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Dialogi s¹ podwójnie Jubileuszowe  mija w³anie 20 lat od
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tak¿e jest to 200 numer! Podwójne wiêto, podwójny powód do radoci. Nasz miesiêcznik, z racji
wieku, jest dojrza³y i nadal stanowi forum wymiany dowiadczeñ
szczeciñskich nauczycieli oraz rodziców. Dziêkujemy zatem wszystkim naszym wiernym Czytelnikom
oraz wspieraj¹cym nas Autorom
za sta³¹ obecnoæ na naszych
³amach, dzielenie siê swoimi uwagami i przemyleniami. Mamy nadziejê, ¿e dotrwamy do kolejnego
dziesiêciolecia, a mo¿e i d³u¿ej
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Warsztaty, konferencje, spotkania, projekcje

Sala do wynajêcia

Pa³ac M³odzie¿y oferuje do wynajêcia salê multimedialn¹ na 50 osób.
Sala znajduje siê w budynku nowej siedziby, przy al. Piastów 7 (centrum
Szczecina). Wyposa¿ona jest w nowoczesny sprzêt techniczny, m.in.
projektor, rzutnik multimedialny i
nag³onienie w systemie dwiêkowym dolby surround. Mo¿na tu
zorganizowaæ m.in. warsztaty, konferencje, spotkania, projekcje. Gwarantujemy pomoc techniczn¹ przy
obs³udze.
Warunki wynajmu i terminy rezerwacji  w sekretariacie
PM-PCE, tel. 91 422 52 61

3

4

O Henryku Sienkiewiczu
(1846-1916),
patronie roku 2016
 prawdy, plotki i anegdotki

My wszyscy
z niego?

Dla uczczenia 170. rocznicy urodzin oraz 100.
rocznicy mierci pierwszego polskiego pisarza
uhonorowanego Literack¹ Nagrod¹ Nobla , docenionego za ca³okszta³t twórczoci i  jak wówczas stwierdzono 
rzadko spotykany geniusz, który wcieli³ w siebie ducha Narodu,
Sejm Rzeczypospolitej
Polskiej (Uchwa³¹ z dn.
22 grudnia 2015 r.) w nadziei, ¿e Sienkiewiczowska spucizna stanowiæ
bêdzie podstawê patriotycznego wychowania
m³odych pokoleñ Polaków, ustanowi³ rok
2016  Rokiem Henryka
Sienkiewicza. W uzasadnieniu Uchwa³y sejmowej podkrelone zosta³y
zas³ugi dla Narodu i nieoceniony udzia³ w dziele
odrodzenia Polski oraz fakt, ¿e twórczoæ Henryka Sienkiewicza, dzia³alnoæ spo³eczna i nieustanne orêdownictwo za niepodleg³ym pañstwem polskim odegra³y niezwykle istotn¹ rolê w
odzyskaniu przez Polskê wolnoci. W tekcie
Ustawy przypomniano, ¿e za swoje obywatelskie
zas³ugi dla Ojczyzny Sienkiewicz zwany by³ przez
wspó³czesnych Hetmanem Duchowym Polaków, a za etos dobroczynnoci  Wielkim Ja³mu¿nikiem Narodu. Jak bowiem pisa³ o Nim Stanis³aw Cat-Mackiewicz: My wszyscy z niego.
Trudno w krótkim, rocznicowym tekcie przedstawiæ fenomen popularnoci Sienkiewicza i
wp³yw jego ksi¹¿ek na kolejne pokolenia czytelników. Dzi, gdy sienkiewiczologia polska i wiatowa obejmuje tysi¹ce publikacji, próba ogarniêcia tak z³o¿onego zjawiska literacko-spo³ecznego, jakim by³a twórczoæ, translacje i recepcja
dzie³ autora Krzy¿aków jest prawie niemo¿liwa. Na potrzeby niniejszego tekstu autorka wy-

bra³a zaledwie kilka zagadnieñ, które zosta³y jedynie zasygnalizowane.
Wobec twórczoci Henryka Sienkiewicza nikt
nie pozostawa³ obojêtny. By³ uwielbiany przez
czytelników, a wiele jego utworów oceniano jako
arcydzie³a. Nazywano go hetmanem dusz polskich, pokrzepicielem narodu, wielkim ja³mu¿nikiem, krzepicielem wiary w zmartwychwstanie Ojczyzny, stra¿nikiem ducha Narodu,
krzewicielem têsknot i d¹¿eñ do Polski wolnej,
wskrzesicielem rycerskiej tradycji praojców
(niektóre z tych tytu³ów znalaz³y siê na tablicach nagrobnych). Ta pe³na patosu retoryka
przykroi³a na dziesiêciolecia postaæ Sienkiewi-

cza, tworz¹c pos¹g wielkiego Polaka, a jednoczenie odzieraj¹c jego biografiê z wszelkich nie
pasuj¹cych do symbolu zwyk³oci , sprzecznoci i wad. A tymczasem warto odkryæ spod p³aszcza heroizmu i mocy lwa spragnionego walki
(wed³ug okrelenia Stefana ¯eromskiego) Sienkiewicza  zwyczajnego cz³owieka, podlegaj¹cego zwyk³ym ludzkim s³abociom; pisarza, który
przedziera³ siê przez nie³atwe ¿ycie, tworz¹c czêsto w warunkach bardzo niesprzyjaj¹cych. Trzeba przypomnieæ, ¿e po szczêliwych, choæ nie
op³ywaj¹cych w dostatki latach dzieciñstwa,
boryka³ siê z wieloma trudnociami w okresie
gimnazjalnym, gdy bywa³o g³odno i ch³odno;
gdy brak rodków na op³atê czesnego spowodowa³ jeszcze przed matur¹ roczn¹ przerwê w
nauce, by podreperowaæ bud¿et na posadzie nauczyciela domowego; gdy po zerwanych zarêczynach przez rodziców narzeczonej, Marii Kellerówny(1853-1919)  Marii nr 1, wed³ug nume-

racji Barbary Wachowicz z ksi¹¿ki Marie jego
¿ycia  szuka³ swej przysz³oci w Ameryce
(co, na szczêcie, zaowocowa³o fascynuj¹cymi
do dzi Listami z podró¿y do Ameryki i wietnymi nowelami, z Latarnikiem na czele); gdy
po zaledwie czterech latach ma³¿eñskiego szczêcia szuka³ w ró¿nych sanatoriach Europy ratunku dla chorej na grulicê ¿ony, Marii z Szetkiewiczów (Maria nr 2), pisz¹c kolejne odcinki
Trylogii w ró¿nych hotelach, by móc op³aciæ
koszty leczenia; gdy po mierci ukochanej ¿ony
(w wieku zaledwie 30 lat), pozosta³ z dwójk¹
maleñkich dzieci. Drugie ma³¿eñstwo, zawarte w
listopadzie 1893 r., po omiu latach wdowieñstwa, z blisko 30 lat m³odsz¹ Marynuszk¹ (Maria nr 3) Romanowsk¹ przybran¹ córk¹ Konstantego i Heleny Wo³odkowiczów, magnatów z Ukrainy okaza³o siê nieudane i zakoñczy³o siê powrotem ¿ony do domu rodzinnego ju¿ podczas
po dró¿y polubnej (Sienkiewicz sportretowa³
potem Marynuszkê jako Linetê Castelli, a jej przybran¹ matkê jako ciotkê Broniszow¹ w powieci
Rodzina Po³anieckich). Ma³¿eñska wpadka

Henryk Sienkiewicz dzieæmi, Henrykiem Józefem i Jadwig¹, ok. 1886 r. Warszawa, Zak³ad fotograficzny Konrad
Brandel. Fotografia ze zbiorów Ksi¹¿nicy Pomorskiej im.
S. Staszica w Szczecinie.

(któr¹ bawi³a siê czêæ polskich elit), a potem
kilkuletnie starania o uniewa¿nienie niefortunnego ma³¿eñstwa przypuszczalnie sta³y siê jedn¹
z przyczyn nerwicowych k³opotów twórcy, neurastenii (jak wówczas mawiano) po³¹czonej z
okresow¹ bezsennoci¹. W listach do wielu przyjació³, w tym do Adama Krechowieckiego, redaktora Gazety Lwowskiej Sienkiewicz, pracuj¹cy nad Quo vadis uskar¿a³ siê na uporczywe
bóle g³owy i przemêczenie (list z 9. 02.1896 r.),
które z latami siê nasili³y. Szczególnie trudny
dla Sienkiewicza by³ rok 1903. Pisarz pracowa³
wówczas nad powieci¹ pt. Na polu chwa³y",
powiêcon¹ królowi Janowi III. Sobieskiemu. W
tym okresie pojawi³y siê z ró¿nych stron ataki
na Sienkiewicza. Ukaza³a siê wówczas nies³ychanie krytyczna rozprawa Henryk Sienkiewicz
i jego stanowisko w literaturze wspó³czesnej
autorstwa Stanis³awa Brzozowskiego. Na ³amach
Kuriera Warszawskiego i G³osu swoje polemiki z Sienkiewiczem publikowa³ Wac³aw Na³kowski. Pisarz zareagowa³ na te ataki k³opotami zdrowotnymi. W licie do Krechowieckiego (z 7.08.
1903 r.) pisarz pisa³ Siedzê w Oblêgorku od
czerwca i chorujê na nerwy. Jeszcze w Warszawie od 4-ch lub 5-ciu miesiêcy poczê³a mnie
drêczyæ bezsennoæ, która zwiêksza siê coraz
bardziej i doprowadza mnie do takiego zmêczenia, ¿e nie wiem, jak d³ugo zdo³am je wytrzymaæ. Doktor kaza³ mi siê absolutnie wstrzymaæ od wszelkiej pracy, nawet od czytania  i
to jest powód, dla którego Sobieski (tzn. Na
polu chwa³y) czeka lepszych czasów. Sprawy osobiste te¿ nie by³y klarowne. Niepowodzeniem zakoñczy³ siê flirt z du¿o m³odsz¹, a
przy tym chwiejn¹ emocjonalnie dziennikark¹,
Mari¹ Radziejowsk¹ (1875-1911)  Mari¹ nr 4.
Najlepszym rozwi¹zaniem, jak pokaza³a przysz³oæ, okaza³ siê lub z Mari¹ Babsk¹ (18641925), dalek¹ kuzynk¹, który odby³ siê w 1904 r.
w dniu 58. urodzin w obecnoci najbli¿szej
rodziny. Nieobecni na lubie przyjaciele pisarza
wys³ali mu dowcipny telegram: Oby by³ taki
mêski, jak ona babska. Ich zwi¹zek okaza³ siê
dla obojga niezwykle udany. ¯ona otoczy³a pisarza troskliw¹ opiek¹, by³a dla niego ogromnym wsparciem, odci¹¿aj¹c pisarza w wielu
¿yciowych sprawach. Mariê nr 5, nazywan¹ przez
mê¿a Marytk¹ lub Markiem pokocha³y doros³e
ju¿ dzieci pisarza, polubili przyjaciele Henryka,
a nawet akceptowa³a surowa Wanda Szetkiewiczowa  pierwsza teciowa Sienkiewicza. Mo¿na jeszcze dodaæ, ¿e pierwsze zarêczyny tej pary,
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które odby³y siê w 1888 r. zosta³y zerwane przez
pisarza. Podobno Jadwiga z Szetkiewiczów Janczewska, siostra zmar³ej 3 lata wczeniej ¿ony,
wyperswadowa³a mu to ma³¿eñstwo.

Spory o Trylogiê

Wybór na inauguracjê Narodowego Czytania
w 2012 r. Trylogii Henryka Sienkiewicza po raz
kolejny podzieli³ Polaków w ocenie ksi¹¿ki, która, jak mówi³ inicjator ogólnopolskiej akcji publicznej lektury najwiêkszych polskich dzie³ literackich, prezydent Bronis³aw Komorowski zachwyca³a, prowokowa³a do dyskusji i prowadzi³a
do sporów. Pierwsze reakcje na publikowane w
latach 1883-1888 w odcinkach trzy powieci
Ogniem i mieczem, Potop i Pan Wo³odyjowski by³y entuzjastyczne. Powieci ukazywa³y siê
³amach warszawskiego S³owa i krakowskiego
Czasu, co spowodowa³o ogromny wzrost liczby prenumeratorów gazet. Stefan ¯eromski wspomina³, ¿e w urzêdach pocztowych odczytywano
kolejne odcinki na g³os tym, którzy nie mogli sobie pozwoliæ na zakup pisma. O losach bohaterów rozmawiano w rodzinach jak o ¿yj¹cych bliskich osobach, a nawet modlono siê o ich zdrowie. Podobno zdarza³o siê, ¿e zamawiano msze za
bohaterów, których pisarz umierci³ podczas opisywanych bitew, a w czasie II wojny wiatowej
Polacy czêsto przyjmowali nazwiska bohaterów
powieci Sienkiewicza jako pseudonimy konspiracyjne. Trylogi¹ zdoby³ Sienkiewicz serca polskich czytelników, przypominaj¹c im wa¿ne wydarzenia z historii Polski.
Przy czym nale¿y przypomnieæ, ¿e Sienkiewicz
zainteresowa³ siê histori¹ i dziejami ojczystymi
ju¿ w bardzo wczesnym dzieciñstwie. Jak wspomina³ po latach: Co tak¿e nie pozostawa³o bez
silnego wp³ywu na mnie, to znaleziony gdzie
na strychu kufer z ksi¹¿kami, pomiêdzy którymi pisarze XVI i XVII wieku trzymali prym. Do
ksi¹¿ek tych dorwa³em siê jako dziecko, tak i¿
mogê powiedzieæ, ¿e prawie nauczy³em siê czytaæ na Reju, Kochanowskim, Górnickim, Skardze, Birkowskim, Orzechowskim. Od tego czasu datuje siê moja znajomoæ jêzyka staropolskiego. To byli  jak mówi³  jego pierwsi nauczyciele jêzyka polskiego. Pierwsz¹ z ksi¹¿ek,
jak¹ przeczyta³ w dzieciñstwie, by³y piewy historyczne Juliana Ursyna Niemcewicza. Przypominany jest przez biografów plan wyzwolenia
Polski z niewoli, opracowany przez trzynastoletniego Henryka, który uwa¿a³, ¿e wszyscy Polacy powinni wyjechaæ do Ameryki, gdzie zaro-

bi¹ pieni¹dze, potrzebne do utworzenia armii, Z
wojskiem powróc¹ do kraju, by wyzwoliæ ojczyznê. Jako uczeñ najlepsze stopnie otrzymywa³ w³anie z historii (n.b. pozosta³e oceny by³y
raczej mierne).
Akcja Trylogia rozgrywa³a siê w siedemnastowiecznej Polsce podczas powstania kozackiego pod wodz¹ Bohdana Chmielnickiego, najazdu
szwedzkiego i walk z Turkami. Schemat konstrukcyjny cyklu by³ wzorowany na powieciach Waltera Scotta (wed³ug Henryka Markiewicza) lub
Aleksandra Dumasa (opinia Czes³awa Mi³osza).
W ka¿dej z powieci, czêci sk³adowych cyklu
g³ówny w¹tek romansowy to zabiegi dwóch
mê¿czyzn o serce jednej wybranki. W Ogniem i
mieczem piêkn¹ Helenê Kurcewiczównê pokochali: Jan Skrzetuski, oficer wojsk polskich i Bohun, kozacki wata¿ka. W Potopie o wzglêdy
Oleñki Billewiczówny, niez³omnej patriotki rywalizowali: Andrzej Kmicic/Babinicz, zawadiaka, ale
zawo³any ¿o³nierz oraz pe³en ambicji i pychy ksi¹¿ê
Bogus³aw Radziwi³³. W Panu Wo³odyjowskim
mi³oæ Baki oprócz mê¿a, pana Micha³a usi³uje
zdobyæ Azja Tuhajbejowicz. W ka¿dej czêci
uwagê skupia inny bohaterski wódz: Jeremi Winiowiecki, Stefan Czarniecki i hetman Jan Sobieski. Tempo powieci by³o wartkie, a znakomicie
skonstruowane sylwetki bohaterów, nie tylko
g³ównych, ale i pobocznych (np. komiczny
szlachciura, ³garz Jan Onufry Zag³oba, wierny
swym lubom czystoci litewski rycerz Longin
Podbipiêta, czy przebieg³y i sprytny s³uga Rzêdzian) powodowa³y, ¿e czytelnicy w ogromnych
emocjach uczestniczyli w ich przygodach, ca³kowicie siê z nimi uto¿samiaj¹c. Jak pisa³ prof. Henryk Markiewicz, autor biogramu Henryka Sienkiewicza w Polskim S³owniku Biograficznym,
pisarz, korzystaj¹c ze starannie opanowanych
róde³ i opracowañ historycznych, pos³ugiwa³ siê
materia³em historycznym swobodnie, a przede
wszystkim podda³ go swoistej selekcji i hierarchizacji. Na pierwszy plan wysuwa³ epizody, które stanowi³y zwyciêstwo militarne, lub przynajmniej moralne orê¿a polskiego. W wiecie Trylogii reaktywowa³ siê sugestywnie wzorzec osobowy Polaka, w którym jako cechy konstytutywne wystêpowa³o patriotyczne powiêcenie, dzielnoæ wojenna i rycerski honor, ale tak¿e  powierzchowna religijnoæ, upodobanie w brawurowym gecie, przewaga ¿ywio³owych emocji nad
krytyczn¹ refleksj¹. W dziele swym spo¿ytkowa³
Sienkiewicz obficie motywy i techniki wczeniejszej powieci historycznej, a zarazem nawi¹zywa³
do tradycji epopei. Niemniej jednak mia³o ono

