŒCI w lata 80. Robert
Florczyk kreuje swoich bohaterów, a jednocze-
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œnie jest jednym z nich, narratorem w centrum
wydarzeñ. Jest uczniem szczeciñskiego liceum w
roku 1980, który w przededniu wielkiego zrywu
Solidarnoœci zaznacza wraz z kolegami swoj¹
m³odzieñcz¹ niezale¿noœæ przekornym pierwszomajowym has³em: TRZY RAZY WOLNOŒÆ! Aby
ju¿ w roku 1982 – jako spontaniczny chor¹¿y
wolnoœci, wraz ze swoimi szkolnymi przyjació³mi
– licealistami tu¿ przed matur¹ – staæ siê katalizatorem wydarzeñ i demonstracji w Szczecinie,
(…) zapisanymi jako „Protesty 3 Maja 1982”. Ich
burzliwy przebieg i wydŸwiêk buntu pokoleniowego mia³ przede wszystkim taki charakter dziêki
udzia³owi m³odych ludzi, uczniów i studentów,
¿yj¹cych od 6 miesiêcy w opresyjnym, bez ¿adnych perspektyw stanie wojennym. (Napisa³ w
komentarzu do swojego tekstu Robert Florczyk).
I ten to w³aœnie Czas sta³ siê t³em dla przestrzeni
i postaci dope³niaj¹cych tom. Trzy z czterech historii stanowi¹ obrazki z codziennoœci peerelowskiej od Gierka po Jaruzelskiego. Wojtek Ma³ecki
i jego koledzy, licealiœci, a potem studenci szczeciñskich szkó³ i uczelni doœwiadczaj¹ czasu przemian a nawet próbuj¹ (przynajmniej w zamyœle)
na niego wp³ywaæ (TRZY RAZY WOLNOŒÆ! czy
KORDIAN ZE SZCZECINA). S¹ mocno zaanga¿owani w realizowanie Solidarnoœciowych idei i chêci
obalenia socjalistycznej w³adzy.
Autor Bramy Portowej ma œwiadomoœæ miejsca
i czasu… Swoich bohaterów umieszcza w znanej
sobie przestrzeni rodzinnego miasta. Szczecin staje
siê ponownie nie tylko miejscem, ale i bohaterem, miastem Wydarzeñ z wolnoœci¹ w tle. Miejscem realnym w swym dramatycznym wymiarze.
Centrum przemian… z których idzie odpowiedzialnoœæ. Przemian, które dla bohatera stan¹ siê
przesz³oœci¹ powracaj¹c¹ w odpowiedzialnoœci za
czas, który siê staje…
Nie przypadkiem pojawia siê na ok³adce tomu
oraz w czwartej opowieœci (KORDIAN ZE SZCZECINA), kamienna sylwetka Zwrotniczego, sfotografowana przez Autora-dokumentalistê. Pomnik
Kolejarza przestawiaj¹cego zwrotnicê, stoj¹cy
przed Dworcem G³ównym w Szczecinie ma wielok symboliczn¹ wymowê… a w refleksji Wojtka
Ma³eckiego zapisuje siê tak: Zawsze mo¿na zmieniæ bieg dziejów, gdy siê trafi na swoje piêæ minut, w których nie straci siê rozs¹dku.
*
Dla pe³nej satysfakcji mojego odczytania zamierzonej kompozycji tomu prozy Roberta Florczyka, TRZY RAZY WOLNOŒÆ! porz¹dkujê sobie
chronologiê opowiedzianych historii.

I wychodzi mi, o dziwo, nie zbiór odrêbnych opowiadañ, ale zwarta powieœæ, podzielona na rozdzia³y. Z wyraŸnie zaznaczonym wstêpem, rozwiniêciem
i …zakoñczeniem, jak przysta³o, otwartym. Kompozycja bardzo luŸna, trudna do zaklasyfikowania,
ale tak teraz siê pisze. Oto tekst otwieraj¹cy zbiór,
zawi¹zanie akcji; w¹tek szkolny z g³ównymi bohaterami: szkolne historie z koñca lat 70., m³odzi ludzie, dwa œcieraj¹ce siê procesy kszta³towania ich
œwiadomoœci historyczno-polityczno spo³ecznej…
indoktrynacja oficjalnej w³adzy w szkole, a poza
ni¹, gruntowanie œwiadomoœci solidarnoœciowej…
miêdzy innymi lektur¹ POETÓW. Ci¹g dalszy tego
procesu znamy z rozdzia³u drugiego, czyli ze spotkania z POET¥ Tadeuszem Ró¿ewiczem… Rozdzia³ trzeci ŒWINIE, to obrazek ze szczeciñskich
okolic - czasy Gierka i ma³ej stabilizacji… groteskowa codziennoœæ, z jednej strony komitetowo-pegeerowska, z nowomow¹, s³u¿alczoœci¹ i absurdami
w³adzy, z drugiej codzienna pracowitoœæ wsi i niezale¿nych gospodarzy, prezentuj¹cych niez³omnie
tradycyjne wartoœci, którym s¹ wierni, bo z nich
czerpi¹ nieustanne si³y do… walki o swoj¹ WOLNOŒÆ. W czwartej ods³onie pojawia siê ponownie
Wojtek Ma³ecki, dojrza³y mê¿czyzna, który w retrospekcyjnym opowiadaniu przywo³uje swoje m³odzieñcze zmagania, ods³aniaj¹c zdumionej rodzinie nieznane dylematy wspó³czesnego Kordiana. I
w³aœciwie te cztery rozdzia³y mog³yby zamkn¹æ tê
tetralogiê rodem z lat 70. i 80. XX wieku. A jednak
jest i Epilog. To DZIEWCZYNA Z ULOTKAMI…
XXI wiek i rzeczywistoœæ zarejestrowana z jak¿e odmiennej perspektywy… a przecie¿ przestrzeñ ta
sama, ulice Szczecina i bohater-narrator ten sam, a
jednak… i tu moje skojarzenie… odleg³y kontekst
z akcentem odnaleziony w baœni Andersena, oczywiœcie w jak¿e odmiennej, a zamierzonej, interpretacji Autora, i mnie, odbiorczyni-czytelniczki… Bo
co ma wspólnego dziewczynka z zapa³kami z wigilijnej nocy XIX wieku ze studentk¹, sto lat póŸniej
podaj¹c¹ ulotki przechodniom w deszczowe dni w
Szczecinie czy Berlinie? A mo¿e jednak ma? I nie
tylko przez zbie¿noœæ tytu³u. I zapa³ki i ulotki to
materia³ ³atwopalny… Równie¿ nios¹cy przes³anie
w ukrytych aluzjach kontekstów. Czy¿ to nie fascynuj¹ce poszukiwanie kolejnych znaczeñ?
*
A przecie¿ wszystko ju¿ by³o… czyli w³aœnie
konteksty!
Akcenty odnajdywanych znaczeñ! Wszystko to
ju¿ siê zdarzy³o, wszystko zosta³o zapisane, przekazane, przeczytane… Pokolenia uczy³y siê z tych
przekazów… St¹d Autor obecnego zbioru TRZY
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RAZY WOLNOŒÆ! móg³ czerpaæ ze Ÿród³a rodzimej i europejskiej literatury. Tak, tak! Dla mnie
odniesienia, aluzje, parafrazy, cytaty… wszystkie
te paralele maj¹ ju¿ swoje sta³e miejsca w kontekstach. Tam odnajdujê ich akcenty… zapisane ró¿nymi czcionkami emocji w s³owie WOLNOŒÆ.
Pobrzmiewa ono w opowiedzianych historiach,
tyle¿ realistycznych, co zbeletryzowanych na u¿ytek czytelnika, przez Roberta Florczyka. A przed
nim zrobili to: Adam Mickiewicz i Stefan ¯eromski, który tak¿e przywo³a³ wieszcza w Klerykowskim gimnazjum w przejmuj¹cej recytacji Reduty
Ordona przez Zygiera, by z kolei po gorzko-groteskow¹ parafrazê tego poematu siêgn¹³ m³ody chor¹¿y podczas trzeciomajowych rozruchów w Szczecinie w XX wieku: Mnie rzucaæ zakazano. Wst¹pi³em na III piêtro i w dole widzia³em wiele rzeczy,
dopóki nie trzeba by³o zamkn¹æ okien.
Nieco rodem z Gombrowicza s¹ ju¿ obrazki
uczniów szczeciñskiego liceum, wyprowadzaj¹cych w pole oportunistê dyrektora Wirgiliusza
Pêczaka, ale te¿ i cia³o pedagogiczne podporz¹dkowane w³adzy. Prze¿ywa g³êboko swoje rozterki
Kordiana student Politechniki Szczeciñskiej, gdy
zmaga siê z dylematem, zabiæ czy nie zabiæ namiestnika Czerwonego Cara. I Autor nie polemizuje ze S³owackim, ale czerpie z jego doœwiadczenia. Mo¿e inaczej ka¿e siê wyt³umaczyæ swojemu
bohaterowi z niespe³nionego czynu. Dlaczego
Wojtek Ma³ecki nie dokona³ zamachu na Genera³a Wroñca? M³ody cz³owiek nie splami³ siê morderstwem, bo pamiêta³ o s³owach ks. Tischnera: by
nie hañbiæ pokojowej rewolucji Solidarnoœci.
Najmocniejszym akcentem w kontekœcie jest
wejœcie bohaterów w sam ŒRODEK POEMATU
Tadeusza Ró¿ewicza, ze wszystkimi rozterkami
m³odego poety, poszukuj¹cego swojej drogi, misji dla wci¹¿ nie doœæ sprawnego s³owa, zwracaj¹cego siê do Mistrza z pytaniami: jak¹ w tym wszystkim rolê odgrywa poezja? Jaka jej i jego rola?
I có¿ s³ysz¹ m³odzi ludzie od swego moralnego
i artystycznego autorytetu? Otó¿ zdumiewaj¹ce
zdanie: Poezja umar³a! Ale jeszcze nie wszystko
stracone. Piszcie prozê, powiada Mistrz. Piszcie
wspomnienia. One ocalaj¹ czas.
Wojtek Ma³ecki, alter ego samego Autora nie
porzuca wiêc wiersza. Po latach poœwiadcz¹ to dwa
tomy poezji Roberta Florczyka, Brama Portowa
(2014) oraz £asztownia – kapsu³a czasu (2016).
Zaœ owo pamiêtne spotkanie z Tadeuszem Ró¿ewiczem, byæ mo¿e, skutkuje obecn¹ ksi¹¿k¹,
zbiorem opowiadañ, które s¹ odpowiedzi¹ na sugestiê Autora Przygotowania do wieczoru autorskiego… Piszcie prozê!

