


Poliartyzm, a nie Monoartyzm

 Pierwszy numer miesięcznika kulturalnego 

Poliartyzm (dodatku do Wieści Polickich) ukazał się w 

grudniu 2015 roku. Pismo tworzone jest przez niefor-

malną grupę artystyczną Iuvenis Ars we współpracy z 

Regionalnym Stowarzyszeniem Literacko-Artystycz-

nym w Policach. Inicjatorami powstania periodyku 

byli również Leszek Dembek i Anna Słowińska. Dzi-

siaj w Państwa ręce przekazuję kolejny numer, stycz-

niowy.

 Dlaczego taka nazwa, a nie inna? Gdybyśmy 

chcieli się zajmować tylko jednym rodzajem dzieł ar-

tystycznych, pewnie nazwalibyśmy pismo Monoar-

tyzm. Takie ograniczenie w tematyce periodyku nie 

jest naszym celem. Otaczają nas słowa i obrazy, które 

często wchodzą ze sobą w związki, przyczyniając się 

do powstawania wielu nurtów, o których warto mó-

wić. 

  Zwrócimy uwagę na kilka osiągnięć twór-

czych poprzedniego roku i wejdziemy w kolejny – 

2016, który właśnie się rozpoczął. 

Edyta Rauhut 
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Kilka słów o Henryku Sienkiewiczu 

2016 rok

 Pisarz, publicysta, który urodził się 5 maja 

1846 r. w Woli Okrzejskiej na Podlasiu. Zmarł w 

1916 w Vevey (w Szwajcarii). Osiem lat później pro-

chy twórcy przewieziono do Polski. Złożone zostały 

w warszawskiej katedrze św. Jana. 

 Napisał między innymi powieść Quo vadis, za 

którą otrzymał w 1905 roku Nagrodę Nobla, a także 

między innymi dzieła: Trylogię (Ogniem i mieczem, 

Potop, Pan Wołodyjowski), Krzyżacy, Rodzina Po-

łanieckich, W pustyni i w puszczy, Humoreski z teki 

Worszyłły, Szkice węglem, Latarnik, Janko Muzykant, 

Za chlebem, Wspomnienie z Maripozy. Był również 

fotoreporterem i felietonistą.

Edyta Rauhut 

POSZUKIWANIE

Powieść 

Adrianny Rauhut i 

Patrycji Sabiny Drozdow

Pierwszy odcinek już w następnym 

numerze! 

Poliartyzm, nr 1 (2), styczeń 2016: dodatek do Wieści 

Polickich, red. naczelna: Edyta Rauhut, edisanonima-

art@gmail.com. Wydawca: Andrzej Marek, ul. Łucz-

nicza 12a/3, 71-472 Szczecin, www.wiescipolickie.pl. 

Współpraca: Adrianna Rauhut, Waldemar Wasilew-

ski, Leszek Dembek, Natalia G. Lipińska, Patrycja S. 

Drozdow, Anna Słowińska, Mateusz Wierzbiński, 

Adam Kończak, Wiktoria Orzechowska, Jolanta Wa-

silewska, Andrzej Młynarski, dr hab. Ewa Tierling-

-Śledź, Monika Fenger, Zbigniew Szyrwiel. Korek-

ta, skład komputerowy i łamanie do druku: Edyta 

Rauhut. Projekt okładki: Waldemar Wasilewski. 

Nieformalna grupa artystyczna Iuvenis Ars, Regional-

ne Stowarzyszenie Literacko-Artystyczne w Policach.
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Obchody 65-lecia szczecińskiego 

ZLP
W dniach 8-10 grudnia 2015 szczeciński oddział Związ-

ku Literatów Polskich świętował 65-lecie swojego ist-

nienia. Wydarzeniu towarzyszyły spotkania z artysta-

mi, prelekcje i wystawy. 

Pierwszego dnia o godzinie 09.00 rozpoczęły 

się prelekcje zorganizowane przez Instytut Polonisty-

ki i Kulturoznawstwa Wydziału Filologicznego Uni-

wersytetu Szczecińskiego oraz Zachodniopomorskie 

Centrum Doskonalenia Nauczycieli. Wydarzenie no-

siło nazwę Literatura na Pomorzu Zachodnim w latach 

1945 -2015. 

Tego samego dnia, o godzinie 17.00 w Klubie 

12. Dywizji Zmechanizowanej w Szczecinie odbyła 

się uroczysta inauguracja obchodów, którą otworzył 

prezes szczecińskiego oddziału Związku Literatów 

Polskich, Leszek Dembek. Przybliżył również zgro-

madzonym historię organizacji.

Na zdjęciu: Leszek Dembek. Fot. W. Wasilewski. 