oryginaln¹ formê gatunkow¹: pisarz po³¹czy³
atrakcyjn¹ fabu³ê awanturnicz¹ z epicko uwzniolon¹ batalistyk¹, nie rezygnuj¹c z humoru (wietna kreacja Zag³oby), nada³ wielu postaciom wymiary bohaterskie.
Trylogia, pisana  jak podkreli³ Sienkiewicz
- w ci¹gu kilku lat i w niema³ym trudzie  dla
pokrzepienia serc zdoby³a sobie powodzenie,
jakiego w naszych czasach nikt nie widzia³, jak
okreli³ to Stanis³aw Tarnowski, który powieæ
Ogniem i mieczem wrêcz nazwa³ kordia³em zdrowia dla spo³eczeñstwa. Ale te¿ Trylogia wzbudzi³a wiele s³ów krytyki, m.in. przedstawicieli starszego pokolenia pisarskiego (Józef Ignacy Kraszewski, Teodor Tomasz Je¿), jak i kolegów grona
pozytywistów (Boles³aw Prus, Piotr Chmielowski), którzy, co prawda, chwal¹c dar zajmuj¹cej
narracji, plastycznoæ opisów, wytykali jednak
autorowi jednostronne i powierzchniowe ujêcie
t³a historycznego, nieprawdopodobieñstwa i pomy³ki w realiach, niedoci¹gniêcia kompozycyjne;
szczególnie ostra w krytyce by³a recenzja Zygmunta Kaczkowskiego i omówienie twórczoci
Sienkiewicza, og³oszone w listopadzie 1884 r. na
³amach Prawdy przez Aleksandra wiêtochowskiego, który pisa³: Na moim nagrobku bêdzie
wyryty napis: Tu le¿y blunierca, który nie wie-

rzy³, ¿e Ogniem i mieczem jest najpiêkniejsz¹,
najwy¿sz¹ i najlepsz¹ powieci¹. Oponenci usi³owali rozpocz¹æ merytoryczn¹ dyskusjê o wartociach Trylogii, która, aczkolwiek interesuj¹ca, nie zas³uguje na miano arcydzie³a, a szczególnie oburzano siê, gdy porównywano autora z
Mickiewiczem. Boles³awa Prusa, który zabra³ g³os
po wydaniu Ogniem i mieczem niepokoi³o przedstawienie wojen w sposób charakterystyczny raczej dla bani. Mia³ za z³e Sienkiewiczowi jednostronne pokazanie osoby Bohdana Chmielnickiego i brak pog³êbionej analizy przyczyn wybuchu buntu Kozaków. Nieprawdziwy, wed³ug Prusa, by³ powieciowy portret Jeremiego Winiowieckiego, w rzeczywistoci - wielkiego okrutnika. Autor Emancypantek zarzuca³ Sienkiewiczowi nieprawdziwoæ psychologiczn¹ wielu
postaci, np. nazywa³ ponad ludzk¹ miarê szlachetnego Skrzetuskiego Chrystusem w roli oficera
jazdy, a Longinusa Podbipiêtê  ludzk¹ gilotyn¹. Listê zarzutów mo¿na by mno¿yæ, ale warto pamiêtaæ, w jakich warunkach historycznych i
w jakiej sytuacji ¿yciowej powstawa³ ów cykl
powieciowy.
Prof. Ryszard Kozio³ek zamieci³ w swej ksi¹¿ce
Cia³a Sienkiewicza. Studia o p³ci i przemocy rozdz.
pt. O potrzebie Trylogii dla ¿ycia nowoczesnego", w którym pisa³ m.in. Aby przesz³oæ mog³a krzepiæ, trzeba j¹ oderwaæ od pamiêci i przenieæ w
sferê historii opartej na micie. [ ] Sienkiewicz w
swoim prywatnym sporze z romantycznym historyzmem u¿ywa Trylogii jako broni wobec traumy
polskiej historii ostatnich stu lat. Przenosz¹c czytelnika w XVII wiek, bierze j¹ w swoisty nawias.
Krzepienie literatur¹ dokonuje siê tu wobec cinienia przesz³oci jeszcze wie¿ej
Niezwykle ciekawe konkluzje dotycz¹ce Trylogii odnalaz³am w tekstach Andrzeja Stoffa,
który w analizie i interpretacji powieci pos³u¿y³
siê ma³o jeszcze rozpowszechnion¹ w metodach
badawczych kategori¹ sprawiedliwoci. Jego
zdaniem, Pisz¹c Trylogiê Sienkiewicz wype³ni³ wymóg wiadczenia prawdy, czyli sprawiedliwoci, jaki staje przed ludmi wiadomymi,
którzy poczuwaj¹ siê do troski o obraz narodowej przesz³oci w wiadomoci wszystkich
cz³onków wspólnoty.

Sienkiewicz wobec pruskiej
polityki germanizacyjnej

Henryk Sienkiewicz, ok. 1890 r. Autor nieustalony. Fotografia ze zbiorów Ksi¹¿nicy Pomorskiej im. S. Staszica w
Szczecinie.

Wielki pisarz, którego ksi¹¿kami fascynowa³a
siê ca³a Europa, korzysta³ ze swej s³awy, by upominaæ siê o prawa Polaków do kultywowania
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swojej kultury, tradycji, wiary. Sienkiewicz w artyku³ach na ³amach "Gazety Polskiej" w latach
1879 - 1880 wielokrotnie zabiera³ g³os w sprawie
polityki prowadzonej wobec Polaków na terenie zaboru pruskiego W ramach tzw. Kulturkampf Prusy zmierza³y do ca³kowitego zniemczenia Polaków, ograniczaj¹c ich prawa, germanizuj¹c system szkolnictwa, stosuj¹c dotkliwe
represje. Celowi temu s³u¿y³a dzia³alnoæ Hakaty, rugi pruskie, wykup polskiej ziemi. Sienkiewicz w swych opowiadaniach: Czy ci najmilszy,
Z pamiêtnika poznañskiego nauczyciela, Bartek Zwyciêzca, Kozie³ i wilk, Kwiaty i korzenie
próbowa³ pokazaæ Europie polako¿ercz¹ politykê kanclerza Bismarcka, zagra¿aj¹c¹ naszemu
narodowi. Najdobitniej swoje stanowisko wobec jego polityki pisarz wyrazi³ w 1895 r., w
wypowiedzi dla berliñskiego tygodnika Gegenwart, który zwróci³ siê do dwudziestu najpopularniejszych pisarzy Europy z pytaniem, co s¹dz¹
o polityce kanclerza. Przypuszczalnie to pogarszaj¹ca siê sytuacja Polaków w zaborze pruskim
i nieustanny wzrost marzeñ imperialnych (Drang
nach Osten) cesarstwa niemieckiego, które, zdaniem pisarza, mog³o zagra¿aæ Europie i jej kulturze sta³y siê impulsem do napisania Krzy¿aków, powieci, która ukazywa³a siê w czasopimie Tygodnik Ilustrowany od lutego 1897 do
lipca 1900 r. W postaci ksi¹¿kowej wydano j¹ w
roku 1900 r. W Krzy¿akach pisarz, pokazuj¹c
sposób dzia³ania Zakonu Krzy¿aków, wskaza³ na
analogiê do ówczesnej polityki Niemiec. Dzie³o,
oparte na rzetelnych badaniach historycznych,
pokaza³o pychê, okrucieñstwo rycerzy-mnichów
i nieuczciw¹ politykê wobec polskich s¹siadów.
Powieæ sta³a siê ukoronowaniem jubileuszu
dwudziestopiêciolecia pracy pisarskiej Sienkiewicza i utrwali³a opiniê o nim jako czo³owym pisarzu historycznym. Ksi¹¿ka zosta³a przet³umaczona na 25 jêzyków, a w 1960 r., w 550. rocznicê
bitwy pod Grunwaldem, powsta³a ekranizacja
powieci w re¿yserii Aleksandra Forda, staj¹c
siê pierwsz¹ polsk¹ superprodukcj¹, a obraz zobaczy³o 30 milionów Polaków. Niestety, film nie
by³ zupe³nie znany poza granicami Polski
Sienkiewicz próbowa³ zwróciæ uwagê spo³eczeñstw europejskich, ¿e od 1876 r. na ziemiach
zaboru pruskiego obowi¹zywa³ wy³¹cznie jêzyk
niemiecki, który by³ tam jêzykiem urzêdowym.
W szko³ach jêzyk polski bywa³ jedynie na lekcjach religii. Kilka lat póniej, gdy i to usi³owano zmieniæ, zaprotestowa³y dzieci wraz z rodzicami (strajki dzieci we Wrzeni, Pleszewie, Mi³o-

s³awiu w l. 1901-1902). Strajkuj¹ce dzieci ukarano kar¹ ch³osty, a ich rodziców aresztowano.
Protestuj¹c przeciwko germanizacji i polityce
Kulturkampf Sienkiewicz napisa³ 19 XI 1906 r.
List otwarty do J.C.Moci Wilhelma II (Króla
Pruskiego), wzywaj¹c despotycznego monarchê
przed trybuna³ sumienia ludzkoci. Pismo Sienkiewicza zosta³o przet³umaczone na g³ówne jêzyki europejskie ( francuski, niemiecki i angielski) i opublikowane w najwiêkszych dziennikach
europejskich, by zapoznaæ nim opiniê publiczn¹
i niestrudzenie przypominaæ o ciemiê¿onym narodzie, który nie ma swego pañstwa. Kolejnym
krokiem w walce Sienkiewicza przeciwko polityce Bismarcka by³a publikacja w Pary¿u ksi¹¿ki
pt. Prusse et Pologne. Enquéte organisée par
Henri Sienkiewicz (1909 ), na któr¹ sk³ada³y siê
odpowiedzi wybitnych osób ówczesnego wiata na ankietê dotycz¹c¹ polityki Prus wobec
Polski. Jak pisze Zdzis³awa Mokranowska w art.
Biblioteki i lektury Henryka Sienkiewicza, Sienkiewicz nie tylko starannie, korzystaj¹c z rad przyjació³ sporz¹dzi³ listê osób, do których zwróci³
siê z prob¹ o odpowied na pytania ankietowe,
ale tak¿e, z równ¹ starannoci¹, próbuj¹c budowaæ przychylne opinie dla spraw Polski zadba³,
aby, po wydrukowaniu, ksi¹¿ka ta trafi³a do
wp³ywowych europejskich autorytetów.

Literacka Nagroda Nobla
dla Sienkiewicza

Czêsto, lecz b³êdnie, uwa¿a siê, ¿e Nagrodê Nobla Henryk Sienkiewicz otrzyma³ za powieæ Quo
vadis. W istocie Komisja Noblowska doceni³a
jego wybitne osi¹gniêcia pisarskie w literaturze epickiej ( ) i rzadko spotykany geniusz,
który wcieli³ w siebie ducha Narodu czyli za
ca³okszta³t twórczoæ. Ogromna popularnoæ
wród czytelników ca³ego wiata jednej z najpoczytniejszych w owych latach powieci Quo vadis Sienkiewicza (przet³umaczonej na 48 jêzyków
w 80 krajach) mog³a byæ nawet przeszkod¹ dla
korzystnego dla autora Krzy¿aków werdyktu.
Alfred Nobel, ustanawiaj¹c w swoim testamencie nagrodê literack¹, postulowa³, aby przyznawano j¹ pisarzom, których dzie³a [ ] musz¹ siê
charakteryzowaæ wznios³ym i czystym idealizmem, a tak¿e prawdziw¹ szlachetnoci¹ nie tylko prezentacji, ale tak¿e wyra¿onej koncepcji i
filozofii ¿ycia. Sienkiewicz po otrzymaniu pisma
z informacj¹ o przyznaniu mu w 1905 r. Nagrody
Nobla (pismo dostarczy³ osobicie t³umacz Alfred Jensen), wys³a³ do Komisji Noblowskiej list

z podziêkowaniami, w którym pisa³: [ ] to wymienite wyró¿nienie, którym jestem przez Pañstwa zaszczycony, nie przypisujê sobie samemu;
przeka¿ê je dalej do mego kraju, naszej tak starej czcigodnej literaturze, bogatej, wspania³ej
[ ] przyznana miêdzynarodowa nagroda przez
Szwedzk¹ Akademiê jest [ ] uroczystym potwierdzeniem naszej roli i naszego udzia³u w duchowym i kulturalnym postêpie na wiecie [ ]. Podobny s³owa radoci, ¿e Nagroda Nobla przys³u¿y siê sprawie polskiej znajdujemy w licie do
syna napisa³: .zwyciêstwo literatury polskiej
w szrankach, w których wystêpuje ca³y wiat, to
radoæ po prostu powszechna i rzecz ze wszystkich najwa¿niejsza list z dnia 25 listopada 1905
r.). W podró¿y do Sztokholmu towarzyszy³ mu
Bronis³aw Kozakiewicz, polski emigrant mieszkaj¹cy we Francji, przyjaciel pisarza i t³umacz jego
dzie³ na francuski. Podczas uroczystoci Sienkiewicz powiedzia³: Ci, którzy maj¹ prawo ubiegaæ
siê o nagrodê ustanowion¹ przez szlachetnego
filantropa nie nale¿¹ do ludzi jednego szczepu i
nie s¹ mieszkañcami jednego kraju. Wszystkie
narody tego wiata id¹ w zawody o tê nagrodê
w osobach swoich poetów i pisarzy. Dlatego te¿
wysoki areopag, który tê nagrodê przyznaje i
dostojny monarcha, który j¹ wrêcza wieñcz¹ nie
tylko poetê, ale zarazem i naród, którego synem
jest poeta. Jednak¿e zaszczyt ten, cenny dla
wszystkich, o ile¿ cenniejszym byæ musi dla syna
Polski! [ ] G³oszono j¹ umar³¹, a oto jeden z
tysiêcznych dowodów, ¿e ona ¿yje! ... G³oszono
j¹ niezdoln¹ do mylenia i pracy, a oto dowód,
¿e dzia³a![..]. G³oszono j¹ podbit¹, a oto nowy
dowód, ¿e umie zwyciê¿aæ! [ ]. W trakcie uroczystej kolacji pisarz pozna³ mnóstwo ludzi. Z
uprzejmymi gratulacjami podchodzili m.in. pos³owie. W licie do ¿ony Sienkiewicz relacjonowa³:
Rosyjski pose³ von Stahl ofiarowa³ mi wszelkie
mo¿liwe us³ugi. Nie wypada³o odpowiedzieæ, ¿e
w tych czasach prêdzej ja móg³bym mu oddaæ
jak¹ us³ug¹ ni¿ on mnie Prusak przyszed³ i
przedstawi³ siê w ten sposób: jeden z trzech milionów pañskich wielbicieli i czytelników 
przedstawi³ mi siê tak¿e minister czy eksminister spraw zagranicznych, Douglas. Powiedzia³em: Ale¿ ja znam pañskie nazwisko z historii
polskiej i Puffendorfa [Samuel von Pufendorf
(1632-1694), teoretyk prawa i historyk, od 1667 r.
oficjalny historiograf szwedzki - przyp. C.J.]. By³
wyranie z tego bardzo kontent. - i mówi, ¿e ten
jenera³ z Potopu, to jego pra-pradziad. [ ].
Kolejnym dzia³aniem w promowaniu, jak dzi powiemy, spraw Polski by³a decyzja Sienkiewicza,

podjêta jeszcze w Sztokholmie o ufundowaniu
nagrody pieniê¿nej dla obywatela Szwecji, przyznawanej za popularyzacjê polskiej literatury. W
1906 roku otrzyma³ j¹ Alfred Anton Jensen (1859
-1921), szwedzki slawista, historyk, poeta, historyk i t³umacz.