*
Mimo ¿e powy¿ej wypowiedzia³am siê ju¿ o
kompozycji prezentowanego dzie³a, to jednak
mam w¹tpliwoœci co do klasyfikacji gatunkowej interpretowanych tekstów. Wydaje mi siê,
¿e modne jest odchodzenie od kanonu obowi¹zuj¹cych dotychczas poetyk, a autorzy coraz
chêtniej siêgaj¹ do sfery agatunkowoœci. Sam
Ró¿ewicz uprawia³ swoje sylwy wspó³czesne,
w³aœnie agatunkowe, niejednolite, pomieszane,
afabularne, nasycone ironi¹, a nawet sarkazmem,
niestroni¹ce od groteski, paradoksu czy hiperboli. Uczeñ, Robert Florczyk, pod¹¿a za swoim
Mistrzem. Pozwala Odpowiedzialnoœci przyjœæ do
siebie z przesz³oœci… odtwarza fragmentaryczne
wspomnienia z m³odoœci, fotografuje bohaterów
(tych pozytywnych i tych negatywnych) stwarzaj¹c próby charakterystyki, a mo¿e karykatury
tylko? Ale kieruje siê te¿ owym Ró¿ewiczowskim ludzkim wspó³czuciem, które przywo³a³
Czes³aw Mi³osz. Dlatego z³oœæ i gniew, krytyka
i oburzenie, s³owem wszelka negacja znajduj¹
ujœcie w ironii, w dowcipie i ogromnej dawce
specyficznego humoru Pisarza, który wytr¹ca broñ
oszczercom i prowokatorom. A wszelkich Szkie³kiewiczów, Komisarzy ¯elaznych, towarzyszy
Pêczaków, Karasików, Szczupaczków, Genera³ów
Wroñców, Starszych Zawiadowców czyni tylko
ma³ymi, czêsto bezradnymi i œmiesznymi marionetkami na scenie historii. I oni, jak wszyscy i
wszystko w poezji i prozie Roberta Florczyka,
ma swoje odniesienia. Nic nie jest przypadkowe. Ani tytu³, np. ŒWINIE (od razu przywo³uje
wskazówkê, patrz Orwell), ani nazwisko, np.
Genera³ Wroniec (patrz WRON), a w oddaleniu
to przecie¿ tylko gubernialny urzêdnik rodem z
Gogola albo te¿ groŸny cieñ namiestnika Czerwonego Cara...
A ile innych, niezamieszczonych przeze mnie,
odszukañ…
W swojej prozie Robert Florczyk pozostaje
wci¹¿ poet¹. Wyg³adza w¹tki ³adnym szczeciñskim pejza¿em albo opisem wiejskiej zagrody
gospodarza Twardowskiego, którego nazwisko te¿
jest znacz¹ce i z podtekstami.
Jednak to dialogi pe³ni¹ najistotniejsz¹ funkcjê w tym dziele. Nie narracja, nie opisy, nawet
nie fabu³a, a w³aœnie dialogi. Przywo³ane, odtwarzaj¹… sytuacje, epizody, u³amkowe fragmenty
tamtej przesz³oœci, która powraca. Odnajduje Pisarz znaczenia, niegdyœ przeczuwane tylko, rozrzuca i uk³ada je na nowo, poddaje obróbce, przetwarza, odzyskuje to, co wczeœniej zosta³o wyrzucone… do kosza bezpamiêci.
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I st¹d zapewne tak wyró¿niaj¹ca rola dialogu, a
poprzez niego bohaterów, którzy go prowadz¹.
Robert Florczyk jednoznacznie wskazuje na wa¿koœæ roli swoich postaci. To one tworzy³y i nieustannie tworz¹ rzeczywistoœæ. A w niej na ró¿ne
sposoby zapisuj¹/wyra¿aj¹/podkreœlaj¹ znaczenia
s³ów, którymi siê komunikuj¹. Zdarzenia s¹ pochodn¹ tej komunikacji. Czego dowodzi Autor,
kiedy dzisiaj sk³ada i odtwarza na nowo tamte
obrazy i emocje sprzed lat. Nadaje im ich w³aœciwe znaczenia i artyku³uje, a tak¿e mocno akcentuje ponadczasow¹ odpowiedzialnoœæ, na zawsze
wpisan¹ w najwa¿niejsze s³owo ka¿dego pokolenia ? WOLNOŒÆ.
Ró¿a Czerniawska-Karcz

Barbara Moraczewska-Jankowska

Do rozwa¿enia

Do rozwa¿enia… z akcentem na...
CHAOS?…
Byæ poet¹, byæ artyst¹, a wiêc stwarzaæ nowe
obrazy,
które tak¿e s¹ ocen¹ rzeczywistoœci codziennej,
ale tak¹ ocen¹, jaka jest mo¿liwa tylko w sztuce,
ocen¹ przy pomocy przenoœni, skrótu myœlowego, symbolu.
(Edward Balcerzan)
Kiedy powstaje nowy tom wierszy, wszystko
siê zmienia w ¿yciu poetki (poety), ale te¿ w samych wierszach… Pojawia siê zupe³nie nowa jakoœæ… Samotne, osobne, w sposób szczególny
odizolowane teksty odnajduj¹ swoj¹ przestrzeñ,
swoje miejsce w czasie… odnajduj¹ s¹siedztwo,