Działalność instytucji została nagrodzona przez Za-

rząd Województwa Zachodniopomorskiego Złotą 

Odznaką Honorową Gryfa Zachodniopomorskiego 

za zasługi na rzecz rozwoju kultury. Z kolei Srebrna 

Odznaka Honorowa Gryfa Zachodniopomorskiego 

przyznana została m. in. Róży Czerniawskiej-Karcz 

(poetka, polonistka, redaktorka serii: akcent, prezes 

ZLP Oddziału w Szczecinie w latach 2011-2015),

Rafałowi Podrazie (dziennikarz, autor tekstów pio-

senek, poeta, animator kultury, wiceprezes szczeciń-

skiego oddziału ZLP w latach 2011-2015). 

Wręczono również odznaczenia i podziękowania od 

szczecińskiego ZLP. 

 Kolejnym punktem w programie był występ 

literacko-muzyczny pt. Słowa jak czas... artystów z 

Teatru Polskiego. Wystąpili: Olga Adamska, Sławomir 

Kołakowski i Krzysztof Baranowski.

 Otwarte zostały również wystawy towarzy-

szące: Artystyczna galeria literatów (Roberta A. Flo-

rczyka, Małgorzaty MarGoth Goludy, Wojciecha B. 

Jasińskiego, Janusza Krzymińskiego, Adama W. Sie-

dleckiego, Magdaleny Sowińskiej), Wydawnictwo ZLP 
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 akcent, Medale i monety okolicznościowe upamiętnia-

jące polskich pisarzy (Mirosława Borowskiego), Ga-

leria Jednego Wiersza (Nostalgia Mirosława Strągow-

skiego), Interakcje: poezja – fotografia – grafika (prace 

fotograficzne i graficzne grupy Iuvenis Ars do utwo-

rów lirycznych autorów, którzy wydali swoje tomy w 

ramach serii: akcent).

 Następnego dnia odbyło się sympozjum Życie 

literackie w latach 1945-2015 na Pomorzu Zachodnim 

w Szczecińskim Inkubatorze Kultury. Otworzył je 

Leszek Dembek, a moderacją zajmowała się prof. US 

dr hab. Katarzyna Krasoń z Uniwersytetu Szczeciń-

Dr Wojciech Kral analizował osiągnięcia oraz dzia-

łalność szczecińskiego oddziału Związku Literatów 

Polskich do roku 1980, a  Życie literackie w Szczecinie 

w latach 1946-1949 przybliżyła uczestnikom prof. US 

dr hab. Katarzyna Krasoń. Prezes koszalińskiego ZLP, 

Ludmiła Janusewicz mówiła o autorach ze swojego 

oddziału i ich twórczości.

 O grupie poetycko-plastycznej METAFORA opowia-

dali Adam Siedlecki oraz Janusz Krzymiński.

Goście mieli okazję posłuchać jeszcze o: Stowarzysze-

niu Literacko-Artystycznym w Policach, Korytowskiej 

Nocy Poetów i Fundacji Wspierania Kultury Noc Po-

etów (ks. Sławomir Kokorzycki), marynistyce szcze-

cińskiej  w porównaniu do krajowej (kpt. ż. w. Józef 

Gawłowicz), życiu samego J. Gawłowicza (Aleksan-

dra Petrusewicz),  wyspie Uznam jako ośrodku myśli 

i słowa (...) od połowy wieku XVIII , ze szczególnym 

uwzględnieniem polskiej działalności wydawniczej  po 

1945 roku oraz Klubu Literackiego Na Wyspie (Maciej 

Napiórkowski). 

 Na koniec w sali kinowej został wyświetlony 

filmie Ewy Grabowskiej zatytułowany Orestes naszych 

czasów, którego niestety widzowie nie mogli obejrzeć 

do końca przez problemy techniczne.

 W czwartek, 10 grudnia obchody zamknęło 

spotkanie z Romanem Bromboszczem w Klubie 12. 

Dywizji Zmechanizowanej, a tematem przewodnim 

była poezja cybernetyczna.

Edyta Rauhut 

Fot. Waldemar Wasilewski

Poezja cybernetyczna 
Nurt poezji cybernetycznej jest jeszcze mało znany.