Sienkiewicz  spo³ecznik

Pisarz mia³ g³êbokie przewiadczenie, czego
wielokrotnie dawa³ dowody, ¿e trzeba s³u¿yæ pomoc¹ napotkanym na drodze blinim, byæ dobrym dla ka¿dego zawsze i wszêdzie. Tote¿ chêtnie wspiera³ swym autorytetem wiele akcji spo³ecznych. W 1880 r. uczestniczy³ w pracach Komitetu Delegowanego Teatralnego, który mia³
zbadaæ sytuacjê w teatrach warszawskich, udziela³ siê te¿ w pierwszym komitecie Kasy Pomocy
dla Osób Pracuj¹cych Naukowo im. Józefa Mianowskiego (1881). W 1888 r., po opublikowaniu
ostatniego odcinka Trylogii, pisarz otrzyma³
15 tys. rubli przes³anych poczt¹ od nieznanej
osoby, ukrywaj¹cej siê pod nazwiskiem Micha³
Wo³odyjowski (wed³ug prof. H. Markiewicza
prawdopodobnie by³a ni¹ Maria z Ho³owiñskich
Czosnowska). Kwotê tê pisarz przekaza³ Akademii Umiejêtnoci w Krakowie, jako fundusz, od
którego procenty (800 rubli rocznie) stanowiæ
mia³y stypendium im. Marii z Szetkiewiczów Sienkiewiczowej. Z tego stypendium, przeznaczonego dla dotkniêtych grulic¹ pisarzy lub artystów korzystali m.in. Maria Konopnicka, Stanis³aw Przybyszewski, Stanis³aw Wyspiañski, Gustaw Dani³owski, Stanis³aw Witkiewicz, Kazimierz Przerwa-Tetmajer. Sienkiewicz by³ te¿
wspó³organizatorem Towarzystwa Macierzy
Szkolnej. Pisarz w³¹czy³ siê w akcjê wspierania
budowy nowego kocio³a w Zakopanem, na
rzecz którego wyg³asza³ odczyty, a tak¿e utworzenia sanatorium przeciwgruliczego dla dzieci
w Bystrem. Swoim autorytetem firmowa³ ró¿ne
spo³eczne przedsiêwziêcia: zbiórkê datków dla
powodzian w Galicji, budowê pomnika Juliusza
S³owackiego w Mi³os³awiu.
Gdy w 1897 r. pojawi³a siê idea uczczenia przypadaj¹cej za rok 100.rocznicy urodzin Adama
Mickiewicza, pisarz w³¹czy³ siê z ogromn¹ ¿arliwoci¹ w przygotowania. Najpierw organizowa³
u siebie poufne narady, by ustaliæ zakres potrzebnych dzia³añ, a nastêpnie przyj¹³ funkcjê
wiceprzewodnicz¹cego Spo³ecznego Komitetu
Budowy, którego przewodnicz¹cym zosta³ ksi¹¿ê Micha³ Radziwi³³. Dziêki dzia³alnoci Komitetu, który zgromadzi³ w wyniku zbiórki spo³ecz-

9

10

nej odpowiednie fundusze powsta³ pomnik d³uta Cypriana Godebskiego. Niestety, ods³oniêcie monumentu na Krakowskim Przedmieciu w
Warszawie w dniu 24 grudnia 1898 r. wskutek
¿¹dania rosyjskich w³adz w Warszawie musia³o
przebiegaæ w absolutnej ciszy, a przygotowan¹
mowê Sienkiewicza mog³a jedynie opublikowaæ
miejscowa prasa.
Sienkiewicz bywa³ te¿ promotorem m³odych
twórców. W 1902 r. Pisarz og³osi³ w czasopimie
Czas konkurs dramatyczny im. Henryka Sienkiewicza. "Na zorganizowany w £odzi konkurs
wp³ynê³o a¿ 80 utworów [ ] Pierwsz¹ nagrodê
otrzyma³ Tadeusz Rittner (400 rb) za Maszynê, a
(z powodu braku wybitnego utworu dramatycznego) kolejne trzy równorzêdne po 300 rb przyznano Edwardowi Grabowskiemu za Sprawê Kêpiny Boles³awowi Gorczyñskiemu za W noc listopadow¹ oraz Stanis³awowi Brzozowskiemu za
Mocarza (cyt. za: Zdzis³awa Mokranowska, Biblioteki i lektury Henryka Sienkiewicza. [W:]
Henryk Sienkiewicz w szkole, bibliotece i muzeum. Red. Teodor Bujnicki, Joanna Majchrzyk,
W-wa 2014, s.240). Ostatni¹ wa¿n¹ inicjatyw¹
Sienkiewicza by³o zorganizowanie w Vevey w
Szwajcarii, dok¹d przeniós³ siê pisarz po wybuchu I wojny wiatowej, Komitetu Pomocy Ofiarom Wojny w Polsce. Wspó³organizatorami Komitetu byli: Andrzej Osuchowski i Ignacy Jan
Paderewski). Komitet, dziêki zaanga¿owanym w
nim powszechnie znanych i szanowanych osób,
zwraca³ opinie Europejczyków na trudn¹ sytuacjê mieszkañców ziem polskich oraz gromadzi³
w ilociach znacznych ¿ywnoæ, lekarstwa, ubrania i pieni¹dze, by przekazaæ je potrzebuj¹cym
Polakom.

mieræ wielkiego pisarza

Henryk Sienkiewicz, nie doczekawszy wolnej
Polski zmar³ 15 XI 1916 r. w Vevey w neutralnej
Szwajcarii, a przyczyn¹ zgonu by³a skleroza naczyñ wieñcowych. mieræ ta wywo³a³a wród
Polaków wielk¹ rozpacz. Zw³aszcza, ¿e nast¹pi³a
w chwili rysuj¹cego siê politycznego prze³omu,
z którego wyziera³a nadzieja odzyskania przez
Polskê niepodleg³oci. Pogrzeb, naj¿arliwszego
przez lata Polaka, przypominaj¹cego Europie i
wiatu o losie wspó³rodaków odby³ siê 22 XI
1916 r. w kociele katolickim w Vevey w obecnoci ¿ony, Marii z Babskich Sienkiewiczowej, syna
Henryka i córki Jadwigi. Podczas podnios³ej uroczystoci, na któr¹ przyby³o wielu Polaków z ca³ej
Helwecji, przedstawiciele miejscowych w³adz

oraz dyplomaci, odczytano depeszê kardyna³a
Gasparriego, przekazuj¹c¹ ¿onie i ca³emu narodowi polskiemu wyrazy wspó³czucia od Ojca
wiêtego, Benedykta XV, a p³omienn¹ mowê
wyg³osi³ ksi¹dz Gralewski, jeden z najlepszych
kaznodziejów warszawskich. W dyplomatycznej
korespondencji barona Gagerna, pos³a austrowêgierskiego w Bernie zosta³a odnaleziona niezwykle dok³adna relacji z pogrzebu Sienkiewicza, któr¹ warto przytoczyæ choæby we fragmencie, gdy¿ wiadczy ona o randze i znaczeniu
Pisarza w ówczesnej Europie, ogarniêtej od kilku lat wojn¹: Trumna, ustawiona pod g³ównym o³tarzem okryta by³a czerwonym ca³unem,
na którym widnia³ bia³y orze³ polski. Ko³o
trumny sta³o szeciu chor¹¿ych trzymaj¹cych
historyczne sztandary polskie, które w tym celu
sprowadzono z Muzeum w Rapperswilu. Nawê
kocio³a udekorowano podobnymi emblematami. Poselstwo niemieckie wydelegowa³o sekretarza legacyjnego von Schuberta, który tak¿e
z³o¿y³ wieniec. Poselstwa rosyjskie i angielskie
oraz ambasadê francusk¹ reprezentowali ich
konsulowie w Lozannie. Nie by³ pozbawiony
pewnej pikanterii widok oficjalnych przedstawicieli Niemiec i Rosji na polskiej uroczystoci
narodowej, gdzie demonstrowano tak surowo
niegdy zakazane emblematy niepodleg³oci, a
pod koniec ca³y koció³ rozbrzmiewa³ dwiêkami polskiego hymnu narodowego, który zebrani odpiewali stoj¹c. Niedawno jeszcze za
takie manifestacje spada³y najciê¿sze kary!.
W tekcie klepsydry pojawi³y siê s³owa, ¿e Pogrzeb uroczysty odbêdzie siê w Polsce, gdy okolicznoci pozwol¹. W ¿a³obnym numerze Tygodnika Ilustrowanego (z 25 listopada 1916 r.)
Artur Oppmann w wierszu Henrykowi Sienkiewiczowi zapowiada³ Gdziekolwiek spoczniesz,
Króla Ducha synu,/ O, wielki Synu Matki umêczonej [ ] Ty bêdziesz mia³ swój grób królewski/ W ojczystej ziemi, kêdy polskie dzieciê,/
Imiê Twe szepcz¹c, rzuci polne kwiecie,/ Mak
purpurowy i chaber niebieski.... W osiem lat
póniej Polacy, w³adaj¹cy od 1918 r. w³asnym
pañstwem wype³nili owe zobowi¹zanie. Uroczystoci w Szwajcarii oraz przejazd trumny z prochami Henryka Sienkiewicza przez ówczesn¹ Europê stanowi³y rodzaj patriotycznej manifestacji
narodowej. Zdaniem dr Agnieszki Pluty, By³ to
polityczny pochód niepodleg³ej Polski, który rozpocz¹³ siê 20 padziernika 1924 roku nad Lemanem. Nastêpnie przeniós³ siê na terytorium Austrii i Czechos³owacji, a wielk¹ narodow¹ proce-
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sjê zakoñczy³o z³o¿enie doczesnych szcz¹tków
Henryka Sienkiewicza w krypcie katedry w. Jana
w Warszawie 27 padziernika 1924 roku. Na poszczególnych etapach owej pomiertnej podró¿y wagon zatrzymywa³ siê we wszystkich wiêkszych miastach, by czytelnicy, przedstawiciele
wiata kultury i miejscowe w³adze mog³y oddaæ
ho³d wielkiemu pisarzowi. Wieñce, które sk³adano przez ca³¹ drogê zajê³y a¿ piêæ wagonów. W
archiwum prof. Henryka Markiewicza, znajduj¹cym siê obecnie w zbiorach Sekcji Rêkopisów
Ksi¹¿nicy Pomorskiej odnalaz³am czeski druk
okolicznociowy z tego w³anie roku, wydany
przez Komitet uczczenia prochów Henryka Sienkiewicza w Pradze czeskiej.

latarnie spowito kirem, a karawanowi zaprzêgniêtemu w szeæ karych koni towarzyszy³y t³umy warszawiaków i delegacje z ca³ej Polski. Na czele pochodu oprócz wojska, przedstawicieli duchowieñstwa z kardyna³em Aleksandrem Kakowskim na
czele, dyplomatów, naukowców, senatorów i parlamentarzystów, szli ludzie pióra: ¯eromski, Reymont, Weyssenhoff. Nad orszakiem przelecia³a w ostatnim ho³dzie - eskadra polskich samolotów. Po przemówieniach Prezydenta RP Stanis³awa Wojciechowskiego, chór opery narodowej zaintonowa³ Bogurodzicê. W Katedrze w. Jana,
gdzie m³ody Sienkiewicz czêsto zatrzymywa³ siê w
drodze do szko³y, po¿egnaln¹ mowê wyg³osi³
ksi¹dz Antoni Szl¹gowski: Miasta i ludy, który-

W drodze do Warszawy poci¹g zatrzyma³ siê
w Czêstochowie. Tam szeciokonnym karawanem przewieziono trumnê pod Wzgórze Jasnogórskie, gdzie przeor klasztoru, ojciec Wac³aw
Markiewicz odda³ ho³d wielkiemu twórcy. Powiedzia³ m.in. : [ ] widzimy, i¿ to nie ¿a³obny,
lecz tryumfalny pochód, i¿ to królewskie przyjêcie, jakie Mu tam zgotowano. Bo te¿ to istotnie pochód i wjazd tryumfalny, duchowego wodza i przewodnika narodu, to tryumf Jego wiary, Jego pracy, Jego zas³ugi.
Ca³a Warszawa przygotowa³a siê na tê niezwyk³¹
¿a³obn¹ uroczystoæ. Uroczystoci pogrzebowe
trwa³y dwa dni 25-27 padziernika 1924 r.Flagi narodowe i portrety zmar³ego Pisarza zdobi³y budynki i wystawy sklepowe na trasie pochodu, uliczne

mi wiedziono trumnê Twoj¹, wychodzi³y na spotkanie ze s³owami ho³du dla Ciebie i s³owem pokoju dla Polski. Szed³e jak ¿ywy i jak ¿ywy przemawia³e za Polsk¹, a g³os Twój rozbrzmiewa³
dononie po wiecie ca³ym. Pisarz, który mówi³:
Idea Ojczyzny powinna zajmowaæ pierwsze miejsce w duszy i w sercu cz³owieka wróci³ do wolnej i niepodleg³ej ojczyzny.

Spory wokó³ Sienkiewicza

Jak toczy³y i tocz¹ spory wokó³ Sienkiewicza,
znaczenia jego twórczoci dla Polaków nich
wiadcz¹ poni¿sze cytaty.
Powieæ Henryka Sienkiewicza ( ) Posiada ona cechy sobie tylko w³aciwe. 9 0 s¹ w
jego powieci c e c h y , które napotykamy u
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takich klasyków, jak Kochanowski i Fredro. Byæ
mo¿e najg³êbsz¹ z tych cech jest jaka dziwna
ufnoæ. Jest nienaruszona i zasadnicza wiara w
dobro wiata i pogodê ( ) Pogoda, p³yn¹ca z
nierozumu, niepamiêci, niedostrzegania, jest h a
ñ b ¹ d l a i s t o t y m y  l ¹ c e j. Popularnoæ
Sienkiewicza poród warstw ludowych t o z a r
aza szlacheckiego lenistwa duch
o w e g o. ( ). Wszyscy potrzebuj¹cy pociechy
w k³amstwie, usprawiedliwianiu i artystycznej
apologii dla swego pró¿niaczego ¿ycia  przybywajcie, Sienkiewicz was pocieszy.
(Stanis³aw Brzozowski, Henryk Sienkiewicz,[
w:] Stanis³aw Brzozowski, Eseje i studia o literaturze, Wroc³aw 1990 , s. 401 - 413).
Sienkiewicz posiada³ nie tylko talent. Dzia³a³y w nim nie tylko pierwiastki artystyczne,
ale dzia³a³a tak¿e ta przedziwna moc nadprzyrodzona, która roztacza opiekê nad wybrañcami i wykrela drogi geniuszom. On jeden, jak
Mickiewicz, mia³ w narodzie Rz¹d dusz.
(Zdzis³aw Dêbicki, Duch Sienkiewicza, Tygodnik Ilustrowany 1916. Nr 48, s 568 (25 X).
Witold Gombrowicz napisa³ w Dziennikach:
Czytam Sienkiewicza. Drêcz¹ca lektura. Mówimy: to dosyæ kiepskie, i czytamy dalej. Powiadamy: ale¿ to taniocha  i nie mo¿emy siê oderwaæ. Wykrzykujemy: nieznona opera! i czytamy w dalszym ci¹gu, urzeczeni. Potê¿ny geniusz!
 i nigdy chyba nie by³o tak pierwszorzêdnego
pisarza drugorzêdnego. To Homer drugiej kategorii, to Dumas Ojciec pierwszej klasy.
Chocia¿ intelektualnie mo¿e nieco s³abszy
od wspó³czesnych mu pozytywistów i nara¿ony
na ich krytykê, Sienkiewicz zyska³ s³awê miêdzynarodow¹ i Nagrodê Nobla. Obiektywna
jego ocen jest trudnym zadaniem, gdy¿ ³¹czy³
rzadki talent narratorski z brakami wystarczaj¹co powa¿nymi, aby nie móc mu przyznaæ tytu³u naprawdê wielkiego pisarza (Cz. Mi³osz,
Historia literatury polskiej, Kraków 1993, s. 355).
Nie czytajcie Sienkiewicza. Ta piekielna mieszanka, która mia³a Polakom przywróciæ poczucie wartoci w dobie zaborów, dzisiaj okazuje siê jadem, zatruwaj¹cym ¿ycie publiczne i
zbiorow¹ wyobraniê. Mentalny w¹s naszych
polityków, sarmackie postaw siê, a zastaw siê,
skrajny indywidualizm, licytacja, kto jest Polakiem bardziej  to wszystko fatalne dziedzictwo popularnych powieci Sienkiewicza. Symptomy tej choroby mo¿emy spotkaæ na ka¿dym
kroku: od pseudodworkowej architektury przez
szaleñcz¹ jazdê na polskich drogach po woju-

j¹cy katolicyzm rodem z szañców Jasnej Góry.
Dorzuæmy do tego jeszcze podszyte uprzedzeniami opisy Kozaków, których nasz klasyk okrela trzema s³owami: t³uszcza, mot³och i czerñ
(ciekawie to brzmi w kontekcie dzisiejszej mi³oci Polaków do Ukraiñców) oraz pochwa³ê
sadystycznego okrucieñstwa, a zrozumiemy,
dlaczego nie warto dzisiaj czytaæ Sienkiewicza. Doprawdy, nie wiem, co ma wspólnego z
mityczn¹ histori¹ o poszukiwaniu prawdy, o
potrzebie duchowej przemiany, o powiêceniu
i honorze opowieæ o pewnym rycerzu, który
swego wroga nadzia³ na pal, wy³upi³ oko, a
nastêpnie podpali³. Czy o innym herosie, którego ¿yciow¹ misj¹ sta³o siê ciêcie trzech tatarskich g³ów jednym poci¹gniêciem miecza
( Roman Paw³owski, Nie czytajcie Sienkiewicza. Sienkiewicz to klasyk polskiej ciemnoty i
nieuctwa. Gazeta Wyborcza (08.09.2014r.)
Z ¿ycia prywatnego Sienkiewicza nie wykroi
nikt poetycznej legendy  ale jego ¿ycie w literaturze to wielka rzecz. Tak o Henryku Sienkiewiczu pisa³ jego przyjaciel Stanis³aw Witkiewicz. Pierwszy polski laureat Nagrody Nobla w dziedzinie literatury niew¹tpliwie zas³u¿y³ na wszelki ho³d ze strony rodaków. Jego
twórczoæ cieszy siê niegasn¹cym zainteresowaniem zarówno czytelników, jak i badaczy,
którzy w dorobku literackim autora Krzy¿aków
nadal odkrywaj¹ nieopisane dotychczas obszary. Równie¿ wiele w¹tków w jego biografii wymaga dalszych badañ. Sienkiewicz fascynuje i
porywa. Z uwielbienia dla jego twórczoci, z
chêci dalszego popularyzowania jego dzie³ oraz
krzewienia wiedzy o nim zrodzi³a siê idea za³o¿enia towarzystwa literackiego jego imienia.
G³ównym inicjatorem, za³o¿ycielem i d³ugoletnim prezesem Ogólnopolskiego Towarzystwa
im. Henryka Sienkiewicza jest wybitny badacz
literatury, wielki naukowiec i humanista, zapalony sienkiewiczolog Profesor Lech Ludorowski. Towarzystwo zaczê³o oficjalnie istnieæ
i dzia³aæ 21 lipca 1986 roku, a zarejestrowane
zosta³o w 1987 r. Siedzib¹ sta³ siê Lublin. Podstawowe cele Towarzystwa to m.in. organizacja ró¿nego rodzaju imprez powiêconych H.
Sienkiewiczowi, rozwijanie ³¹cznoci i wspó³pracy miêdzy znawcami i mi³onikami pisarza
w kraju i za granic¹, opieka nad miejscami
pamiêci, starania o kolejne, lepsze wydania
dzie³ naszego Noblisty, podejmowanie nowych
inicjatyw badawczych oraz wiele innych dzia³añ popularyzuj¹cych i rozwijaj¹cych sienkiewiczologiê. Od pocz¹tku swego istnienia To-

warzystwo by³o zgrupowaniem otwartym dla
wszystkich mi³oników pisarstwa H. Sienkiewicza, nie tylko profesjonalnych badaczy literatury, ale i entuzjastów spoza wiata nauki. Z
czasem jednak Towarzystwo przekszta³ci³o siê
w zgrupowanie profesjonalistów.
(Barbara Jarska, Henryk Sienkiewicz  Polak,
Europejczyk...? Refleksje o europejskoci autora Quo vadis")
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XII Liceum Ogólnokszta³c¹ce