które zmienia ich wymiar i wymowê, a tym samym nadaje nowe znaczenie… nowy byt. To tak
jak jednostka i spo³eczeñstwo. Ich funkcjonowanie jest tak odmienne, ale jednak zale¿ne. I twórca w tej rzeczywistoœci musi odnaleŸæ to swoje
jedyne miejsce. I jego dzie³o te¿.
Zawsze mnie fascynowa³ proces powstawania
tomu wierszy. W³aœnie wierszy, bo z proz¹ jest
inaczej. Od samego pocz¹tku pisania przez autora wszystko uk³adane jest w uporz¹dkowanysposób, powieœæ, nowela, opowiadanie, reporta¿, nawet dramat, maj¹ swój plan, na pewno pocz¹tek,
organizacjê kompozycyjn¹, fabu³ê w zamyœle, ju¿
siê dzieje historia jakaœ…
Natomiast wiersze to zapisy chimeryczne…
nie chcia³abym tutaj nadu¿yæ s³owa „przypadkowe”, ale takie najczêœciej s¹… spontaniczne, emocjonalne, momentalne, a nawet te z namys³em planowane i zapisywane, bo d³ugo noszone w sobie… i tak powstaj¹ samoistnie… z
improwizacji czystej… z Bo¿ej iskry, dotkniêcia muzy… i pozostaj¹ samotne… na bezludnej wyspie kartki, czasem w s¹siedztwie kilku
innych, jeœli natchnienie by³o ³askawe. Mija
czas. Czêsto d³ugi (wiele lat, bo kartki z rêkopisem albo maszynopisem zd¹¿¹ po¿ó³kn¹æ)
nim autor zdecyduje siê przenieœæ je nasta³y
l¹d, którym stanie siê dla nich ksi¹¿ka. Nowy
l¹d, nowy œwiat jakiego do tej pory nie by³o…
odkryty na nowo albo zupe³nie nieznany… nawet przez samego autora czy autorkê… bo przecie¿ do tej pory skryty w teczce, archipelagu
kartkowych wysp, w g³êbi szuflady, z pojawiaj¹cymi siê czêsto, nieczêsto kolejnymi zapisami, w zale¿noœci od erupcji twórczej samego (s)twórcy.
Odkrycie owo dotyczy szczególnie debiutów.
Nowy tom/ tomik! EUREKA! Fascynuj¹cy œwiat
s³owa, jego przestrzeñ w wierszu, jego tajemnicze znaczenia poœród bia³ych kartek splamionych
od czasu do czasu ilustracjami, elegancko stonowanymi sepi¹, mo¿e z artystycznie czarno-bia³¹
fotografi¹ czy z feeri¹ barw akwareli albo z jak¿e
wiele nazywaj¹c¹ kresk¹ o³ówka, piórka na rysunku… Ale to ju¿ w procesie sk³adanej ksi¹¿ki.
Tymczasem na pocz¹tku by³o zawsze s³owo…
do rozwa¿enia!
Impresja! Ekspresja! Presja! Zamys³ niesprecyzowany jeszcze, dotkniêcie myœli sp³oszonej,
b³ysk œwiat³a na wodzie wydobywaj¹cy ten moment w oku patrz¹cej, by powsta³o na zdjêciu, na
kartce potem… nowe ¿ycie, KA¯DE ¯YCIE…
wielkomiejskie/ i wiejskie/ zawodowe/rodzinne/
pochopne i z namys³em/ leniwe/
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za szybkie/ nadmorskie/ nad jeziorem/ i na wyspie/ ciche i w zgie³ku/
bardzo porz¹dne/ bez porz¹dku/ beztroskie/ z
wieczn¹ trosk¹/ (…)
z³e i dobre/ w ka¿dej minucie ceniê ka¿de ¿ycie/
w ka¿dej minucie ho³d mu sk³adam/
za sam¹ obecnoœæ// i na wszelki wypadek//
które zamienia siê w ci¹g rozsypanych wersów
nowo napisanego wiersza… Intryguj¹cy proces
tworzenia… A potem przychodzi impuls, by prze³amaæ lêk i pokazaæ, ujawniæ ten wiersz… i inne…
Maj¹ wiêc miejsce pierwsze publikacje, nieœmia³e, jednak odwa¿ne. Pochwa³y i krytyki. Trzeba
to dzielnie znieœæ, by dojœæ do decyzji z³o¿enia
ksi¹¿ki. I tutaj objawienie. Ale jeszcze nie na etapie sk³adania, to tylko ods³anianie, powoli, jedna zas³ona po drugiej, ca³ego obrazu. Uk³adanie
stron, komponowanie ca³oœci. Dzielenie na rozdzia³y, przek³adanie, tasowanie, dobieranie do
pary, tworzenie w¹tków, tematów, ujawnianie
motywów, które lubi¹ wêdrowaæ… odkrywanie
ze zdumieniem s³ów-kluczy, które dopiero siê
odnajduj¹, nasze ulubione… ostatnia kosmetyka, ostatni makija¿ z inwersj¹… uk³ad graficzny
wersów rozrzuconych lub zwartych, w kszta³cie
wê¿a (carmina figurata) a mo¿e tylko swobodnych odstêpów nios¹cych o¿ywczy oddech poœród skupionych za blisko s³ów… Dobieranie obrazów… Dylematy… Czy ilustrowaæ wprost temat wiersza, czy tylko wskazywaæ drogê do ukrytych znaczeñ, sugerowaæ, podpowiadaæ, a mo¿e
prowadziæ na manowce wieloznacznoœci???
Chyba siê zagalopowa³am w tym rozwa¿aniu o
powstawaniu nowego tomu wierszy. Jednak niewielu ma tê znajomoœæ kulis wydawniczych ksi¹¿ki poza samym autorem oraz jego wydawc¹. Wiêc
mo¿e warto ods³oniæ siê nieco. Bo efektem jest
nowa ksi¹¿ka. Nowy poetycki byt. Szczególnie
wa¿ny, szczególnie cenny dla Autorki, Barbary
Moraczewskiej-Jankowskiej, która proponuje
swój debiutancki tomik pod znacz¹cym tytu³em
Do rozwa¿enia… Proponuje go Czytelnikowi
poezji, smakoszowi s³owa, tropicielowi znaczeñ,
odkrywcy emocji i degustatorowi smaków ¿ycia.
Kompozycja tomu nie jest wyszukana, wiêc nie
przyt³acza, nie zaskakuje…. Wszak wszystko siê
dopiero zaczyna w artystycznej biografii Autorki, wiêc Poetka na wstêpie swojej przygody z
poezj¹ (która trwa ju¿ nieœmia³o, w ukryciu, od
dziesi¹tków lat), zaprasza przede wszystkim do
rozwa¿enia… z akcentem artystycznym, jej indywidualnych doœwiadczeñ i odniesieñ literackich, smaków malarskich, empatii emocjonalnych
czy dramatów, czasem te¿ tragedii egzystencjal-

nych, subtelnie skrytych miêdzy wersami a nie
nachalnie ekshibicjonistycznych.
Swoj¹ Do rozwa¿enia… opowieœæ poetyck¹
komponuje Barbara Moraczewska-Jankowska w
niewielkich cyklach tematycznych, które pozornie tylko s¹ jednoznacznie czytelne, np. na
autorskiej fotografii pejza¿u ze z³otymi kaczkami z dopiskiem DAWNIEJ, bo za tym obrazkiem wy³ania siê nieoczekiwanie AUTOPORTRET Z ¯ALEM
(…) z nadziej¹/ z³odziejem/ odcieni/ z palety/
z³ych barw//
A pocztówka retro to, byæ mo¿e, zapowiedŸ
historii, w których mieœci siê KA¯DE ¯YCIE. Niech
te¿ nie zmyli odbiorcy subtelny rumieniec Wêdrowniczki Augusta Renoira ze zdjêcia reprodukcji nabytej w Pary¿u i przechowywanej z sentymentem po to, by umieœciæ j¹ w koñcu w przestrzeni karty tomu z tytu³em W PODRÓ¯Y, która
nieustannie i na ró¿ne sposoby
trwa i wcale siê nie koñczy w ksi¹¿kowym rozdziale. I tu nie mogê siê oprzeæ potrzebie przywo³ania impresji z wiersza OBRAZY MIAST:
Wenecja – kobalt nocy/ Florencja – twarz katedry/ jasna/
Barwy miast budz¹ mnie/ Wykluwa siê pisklê/
dnia/ W powiekach/
Miêdzy snem a dniem/ W obrazach miast/ Zawis³am//
To próbka fascynacji poetyckiej Poetki, któr¹ inspiruj¹ nie tylko impresjoniœci z ukochanym VINCENTEM na czele. Nieobcy jest Autorce Do rozwa¿enia… dyskretny humor, ¿art z przymru¿eniem oka,
gdy wraz z chichotem Chimery, która ma swoje poetyckie potomstwo w rozdziale CHIMERYKI, pod
kolorow¹ fotk¹ przera¿onego gekona po¿eraj¹cego
swoje œniadanie, a mo¿e obiad? Uchwyconego na
tym gor¹cym uczynku œwiat³em flesza i w wierszu
przez Autorkê, w owym epizodzie dzikiej natury,
uwiecznionym. A same chimeryki?
Krótkie formy poetyckie, ¿artobliwe wersy z niepokornych s³ów, zabawnie posk³adane puzzle mikrokosmosu absurdu, które odnajdujemy w poetyckich obrazkach artystycznej wra¿liwoœci, np.:
MO¯E / jest wê¿em/ pokrêtnym/ wije siê/ zwija/
rozwija/ pe³znie od NIC/
do WSZYSTKIEGO/ lub odwrotnie/ w g¹szczu/
mo¿liwoœci/ i niemo¿liwoœci//
A jaki kszta³t przybiera w¹¿ niemo¿liwoœci?
Mo¿esz go sobie obejrzeæ czytelniku, gdy wejdziesz w g³¹b tomiku, by do rozwa¿yæ… jego
akcenty z Poetk¹.
Zamyka wyakcentowane Do rozwa¿enia…
rozdzia³ OD… DO… z wierszami o przesz³oœci
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odleg³ej, z odœwie¿onymi wspomnieniami przywo³anymi zdjêciem z rodzinnego albumu…
To krótki, ale mocno nacechowany osobistymi
relacjami z ¿ycia bohaterki lirycznej (z odczytaniem: porte-parole Autorki). Rozdzia³ nawi¹zañ
autobiograficznych, tak z doœwiadczeñ historycznego czasu jak i z ostatniej chwili zapisanego
stanu emocjonalnego…
*** l¿ejsza/ o jeden ciê¿ar/ do dŸwigania/
ciê¿sza/ o jeden/ wiersz/ do napisania/ biegnê//
Dobiega koñca moja wêdrówka przez krainê
zamyœleñ, rozwa¿añ, pochylania siê nad s³owami, na zawsze wplecionymi w warunek znaczenia, na zawsze skrywaj¹cego siê w tak a nie inaczej ujêtych: metaforach, porównaniach, epitetach czy pytaniach retorycznych… umiejscowionych tylko w tym wierszu, w tym wersie, w anaforze czy epiforze, w tym a niew innym powtórzeniu… z bliskim lub odleg³ym czytelnym lub
nie, kontekœcie… do piosenki, do wiersza, do
poetki czy artysty.
Takie rozwa¿anie/przemierzanie lubiê…
Przez strony wierszy Do rozwa¿enia… Barbary Moraczewskiej- Jankowskiej te¿ mi siê dobrze i z przyjemnoœci¹ wêdrowa³o, rozwa¿aj¹c i
smakuj¹c, czasem rozgryzaj¹c jak twarde orzechy, ró¿ne rozrzucone, ale niepogubione, poetyckie akcenty.
Autorka, przezornie, ale i przekornie zapewne,
na przewodnika po tej swojej krainie ³agodnoœci
wybra³a CHAOS. Rekomenduje go ju¿ na skrzyde³ku tomiku. I to by³ s³uszny wybór. Nie ma
bowiem od tysi¹cleci, wed³ug mnie, lepszego przewodnika. Któ¿ pewniej siê w tym naszym czasie i
przestrzeni odnajduje ni¿ on?
podobno CHAOS by³ pocz¹tkiem/ WSZYSTKIEGO które siê nie koñczy//
wci¹¿ próbujê dogadaæ siê/ Z CHAOSEM/ i tym
WSZYSTKIM//
Wydarzenie inauguruje IV Szczeciñsk¹ Wiosnê Poezji, a tym samym rozpoczyna kolejn¹
edycjê projektu realizowanego od kilku lat
przez ZLP Oddzia³ Szczecin, pn. Szczeciñskie
Promocje Literatury, dofinansowanego przez
Miasto Szczecin.
W Szczecinie ju¿ Wiosna... poezji...
To by³o niepowtarzalne spotkanie! Takim siê
zreszt¹ zapowiada³o… Chocia¿ nikt zapewne nie
przypuszcza³ (ani organizatorzy, ani poetki, ani
tym bardziej publicznoœæ bardzo liczna), ¿e trafi¹
w marcowy, jeszcze przedwiosenny wieczór, w
miejsce czarowne, gdzie ju¿ rozgoœci³a siê WIO-

SNA z POEZJ¥ pospo³u… wyczarowana z wyobraŸni rêkami artystki…
14 marca 2019 roku, w Pa³acu M³odzie¿y spotka³y siê jak na wspó³czesnym Parnasie, Poetki.
W krêgu kobiet zasiad³y znkomite artystki pióra,
pêdzla i œpiewu… Muzy wszystkie… Helena Pilarska z Polic, Danuta-Romana S³owik prosto z
Pasewalku, ze Szczecina dzielnic wszystkich:
Magdalena Sowiñska, Krystyna Rodzewicz, Barbara Moraczewska-Jankowska, Ma³gorzata
Hrycaj, Edyta Ruhut, a z Kijewa œpiewaj¹ca Aneta Hryckiewicz. Wszystkie 9 Muz w korowodach
s³ów wierszy powiod³a na wiosenny szlak Ró¿a
Czerniawska-Karcz…
Wybrzmiewa³y wiêc zwierzenia samotnej wdowy i wyznania mi³osne kobiet smakuj¹cych ¿ycie;
malowa³y obrazki z podró¿y w czasie i przestrzeni, iskrzy³y ¿artem puenty egzystencji i dr¿a³y
cierpieniem ponad czasem doznania matek… zamienia³y smutki na nostalgie a ekstazy na niedomówienia… tañczy³y zmys³owe Carmen, odchodzi³y zdradzone Rachele, powraca³y z rajów zdro¿one Ewy… kobiety czynów i s³ów, codzienne i
zagubione w czasie, tytanki i bezdomne… od
tysi¹cleci do dziœ w powtarzalnych rolach codziennoœci… np. jak w piosence Alicji Majewskiej,
wyœpiewanej przez Anetê Hryckiewicz:
…bo mêska rzecz byæ daleko, a kobieca - wiernie czekaæ,
a¿ zrodzi siê pod powiek¹ inna ³za, radoœci ³za.
Mêska rzecz – dognaæ w biegu i uœmierzyæ grzywy fal...
Nasza rzecz – staæ na brzegu, staæ i wierzyæ i
patrzeæ w dal...
Iluzja wyobraŸni zamienia³a siê nieustannie
miejscami z relizmem doœwiadczeñ, tworz¹c aurê
emocji i wzruszeñ, któr¹ tylko poetki wykreowaæ
potrafi¹. Dlatego tylko W PA£ACU literacko zdarzaj¹ siê takie spotkania. Nastrój, scenografia,
melodia s³owa i muzyka, ale przede wszystkim
goœcie tych spotkañ, tak po stronie literackiej jak
i po stronie publicznoœci, nadaj¹ jedyny i niepowtarzalny urok takim prze¿yciom. I tu a¿ siê
prosz¹ o przywo³anie wersy Wis³awy Szymborskiej z wiersza Allegro ma non troppo:
(…) i co jeszcze – i co dalej – /czarodziejstwo,
czarnoksiêstwo.
Tak poetki zainaugurowa³y w Szczecinie IV
SZCZECIÑSK¥ WIOSNÊ POEZJI 2019.
A potem by³y rozmowy (jak zawsze) przy kawie
czy herbacie… z zapowiedzi¹ kolejnych spotkañ.
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Szczeciñski Program Edukacji Wodnej
i ¯eglarskiej „Morze przygody
– z wiatrem w ¿aglach”
Od 50 lat na morzach

Z³ote gody „Daru Szczecina”
Historia naszego flagowego jachtu zaczê³a siê
w 1960 roku, kiedy z inicjatywy kapitana Jerzego Kraszewskiego – znanego w ca³ej ¿eglarskiej Polsce jako „Hrabia Lolo” – powo³ano
Stowarzyszenie Rozwoju ¯eglarstwa, które za cel
postawi³o sobie m.in. zbudowanie dla szczeciñskich ¿eglarzy oceanicznego jachtu szkoleniowo-regatowego. Taka jednostka – mahoniowy jol
typu Antares – powsta³ w ówczesnej Szczeciñskiej Stoczni Jachtowej im. L. Teligi i otrzyma³
imiê s/y „Dar Szczecina”. Wodowanie odby³o
siê 50 lat temu – 14 czerwca 1969 roku. Matk¹
chrzestn¹ zosta³a znana szczeciñska ¿eglarka Danuta Kopacewicz. Do 1996 r. „Dar Szczecina”
by³ jachtem Sekcji ¯eglarskiej MKS Pogoñ, po
czym zosta³ przejêty przez miasto Szczecin. Od
2006 roku armatorem jachtu jest Centrum ¯eglarskie (by³y Oœrodek Morski Pa³acu M³odzie¿y).
Od pocz¹tku „Dar Szczecina” znalaz³ siê w czo³ówce polskich jachtów morskich, startuj¹c – w
pierwszych latach z kpt. „Lolo” – i zwyciê¿aj¹c w
ró¿nych regatach na Ba³tyku, Morzu Pó³nocnym i
Atlantyku. Ma w dorobku piêæ dalekich i udanych
wypraw oceanicznych, w latach 1972, 1976, 1984,
2006 i 2012, z czego cztery po³¹czone z udzia³em
w s³ynnych transatlantyckich Operacjach ¯agiel
(OpSail i TTSR), gdzie promowa³ Szczecin tak¿e
w portach USA i Kanady, oraz wschodniego wybrze¿a Atlantyku Pó³nocnego. Wyszed³ te¿ w rejs
dooko³a œwiata – w 1973 r. – niestety przerwany z