Chiny coraz bli¿ej
Po raz pierwszy wyjecha³a z Chin i jednym z pierwszych miejsc, które odwiedzi³a poza granicami swojego kraju by³o nasze miasto i nasza szko³a  Zespó³
Szkó³ Sportowych w Szczecinie. Yvonne Li (Li Su
Xin) w godny sposób zaprezentowa³a swój kraj i
swoj¹ kulturê uczniom XII LO.
Bardzo szybko nawi¹za³a przyjacielsk¹ relacjê z
m³odzie¿¹ i natychmiast zdoby³a wród nich wielk¹
sympatiê. W swoje zajêcia wk³ada³a du¿o zaanga¿owania i pozytywnej energii, która udziela³a siê te¿
uczniom. Niezmiernie mi³o by³o obserwowaæ, jak
nasza m³odzie¿ dziêki takiemu nastawieniu gocia
potrafi otworzyæ siê na kogo z tak dalekiego kraju
i kultury tak krañcowo ró¿nej od naszej. Ale zderzenia dwóch kultur nie by³o. By³a wzajemna wymiana
a potem odnajdywanie podobieñstw. Wytworzy³a
siê wspania³a przestrzeñ do wzajemnego poznania i
zrozumienia. Yvonne objani³a nam podstawowe
pojêcia definiuj¹ce kulturê chiñsk¹: taoizm, konfucjanizm i buddyzm. Opowiedzia³a nam jak Chiñczycy postrzegaj¹ wiat i jak z perspektywy miliardowego narodu z siêgaj¹c¹ kilku tysiêcy lat kultur¹ i
histori¹ wygl¹daj¹ wspó³czesne zmiany polityczne,
spo³eczne i gospodarcze w Azji. Moglimy te¿ zapoznaæ z filarami tradycyjnej chiñskiej medycyny:
masa¿em, akupunktur¹ i zio³olecznictwem. Odby³a
siê równie¿ lekcja kaligrafii i podstawowych zwrotów w jêzyku mandaryñskim. Du¿o miejsca zajê³y
dyskusje na temat kuchni chiñskiej i polskiej i ich
wp³ywu na zdrowie. Sprzyja³y temu zw³aszcza
wspólne posi³ki w szkolnej sto³ówce, gdzie Yvonne
mog³a spróbowaæ czego zupe³nie innego ni¿ kuchnia Pañstwa rodka. Podczas po¿egnalnego spotkania mielimy mo¿liwoæ pokazania naszemu gociowi chocia¿ namiastki tego, co interesuj¹ce w
naszej kulturze. Ca³oci dope³ni³o wspólne piewa-

nie karaoke polskich szlagierów i krótki pokaz Poloneza. Dodatkowo uczniowie klasy 1B spontanicznie i z potrzeby serca napisali do Yvonne list z podziêkowaniami za ten niezapomniany tydzieñ.
Spotkania twarz¹ twarz z przedstawicielami innych
kultur takimi jak Yvonne Li otwieraj¹ nam oczy na
inny wiat i wzbogacaj¹ nasz¹ perspektywê postrzegania wiata. Jednoczenie uzmys³awiaj¹ nam, ¿e
gdy jestemy otwarci na obcego i prze³amujemy
kulturowe bariery i uprzedzenia stajemy siê bogatsi
nie tylko o wiedzê, ale te¿ bezcenne dowiadczenia,
które rozwijaj¹ nas jako ludzi. Szko³a to miejsce spotkañ. Na co dzieñ uczniowie spotykaj¹ siê w niej z
nauczycielami, ale okazje do nauki jakie stwarzaj¹
spotkania z przedstawicielami innych kultur to prawdziwe edukacyjne wiêto.
Karol Pietrzyk, XII LO Szczecin
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Gimnazjum Nr 12

Zwierzenia
Stra¿nika Akceptacji
Nazywam siê Michael Price. Na pierwszy rzut
oka wygl¹dam jak przeciêtny nastolatek, który
w³anie wszed³ w okres m³odzieñczego buntu.
Rozci¹gniêty podkoszulek bezw³adnie zwisa na
moich kocistych ramionach, z ka¿d¹ sekund¹
ruchu, ods³aniaj¹c coraz wiêkszy fragment mojej bladej skóry. Bez jakiegokolwiek braku zainteresowania, poruszam niezgrabnie rêk¹ i kontynuujê wielogodzinn¹ rozpustê przed ogromnym monitorem komputera. Ze wszystkich si³
staram siê upodobniæ do dzisiejszej m³odzie¿y,
ale to okropnie trudne zadanie, kiedy stale odczuwasz pragnienie czytania najwiêkszych dzie³
Williama Szekspira. Wci¹¿ powtarzam sobie, ¿e
wygl¹dam jak przeciêtny nastolatek i niczym nie
ró¿niê siê od pozosta³ych. Jednak, czy naprawdê jestem taki jak ka¿dy?
Pochodzê z Zesty, najpiêkniejszej krainy, jak¹
wiat kiedykolwiek mia³ okazjê poznaæ. Rozci¹gaj¹ce siê wzd³u¿ i wszerz surowe zimowe krajobrazy, obdarowane niesamowit¹ flor¹ i faun¹, zapieraj¹ dech w piersiach i zachêcaj¹ do d³ugiej wêdrówki. Na szczycie wysokiego wzgórza stoi solidna, strzelista wie¿a, z której ka¿dego dnia wyruszaj¹ w wielk¹ ¿yciow¹ podró¿ setki mieszkañców Zesty. Nale¿ê do nielicznej grupy Stra¿ników Akceptacji. Zosta³em wys³any do jednego z
europejskich
miast, które
wyró¿nia³o siê
brakiem tolerancji. Im d³u¿ej
ludzie na mnie
patrz¹, tym dok³adniej widz¹
kopiê cz³owieka,
którym
gardz¹, i którego nie akceptuj¹.
Jedni
widz¹ we mnie
ciemnoskórego
mieszkañca
Afryki, inni

wychudzonego nastolatka obdarowanego przez
naturê rudymi, krêconymi w³osami oraz piegami
na ca³ym ciele, a niektórzy dziwaka z wymyln¹
fryzur¹, tatua¿ami i mnóstwem kolczyków. Mogê
mieæ odmienne pogl¹dy polityczne lub spo³eczne, wyznanie religijne lub styl ¿ycia nieakceptowany przez ogó³. Jestem tym, co dla innych stanowi zagro¿enie, wstyd, niezrozumienie lub obrazê. Przyby³em na Ziemiê sam, przyjmuj¹c wielkie,
osobiste wyzwanie od mojego Mistrza. Czy podo³am podjêtemu zadaniu, staj¹c do nierównej
walki o w³asne przekonania z ca³¹ ludzkoci¹ tej
krainy. Przemierzam ten wiat, rozmawiam ze
wszystkimi napotkanymi osobami, patrz¹c w g³¹b
ich duszy i zmieniaj¹c ich nastawienie do odmiennoci innych ludzi. Oni nie wiedz¹, ¿e dokona³em
w nich przemiany, wracaj¹ do swojego ¿ycia i obowi¹zków ju¿ nape³nieni moj¹ Moc¹ z Zesty. Ich
tolerancja jest doprawdy ogromna. Bojê siê tylko
o jedno-nie zd¹¿ê wszystkich odmieniæ, poniewa¿
mój czas pobytu na Ziemi jest ograniczony tylko
do czasu mojego ludzkiego ¿ycia. Kiedy siê zestarzejê i umrê, ju¿ nikt tym ludziom nie pomo¿e.
Ziemia bêdzie d¹¿yæ do totalnej samozag³ady.
Przekaza³em ju¿ Wam moje przes³anie, cel mojego istnienia we Wszechwiecie. Niech wszyscy ludzie uwierz¹ w to, co czujê i mylê. Trzeba
byæ otwartym tak¿e na to, co niepodobne do naszego. Wêdrujê wiêc dalej przed siebie, a¿ po
horyzont. Czy Ty ju¿ mnie spotka³e.
Klaudia Wolska, KLASA 2D
Obchody Dnia Tolerancji 2015 Gimnazjum
Nr 12 im. S. Lema w Szczecinie
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Akcent

Kolejne tomy serii: akcent w IV edycji,
wydane nak³adem ZLP Oddzia³ w szczecinie z dofinansowania Miasta Szczecin

Transfuzja ciszy w akcenty wiersza

Napisaæ wiersz.
Czyli wykreowaæ
nowy czas i now¹
przestrzeñ, stworzyæ bohatera lirycznego w sytuacji
emocjonalnej, jakiej
jeszcze nie by³o: W
obozie jej oczu/
zbyt wiele skremowano nie¿ywych
oznak mi³oci/ Przez drut kolczasty rzês nie wydostanie siê ju¿ ani jedna ³za / Wciek³y pies samotnoci zagryzie ka¿dy twój gest//.
Napisaæ wiersz. To tak¿e odtworzyæ tylko s³owami, ale za to niepowtarzalnie zdarzenie czy krajobraz, bo sta³y siê w³anie natchnieniem. Pochwyciæ
ulotne wra¿enie jak dotkniêcie myli. I je urzeczywistniæ s³owem Napisaæ wiersz.
A wiersz przeczytaæ? Czyli co? Ot tak zwyczajnie
wejæ w tom i pod¹¿yæ w nieznan¹ sobie przestrzeñ w której: Na g³adkiej tafli powietrza lilie
bia³ych d³oni/ Cisza szeleci i marszczy jego powierzchniê/ a per³y wrzucane w toñ niewidzialn¹/
tworz¹ krêgi coraz dalsze i dalsze/ albo mo¿e w
bardziej znan¹, bli¿sz¹, realn¹, a jednak nie prze¿yt¹
jeszcze lirycznie: Na nieruchomej d³oni pi¹cego
Szczecina/ z³ote linie papilarne ulicznych wiate³/ Opuszkami samochodowych opon zje¿d¿am
wzd³u¿ nich/ najczulej jak tylko potrafiê//.
Po tej strofie ju¿ nigdy nie bêdê czulej ogl¹daæ Miasta jak na rysunku wyci¹gniêtej d³oni narysowanej
przez Magdê Sowiñsk¹ do strofy wiersza Miasto.
Ale do rzeczy. Materia wiersza  czasem ³atwiej
napisaæ wiersz, ni¿ go odczytaæ. Wiedz¹ o tym
najlepiej ci, co czytaj¹. S³owa mog¹ wywieæ na
manowce (niekoniecznie s³odkie), a do ród³a
nie zawiod¹ Dopiero drugie, trzecie, pi¹te czytanie zdziera siódme i ente zas³ony znaczeñ i
w koñcu dowiadczamy poruszaj¹cego odkrycia znajomoci rzeczy przeczuwanych tylko
Tak wiêc mogê oto zwyczajnie wejæ, przeczytaæ,
odczytaæ, odszyfrowaæ, rozkodowaæ to, co zosta³o
nazwane tylko s³owem, ale skryte za z³o¿onym wielokrotnie znaczeniem ? Wejæ miêdzy wersy, miê-

dzy frazy, miêdzy niedomówienia wielokropków czy
zach³yniêæ metafor¹, by znaleæ siê, na przyk³ad
w Szczecinie Magdaleny Sowiñskiej!?
W oszo³omieniu niejakim wchodzê bowiem w drugi tom wierszy Autorki Krzyku wiat³a, którym debiutowa³a w 2012 roku. Bo zagêci³ siê kreowany
mikrokosmos Poetki od tamtego czasu. Oj, zagêci³!
W wielkim wybuchu mi³oci/ na czarnej nicoci/
ogniem wiat³a/ zapisa³ galaktyki/ Stawiaj¹c b³êkitn¹ kropkê Ziemi/ na koñcu wypowiedzianego
stworzenia//. Czysta metafizyka!? Czy?
W swoim drugim tomie, pod znamiennym i jak¿e
wieloznacznym tytu³em, Transfuzja bia³ej ciszy, prezentuje Magdalena Sowiñska niezwykle oryginalny
w swojej poetyce wizerunek wiata tego, naszego 
nie naszego. I tu moje zawahanie bo nazwa³abym
ten zbiór obrazem narysowanym z obrazków, jak ilustracje do wierszy w tomie s¹ ca³oci¹ kreski ze s³owem. Jest on spójny organicznie, jak cia³o, nie zawsze doskona³e, bo miertelne. A zatem organizm. I
to s³owo w³aciwie oddaje sedno poetyki Artystki.
Jest organiczna, tkankowa, komórkowa. Wszystko
w kreowanym wiecie wiersza podporz¹dkowane jest
funkcjonowaniu fizjologicznemu organizmu, który jest
przestrzeni¹ miasta z arteriami ulic, podra¿nion¹ skór¹
asfaltu; tkankami odartej jezdni têtni¹cych ciep³em
minionego dnia; z ranami dartymi niebuszewskich
kamienic a¿  po szpik cegie³ obna¿aj¹cych wszystkie przebyte choroby historii Miasto organizm,
które ¿yje i choruje jak cz³owiek, bo ¿ycie jest chorob¹ mierteln¹, tak jak mieræ jest chorob¹ nieuleczaln¹, a mi³oæ jest zakana.
Zwi¹zek z miastem samej bohaterki lirycznej najbardziej bolesny, jest konieczny jak oddychanie, jest
potrzeb¹ ukorzenienia, zwi¹zania na zawsze. Organicznoæ, a z niego wynikaj¹c¹ medycznoæ przenosi Poetka na kreowanych bohaterów. Oni, tak jak
miasto, ¿yj¹, choruj¹, cierpi¹, umieraj¹, s¹ szczêliwi
i okrutnie krzywdzeni. Uwik³ani w ¿ycie i mieræ.
Odchodzenie naturalne i tragiczne. A tego uwik³ania nie mo¿na ju¿ mocniej zapisaæ ni¿ przez przywo³anie Majdanka, Birkenau czy okrucieñstw obozowych, nie tylko tych z czasu II wojny wiatowej.
Ods³aniaj¹ siê pora¿aj¹co metaforyczne znaczenia
 wró¿ek w hitlerowskich mundurach ze stalowymi ró¿d¿kami karabinów czy ¿o³nierzy wgryzaj¹cych siê ³apczywie/ w zielony owoc jej dzieciêcej
niewinnoci//.
I jest w tym tomie akcent przewodni, ³¹cz¹cy drenem tytu³owej transfuzji - protest, PROTEST wiersza wykrzyczany niemym krzykiem s³ów, które s¹
tylko cisz¹, bia³¹ cisz¹ kartki, przetaczan¹ empati¹
do krwioobiegu organizmu spo³eczeñstw odpowie-

dzialnych za chroniczny (!) stan wojny, w którym
krzywdzi siê dzieci, dziewczynki, kobiety, matki. Jak
w kalejdoskopie przesuwaj¹ siê ró¿ne ods³ony, sceny, epizody z bohaterk¹  kobiet¹, ¿on¹, matk¹
przede wszystkim, bowiem jej wizerunek jest najmocniejszy, skrelony pewnym poci¹gniêciem kreski, nie tylko s³owa, ale i rysunku samej Artystki. To
matka wykreowana nie na potrzeby wiersza, lecz
realna, z dedykacji i macierzyñska z autobiografii.
Najprawdziwsza, najdotkliwsza w matczynej mi³oci, cierpieniu, opiece: Wyrwana niczym serce z piersi snu/ matka têtni¹ca przy ³ó¿ku swojego dziecka/ Z pod³¹czonym do jego rozpalonego czo³a drenem rêki/ przetacza sw¹ mi³oæ//.
Akcentowanie medycznoci, zapocz¹tkowane w
Krzyku wiat³a, jest obecnie wyznacznikiem poetyki
Magdaleny Sowiñskiej, pocz¹wszy od tytu³owej
Transfuzji poprzez organizm miasta, bia³e ogrody cia³a, kaleczone zadawanym bólem przez cz³owieka, czasem bliskiego, czasem wrogiego, tak¿e
przez chorobê i mieræ. A przecie¿ w tym zdeterminowanym organicznym wiecie jest miejsce, musi
byæ miejsce na bycie poza czasem i przestrzeni¹,
poza ¿yciem i poza mierci¹  Jeszcze przyjdê do
ciebie natychmiast i bez w¹tpliwoci/ L¿ejsza o ca³y
mój lêk/ Uwolniona z pêt ¿y³ i ca³unów miêni//,
gdzie nie istnieje ziemska dychotomia dobra i z³a,
zimna i ¿aru, czu³oci i obojêtnoci, pozoru i prawdy, porz¹dku i chaosu, gdzie nie musi ju¿ obowi¹zywaæ Hipokratesowa etyka primum non nocere, bo
nikt nie zadaje bólu ani nie odbiera ¿ycia
I w tym labiryncie odczytanych, odnalezionych
znaczeñ w tomie Transfuzja bia³ej ciszy Magdaleny Sowiñskiej, w b³¹dzeniu po ulicach, parkach i
ogrodach Szczecina, w ¿arze czerwca na Placu Grunwaldzkim i w mroku wstydliwej historii, która nie
jest magiczn¹ Szczeciñsk¹ bajk¹, zach³ystujê siê
nagle urod¹ metafory: na parapecie horyzontu
stojê! Z tego parapetu jest widok rozleg³y i na Miasto, i na ludzkie sprawy, i na historiê, na tu i teraz
oraz na to, co najwa¿niejsze w ka¿dym lirycznym
akcencie: Poza granicami s³ów jest milczenie/ Ja
bêdê s³uchaæ a Ty b³êkitnym sopranem spojrzenia/ wypiewaj mi bliskoæ//.
Bliskoæ. Ta za horyzontem Ziemi? A mo¿e najbardziej szczeciñskie wyznanie, bolenie szczere i jednoznacznie akcentuj¹ce transfuzjê bia³ej ciszy do wiersza
Zmêczona leczeniem zbyt wielu schorzeñ/ tego
miasta o które nikt siê nie troszczy/ ( )
... I wiem ¿e dzi te¿ nie zejdê z dy¿uru/ dozgonnie
wpisanego w grafik serca//.
Czy i Ty, Czytelniku, odczuwasz czasem ten rytm
têtni¹cego w Tobie znaczenia bia³ej ciszy?
Ró¿a Czerniawska-Karcz