Dar Szczecina 1976 r.

powodu awarii, w ciê¿kich sztormach na Morzu
Pó³nocnym…
„Darem Szczecina” dowodzi³o dotychczas 14
kapitanów: J. Kraszewski, B. Byrka, B. Kowalski, K. Plewiñski, J. Karpiñski, Z. Kowalski, L.
Zarêbski, J. Kisielewski, M. Czaja, M. Frycz, A.
Wojciechowski, i M. Ircha; od 2006 r. etatowym
kapitanem jest Jerzy Szwoch, którego zastêpuje najczêœciej Wojtek „Bolo” Maleika. Szczególnie w dotychczasowych dziejach jachtu zapisa³a siê jego Matka Chrzestna – naprawdê Matka – œ.p. Danuta Kopacewicz. Urodzi³a siê na
kresach (obecnie Bia³oruœ) w 1926 r., wychowana w patriotycznej rodzinie wst¹pi³a w 1943 roku
do Armii Krajowej, a potem by³a ¿o³nierzem I
Armii Wojska Polskiego. Ze Szczecinem zwi¹za³a siê w 1948 r., a z ¿eglarstwem od 1952, kiedy
zapisa³a siê do Ligi Morskiej.
Przesz³a potem kolejne kursy
¿eglarskie, z powodzeniem startowa³a w regatach bojerowych,
oraz w regatach jachtów œródl¹dowych, i uczestniczy³a w wielu rejsach pe³nomorskich, m.in.
na jachtach „Chrobry”, „Zew
Morza” i „Dar Szczecina”...
Na zaszczyt zostania matk¹
chrzestn¹ „Daru Szczecina” –
flagowego jachtu naszego miasta – zas³u¿y³a m.in. swoj¹ wieloletni¹ spo³eczn¹ prac¹ w Zarz¹dzie SOZ¯. Jej rola podczas
wodowania i chrztu jachtu w
1969 r. nie ograniczy³a siê jed-

25

Danuta Kopacewicz.

Jerzy Kisielewski.

nak tylko do wypowiedzenia formu³ki „P³yñ po
morzach i oceanach…”, ale do koñca ¿ycia sta³a
siê prawdziw¹ „matk¹”, opiekunk¹ i dobrym duchem swojego „chrzeœniaka”. Traktowa³a ten zaszczyt jako powa¿ny obowi¹zek, który spe³nia³a
konsekwentnie przez ca³e kolejne dziesiêciolecia, towarzysz¹c wszystkim wa¿niejszym wydarzeniom w ¿yciu jachtu, czêstuj¹c osobiœcie wypieczonym ciastem wszystkie za³ogi rozpoczynaj¹ce i koñcz¹ce dalekie wyprawy, a potem interesuj¹c siê ich przebiegiem, oraz sprawami wyposa¿enia i remontów jachtu. Konsekwentnie wymaga³a te¿ od wszystkich kapitanów i za³ogantów absolutnego przestrzegania zasad i norm etyki i etykiety jachtowej, a w za³o¿onej przed pó³wieczem kronice jachtu wpisa³a nadal aktualn¹
dedykacjê: „Darowi Szczecina” ¿yczê dobrych
wiatrów, sympatycznych za³óg, weso³ych kuków,
znakomitych nawigatorów oraz dalekich i ciekawych rejsów…”.
By³a wielokrotnie odznaczana i wyró¿niana za
osi¹gniêcia ¿eglarskie. Odesz³a na wieczn¹
¿eglarsk¹ wachtê w 2018 roku, w wieku 92 lat,
po 49 latach „matkowania” wszystkim kapitanom
i za³ogom Jej jachtu. Spoczywa na Cmentarzu
Centralnym w Szczecinie, a Jej uœmiech i jej mat-

Danuta Kopacewicz i Jerzy Szwoch.

czyne serce pozostaje nadal w pamiêci ca³ej zachodniopomorskiej braci ¿eglarskiej…
„Dar Szczecina” nale¿y do najkrócej cumuj¹cych w macierzystej przystani szczeciñskich jachtów morskich. Do 1995 roku odbywa³ corocznie
po kilka rejsów turystycznych b¹dŸ klubowych,
szkoleniowych, czêsto z udzia³em w krajowych i
miêdzynarodowych zlotach i regatach, w tym we
wspomnianych transatlantyckich Operacjach
¯agiel. Od 1996 r. na „Darze Szczecina” realizowana jest zasadnicza czêœæ d³u¿szych rejsów szkoleniowych z laureatami unikatowego w skali kraju
Szczeciñskiego Programu Edukacji Morskiej
(obecnego Szczeciñskiego Programu Edukacji
Wodnej i ¯eglarskiej, o którym wielokrotnie pisaliœmy w „Dialogach”). S¹ to zarówno rejsy ba³tyckie, a od 2004 r. równie¿ atlantyckie, z udzia³em
w s³ynnych „tolszipach”, czyli w regatach TTSR.
Pierwsze rejsy mieliœmy z kapitanem J. Kisielewskim, potem z M. Fryczem i A. Wojciechowskim,
a od 2006 r. ju¿ z J. Szwochem, i innymi. Wœród
tysiêcy (!) „absolwentów” Programu mamy dzisiaj
wielu ludzi morza, w tym tak¿e ¿eglarzy, nawet
kapitanów „Daru Szczecina”, a tak¿e pozosta³ych
pe³nomorskich jachtów Centrum ¯eglarskiego…
Od 2004 r. jacht ponownie startuje – i czêsto
zwyciê¿a – w miêdzynarodowych wielkich regatach The Tall Ships Races (by³ej OpSail), z oficjaln¹ m³odzie¿ow¹ reprezentacj¹ Szczecina na
pok³adzie. „To by³ wspania³y sukces i niebywa³y
dla nas fina³ wielkich regat TTSR'2012 – m³odzie¿owa reprezentacja Szczecina i Pomorza Zachodniego by³a szeœæ razy zapraszana na scenê
fina³owej uroczystoœci w Dublinie, by odbieraæ
nagrody i wyró¿nienia za historyczne zwyciêstwa!!! Za³oga „Daru Szczecina” z kapitanem
Jurkiem Szwochem by³a najlepsza – wygrali
wszystkie trzy etapy regatowe i zajêli w efekcie 1.
miejsce w koñcowej klasyfikacji w klasie C!!! (…).
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Dobrze reprezentowaliœmy Szczecin, g³ównego
sponsora ca³ej imprezy, do jej fina³u przy Wa³ach Chrobrego w 2013 r. PRESENTED BY
SZCZECIN – Szczecin to tak¿e my!” – tak pisa³em w 2012 roku, i tak praktycznie corocznie „Dar
Szczecina” jest w czo³ówce i najczêœciej na "pudle" s³ynnych „tolszipów”…
Przypomnê, ¿e na transatlantyckich trasach by³ej Operacji ¯agiel "Dar Szczecina" z powodzeniem czterokrotnie startowa³ wczeœniej, a do udzia³u i zwyciêstw w atlantyckich i ba³tyckich edycjach s³ynnych regat TTSR powróci³ w 2004 r.,
najpierw dwukrotnie w ramach Programu Edukacji Morskiej, a od 2006 r. ju¿ z oficjaln¹ m³odzie¿ow¹ reprezentacj¹ Szczecina na pok³adzie,
z kapitanem Jurkiem Szwochem, i z jego zastêpc¹
i taktykiem Wojtkiem „Bolo” Maleik¹. Od pierwszy startów „Dar Szczecina” potwierdzi³ swoj¹
wysok¹ renomê jako jachtu zdolnego do konkurowania i wygrywania z ca³¹ „tolszipow¹” flotyll¹, nie tylko w swojej klasie C (jachtów bez
spinakera), ale i w klasyfikacji generalnej! Najwiêksze sukcesy i zwyciêstwa odnosi³ w TTSR w
latach 2006, 2007, 2010 i 2012, czêsto na trudnych, sztormowych trasach regat, na Morzu Pó³nocnym, na Wschodnim Atlantyku i na Ba³tyku.
Za te sukcesy by³ wielokrotnie wyró¿niany i nagradzany, m.in. jako bohater Szczeciñskich Rejsów Roku ZOZ¯…
Udzia³ „Daru Szczecina” w „tolszipach” wi¹¿e
siê z d³ugim przebywaniem jachtu poza macierzyst¹ przystani¹ nad jeziorem D¹bie, szczególnie
podczas atlantyckich edycji regat, kiedy stale pozostaje na jachcie tylko kapitan, a m³odzie¿owe
za³ogi kilkakrotnie wymieniaj¹ siê podczas wyprawy. Najpierw – ju¿ w czerwcu – jacht rusza ze
Szczecina w tzw. rejs „doprowadzaj¹cy”, najczêœciej z laureatami Programu Edukacji Morskiej, do
portu startowego regat, gdzie na ich miejsce okrêtuje oficjalna m³odzie¿owa reprezentacja miasta,

z podmianami w portach etapowych. Nastêpnie,
po regatach, jacht wraca do kraju w ramach rejsów
„odprowadzaj¹cych”, znowu z laureatami Programu, albo z za³ogami czarterowymi. Tak by³o np. w
2012 r., kiedy po zakoñczeniu oceanicznych regat na trasie St. Malo-Lizbona-Kadyks-La Coruna-Dublin jacht ruszy³ w sierpniu w atrakcyjny rejs
przez szkocki Kana³ Kaledoñski we fiordy norweskie, z kapitanem Wojciechem „Bolo” Maleik¹, i
z czarterow¹ za³og¹ z ca³ej Polski. Potem jacht
wróci³ przez Daniê do Szczecina, z kapitanem
Mieczys³awem Irch¹, a ostatni¹ jesienn¹ za³og¹ byli
znowu laureaci Programu. Zostali uroczyœcie powitani w domu dopiero z pocz¹tkiem paŸdziernika! Ca³a „tolszipowa” epopeja „Daru Szczecina”
w 2012 r. to razem blisko 7 tys. Mm za ruf¹, osiem
za³óg i ponad 80 osób na pok³adzie, i wizyty w 11
krajach i 38 portach!
Corocznie „Dar Szczecina” wraca po regatach
TTSR "do domu" zwykle dopiero jesieni¹, zostawiaj¹c za ruf¹ tysi¹ce mil morskich, kilka krajów
i portów. Atmosferê tych niezapomnianych rejsów, etapów regatowych i towarzyskich, miêdzynarodowej przyjaŸni, zabawy i wspó³zawodnictwa, wymiany za³óg, i zwiedzania portów, oddaje
czêœciowo wystawa fotograficzna przygotowana
z okazji 50-lecia jachtu. Do oficjalnej reprezentacji Szczecina do³¹czaj¹ te¿ – z podobnymi sukcesami – pozosta³e morskie jachty Centrum ¯eglarskiego – „Magnolia”, „Zryw” i „Urtica”, oraz
czarterowane dla potrzeb reprezentacji ¿aglowce
– teraz najczêœciej „Fryderyk Chopin” i „Kapitan
Borchardt”, wczeœniej „Kapitan G³owacki” i inne.
Tak trzymaæ dalej!!!
Pomys³odawcy i realizatorzy wznios³ej idei budowy flagowego dla naszego miasta jachtu od
pocz¹tku za jeden z celów postawili przed jego
przysz³ymi kapitanami i za³ogami promocjê morskiego Szczecina, na morzach, oceanach i w portach ca³ego œwiata. Tak te¿ „Dar Szczecina” stale
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spe³nia t¹ dobr¹ ¿eglarsk¹ robotê, startuj¹c i zwyciê¿aj¹ w krajowych i œwiatowych regatach, jak
w OpSail, reprezentuj¹c Polskê w nowojorskiej
paradzie z okazji 200-lecia USA, póŸniej w Kanadzie, i wreszcie na trasach i w setkach zachodnioeuropejskich i ba³tyckich portów etapowych
s³ynnych regat TTSR, z ich czterema ju¿ wspania³ymi fina³ami w Szczecinie. Teraz nasza m³odzie¿owa reprezentacja, w barwach Szczecina,
wzmocniona za³ogami innych szczeciñskich jachtów i wyczarterowanych ¿aglowców, corocznie licz¹ca setki m³odych ludzi, jest doskonale rozpoznawalna podczas regat i roztañczonych parad
ulicznych. Jest nie tylko barwna i rozpoznawalna, ale najczêœciej te¿ zwyciêska, a po powrocie
do Szczecina przekazuje na rêce Prezydenta Miasta kolejne puchary, nagrody, trofea…
Ka¿dy zreszt¹ rejs „Daru Szczecina”, i pozosta³ych miejskich jachtów, to szkolenie na morzu,
to przygoda, szko³a ¿ycia, poznawanie œwiata, ale
te¿ godne reprezentowanie Bia³o-Czerwonej, Polski, Pomorza Zachodniego i Szczecina. Szczególn¹ wymowê w dziele promowania Szczecina i
Polski na morskiej mapie œwiata maj¹ wspomniane starty i zwyciêstwa „Daru Szczecina” w miêdzynarodowych oceanicznych regatach, czy takie specjalne rejsy jak w 2010 r., z inicjatywy
kpt. Macieja Krzeptowskiego, do Danii, gdzie
celem rejsu by³o umieszczenie tablicy upamiêtniaj¹cej tragediê za³ogi statku rybackiego „Brda”,
na Morzu Pó³nocnym…
Do krajowych obchodów 100-lecia Niepodleg³oœci Polski – w 2018 roku – mocnym akcentem
wpisa³ siê te¿ nasz wokó³ba³tycki „Rejs Odkrywców – do miast partnerskich Szczecina”, z udzia³em ponad 200 uczniów i nauczycieli z SKEM, na
pok³adach „Daru Szczecina”, „Zrywa”, „Urtici” i
„Kapitana Borchardta”, uhonorowany nagrod¹ Rejs
Roku ZOZ¯ 2018. Teraz nasz Jubilat równie znacz¹co wpisuje siê swoj¹ rocznic¹ w przypadaj¹ce
w tym roku 95-lecie Polskiego Zwi¹zku ¯eglarskiego. Jesteœmy jedn¹ wielk¹ krajow¹ i œwiatow¹
¿eglarsk¹ rodzina, dobrze promujemy Szczecin pod
nasz¹ bia³o-czerwon¹ bander¹...
Nasz „Dar Szczecina” – nr na ¿aglu PZ-608 –
by³ kilkakrotnie remontowany, doposa¿any i przebudowywany. Powsta³ jako dwumasztowy jol,
póŸniej bezanmaszt zosta³ usuniêty, i od tego
czasu p³ywa jako jednomasztowy slup. Jako ciekawostkê warto dodaæ, ¿e na „tolszipowych” trasach regat „Dar Szczecina” konkuruje m.in. z
³otewskim „Spanielem”, a w³aœciwie s³ynnym regatowym „Spanielem II”, zbudowanym tak¿e w
Szczecinie w 1979 r., dla Kuby Jaworskiego, po-

tem niestety sprzedanym do Rygi. Oba startuj¹ w
tej samej klasie C, czêsto zajmuj¹c czo³owe lokaty, co dobrze œwiadczy i o obecnych za³ogach, i
o szczeciñskich budowniczych obu jachtów…
Pomimo „sêdziwego” wieku „Dar Szczecina”
pozostaje w dobrej, ¿eglarskiej kondycji. Ostatnio np. otrzyma³ nowy maszt, a po kilkakrotnych wczeœniejszych remontach, ³¹czonych ze
sta³¹ modernizacj¹ wyposa¿enia nawigacyjnego, nadaje siê nadal zarówno do szkolenia m³odzie¿y, w krótkich rejsach ba³tyckich, jak i do
dalekich, oceanicznych wypraw, zapewniaj¹c
szybk¹ i bezpieczn¹ ¿eglugê. Klasyczna sylwetka – z kolejnymi jej modyfikacjami zwi¹zanymi ze zmianami armatorów, a tak¿e mahoniowy kad³ub i tekowy pok³ad, czyni¹ dziœ z „Daru
Szczecina” jacht zaliczany do oldtimerów, budz¹cy zachwyt w portach, gdzie zawija z bia³o
– czerwon¹ na rufie, i z banderami Szczecina i
Pomorza Zachodniego pod salingiem. Tak jest
jedn¹ z wizytówek naszego miasta, a od 2013
r. tak¿e jego „Morskim Ambasadorem”, witanym po powrocie z dalszych rejsów specjalnym
bochnem chleba....
Podczas Dni Morza 2019, na przystani Centrum
¯eglarskiego (ul. Przestrzenna 21), odbêd¹ siê 14
czerwca jubileuszowe obchody 50-lecia „Daru
Szczecina”. Bêdzie uroczyste postawienie bandery i odnowienie chrztu, wrêczenie pami¹tek, wystawa fotograficzna, wystêp zespo³u szantowego,
ognisko... Organizatorzy serdecznie zapraszaj¹
by³ych i obecnych za³ogantów, a tak¿e wszystkich
¿eglarzy i mi³oœników ¿eglarstwa. Kilka dni póŸniej jacht ruszy w kolejny „tolszipowy” rejs, tym
razem z kapitanem Wojtkiem „Bolo” Maleik¹, na
trasê regat TTSR'2019, pomiêdzy portami Danii i
Norwegii, z czterema podmianami m³odzie¿owych
za³óg. Do domu powróci 11 sierpnia…
Pomyœlnych wiatrów, na dalsze dziesiêciolecia!!!
Tekst i zdjêcia: Wies³aw Seidler
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¯agle na maszt!
Dni Morza 2019!!!