Hamletowskie wahania
w akcentach palimpsestu
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Nie sposób rozpocz¹æ lekturê nowego tomu Leszka
Dembka (szczeciñskiego poety i animatora kultury) bez
objanienia tytu³u.
Poszed³ bowiem
Autor w swoim
pi¹tym tomie w takie przestrzenie
treci i formy, w których odwo³ania do definicji czy
terminów encyklopedycznych staj¹ siê koniecznoci¹. To zreszt¹ cecha mocno wyró¿niaj¹ca tego Pisarza. Jego nieustaj¹ce poszukiwania definicji, dookrelenia to przek³adaj¹ce siê na eksperymentalne
dzia³ania zarówno literackie (Laboratorium Poezji,
Akademia Literatury) czy kulturalno-artystyczne
(projekty sceniczne, scenariusze muzyczno-poetyckie). W koñcu musia³o dojæ i do tego tomu, w którym móg³ Artysta daæ upust swoim poszukiwaniom.
Ale powróæmy do tytu³u.
Có¿ to takiego owa APORIA?
Otó¿ aporia wed³ug s³owników to (z gr.
,
aporía  bezdro¿e, bezradnoæ, trudnoæ, od
,
áporos  nieprzebyty; trudny), czyli  z pozoru niemo¿liwa do przezwyciê¿enia trudnoæ w rozumowaniu logicznym, oferuj¹ca sprzeczne albo przeciwstawne rozwi¹zania. To tak¿e ci¹gle aktualne
zagadnienie filozoficzne, domagaj¹ce siê nieustannego przemyliwania od nowa przez kolejne pokolenia filozofów lub trudnoæ w rozumowaniu, pozornie niedaj¹ca siê przezwyciê¿yæ
S³ownik terminów literackich proponuje objanienie, i¿ jest to ujawnienie w³asnych wahañ i rozterek, inaczej dubitatio.
Ostatnie zdefiniowanie jest dla mnie najbli¿szym
do odczytania owych tekstów, bo kieruje moje skojarzenia w stronê szekspirowskiego bohatera. Ów
niezwykle oryginalny tomik, który trzymasz w rêku,
Czytelniku, to na pewno ju¿ nie wiersze, od których
coraz bardziej wiadomie odchodzi³ Poeta w ostatnim czasie. Jego poszukiwania definicji poezji, odrzucanie klasycznej czy wspó³czesnej, ale nie daj¹cej satysfakcji artystycznej, formy, zarówno graficznej jak i tematycznej, zapisu wiersza, wprowadzi³y
Leszka Dembka na nowe obszary, gdzie nie obowi¹zuje (czytaj: króluje, jak u T. Peipera, postawa absolutnej wolnoci twórczej: W obrêbie zdania dopuszczalne s¹ wszystkie swobody, jakich wymaga
intencja poety) ju¿ norma gramatyczna, stylistycz-
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na, interpunkcyjna czy, tak wa¿na sk¹din¹d, logiczna. Nie przypadkiem wieloznacznoæ aporii jako wypowiedzi semantycznie wielowarstwowej sta³a siê
now¹ mo¿liwoci¹ kreacji dla Poety. I to na tyle
wa¿n¹, by umieci³ j¹ w tytule! To w niej odnalaz³
sposób na oddanie wszelkich swoich wahañ czy
rozterek tak literackich jak i kulturowych, tak¿e ontologicznych, logicznych czy fenomenalnych, w najszerszej sferze. Potwierdza te kreowane przestrzenie, przywo³uj¹c za Ann¹ Grzegorczyk s³owa Leszka Ko³akowskiego  niewa¿ny jest rodzaj absolutu
epistemologicznego jaki siê przyjmuje (cogito, objawienie, czyste fenomeny, wra¿enia zmys³owe,
wiat ¿ycia codziennego), aby ogarn¹æ totalnoæ
ludzkiego dowiadczenia wiata. Wa¿na jest chêæ
docierania do g³êbi wszystkich wiatów, znamionuj¹ca odwieczne pragnienie ludzkie  poszukiwania i poznania prawdy.
Takowe cele przywiecaj¹ Autorowi re-versu dla
e-lizy, zreszt¹ sama e-liza pojawia siê (i znika) w tym¿e
tomie, jednak ju¿ nie w wersach wiersza a w prozatorskiej wypowiedzi tekstów £AWKA czy FIOLET.
Mo¿na by siê pokusiæ te¿ w tej interpretacji tomu
o odwo³ania, np. do palingenezy jako procesu ci¹g³ego odradzania siê wiata lub istot ¿ywych; a mo¿e
do powtarzania siê tych samych zjawisk w toku dziejów. S¹ bowiem teksty w APORII (szCz¹Tkach) pisane proz¹ poetyck¹ wzorowan¹ np. na Biblii (i odwo³uj¹cych siê do niej  np. SZIBBOLET czy APOKALIPSA albo PRZYMIERZE), nie tyle jako pojêciowym wywodem, co tworzeniem zespo³u wizji
podporz¹dkowanych idei naczelnej, co czyni Poeta
- akcentuj¹c rozterki i wahania epistemologiczne,
sformu³owane czêsto w aforystycznej formie, np. w
ZAPOMNIENIU: Pisa³ jakby wysy³a³ kolczaste litery przeciwko sobie. ( ) Wiedzia³ o tym. Pisa³
uprawia³ mylenie niczym ry¿ w b³ocie.
To dziêki mo¿liwociom u¿ycia paradoksu jako typowej aporii, móg³ wykreowaæ Leszek Dembek wiaty pozornie sprzeczne albo absurdalnie realne. W
formie palimpsestu jako wypowiedzi wieloznacznej
odnalaz³ mo¿liwoæ oszczêdnego konturowania s³owem-o³ówkiem albo s³owem-wêglem czarno-bia³ych
obrazów rzeczywistoci XXI wieku we wszystkich
jej przejawach kulturowo-literacko-obyczajowo-spo³eczno-religijnych, a na politycznych koñcz¹c. Panorama poszukiwañ artystyczno-egzystencjalnych Poety jest niewyczerpana w ujawnianych akcentach
wahañ czy rozterek. St¹d m.in. polemiki czy tylko dialogi z uznanymi autorytetami z krêgów sztuki, nauki,
literatury przywo³ania: Vermeera, Rembrandta, ale
te¿ Melville'a, Manna, Prousta, Sartre'a, Herberta czy
Zagajewskiego. To kontrowersyjne teksty o pisaniu

w ogóle, poetach, wierszach, jak i o teatrze, malarzach czy muzyce. Wêdruje Bohater-Narrator APORII (szCz¹Tków) przez codziennoæ hermetycznie
hermeneutyczn¹ i poszukuje odpowiedzi na swoje
odwieczne pytania, opisuj¹c jednoczenie wiat zastany w³anie. Utrwala ten miniony niedawno albo
wywo³uje z wyobrani dopiero przeczuwany, wiat
science fiction (UFO, ZIELONI).
Zaprosi³ Poeta do swojego nowego tomu wahañ
i w¹tpliwoci, niedopowiedzeñ i absurdów, do sytuacji rodem z pure nonsensu, do szcz¹tków myli
pochwyconych, ale niedokoñczonych, do lêków i
olnieñ codziennych - artystê piórka/pêdzelka, Paw³a Kucharskiego. M³ody Rysownik z Choszczna
doskonale wkomponowa³ swoje prace w przestrzeñ
palimpsestów Leszka Dembka. Dope³ni³ czarno-bia³ym obrazem niedookrelone treci wywo³ane z
wyobrani poetyckiej. Rysunki Paw³a Kucharskiego w swojej subtelnej kresce, czasem jak z chiñskiego obrazka (np. wróble na piêciolinii), odpowiadaj¹ równolegle poci¹gniêciom rytmicznym i kolorystycznym frazy wypowiedzi Autora Na krawêdzi
Czasu.
Dziêki temu tom APORIA (szCz¹Tki) Leszka Dembka wydobywa dla Ciebie, Czytelniku, zupe³nie now¹
wyakcentowan¹ wartoæ, oryginalnej w swojej treci i formie prozy poetyckiej, której przes³aniem wyra¿a zdanie Stephana Themersona: wiat jest bardziej skomplikowany ni¿ jêzyk, którym o nim mówimy, a wiêc te¿ i bardziej skomplikowany ni¿ prawdy, które o nim s³owami, zdaniami g³osimy.
Szczecin, 12.11.2015 r.

Kossak zawsze z akcentem

Znakomite towarzystwo nobilituje. Nasza seria
wydawnicza staje
siê seri¹ presti¿ow¹ dziêki znamienitym bohaterom i autorom.
Staje siê te¿ artystycznie synkretyczna, zarówno
gatunkowo, rodzajowo, zawodowo. Malarze, poeci, prozaicy, dziennikarze, muzycy, aktorzy, sportowcy, lekarze, in¿ynierowie, ¿o³nierze oto profesje autorów oraz bohaterów tytu³ów wydawanych ksi¹¿ek.
Jednym z takich autorów jest Rafa³ Podraza
(dziennikarz, poeta, autor tekstów piosenek), który niejednokrotnie w serii: akcent ju¿ wydawa³.

Najpierw opublikowa³ wybór wierszy bilans.
1987-2012; w 2014 ukaza³y siê Rozmowy o Zmierzchu (wybór wywiadów), z jego te¿ inicjatywy zaistnia³ w serii: akcent tom wierszy Janusza Kondratowicza, pt. Koncert na deszcz i wiatr.
Jednak Rafa³ Podraza to g³ównie specjalista od
Kossaków, wiêc kiedy w rozmowie z Krystyn¹
Pohl pad³o pytanie o szczeciñskie zwi¹zki Wojciecha Kossaka, Autor Magdaleny, córki Kossaka, nie bêd¹c ich pewnym, wszcz¹³ poszukiwania. I znalaz³. Otó¿ we wspomnieniach Wojciecha
z roku 1913 znajduje siê szczeciñski epizod. Poniewa¿ Rafa³ Podraza specjalizuje siê równie¿ w
opracowywaniu takowych wspomnieñ, nie tylko
zreszt¹ o Kossakach, ale tak¿e innych wybranych
a znanych swoich bohaterach, np. estrady (Anna
Jantar, Helena Majdaniec, Janusz Kondratowicz);
np. sportu (Ewa K³obukowska, Miros³awa Sarna,
El¿bieta Bednarek, Celina Jesionowska, Dorota
Brzozowska), tak wiêc powrót do archiwów malarsko-literackiej dynastii skoñczy³ siê II wydaniem ksi¹¿ki o Wojciechu. Pierwsze wydanie, wroc³awskie, ukaza³o siê w 2012 roku. By³o ozdob¹
uroczystoci Kossakowskich w Panoramie Rac³awickiej, gdzie Autor prezentowa³ swój dorobek
literacki o rodzinie Kossaków.
Obecne wydanie szczeciñskie, zmienione, poprawione i rozszerzone o wspomnienie samego
Wojciecha Kossaka, który jako rotmistrz w austriackiej armii, by³ gociem cesarza Wilhelma II
na manewrach w Szczecinie w 1913 roku, zosta³o
dope³nione wspomnieniem Zofii Jachimeckiej,
ostatniej portretowanej przez wielkiego malarza.
Jak wszystkie ksi¹¿ki Rafa³a Podrazy, tak i ta
jest bogato ilustrowana unikatowymi zdjêciami z
archiwum Autora. Tak wiêc obecne wydanie wydaje siê zamkniêtym w swojej kompozycji. A jednoczenie ma swój niepowtarzalny klimat dziêki
niej w³anie.
Ksi¹¿kê rozpoczyna gawêda Autora o Wojciechu Kossaku. Swobodny, wspó³czesny akcent
wypowiedzi o ojcu Madzi Samozwaniec, snuje
Rafa³ Podraza, b³yskaj¹c humorem czy ¿artobliwym komentarzem, np. gdy pisze o m³odych rodzicach bliniaków  Wojciecha i Tadeusza, Juliuszu i Zofii Kossakach, w Pary¿u, którzy we
Francji klepali przys³owiow¹ biedê ( ). Postanowili wiêc wróciæ do kraju, tym bardziej, ¿e Juliusz otrzyma³ propozycjê szefowania dzia³owi
artystycznemu w Tygodniku Powszechnym.
Ale akcent siê zmienia ju¿ w nastêpnym rozdziale Kossak w Szczecinie. G³os bowiem zabiera
sam rotmistrz Wojciech Kossak i z charaktery-
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stycznym akcentem w stylu swojej epoki zdaje
relacjê z pobytu w Szczecinie. Przywo³uje dzi ju¿
dawno zapomniane, a nawet nieistniej¹ce miejsca Miasta, np. przy Paradeplatz z kamienicê Graues Schloss, gdzie mia³ swoj¹ pracowniê. Na szczêcie zachowa³y siê stare pocztówki!
To wyakcentowane mocno szczeciñskie wspomnienie wspó³twórcy Panoramy Rac³awickiej
wyprowadza mimo woli retrospekcjê. Bo chocia¿
trzeci rozdzia³ prezentuje grono najbli¿szych i przyjació³, tak¿e znajomych albo tylko wielbicieli Mistrza, to wszyscy oni wspominaj¹. Tatkê  Maria
Pawlikowska-Jasnorzewska i jej siostra Magdalena Samozwaniec. Pobrzmiewa kabaretowym
echem Zielonego Balonika wiersz Stanis³awa Rostworowskiego. Krakowsko pada akcent na Kossaka w krótkim wspomnieniu Karola Estreichera.
Przywo³uje nobliwy portret Wojciecha, Ojca Madzi, Antoni S³onimski. A lata trzydzieste, to Kossak wci¹¿ m³ody duchem, mimo swoich osiemdziesiêciu lat. Jednak ostatnie wspomnienia  Zofii
Jachimeckiej, Marii Kossak-Woniakowskiej czy
Kazimierza Olszañskiego  akcentuj¹ wojenny
cieñ mierci padaj¹cy na malarza.
Nie przypadkiem zwróci³am uwagê, zarówno w
tytule jak i w tekcie, na owe akcenty padaj¹ce na
Kossaka W przysz³ym roku minie 160. rocznica
urodzin jednego z najwiêkszych polskich batalistów. W tym roku (2015) minê³a w lipcu 73. rocznica mierci wybitnego artysty malarza. W tym¿e
roku, roku siedemdziesiêciolecia polskiego Szczecina minê³y te¿ 102 lata od pobytu Wojciecha Kossaka w naszym miecie. Tyle akcentów do wykorzystania, by przypomnieæ tê niezwyk³¹ postaæ
artysty  urodziwego, dostojnego szlachcica;
u³ana, pana rotmistrza, cudnego cz³owieka, wspania³ego artystê i najlepszego ojca, ukochanego
Tatkê, stryja, starszego pana w kapeluszu; wielbiciela piêknych kobiet i ich portrecisty, zapalonego bryd¿ysty, wiatowca , w najlepszym znaczeniu tego s³owa. W panteonie licznych Kossaków malarzy, Wojciech wyró¿nia siê i plasuje na
pierwszym miejscu, zarówno talentem jak i najbarwniejsz¹ biografi¹, przede wszystkim towarzysk¹. Córki go uwielbia³y, towarzystwo rozchwytywa³o, damy zabiega³y o jego wzglêdy i
prawo do portretu jego rêki, tak¿e o to samo prosili ludzie ze znanymi nazwiskami jego epoki.
Czy¿ móg³ pozostaæ Wojciech Kossak bez naszego, szczeciñskiego literackiego akcentu? Tak
oto, i specjalnie dla niego, znalaz³o siê wa¿ne miejsce na pó³ce z seri¹: akcent.
Ró¿a Czerniawska-Karcz
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M³odzi dziennikarze z SP 16

Wieczory Literackie
 Indeks Szczêcia

24.09.2015r. o godzinie 17.30 w Pa³acu M³odzie¿y
w Szczecinie przy al. Piastów 7 odby³ siê 35. Wieczór Literacki.
W sali multimedialnej Pa³acu spotkali siê mi³onicy poezji. G³ówn¹ bohaterk¹ spotkania by³a pani
Krystyna Rodzewicz, a spotkanie prowadzi³a pani
Ró¿a Czerniawska - Karcz.
Krystyna Rodzewicz to szczeciñska poetka, autorka tomiku wierszy pt. Indeks Szczêcia, który
zosta³ zaprezentowany na spotkaniu. Poetka wyjani³a sk¹d jej zainteresowanie poezj¹, dlaczego wybra³a tak¹ drogê i sk¹d czerpie tematy do swoich
wierszy. Krystyna Rodzewicz wraz ze swoj¹ przyjació³k¹, aktork¹, Krystyn¹ Maksymowicz przeczyta³y kilka wierszy z prezentowanego tomiku, po których prowadz¹ca zadawa³a pytania. Tak¹ mo¿liwoæ
mieli równie¿ gocie zgromadzeni w sali i chêtnie z
niej korzystali.
Wieczór up³yn¹³ w bardzo ciekawej i interesuj¹cej
atmosferze. Mylê, ¿e wiêkszoæ uczestników spotkania by³a usatysfakcjonowana jego przebiegiem,
poniewa¿ by³o mnóstwo pytañ do poetki. W mi³ym
i pogodnym nastroju opuszczalimy to miejsce. Teraz pozostaje nam czekaæ na nowe utwory Poetki,
które byæ mo¿e bêd¹ gotowe na koniec roku. Trzymamy kciuki.
Aleksy Lalik, kl.VIE