Wielkie ¿aglowce – Sail Szczecin!
Dni Morza_Sail Szczecin 2019. odby³y siê w
weekend 14-16 czerwca. Do Szczecina przyp³ynê³o oko³o 30 jednostek, które mo¿na by³o
nie tylko podziwiaæ z l¹du, ale te¿ zwiedzaæ i
poznawaæ bli¿ej.
Absolutnym numerem jeden jest jeden z najwiêkszych ¿aglowców œwiata – „Juan Sebastian
de Elano”, który jest okrêtem szkoleniowym
Królewskiej Hiszpañskiej Marynarki Wojennej.
Czteromasztowy ¿aglowiec zosta³ zbudowany w
1927 roku, ma d³ugoœæ 113 metrów i jest czwartym najd³u¿szym ¿aglowcem na œwiecie. Statek
z hiszpañsk¹ marynark¹ wojenn¹ zwi¹zany jest
od 17 sierpnia 1928 roku. Patronem ¿aglowca
jest ¿eglarz i odkrywca Juan Sebastian de Elcano, który w 1529 roku wyruszy³ razem z Ferdynandem Magellanem w rejs dooko³a œwiata, i
po trzech latach powróci³ do macierzystego portu
wraz z 18-osobow¹ za³og¹ i jedynym ¿aglowcem – „Victoria”. Do tej pory¿aglowiec p³ywa³
w dziewiêædziesiêciu rejsach szkoleniowych, w
trakcie których dziesiêciokrotnie op³yn¹³ kulê
ziemsk¹. Pierwsza wyprawa wokó³ globu rozpoczê³a siê w sierpniu 1928 roku, a ostatnia w 2002
roku. Za³oga ¿aglowca liczy prawie 200 osób, a
dodatkowo w wyprawy szkoleniowe mo¿na zabraæ jeszcze 75 kadetów. Ciekawostk¹ s¹ nazwy
czterech masztów ¿aglowca: Blanca, Almansa,
Asturias i Nautilus, które nawi¹zuj¹ do imion
wczeœniejszych hiszpañskich ¿aglowców szkoleniowych. “Podczas Dni Morza bêdziemy mieli okazjê zwiedziæ jego pok³ad i porozmawiaæ z
cz³onkami za³ogi.
Drugim pod wzglêdem wielkoœci ¿aglowcem
bêdzie STS „Fryderyk Chopin” – jedyny z
najwiêkszych polskich ¿aglowców o oryginalnym o¿aglowaniu typu bryg. Statek zosta³ zaprojektowany przez znanego polskiego kon-

Ark

Fryderyk Chopin
struktora ¿aglowców Zygmunta Chorenia, a
jego macierzystym portem jest Szczecin. „Fryderyk Chopin” zosta³ oddany do eksploatacji
w roku 1992 i w tym samym roku zadebiutowa³ wyœcigiem przez Atlantyk w regatach „Columbus’92”, który zakoñczy³ na trzeciej pozycji. ¯aglowiec wielokrotnie p³ywa³ w regatach The Tall Ships Races, z czêsto zwyciêska
reprezentacj¹ Szczecina na pok³adzie, prezentuj¹c godn¹ postawê regatowej jednostki.
Obojêtnie nie przeszliœmy tak¿e obok jachtu „Antica”. Historia jednostki rozpoczê³a siê
w 1953 roku w Ustce, gdzie zosta³a zbudowana jako kuter rybacki. Konstruktorzy zadbali
o to, aby dêbowy kad³ub posiada³ klasyczn¹
skandynawsk¹ liniê, co pozwala³o na ¿eglowanie we w³aœciwie ka¿dych warunkach po
burzliwym Morzu Ba³tyckim. Przez nastêpne
27 lat kuter ciê¿ko pracowa³ jako statek rybacki. po³awiaj¹c dorsze i œledzie, a w 1980
roku zosta³ sprzedana, i nowy w³aœciciel zmieni³ jego przeznaczenie. Przez 10 lat zosta³ przebudowany na jacht oceaniczny, zdolny odbywaæ dalekie podró¿e. „Antica” by³a gotowa do
¿eglowania w 1990 roku. Rok póŸniej rozpoczê³a swój trwaj¹cy szeœæ lat rejs dooko³a œwiata. Za³oga odwiedzi³a w tym czasie 63 kraje i
przeby³a 60.840 mil morskich.
Kolejn¹ jednostk¹ zbudowan¹ w Ustce, która
rozpoczê³a swoj¹ historiê jako kuter rybacki,
by po póŸniejszej przebudowie ¿eglowaæ po
oceanach, jest nasz sta³y bywalec s/y „ARK”.
Jego za³oga szczyci siê nie tylko wyj¹tkowymi
wyprawami, ale tak¿e zwyciêstwami podczas
regat. W latach 1988 i 1989 „Ark” p³ywa³ po
Morzu Œródziemnym, póŸniej odbywa³ rejsy ba³tyckie,- i jako oldtimer bra³ udzia³ w regatach
Kiler Woche w Kiloni, RumRegatta w Flensburgu, i uczestniczy³ w Hansa Sail w Rostoku.
W 1992 zwyciê¿y³ w regatach transatlantyckich
„Columbus 92” do USA, gdy po przebyciu
13.000 mil morskich zaj¹³ “I. miejsce w swojej
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Zawisza Czarny
klasie! Jacht „ARK” stacjonuje w Ko³obrzegu,
sk¹d odbywa rejsy czarterowe do portów Morza Ba³tyckiego.
Wartym uwagi by³ tak¿e szwedzki oldtimer
„Baltic Beaty”, który zosta³ zbudowany w
1926 r. w Holandii i pocz¹tkowo tak¿e s³u¿y³
do po³owu ryb. W 1979 r. zosta³ zakupiony
jako wrak przez jego obecnego w³aœciciela Kapitana Victora Gottlowa, który przebudowa³ go
na ¿aglowiec turystyczny. Od 1990 r. przebudowana jednostka niejednokrotnie uczestniczy³a w zlotach The Tall Ships Races. Jej niebieski kad³ub z bia³ymi imitacjami kluz armatnich zawsze wzbudza podziw sw¹ subteln¹
lini¹, a „piracka” osobowoœæ kapitana zachêca do odbywania morskich podró¿y i zdobywania ¿eglarskich umiejêtnoœci.
Mieszkañcy i turyœci podczas Dni Morza_Sail
Szczecin mieli okazjê podziwiaæ tak¿e fiñski
¿aglowiec „Joanna Saturna”. Jest to jednostka
z ponad 100-letni¹ tradycj¹, zbudowana w 1903
r., a w latach 2000 – 2005 ca³kowicie przebudowana Jej portem macierzystym jest Uusikaupunki w Finlandii.. Po przebudowie odby³a swój
pierwszy od roku 1950 rejs. Na pok³adzie znajduje siê w pe³ni wyposa¿ona kuchnia, klimatyzacja, centralne ogrzewanie pod³ogowe, oraz co
jest oczywiste – sauna. „Joanna Saturna” mo¿e
zabraæ na pok³ad 50 osób, posiada 14 wygodnych miejsc noclegowych.
Dni Morza Sail Szczecin 2019 to tak¿e mnóstwo atrakcji i wydarzeñ towarzysz¹cych. Na
dwóch brzegach Odry rozstawili siê wystawcy z
kulinarnymi propozycjami, rêkodzielnicy, sprzedawcy pami¹tek i ró¿nych gad¿etów. Tradycyjnie Jarmark Pod ¯aglami by³ usytuowany zarówno wzd³u¿ ulicy Jana z Kolna, na Wa³ach Chrobrego oraz £asztowni. Na odwiedzaj¹cych czeka³y tak¿e koncerty muzyczne zespo³ów folkowoszantowych oraz artystów popowych.

Spis jednostek:
Amanda (Niemcy)
Antica (Polska)
Ark (Polska)
Baltic Beauty (Szwecja / Polska)
Baltic Star (Polska)
Bryza H (Polska)
Dar Szczecina (Polska)
Ernestine (Niemcy)
Fryderyk Chopin (Polska)
Genera³ Zaruski (Polska)
Joanna Saturna (Finlandia)
ORP OTRM (Polska)
Magnolia (Polska)
Smuga Cienia (Polska)
Paula (Niemcy)
Romantic (Niemcy)
Urtica (Polska)
Victoria (Niemcy)
Zawisza Czarny (Polska)
Zryw (Polska)
Kattenturm (Niemcy)
Juan Sebastian de Elcano (Hiszpania)
ORP TRA£OWIEC (Polska)
Bonawentura (Polska)
Hiorten (Szwecja)
Wissemara (Niemcy)
Nord Stern (Niemcy)
Yunyi Baltiets (Rosja

Juan Sebastian de Elcano

Joanna Saturna
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Fina³ pod ¿aglami DZ-y
i „Daru Szczecina”…
Zakoñczenie w C¯ i nabory
do Szko³a Jungów 2019/2020

Ostatnie szkolenie Szko³y Jungów odby³o
siê w niedzielê 9 czerwca w Centrum ¯eglarskim, z p³ywaniem i szkoleniem pod ¿aglami
DZ-y oraz „Daru Szczecina”. Po zajêciach
nast¹pi³o zakoñczenie tegorocznej edycji
Szko³y, z udzia³em goœci, po³¹czone z konferencj¹ prasow¹ nt. podsumowania Uniwersytetu, wraz z og³oszeniem naborów na rok
szkolny 2019/2020.
Ró¿ne atrakcyjne wyk³ady i zajêcia mieli
od paŸdziernika ub. roku „studenci” Dzieciêcego Uniwersytetu im. prof. Jerzego Stelmacha
– czyli unikatowej Szczeciñskiej Szko³y Jungów, powo³anej na bazie porozumienia pomiêdzy Morskim Centrum Nauki a Zachodniopomorskim Okrêgowym Zwi¹zkiem ¯eglarskim.
Najpierw by³y comiesiêczne spotkania na l¹dzie, na uczelniach i w placówkach edukacyjnych, m.in. w AM, ZUT i w ZCEMiP, a tak¿e
na goœcinnym pok³adzie
¿aglowca „Kapitan Borchardt”. Ostatnie w tegorocznej edycji Szko³y Jungów zajêcia odby³y siê w
maju i czerwcu ju¿ naprawdê na wodzie, w Centrum
¯eglarskim nad jeziorem
D¹bie. Tam grupa „jungów” najpierw pozna³a zasady bezpieczeñstwa na wodzie, potem zakosztowa³a
p³ywania na pok³adzie
szkoleniowej ³odzi wios³owo-¿aglowej DZ, oraz na
pe³nomorskim jachcie „Dar
Szczecina”, z kapitanami
Mieczys³awem Irch¹, Micha³em Jósewiczem, i
Wojtkiem Maleik¹ (na
zdjêciach).
Po tych zajêciach – tak¿e na
terenie goœcinnego C¯ - nast¹pi³o zakoñczenie tegorocznej edycji Szko³y, rozdanie
œwiadectw i upominków dla
jungów, z udzia³em rodziców,
goœci i mediów, po³¹czone z
konferencj¹ prasow¹ nt. pod-

sumowania Uniwersytetu, wraz z og³oszeniem naborów nowej grupy jungów, na rok szkolny 2019/
2020. Gospodarzem uroczystoœci by³ dyrektor MCN
Witold Jab³oñski, wspierany przez koordynatorów
Szko³y – Patrycjê Skroback¹ (MCN), i Wies³awa
Seidlera (ZOZ¯). Wœród goœci, którzy tak¿e zabrali
g³os i gratulowali sukcesów organizatorom i laureatom Szko³y Jungów, by³ prezes ZOZ¯ Zbigniew
Zalewski, oraz dziekan Wydzia³u Nawigacji AM,
a równoczeœnie Przewodnicz¹cy Rady Naukowej
MCN prof. Pawe³ Zalewski…
Spotkanie przy maszcie banderowym w C¯ zakoñczy³o siê og³oszeniem nowych naborów i

wspólnymi zdjêciami. Rekrutacja elektroniczna
na nowy rok szkolny 2019/2020 Uniwersytetu
Dzieciêcego – Szczeciñskiej Szko³y Jungów rozpoczê³a siê ju¿ 9 czerwca, i potrwa do 26 czerwca 2019 r.; lista uczestników zostanie og³oszona 28 czerwca 2019 r., powiadomienia zostan¹
wys³ane drog¹ e-mailow¹ (wiêcej o Szkole Jungów i o naborach na https://szkolajungow.pl/
Mo¿e z naszych m³odych jungów bêd¹ kiedyœ
prawdziwi marynarze i ¿eglarze…?
Tekst i zdjêcia: Wies³aw Seidler

50. Regaty o Puchar
Dnia Dziecka przesz³y do historii
A¿ 116 zawodników z 15 klubów z ca³ej Polski – tak mo¿na
podsumowaæ jubileuszowe, 50.
Regaty o Puchar Dnia Dziecka, którym wbrew
pozorom s³oneczna pogoda sp³ata³a figla.
– Regaty o Puchar Dnia Dziecka odbywaj¹
siê nieprzerwanie od 1969 roku – zaznacza³a
podczas uroczystego otwarcia wicedyrektor
Centrum ¯eglarskiego, Magdalena PiaseckaGórny. W tym roku zawody zosta³y zorganizowane dla dzieci w klasach Optimist A, B i C.
£¹cznie w regatach wystartowa³o 116 zawodników z ca³ej Polski. Najliczniej reprezentowane by³o nasze województwo.
– Zawodnicy tych regat zasilali Kadrê Polski,
a ostatnio Kadrê Olimpijsk¹. To w nich swoje
pierwsze kroki na optimiœcie stawiali Agnieszka
Skrzypulec, £ukasz Przybytek i wielu innych wspania³ych ¿eglarzy. Puchar Dnia Dziecka od lat
przynosi wiele chwa³y zawodnikom oraz satysfakcji trenerom i rodzicom – mówi³ tu¿ przed
rozpoczêciem regat, sêdzia g³ówny Roman Gryglewski. Zamiast siedmiu zaplanowanych wyœcigów zawodnicy zmierzyli siê tylko w czterech.
S³oneczna niedziela nie sprzyja³a m³odym ¿eglarzom. Brak wiatru na wodzie oznacza³ tylko jedno. Regaty rozstrzygniêto ju¿ pierwszego dnia.
Regatom od lat towarzyszy dobra zabawa i wspólne œwiêtowanie po zakoñczeniu zawodów. Wszyscy uczestnicy otrzymali pami¹tkowe medale, dyplomy oraz upominki. Wyniki – na stronie Centrum ¯eglarskiego...
Z pozdrowieniami
Celina Wo³osz
– rzecznik prasowy Centrum ¯eglarskie
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Kontrapunkt 2019
W obiektywie Piotra Nykowskiego

Ogólnopolski Konkurs Plastyczny
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„POEZJA
W OBRAZACH”
Szczecin 2019 r.

Na tegoroczny konkurs wp³ynê³o 59 prac plastycznych z 9 placówek. Komisja w sk³adzie – Mariola Grochowska (przewodnicz¹ca), Bogumi³a KuŸnicka i Ewa
Karasiñska – nagrodzi³a, wyró¿ni³a oraz zakwalifikowa³a do wystawy pokonkursowej nastêpuj¹ce prace:
Zdjêcia: Monika Wilczyñska
Lena Wo³och, 9 lat

Agata Pietrzak, lat 7,5

Anna Powa¿a, lat 10

Aleksandra Sperska, 16 lat

Magdalena Pilek, lat 8

Jagoda Koz³owska, 14 lat

Basia Nalikowska, 7 lat

Oliwia D³ubisz, lat 10

Laura S³awczyñska, lat 14
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Pa³ac M³odzie¿y

W tajemniczym
Œwiecie Orientu

Pracownia Tañca Etnicznego pod kierunkiem artystycznym Justyny Koz³owskiej
Zdjêcia: Monika Wilczyñska