***
STO PIERWSZA  SPRAWOZDANIE
Z WIECZORU LITERACKIEGO
Z KRYSTYN¥ RODZEWICZ

24 wrzenia br. w Pa³acu M³odzie¿y odby³ siê siê
35. jubileuszowy wieczór literacki, którego bohaterk¹ by³a pani Krystyna Rodzewicz. Poetka, to
rdzenna mieszkanka Szczecina, która studiowa³a we
Francji budownictwo.
Na spotkaniu zosta³ zaprezentowany jej debiutancki tomik  Indeks szczêcia  zawieraj¹cy
zbiór jej wszystkich wierszy, opowiadaj¹cy o uczuciach, ¿yciu i codziennoci.
Na wstêpie g³os zabra³a Pani Ró¿a Czerniwska-Karcz, prowadz¹ca wieczory od samego pocz¹tku, która poprosi³a o rozdanie jubileuszowych s³oneczników. Jako pierwsza otrzyma³a
kwiat Pani dyrektor Pa³acu, nastêpnie organiza-

torzy oraz osoby odpowiedzialne za nag³onienie i owietlenie.
Po tym mi³ym pocz¹tku obejrzelimy krótki film, w
którym Poetka przeczyta³a kilka wierszy, miêdzy innymi Walizka i Jajo. Wierszem pod tytu³em
Wesele Pani Krystyna Rodzewicz opowiedzia³a o
swoim codziennym dniu.
Nastêpnie Pani Ró¿a zapowiedzia³a Pani¹ Krystynê Maksymowicz, czytaj¹c¹ wiersz  Magik
oraz Ona. Utwory opisywa³y autorkê.
W przerwie miêdzy prezentacj¹ wierszy poetka
opowiedzia³a nam o grupie za³o¿onej trzy lata temu,
w której g³ównym zajêciem by³o tworzenie poematów. Pani Krystyna Rodzewicz nazywa³a to æwiczeniem kreatywnego mylenia.
Póniej ponownie przyjació³ka Poetki, Krystyna
Maksymowicz, przeczyta³a utwory pt. Taka jestem
oraz Wnêtrze. Po czym kolejny wiersz recytowa³a
sama autorka, a jego tytu³ brzmia³ Sto pierwsza.
Zaraz potem ponownie czyta³a Pani Krystyna Maksymowicz poemat Dwa dni ca³e i Krzyk.
Dalej g³os zabra³a Pani Ró¿a, opowiadaj¹c o szczêciu, a potem wypowiedzia³a siê poetka na ten sam
temat, która nastêpnie przeczyta³a utwór Ministerstwo szczêcia w kraju Tutan.
Nastêpnie odby³a siê rozmowa miêdzy autork¹ i prowadz¹c¹. Zosta³ przeczytany kolejny wiersz, na zmianê
Pani Ró¿a z Pani¹ Krystyn¹ Rodzewicz. Póniej odby³a
siê rozmowa, o raju i zosta³ odczytany kolejny wiersz.
Warto zaznaczyæ, ¿e trakcie czytania towarzyszy³a nam muzyka, która pozwala³a poczuæ utwory i
tworzy³a niezwyk³y nastrój .
Literacka podró¿ dobiega³a koñca. Na zakoñczenie
obie panie, zarówno Poetka jaki Krystyna Maksymowicz otrzyma³y w podziêkowaniu po s³oneczniku.
Spotkanie by³o bardzo ciekawe. Zapozna³am siê z
interesuj¹cym tomikiem wierszy i mia³am okazjê poznaæ ciekaw¹ postaæ.
Jeli chodzi o sam¹ twórczoæ Pani Krystyny Rodzewicz, to najbardziej spodoba³ mi siê wiersz pod
tytu³em Sto pierwsza. Dlaczego? Poniewa¿ zrozumia³am, ¿e nic nie jest takie samo i nigdy siê nie
powtarza tak samo. Zatem powinnimy cieszyæ
ka¿d¹ chwil¹ teraz i tu.
Michalina Jeziak, 6
SP16 Szczecin

***
35. ju¿ Wieczór Literacki odby³ siê 24.09.15 r. o
godzinie 17.30 w Pa³acu M³odzie¿y, w sali multimedialnej. Ca³¹ salê wype³nili gocie, wród których
byli poeci, pisarze oraz licznie zgromadzona publicznoæ. Spotkanie by³o powiêcone debiutowi pisarskiemu poetki, Krystyny Rodzewicz.

Najpierw g³os zabra³a pani Ró¿a CzerniawskaKarcz, która podziêkowa³a Gospodarzom za gocinne progi Pa³acu i tradycyjnie wrêcza³a s³oneczniki,
m. in. pani dyrektor Pa³acu M³odzie¿y, Ma³gorzacie
Pokorskiej.
Nastêpnie obejrzelimy prezentacjê multimedialn¹, która, dziêki fotografiom pana Rafa³a Babczyñskiego  artysty plastyka, przybli¿y³a nam tomik poezji pt.: Indeks szczêcia. Autor zdjêæ zilustrowa³ nam trzy wiersze z tego tomiku pt. Wesele, Walizka i Magik. Tekst utworów czyta³a sama Poetka.
Kolejnym punktem wieczoru by³o s³uchanie recytacji wierszy w wykonaniu Krystyny Rodzewicz i Jej przyjació³ki , Krystyny Maksymowicz.
Prowadz¹ca spotkanie Ró¿a Czerniawska-Karcz
w rozmowie z Autork¹ przybli¿y³a nam Bohaterkê
Wieczoru. Dowiedzielimy siê, ¿e z zawodu jest
in¿ynierem budownictwa i absolwentk¹ Ecole
Centrale Paris. Nie oby³o siê bez pytania o definicjê szczêcia.
Uroczystoæ zakoñczy³a siê podziêkowaniami dla
pani Poetki i Krystyny Maksymowicz oraz zaproszeniem goci na poczêstunek.
To by³ niezwykle udany wieczór poetycki. Moglimy siê wiele dowiedzieæ o Autorce i Jej twórczoci. Z niecierpliwoci¹ czekam na kolejne spotkanie z poezj¹.
Julia Cenkier, 6e

***
Wieczorek literacki Krystyny Rodzewicz

W dniu 24 wrzenia br. uczestniczy³am w wieczorku literackim Pani Krystyny Rodzewicz, który odby³
siê w Pa³acu M³odzie¿y. Na wieczorku prezentowany by³ tomik wierszy Indeks szczêcia.
Na wstêpie zosta³y wrêczone kwiaty organizatorom wieczoru, m.in. Pani dyrektor Pa³acu M³odzie¿y.
Spotkanie zaczê³o siê filmem-prezentacj¹ z piêkn¹
muzyk¹, która tworzy³a klimat ze zdjêciami Rafa³a
Babczyñskiego ilustruj¹cymi debiutancki tomik wierszy. Utwory: Walizka i Jajo us³yszelimy w wykonaniu Poetki.
Po prezentacji filmowej, prowadz¹ca spotkanie,
Ró¿a Czerniawska - Karcz przedstawi³a Autorkê.
Poetka oraz Jej przyjació³ka, Krystyna Maksymowic w nastrojowej atmosferze przybli¿y³y gociom
Wieczoru Literackiego utwory z Indeksu szczêcia.
By³y to na przyk³ad wiersze: Wesele, Taka oto
jestem, Pomy³ka, Dwa dni ca³e.
Na zakoñczenie Krystyna Rodzewicz i Krystyna
Maksymowicz zosta³y obdarowane s³onecznymi
kwiatami  s³onecznikami.
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Wieczorek cieszy³ siê bardzo du¿ym zainteresowaniem, nawet trzeba by³o dostawiaæ krzes³a. Aplauz
goci wiadczy³ o tym, ¿e spotkanie wiêkszoci z nich
bardzo siê podoba³o. Mnie równie¿. Najbardziej podoba³ mi siê wiersz Taka oto jestem, w którym Autorka opisywa³a siebie. To by³ mój pierwszy wieczorek literacki i choæ inaczej sobie go wyobra¿a³am, to z
pewnoci¹ chcia³abym pójæ na kolejny.
Wiktoria Micha³owska kl.VIe

***

Sprawozdanie z 36. Wieczorku
Literackiego: debiut i promocja tomiku
Zenona Lacha-Ceraszyñskiego

29 padziernika 2015r. o godzinie 17:30 w Pa³acu
M³odzie¿y odby³ siê 36. Wieczorek Literacki. Swój tomik Pi¹te ko³o u s³owa  prezentowa³ Zenon LachCeraszyñski. Po przywitaniu goci nast¹pi³a prezentacja tomiku i wierszy. Wiersze czytali Autor i Pani
Ró¿a Czerniawska-Karcz, prowadz¹ca wieczorek.
Pi¹te ko³o zawarte w tytule tomiku, to ró¿ne ko³a:
ratunkowe, zapasowe, wspomagaj¹ce, ale równie¿
zamachowe i hamulcowe. Takie ko³o czasem przeszkadza, a czasem pomaga.
Wiersze, które by³y prezentowane, to miêdzy innymi Niepokorny, Wielog³os, Nieunikniona, ¯o³nierz i Ko³ysanka. Utwory by³y bardzo ciekawe, trochê smutne, niektóre stanowi³y protesty, jak np. protest przeciw niemocy wyra¿ony w
wierszu Bez znieczulenia. Czêæ poezji powiêcona by³a równie¿ tematyce ¿o³nierskiej.
Po odczycie Pan Zenon otrzyma³ ze Zwi¹zku Literatów Polskich oraz Wojskowego Ko³a Literackiego
dyplom ozdobiony piêknym rysunkiem z ¿o³nierzem.
Po podziêkowaniach Pana Zenona zaproszono
nas na poczêstunek. Rogaliki i kulki kokosowe upiek³a ¿ona Pana Zenona. Poczêstunek by³ pyszny, a
wieczorek jeszcze lepszy.
To spotkanie, choæ zupe³nie inne od poprzedniego równie¿ bardzo mi siê podoba³o. Ju¿ nie mogê
siê doczekaæ kolejnego.
Wiktoria Micha³owska
kl. VI SP 16 Szczecin

***

Wieczór Literacki w Pa³acu M³odzie¿y

29.10.2015r. o godzinie 17:30 w Pa³acu M³odzie¿y
w Szczecinie przy al. Piastów 7 odby³ siê 36. Wieczór Literacki. Gociem wieczoru by³ Poeta, by³y
oficer Wojska Polskiego, Zenon Lach-Ceraszyñski,
a spotkanie poprowadzi³a pani Ró¿a CzerniawskaKarcz.
Podczas wieczoru zosta³ zaprezentowany debiutancki tomik poezji z serii: akcent Poety Zenona La-
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cha-Ceraszyñskiego Pi¹te ko³o u s³owa . Autor, rodowity szczecinianin w rozmowie z Ró¿¹ Czerniawsk¹ Karcz opowiada³ o swoim ¿yciu i twórczoci. Wiersze by³y czytane przez poetê i prowadz¹c¹
wieczorek
Na koniec spotkania by³a mo¿liwoæ zadawania
pytañ autorowi. Poeta zosta³ uhonorowany nagrod¹
w postaci rysunku przez prezesa ZLP w Szczecinie
Leszka Dembka.
Wieczorek by³ bardzo ciekawy i interesuj¹cy. Po
raz kolejny dowiedzia³em siê jak interesuj¹cy ludzie
mieszkaj¹ i tworz¹ w Szczecinie.
Aleksy Lalik
VIe SP16 Szczecin

***
SPRAWOZDANIE Z WIECZORU
LITERACKIEGO ZENONA
LACHA-CERASZYÑSKIEGO

29 padziernika 2015 r. w Pa³acu M³odzie¿y w
Szczecinie odby³ siê wieczór poetycki Zenona Lacha-Ceraszyñskiego promuj¹cy jego debiutancki
tom poezji pt. Pi¹te ko³o u s³owa .
Spotkanie rozpoczê³o siê recytacj¹ wiersza My
przygotowan¹ przez studentki z grupy artystycznej US , ZUT i Collegium Balticum ze Szczecina.
Po tym wprowadzeniu pani Ró¿a Czerniawska-Karcz przywita³a goci przyby³ych na spotkanie m.in. ksiê¿y rodowisk literackich, prezesa Zwi¹zku Literatów Polskich w Szczecinie,
pisarzy oddzia³u szczeciñskiego , przyjació³ i
rodzinê pana Zenona oraz malarkê, pani¹ Miros³awê Kucharsk¹ , która jest ilustratork¹ tomiku.
Prezentacja oraz krótka interpretacja wierszy pana
Zenona Lacha-Cereszyñskiego odby³a siê w formie
dialogu Poety z pani¹ Ró¿¹ Czerniawsk¹-Karcz.
Autor zacz¹³ od wspomnieñ o swoich szkolnych
pocz¹tkach poetyckich w V LO w Szczecinie ,nastêpnie o wyjedzie do Wroc³awia do Wy¿szej Szko³y Wojskowej .Bêd¹c ¿o³nierzem zawodowym przez
oko³o 20 lat pisa³ wiersze, scenariusze ,piosenki ,publikacje w gazetach. Tak powsta³ tomik poezji Pi¹te ko³o u s³owa...
Jako pierwszy zosta³ zaprezentowany wiersz ,
który wyra¿a protest przeciw wszystkiemu : Bez
znieczulenia, nastêpnie Niepokorny i Nemesis. Autor zwróci³ uwagê na obraz marynistyczny ,
który rozpoczyna tomik poezji i przedstawia statek
p³yn¹cy do brzegu.
Kolejnym tematem wierszy by³ ¿o³nierz ,poniewa¿ poeta przez 24 lata zwi¹zany by³ z wojskiem
i tu us³yszelimy wiersz pt. ¯o³nierz i Dylematy.

Niektóre utwory poety s¹ dedykacjami np.
wiersz tragiczny Oni, który opowiada o najwiêkszej katastrofie tramwajowej w Szczecinie
lub wiersz dedykowany matce pt. Przenoszenie polszczyzny.
Kolejny utwór zwi¹zany jest z zaimkami Ja,
który jest autobiografi¹ autora oraz Do Ciebie,
w którym poeta poszukuje odpowiedzi na pytanie
:czy jest poet¹ prawdziwym?
Prezentacjê wierszy zakoñczy³y utwory : Do poezji, Postanowienie i Wielog³os.
Po wys³uchaniu wszystkich wierszy g³os zabra³ prezes Zwi¹zku Literatów Polskich w Szczecinie pan Leszek Dembek oraz przedstawiciel grupy literackiej dzia³aj¹cej przy XXII Dywizji Zmechanizowanej w Szczecinie, którzy wrêczyli bohaterowi wieczoru wizualizacjê
wiersza Klimaty ¿o³nierskie Zbigniewa Jahnza.
Spotkanie zakoñczy³o siê rozdaniem autografów
przez Zenona Lacha-Ceraszyñskiego i s³odkim poczêstunkiem.
Kasia Prêdka
kl.VIe SP 16 Szczecin

***
29 padziernika o godz.17.30 w Pa³acu M³odzie¿y
odby³ siê 36. Wieczór Literacki. Salê multimedialn¹ licznie zape³nili zaproszeni gocie, rodzina, szczeciñscy
pisarze i nie tylko. W programie spotkania by³ debiut
pisarski poety  Zenona Lacha-Ceraszyñskiego.
Wieczór rozpoczê³a grupa artystyczna pani Anny
Jakubczak recytacj¹ wiersza z pierwszego tomiku poezji , Pi¹te ko³o u s³owa.... Potem g³os
zabra³a pani Ró¿a Czerniawska-Karcz. W imieniu organizatorów podziêkowa³a gociom oraz
pani Miros³awie Kucharskiej, która jest autork¹
obrazów w tomiku, za przybycie. Póniej zapozna³a zebranych z biografi¹ pisarza. Kolejnym
punktem wieczoru by³o s³uchanie recytacji wierszy w wykonaniu autora oraz Ró¿y Czerniawskiej-Karcz. Wys³uchalimy ,,Pi¹te ko³o, Bez
znieczulenia, Niepokorny, Nemezis,
¯o³nierz, ,,Dylematy, Ko³ysanka, Piêkna, Przenoszenie polszczyzny, W Bieszczadach, Ja, Do ciebie, Do poezji, Postanowienie, Wyprzeda¿.
Na zakoñczenie wieczoru g³os zabra³ prezes Zwi¹zku Literatów Polskich, pan Leszek Dembek, który
wrêczy³ wizualizacjê wiersza Dylematy ¿o³nierskie poecie oraz pani Miros³awie Kucharskiej. Uroczystoæ zosta³a zakoñczona podziêkowaniami dla
pana Zenona Lacha-Ceraszyñskiego i zaproszeniem
goci na poczêstunek.
Julka
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***

Kilka dni temu na zaproszenie Zwi¹zku Literatów Polskich w Szczecinie wybra³em siê na spotkanie z poetami i pisarzami nie tylko szczeciñskimi. Na imprezê przyby³o wielu znamienitych
goci.
Wieczór Literacki odby³ siê pónym popo³udniem
w ostatni czwartek padziernika w sali multimedialnej nr 106 w szczeciñskim Pa³acu M³odzie¿y. Prowadzony przez znan¹ i cenion¹ poetkê szczeciñsk¹
, Ró¿ê Czerniawsk¹-Karcz.
W programie by³ debiut i promocja tomiku Poety
Zenona Lacha-Ceraszyñskiego  urodzonego w
Szczecinie (1948) , oficera Wojska Polskiego , cz³onka Wojskowego Ko³a Literackiego In Aeternum,
animatora i dzia³acza kultury . Jurora wielu konkursów literackich i recytatorskich, a ostatnio równie¿
poety .
Spotkanie by³o okazj¹ do zapoznania siê z twórczoci¹ Poety , do zapoznania siê ze zbiorem wierszy , które niedawno zosta³y wydane przez Zwi¹zek
Literatów Polskich Odzia³ w Szczecinie z dofinansowania UM Szczecin . Tomik stanowi kolejn¹ pozycjê w serii: akcent, w której ukazuje siê twórczoæ
szczeciñskich pisarzy, a dla Autora jest debiutem
poetyckim.
W trakcie spotkania zgromadzeni gocie wys³uchali wybranych wierszy, a tak¿e mogli wys³uchaæ interpretacji ich przez samego bohatera
wieczoru.
Pierwszy , debiutancki tomik poezji Pi¹te ko³o
u s³owa  , to zbiór wierszy dedykowany dla
Szczecina , z mi³oci do tego miasta i ludzi w nim
mieszkaj¹cych . Wiersze o codziennym ¿yciu,
dotykaj¹ce Autora , przynale¿ne do niego . O
nim samym i tym co go otacza na co dzieñ Na
Turzynie , mi³oci Do Ciebie, têsknocie do
wolnoci , przyrody Bieszczady, naturze, wietrze, wolnoci Otwarte karty, o ukochanej
matce Weronice Przenoszenie polszczyzny czy
wiersz Ja, który jest autobiografi¹ autora .
To piêkne wiersze , które ukazuj¹ perfekcjê poetyckiej fantazji .
Po zakoñczeniu prezentacji Poeta zosta³ nagrodzony pisemnym podziêkowaniem od Wojskowego Ko³a Literackiego oraz brawami i owacjami na
stoj¹co od zebranych goci .
Wieczór zakoñczy³ siê podpisywaniem dedykacji
i rozmowach o poezji ..
Mateusz Morawski
kl. VIe , SP16 Szczecin

RELAKS
Z
KSI¥¯K¥

Wiemy ju¿, ¿e wa¿ny jest dobry tekst i ilustracje.
Wiemy, ¿e wspólne, rodzinne czytanie zbli¿a. Oto
zatem lektura dla ca³ej rodziny. Pozycja obowi¹zkowa w ka¿dym domu! Chorwacji artysta, Stanis³aw
Marijanoviæ z du¿ym poczuciem humoru sportretowa³ nasze wady i s³aboci. Dowcipne teksty i przezabawne ilustracje gwarantuj¹ dobr¹ zabawê podczas lektury. Koniecznie przeczytajcie tê ksi¹¿kê
wspólnie z dzieæmi. Warto przecie¿ wiedzieæ, kto jest
odpowiedzialny za wszelkie potkniêcia, niedoci¹gniêcia, awantury, wypadki, choroby i szkody które
przydarzaj¹ siê ca³ej rodzinie. To oczywicie wina
DOMOWYCH POTWORÓW, które grasuj¹ w naszych domach! "Encyklopedia ta uwzglêdnia najpospolitsze gatunki potworów, które spotkaæ mo¿na w ka¿dym domu, domku czy mieszkaniu. / / Ilustracje zamieszczone w tej Encyklopedii wiernie
oddaj¹ wygl¹d potworów, sportretowanych w ich
rodowisku naturalnym". Jeli do tej pory bylicie
przekonani, ¿e w waszego domu nie zamieszkuj¹
¿adne potwory, bylicie w b³êdzie. Lektura tej ksi¹¿ki sprawi, ¿e zmienicie zdanie.
Ma³a encyklopedia Domowych Potworów
tekst i ilustracje: Stanislav Marijanoviæ,
przek³ad: Hanna Baltyn,
Wydawnictwo Nasza Ksiêgarnia, 2016
Opracowa³a:
Monika Wilczyñska
SzczecinCzyta.pl
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Poezja retro-futuro

Jeli w kolejnym tomie Goki Goludy czytam serio
wypowiedziane opinie, ¿e podmiot wierszy ka¿dego dnia
i ka¿dej nocy walczy o przetrwanie, ¿e ¿yje w wiecie
grzesznym i przeklêtym, ¿e rozpaczliwie krzyczy i szlocha, ¿e wreszcie  jedyn¹ pewnoci¹ jest mieræ w³asna
oraz wszystkich zwierz¹t i rolin, to wiadomo, ¿e jest to
twórczoæ tragiczna. Tym bardziej, ¿e wiat, ¿e otoczenie jest niepiêkne, a nierzadko wprost brzydkie. Oddechem ¿ycia w miecie s¹ wyziewy samochodów. Chodnik kojarzy siê jako splamiony ludzk¹ krwi¹ i u³o¿ony z
krzy¿y. Z powiewem wiatru snuje siê gnilny odór. Plugawe s³owa wype³niaj¹ przestrzeñ kontaktów miêdzyludzkich. Prze¿ywana w twierdzy domu samotnoæ jest
jedynie oczekiwaniem na przyjcie staroci. Dla nadwra¿liwych powietrze pe³ne jest duchów zmar³ych.
Nim wrócê do przerwanego w¹tku i poka¿ê, ¿e gdzie
na dnie tego zw¹tpienia rodzi siê iskra nadziei, muszê
wyjaniæ nieco poetykê wierszy. Ju¿ pisz¹c o poprzednich ksi¹¿kach poetyckich i prozatorskich autorki: tomu
Droga, Bia³y Labirynt, Szko³a czasu wspomnia³em o
maksymalnym nasileniu g³osy, wzmo¿eniu go a¿ do
krzyku, który skojarzy³ mi siê z czym, co da siê nazwaæ neoekspresjonizmem. Przypomnijmy jak przed
wojn¹ Stanis³aw Baczyñski widzia³ w tym ruchu nowy
wiatopogl¹d artystyczny, poniewa¿ uznaje wiat nie
jak religia /za skoñczony, ale za materia³ wyobrani cz³owieka, materia³ do opanowania i ukszta³towania. I choæ
Tadeusz Peiper, nie bez racji widzia³ w ekspresjonizmie
mistycyzm, katastrofizm i wrogoæ do materii, to jednak godzi³ siê na widzenie zmys³owe s³owa w nowej
poetyce. Daje to bowiem poezji jako sztuce s³owa godnoæ równ¹ samemu ¿yciu.
Jeli przyjrzymy siê wierszom Goki / tak ka¿e siê zwad
/ Goludy oka¿e siê, ¿e nastêpuje tu personifikacja charakterystycznych pojêæ. Bêd¹ to bez kompleksów czerpane terminy i nazwy filozoficzne, moralne i kultowe.
Mo¿na je ustawiæ w alei ¿ycia po dwóch stronach, jako
noniki etyczne po stronie dobra i z³a. Jako noniki filozoficzne po stronie porz¹dku i absurdu. Zapewne punktem wyjcia bêdzie has³o (spotykane te¿ w reklamie):
jestem dusz¹ i cia³em. Nie bez kozery przywo³ujê sztukê
ulicy i z innej strony ogl¹dan¹  undergroundu. Zobaczymy niektóre z tych pojêæ i terminów bez os³ony metaforycznej. Chyba na czele spotkamy tam: absolut,
duszê, wolnoæ. Wyobrazi³em sobie te pojêcia na tle
krajobrazu miejskiego i intelektualnego Szczecina i nagle pojawi³y mi siê one jako skumulowana energia i jako
przyczynek do historii miejsca. Czy mistycyzmem zatr¹ca ów ON pisany z du¿ej litery? Pewnie to zale¿y od
indywidualnego odczucia czytelnika. Podobnie jest z
Duchami. Natomiast niezwykle oswojonymi personami
jest cia³o i mieræ. Stoi za tym wra¿liwod nowego pokolenia pisarzy, któr¹ filozof nazwa³ indywidualnym szu-

kaniem szczêcia, poszukiwaniem Boga wewnêtrznego
/ przy porzuceniu stwórcy osobowego / odszukiwanego w g³êbi w³asnego serca i obecnego w tajemnicy przyrody.
I w³anie autorka przeciw pesymizmowi przywo³uje
wartoci wy¿sze i wielkie metafory kultury. Bezwzglêdnie pierwszym wcieleniem litanijnych cnót bêdzie matka. Przebitka ku promykowi wiat³a jest swoicie pojêta wiara. Drogê ku wartociom wy¿szym wyznacza pokora i uto¿samienie siê z wszechbytem. I wreszcie ród³em godnoci mo¿e byæ ekstaza / wiadoma i podwiadoma / i bunt.
Jak to wygl¹da w praktyce poetyckiej? Wiersze maj¹
formê apelu. (Zatrzymaj siê na chwilê i poczuj bezwzglêdn¹ wolnoæ), zwierzenia, konfesji (Wci¹¿ siê
potykam. Upadam), protestu (Stoj¹c naga umys³em
wysoko zadzieram g³owê buntem, cierpieniem, chorobami i nêdz¹), wirtualnego dialogu (B¹d nadziej¹
dla oczu zmêczonych), wreszcie wspomnianego ju¿
krzyku (Nie mogê ulec szaleñstwu ale mogê
WRZESZCZED!!!... Burza bêdzie lekarstwem na moje
grzechy). Od strony programów pokoleniowych kojarz¹ mi siê te formy z gdañsk¹ grup¹ i pismem TOTART, czyli sztuki totalnej, zapamiêtanej z mocnych
s³ów i g³onych happeningów, gdzie preferowano tzw.
poezjê dynamiczn¹. Narratorka szuka pokoleniowej to¿samoci za pomoc¹ pretensji do wiata za to, ¿e jest
nêkana nikczemnoci¹, k³amstwem, agresj¹. Zamiast pogody, od mê¿czyzny dozna³a rozpaczy i ciemnoci. Otacza j¹ têpa ¿¹dza pieniêdzy i plugawe s³owa. Co chwila popada w egzystencjalistyczn¹ rozpacz ¿ycia ku mierci. Towarzyszy tym stanom metafizyczne cierpienie duszy i cia³a. W takim razie poezja jest g³ównym przewitem sensu. Pod tym wzglêdem wzorcowy jest utwór
£za pamiêci, datowany 17.08.2013 (wszystkie wiersze
s¹ datowane, a wiêc jest to te¿ pamiêtnik duszy, jak zwali
to romantycy). Le¿ê samotna w twierdzy / swojego
domu / i wiata. /Nie mogê dopuciæ do tego, /aby znik³
po mnie lad. /Dzieñ umar³ dawno temu /A ¿ycie moje
/ to pochwa³a jeno / nieustannej walki /w cierpieniu i
mroku. /Nie, nie bojê siê staroci  /to ju¿ tylko krok /do
wyczekiwanej /mierci. /Delikatny wiatr /wdziera siê przez
okno ciemnoci. /Tak subtelnie igra firankami. Oddech
wolnoci , s. 26. Na co wiêc mamy otworzyæ oczy?
Rozrysowane zreszt¹ przez autorkê przez ca³y tom? Na
tajemnice ¿ycia i swoicie pojêtego pojêciowo Boga.
Na ekspiacjê. Na ró¿ne aspekty wolnoci. Na p³omieñ
opatrznoci. Na lustro prawdy /w oku/. Na wy¿sze wartoci. Na odnowienie siebie i wiata, jak g³osi wstêp. W
trendach mody znalaz³em terminy: moda retro-futuro, i
moda gotycka. Co jest i tu na rzeczy.
Jan Zdzis³aw Brudnicki
Goka Goluda / pseud. MarGoth /, Otwórz Oczy.
Ilustr. autorka. Wstêp Ró¿a Czerniawska-Karcz.
Szczecin 2015, wyd. Hogben. ZLP Oddzia³, s.71, nota
biogr., portr.
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OGÓLNOPOLSKI KONKURS POETYCKI
im. Józefa BURSEWICZA

6. Prace bez owiadczeñ nie bêd¹
bra³y udzia³ w konkursie.

Konkurs og³oszono z okazji
ZACHODNIOPOMORSKIEJ
i SZCZECIÑSKIEJ WIOSNY POEZJI

7. Zg³oszone do konkursu prace nie
mog¹ byæ, do czasu og³oszenia wyników, publikowane w ca³oci lub we fragmentach oraz nie mog¹ byæ nagrodzone w innych konkursach.

O Z³ot¹ Metaforê
SZCZECIN 2016

REGULAMIN
Nagroda w dwóch kategoriach:
I  Z£OTA METAFORA
II  METAFORA SZCZECIÑSKA
Organizatorem konkursu jest:
1. ZWI¥ZEK LITERATÓW POLSKICH ODDZIA£ W SZCZECINIE
Konkurs jest adresowany do twórców
zrzeszonych i niezrzeszonych, którzy
ukoñczyli 16 lat.
2. Konkurs:  O Z³ot¹ Metaforê
ma charakter otwarty, bez wymagañ tematycznych.  O Metaforê szczeciñsk¹ dotyczy tematyki odnosz¹cej
siê do miasta Szczecina.
3. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest nades³anie zestawu 3 wierszy w czterech egzemplarzach, ka¿dy
wiersz nie mo¿e przekraczaæ 23 wersów. Jeden autor mo¿e nades³aæ prace
w dwóch kategoriach, ale w osobnych
kopertach i z nowym god³em.
4. Ka¿dy utwór powinien byæ oznaczony god³em /s³owne lub cyfrowe, nie
obrazki czy grafiki/; to samo god³o
powinno wystêpowaæ na do³¹czonej
kopercie, zawieraj¹cej kartkê z: imieniem i nazwiskiem autora pracy, dat¹
urodzenia, adresem zamieszkania, emailem, telefonem kontaktowym.
5. Autorzy musz¹ z³o¿yæ owiadczenie zgody na publikacjê (ZA£¥CZNIK nr 1).

8. Termin przesy³ania prac na konkurs
up³ywa w dniu 04.04.2016 r.
9. Prace nale¿y przes³aæ listem poleconym na adres:
ZWI¥ZEK LITERATÓW POLSKICH
ODDZIA£ W SZCZECINIE
al. WOJSKA POLSKIEGO 90
70-482 Szczecin
z dopiskiem: Konkurs  im. Józefa
BURSEWICZA O Z³ot¹ Metaforê
lub O Metaforê Szczeciñsk¹.
10. Uroczyste og³oszenie wyników odbêdzie siê dnia 22 maja 2016 roku w
Szczecinie w czasie Koncertu Poetyckiego,o czym laureaci zostan¹ powiadomieni telefonicznie, e-mailem lub listownie.
11. Bior¹c udzia³ w konkursie, uczestnik wyra¿a zgodê na zastosowanie siê
do niniejszego regulaminu.
12. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator.
13. Dane osobowe Uczestników s¹
zbierane i przetwarzane wy³¹cznie w
ramach i na potrzeby Konkursu.
14. Niniejszy regulamin jest dostêpny na stronie internetowej Inkubatora
Kultury.
15. Szczegó³owe informacje o konkursie mo¿nauzyskaæ pod nr tel. 261 45 53 78
Prezes
ZLP Oddzia³ w Szczecinie
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ZGODA NA PUBLIKACJÊ utworów poetyckich
wALMANACHU POKONKURSOWYM I Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego im. Józefa
Bursewicza O Z£OT¥ METAFORÊ
1. Autor(Rodzic/Opiekun Autora niepe³noletniego)*
.......................................................................................
.......................................................................................
zamieszka³y w
.......................................................................................
.......................................................................................
.......................................................................................
PESEL
..................................................................
wyra¿a zgodê na opublikowanie przez Zwi¹zek
Literatów Polskich Oddzia³ Szczecin, z siedzib¹ w
Szczecinie przy al. Wojska Polskiego 90 swoich
wierszy w publikacji ALMANACH POKONKURSOWY Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego
im. Józefa Bursewicza O Z£OT¥ METAFORÊ.
2. Autor owiadcza, ¿e utwory, jak i ¿adne ich
czêci nie naruszaj¹ praw osób trzecich, a w szczególnoci, ¿e utwory stworzy³ samodzielnie.
3. Autor zgadza siê na utrwalenie utworów, ich
reprodukcjê drukiem i rozpowszechnianie ich w ramach publikacji oraz wprowadzania do obrotu egzemplarzy publikacji zawieraj¹cej utwory; dotyczy
to równie¿ fragmentów utworów, z uwzglêdnieniem
rodków masowego przekazu (np. prasy) - w celu
prowadzenia dzia³añ promocyjnych publikacji.
4. ZLP Oddzia³ Szczecin ma prawo do dokonywania w utworach koniecznych zmian, wynikaj¹cych z
opracowania redakcyjnego. Dokonywanie przez
redaktora prowadz¹cego zmian znacznych nie jest
mo¿liwe bez akceptacji Autora.
5. Autor zrzeka siê wynagrodzenia za publikacjê
utworów w antologii.
6. Autor otrzyma 1 egzemplarz autorski ALMANACHU POKONKURSOWEGO
7. Wykaz utworów (wpisaæ tytu³y wierszy):
................................................
....................................................................................
....................................................................................
ZLP Oddzia³ Szczecin
Podpis
al. Wojska Polskiego 90
70-482 Szczecin
Autora (Rodzica/Opiekuna
Autora niepe³noletniego)*
Miejsce i data
*niepotrzebne skreliæ

Szczeciñski Program Edukacji Wodnej
i ¯eglarskiej Morze przygody
 z wiatrem w ¿aglach

Chrzest morski w PP Nr 9

Za³oga wilków morskich odwa¿nie
rusza w wiat,
Nie straszne nam s¹ burze, nie straszny
deszcz i wiatr.
Nad nami b³êkit nieba, nad nami wody toñ,
A wiatr ³agodny przynosi Morsk¹ toñ.
Piêciolatki z Przedszkola Publicznego S³oneczna
Dziewi¹tka przesz³y swój chrzest morski. Na uroczystoæ przybyli szacowni gocie, Kapitan Wiktor
Czapp i d³ugoletni prowadz¹cy program Edukacji
Morskiej Pan Wies³aw Seidler.
W pierwszej czêci przedszkolaki przedstawi³y
scenkê, w której g³ówne role grali : kapitan, bosman,
kuk i marynarze. Samo pasowanie poprzedzone by³o
sprawdzeniem wiedzy morskiej i ¿eglarskiej. Trzeba
by³o odpowiedzieæ na takie pytania jak: co to jest
klif, wydma, jakiego rodzaju ryby p³ywaj¹ w Morzu
Ba³tyckim, co to jest cuma, ¿aglówka, szanta? Wysoki poziom odpowiedzi przysz³ych wilczków morskich
zadziwi³ wszystkich. Kapitan Wiktor Czapp tradycyjnie dokona³ pasowania wios³em, wypowiadaj¹c formu³ê pasujê ciê na ¿eglarza.
Po uroczystoci Dyrektor Przedszkola Nr 9
Agnieszka Brzostowska pogratulowa³a dzieciom
nominacji. Ca³¹ uroczystoæ przygotowa³a i poprowadzi³a opiekunka ko³a Joanna Spych.

Z³ote gody Magnolii

Jubileuszowe zaproszenie i proba
Tak, staruszka ma ju¿ 50 lat, zapisa³a siê na sta³e
w dziejach polskiego morskiego ¿eglarstwa, a jej
obecny kapitan i opiekun zaprasza na Jubileuszowe
uroczystoci, ale te¿ ma serdeczn¹ probê do wszystkich, którzy mog¹ co dodaæ do historii tego kultowego oldtimera (list kapitana poni¿ej (WS)
Krótka historia jachtu:
Jacht zosta³ zbudowany w latach 1965 - 1966,
w Szczeciñskiej Stoczni Jachtowej. Kad³ub jednostki wykonano z drewna. Armatorem jednostki jest od pocz¹tku Orodek Morski Pa³acu M³odzie¿y  obecne Centrum ¯eglarskie w Szczecinie, a w³acicielem miasto Szczecin. Magnolia
przesz³a do historii polskiego i wiatowego
¿eglarstwa po g³onym rejsie kpt. Zdzis³awa Paski ze Szczecina non-stop do Archangielska
(pierwsze od 1917 r. wp³yniêcie jachtu zagranicznego do tego portu by³ego ZSRR), a w drodze
powrotnej z zawiniêciem do Murmañska; ogó³em przebyto 5.147 Mm w 62 dni (w dn. 21 czerwca  27 sierpnia 1975 r.). Póniej, w 1978 r., "Magnolia" op³ynê³a Islandiê, w dniach 2 lipca - 25
sierpnia, pokonuj¹c bez silnika 4.368 Mm.
Magnolia startowa³a i zwyciê¿a³a w wielu regatach i zlotach organizowanych w kraju i za granic¹, na Ba³tyku, Morzu Pó³nocnym i Atlantyku,
bra³a udzia³ m.in. w Miêdzynarodowych Regatach
Gryfa Pomorskiego, Miêdzynarodowych Regatach Morskich, ¯eglarskich Mistrzostwach Polski, Regatach o Puchar
Miasta Szczecina, czy
Ba³tyckich Regatach Samotników, a tak¿e w
Regatach Czterech Zak¹tków, i Ba³tyckich Regatach o Puchar Unity
Line, i innych. Kilkakrotnie bra³a te¿ udzia³ w
wielkich miêdzynarodowych regatach Cutty
Sark Tall Ships Races 
Op-Sail, i póniejszych
TTSR, a tak¿e w innych,
podobnych, jak Baltic
Sail w Rostoku. Jacht te¿
odby³ liczne rejsy szkoleniowe, po Ba³tyku i
Morzu Pó³nocnym, a od
1996 r. bierze udzia³ w
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Szczeciñskim Programie Edukacji Morskiej, stale
s³u¿¹c do szkolenia m³odzie¿y ze szkó³ szczeciñskich.
Przemys³aw Dziarnowski

Jest opiekunem jachtu Magnolia (typu Vega),
która w tym roku obchodziæ bêdzie swoje 50-te
urodziny. Z tej okazji szykowana jest 10 wrzenia
2016 r. jubileuszowa impreza, na macierzystej przystani jachtu, czyli Centrum ¯eglarskiego w Szczecinie, na któr¹ ju¿ dzisiaj serdecznie zapraszamy
za³ogantów i przyjació³ Magnolii. Równoczenie
zwracamy siê do Pañstwa z prob¹ o pomoc w przygotowaniu tej imprezy: poszukiwane s¹ historyczne i wspó³czesne zdjêcia jachtu, a tak¿e materia³y
prasowe i inne, mog¹ byæ skany, kserokopie, itp.
Je¿eli kto posiada takie materia³y i chcia³by siê
nimi podzieliæ, prosimy o kontakt na
p.dziarnowski@centrumzeglarskie.pl
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Po raz drugi uczestnicy Szkolnych Kó³ Edukacji
Morskiej spotkali siê 3 marca na konkursie w Gimnazjum Nr 5, gdzie zmierzyli siê z nawigacj¹. Zadaniem
by³o prowadzanie nawigacji podczas wirtualnych
regat turystycznych z Wolina do Trzebie¿y. Wyznaczenie kursu, opisanie znaków nawigacyjnych, podanie odleg³oci w milach morskich, jak równie¿ wykazaæ siê znajomoci¹ prowadzenia nawigacji zliczonej. Nie by³o ³atwo. Oprócz tego na podstawie opisu
przystani i marin nale¿a³o rozwi¹zaæ krzy¿ówkê. Na
zakoñczenie uczestnicy musieli oznaczyæ na mapie
g³ówne miejsca do których jacht Wassyl dotrze w
swojej dooko³a ziemskiej podró¿y.
W zmaganiach udzia³ brali uczniowie Gim. 43 (opiekun Anna Grygorowicz-Szulc), Gim. 14 (opiekun
Pawe³ Chybiñski), Pa³ac M³odzie¿y (opiekun Jolanta Ga³êzowska) i gospodarz, który wystawi³ a¿ trzy
dru¿yny. Zwyciê¿y³ Pa³ac M³odzie¿y.
Konkurs zorganizowa³a Pani Gra¿yna Szyndel
Gim. Nr 5.
Zdjêcia j: Ga³êzowska i Anna Grygorowicz -Szulc

Dooko³a wiata
ze Szko³¹ pod ¯aglami

Krzysztof Baranowski by³ bohaterem VIII ju¿ edycji konkursu Wielcy Podró¿nicy i Odkrywcy organizowanym przez opiekuna SKEM SP 14 Wandê
Stefanowsk¹-Nowalany . Do rywalizacji przyst¹pi³o
9 Szkolnych Kó³ Edukacji Morskiej. Tradycyjnie
uczestnicy musieli rozwi¹zaæ test wiadomoci o ¿yciu
i drodze ¿eglarskiej kapitana Krzysztofa Baranowskiego. Nastêpnie musieli wykazaæ siê znajomoci¹
typów jachtów, ¿agli, alfabetu Morse´a. Wa¿nym elementem konkursu by³a sprawdzenie umiejêtnoci
wi¹zania podstawowych wêz³ów ¿eglarskich. Ostatnia konkurencj¹ by³o wykonanie plakatu zachêcaj¹cego do rejsu na ¿aglowcu . Prace wzbudzi³y ogólny
zachwyt. Nad prawid³owym przebiegiem konkurencji czuwa³a komisja sêdziowska w osobach: Jolanta
Ga³êzowska, kapitanowie  Jerzy Kaczor i Mieczys³aw Ircha. Zwyciê¿y³ zespó³ gospodarzy SP 14, II
miejsce SP61 (opiekun Renata Uwarkin), III miejsce
SP56 (opiekun Dariusz Markowicz). W konkursie
bra³y równie¿ udzia³ zespo³y SP 59 (opiekun Ewa Gospodarek), SP 23 (opiekun Bo¿ena Thomson), SP 37
(opiekun Dorota Klimek), SP 5 (opiekun El¿bieta
Rajewska), MOS (opiekun Rafa³ Wierzba) i SP 1
(opiekun Renata Kaczkowska).
Wszystkim uczestnikom gratulujemy.
Jolanta Ga³êzowska

Jubileusz Fryderyka Chopina

Urodziny co

cztery lata!

Najwa¿niejszym wydarzeniem w ¿yciu ka¿dego
statku jest pierwsze podniesienie bandery. W naszym przypadku mia³o to miejsce 29 lutego 1992
roku. Z uwagi na przestêpczoæ kalendarza rocznicê tego wydarzenia mo¿emy obchodziæ co cztery
lata, w wiêc w³anie w tym roku   wyczyta³em
w zaproszeniu na 24. urodziny STS Fryderyka
Chopina, które do przyjació³ ¿aglowca  z ca³ego
wiata, rozes³a³ z ¿eglarskim pozdrowieniem obecny Armator ¯aglowca Piotr Kulczycki. Tak wiêc w³anie w poniedzia³ek 29 lutego., trochê nietypowo,
bowiem nie w porcie macierzystym Jubilata, i nie z
jego udzia³em, a w siedzibie jego biura armatorskiego 3Oceans, czyli w Warszawie, odby³a siê urodzinowa uroczystoæ, w Tawernie Korsarz. Byli specjalni gocie, wród nich m.in. konstruktor wszystkich choreniówek Zygmunt Choreñ, bêd¹ kapitanowie, z Ziemowitem Ziomkiem Barañskim na czele, byli za³oganci dziewiczego rejsu transatlantyckiego, kiedy w Nowym Jorku ja te¿ mia³em okazjê
ogl¹daæ ca³¹ miêdzynarodow¹ flotyllê s³ynnych regat Columnus'1992 , z wyró¿niaj¹c¹ siê polsk¹ reprezentacj¹ kilkunastu ¿aglowców i jachtów (by³y
m.in. Dar M³odzie¿y, Zawisza Czarny, Iskra,
F. Chopin, Ark, i inne). Byli tak¿e za³oganci
ostatnich Niebieskich Szkó³, filmy i prezentacje,
w tym ze zwyciêskich startów F. Chopina w miêdzynarodowych regatach TTSR, z m³odzie¿ow¹ reprezentacj¹ Szczecina, i inne atrakcje. Przede wszystkim by³o wiele serdecznych wspomnieñ i chwil 
nawet ³ez  wzruszenia
Aktualnie ¿aglowiec jest jeszcze na Karaibach, z
kolejn¹ za³og¹ Niebieskiej Szko³y, tam kalendarzowe urodziny rozpoczê³y siê kilka godzin póniej,
ni¿ w kraju, do którego wróc¹ dopiero w maju. Przypomnê, ¿e podczas historycznego podniesienia bandery na rufie F. Chopinia widnia³ wtedy Gdañsk
jako port macierzysty. Jednak z Gdañskiem na rufie
¿eglowa³ tylko przez pierwszy rok eksploatacji, potem zmieni³ port macierzysty na Szczecin; przypadkowo by³em wtedy  przy Wa³ach Chrobrego w
Szczecinie  wiadkiem tak¿e historycznej operacji
technicznej usuwania z rufy ¿aglowca liter sk³adaj¹cych siê na GDAÑSK, na miejsce których przyspawano SZCZECIN, i tak jest do dzisiaj (jak na
zdjêciach)
Dalsze losy ¿aglowca to ca³a epopeja piêknych
rejsów, ale te¿ sztormów i awarii morskich, a tak¿e
mielizn l¹dowych, ze zmian¹ armatorów, dwukrotnym aresztowaniem, itp., itd. (wiêcej na stronach
¿aglowca). Od wykupienia F. Chopina z angielskiego aresztu przez obecnego w³aciciela i armatora Piotra Kulczyckiego  po utracie masztów w 2010
roku, i po generalnym remoncie, nasz najwiêkszy i
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jedyny pod polsk¹ bander¹ oceaniczny bryg, jeden
z najpiêkniejszych w wiecie, p³ywa szczêliwie po
morzach i oceanach. Od wiosny do jesieni po wodach europejskich, z corocznym udzia³em - i zwyciêstwami - we wspomnianych regatach TTSR, z
m³odzie¿ow¹ reprezentacj¹ Szczecina, a zimê spêdza na Karaibach, z uczniami Niebieskiej Szko³y, z
ca³ego kraju. Pozostaje Jubilatowi ¿yczyæ Sto lat!,
i pomylnych wiatrów
Jest jeszcze jeden Chopin pod ¿aglami, w Miko³ajkach, najwiêkszy w kraju na ródl¹dziu, ale to
ju¿ inna bajka
Tekst i zdjêcia: Wies³aw Seidler
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Na konferencji i targach w Warszawie

Zapraszamy na TTSR 2017!!!

Fina³y i zloty ¿aglowców The Tall Ships Races to
impreza, która cieszy siê ogromnym zainteresowaniem.
Do Szczecina zawita³a ju¿ dwukrotnie  w 2007 i 2013
roku, a tak¿e w 2015 r., z fina³em tzw. ma³ych tolszipów
(ba³tyckich  na zdjêciach). O jej popularnoci wiadczy fakt, ¿e 2013 roku w ci¹gu czterech dni przyci¹gnê³a
a¿ 2,5 miliona mieszkañców miasta i goci, z ca³ego wiata.. Najwiêkszym zainteresowaniem cieszy³y siê takie
jednostki jak Dar M³odzie¿y czy rosyjski Kruzensztern. Podczas fina³u regat w 2013 roku do Szczecina
przyp³ynê³o a¿ 91 jednostek z 16 krajów, a na ich pok³adach oko³o 3200 ¿eglarzy, reprezentuj¹cych 36 nacji
Po raz kolejny  w 2017 roku - znowu zawitaj¹ do nas
najwiêksze ¿aglowce wiata, i z tej okazji w pi¹tek 26 bm.
odby³a siê w Warszawie konferencja prasowa, podczas
której delegacja Szczecina zaprezentowa³a szczegó³y
imprezy. Podczas fina³u regat w 2017 r. nale¿y spodziewaæ siê jeszcze wiêkszej liczby uczestników i goci.
Oprócz Szczecina, portami etapowymi regat bêd¹  Halmstad (Szwecja), Kotka i Turku (Finlandia), i K³ajpeda
(Litwa) (jak na mapce). Start tegorocznych tolszipów
 oczywicie z m³odzie¿ow¹ reprezentacj¹ Szczecina, ju¿
kilkakrotnie zwyciêsk¹ - nast¹pi 30 czerwca w Halmstad, a fina³ u nas przy Wa³ach Chrobrego i na £asztowni, w dniach 5 - 8 sierpnia. Tak¿e podczas najbli¿szych g³onych warszawskich targów Wiatr i Woda
2016 o naszych ¿eglarskich projektach, w tym o fina³ach TTSR 2015 i 2017, znowu opowiada³ bêdzie przedstawiciel Urzêdu Miasta i Centrum ¯eglarskiego Jerzy
Raducha  w sobotê 12 marca br.
Pierwsza edycja tej wielkiej miêdzynarodowej imprezy  obecnie pod nazw¹ The Tall Ships Races, wczeniej OpSail, czyli Operacja ¯agiel  odby³a siê w 1938
roku, z inicjatywy szwedzkiego kapitana Arnolda
Schumburga, kiedy w Sztokholmie spotka³o siê ponad
20 ¿aglowców. Teraz flotylla TTSR liczy corocznie blisko 100 jachtów i ¿aglowców, z ca³ego wiata, z czego
przeciêtnie ok. 10 pod polsk¹ bander¹, gdy regaty odbywaj¹ siê na Atlantyku, i a¿ od 20 do 30, w ba³tyckich
edycjach imprezy, jak by³o w latach 2007, 2013 i 2015, i
jak bêdzie z pewnoci¹ w 2017 roku. Morski i ¿eglarski
Szczecin ponownie zaprasza
Tekst i zdjêcia: Wies³aw Seidler

Kto mnie wemie na ³ódkê

Rozpiewany Kalmar 2016

Nie maj¹ takiej renomy jak g³one miêdzynarodowe szantowisko w Krakowie, s¹ tylko lokalnym i szczeciñskim miêdzyszkolnym Przegl¹dem
Piosenki ¯eglarskiej i Szantowej, ale piewaj¹ nieprzerwanie niewiele krócej, bo od 1988 roku (w Krakowie od 1981 r.). Tym razem ju¿ 28. rozpiewany i
radosny Kalmar'2016 zgromadzi³ w auli Zachodniopomorskiego Centrum Edukacji Morskiej
i Politechnicznej (kiedy ZSBO) liczn¹ m³odzie¿,
wykonawców i zacne grono goci  jurorów, wród
których by³a te¿ pomys³odawczyni i organizatorka
pierwszych Kalmarów, ówczesna nauczycielka
i opiekunka Szkolnego Ko³a Ligi Morskiej, potem
Ko³a Edukacji Morskiej przy ZSBO, obecnym ZCEMiP. Ci¹g³oæ i tradycja zobowi¹zuje, od 20 lat
Kalmar wpisany jest te¿ w Szczeciñski Program
Edukacji Wodnej i ¯eglarskiej
Na scenie zaprezentowa³o siê 16 wykonawców, w
tym szeæ zespo³ów i 10 solistów, z dwóch gimnazjów  Nr 5 i 23, i szeciu szkó³ rednich  gospodarzy, ZS 8, ZSO 4,
ZS £acznoci i LO 18 ze Szczecina, i ZS Morskich z Dar³owa. W³anie gocie z Dar³owa - zespó³ Niezbêdny Balast  wypiewali I. miejsce
w kategorii zespo³ów ze szkó³ rednich, podobnie
jak zespo³owo Slajd z Gim. 5, a wyró¿nienia zdoby³y zespo³y CDN z Gim. 23 i ¯eglarki z ZSO
4. Wród solistów jury uzna³o za najlepszych Alicjê z Gim. 23 i Juliê z ZSO 4, i wyró¿ni³o Weronikê z
Gim. 23, i reprezentanta gospodarzy Krzysztofa (na
zdjêciach). Wszyscy  wykonawcy, s³uchacze i jurorzy  spêdzili barwny wieczór, podziwiali wysoki
poziom m³odych szantymenów i profesjonalne
przygotowanie i prowadzenie festiwalu przez gospodarzy. Festiwal zakoñczy³y wspólne szanty i
wspólne zdjêcia. Ju¿ teraz zapraszaj¹ na swoj¹ Kalmarowi ³ódkê za rok
Tekst i zdjêcia: Wies³aw Seidler
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