 Ten rodzaj sztuki w naszym kraju uprawiany 

jest głównie przez autorów skupionych wokół grupy 

Perfokarta, która powstała w 2005 roku. Jak brzmi 

definicja tej poezji, jaka jest jej idea? Można tę wie-

dzę  zgłębiać, czytając Manifest 1.1 i Manifest 2.0 lub 

literaturę dotyczącą tego tematu np. (Polska) poezja 

cybernetyczna konteksty i charakterystyka autorstwa 

Urszuli Pawlickiej. Jednak aby doświadczyć i doznać 

tej poezji oraz przekonać się, że w przestrzeni cyber-

netycznej też unosi się duch poezji, należy być uczest-

nikiem cyberperformencu. Akcja artystyczna bowiem 

łączy w sobie cybernetykę, słowo, dźwięk oraz wizu-

alizację.
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 Tak działo się w dniu 10.12.2015 r., w Klubie 

12 DZ podczas spotkania z dr Romanem Brombosz-

czem (filozofem, poetą, muzykiem), który wystąpił 

także w roli performera w ramach Laboratorium Po-

ezji pn. Labirynty, gry i pętle. Poezja cybernetyczna. 

Pytań było i jest dużo warto zatem spotkać się  jed-

nym z najważniejszych  przedstawicieli tego gatunku 

poezji w Polsce.

Leszek Dembek

Fot. Archiwum

Spotkanie z Markiem Bieńczykiem
 Głównym bohaterem styczniowego Wieczoru 

literackiego w szczecińskim Teatrze Polskim był Ma-

rek Bieńczyk. Z polskim pisarzem, historykiem litera-

tury, tłumaczem z języka francuskiego, eseistą, współ-

pracownikiem Tygodnika Powszechnego, enologiem 

rozmawiał profesor Uniwersytetu Szczecińskiego 

Andrzej Skrendo.

Edyta Rauhut

Fot. Natalia G. Lipińska



Romantyczna i tajemnicza Mara 

Dyer
Balansowałam na krawędzi 

koszmaru i pamięci, niezdolna 

rozstrzygnąć, co jest czym.

 Mara Dyer. Tajemni-

ca, to udany wstęp do trylogii, 

którą napisała Michelle Hod-

kin. Możemy go poznać dzię-

ki uprzejmości wydawnictwa 

Ya!. Jest to romans paranor-

malny skierowany do mło-

dzieży, szczególnie młodych
kobiet. Znajdziemy w nim wszystko, co można na-

zwać stałymi elementami fabuły tego typu powieści: 

tajemnicę, dziwne zjawiska, zagubioną główną boha-

terkę, tajemniczego przystojniaka, wróżebne koszma-

ry senne, szkolną dręczycielkę. Wydaje się, że książka 

niczym nie zaskoczy czytelnika. A jednak.

 Mara Dyer przeżyła tragedię, w której zginęła 

jej najlepsza przyjaciółka, chłopak i nielubiana kole-

żanka. Przeprowadza się z rodziną, by odnaleźć spo-

kój ducha, ale oczywiście nie jest jej to dane. W szkole 

oprócz zwrócenia na siebie uwagi szkolnego, tajem-

niczego przystojniaka  i znalezienia sobie przyjaciela, 

Mara od razu ląduje na celowniku szkolnej jędzy. Ma 

również inne problemy, czuje się zagrożona, a nawet 

widzi w szkole swojego nieżyjącego chłopaka. Zauwa-

ża też, że wokół niej zaczynają umierać ludzie. 

 Książkę czyta się płynnie, jest dobrze napisa-

na, akcja nie daje czasu, by się nudzić. Stanowi jeden 

z najlepszych romansów paranormalnych, który czy-

tałam w 2015 roku. Choć autorka chwilami za bardzo 

stara się, aby wszystko było tajemnicze, co sprawia, 

że akcja staje się nielogiczna i niezrozumiała. Przy-

kładem może być fragment, gdzie zostaje porwany 

młodszy brat bohaterki. Nagle pojawia się Noah zna-

jący miejsce, w którym chłopak jest przetrzymywany. 

Odnosiłam czasem wrażenie, że pisarka podczas two-

rzenia wpadła na jakiś pomysł i musiała go koniecz-

nie przemycić do książki, nie zwracając uwagi, czy w 

ogóle tam pasuje. Ta uwaga dotyczy między innymi 

umieszczenia w fabule pobocznej akcji ze sprawą 

morderstwa młodej dziewczyny oraz procesu sądo-

wego, który się  toczy.

 Jednak wcześniej wspomniane wady nie prze-

szkadzają ani trochę w cieszeniu się z lektury. Naj-

większą zaletą jest  humor i genialnie wykreowana 

postać najlepszego przyjaciela tytułowej bohaterki, 

Jamie’ego.

Natalia G. Lipińska

Nad przepaścią
The walk. Sięgając chmur (2015)

Reżyseria: Robert Zemeckis

Scenariusz: Christopher Browne, Robert Zemeckis

Gatunek:  biografia, dramat

 The walk jest filmem o wielkim francuskim 

marzycielu, jakim jest Philippe Petit, artysta, akrobata, 

utalentowany linoskoczek. A właściwie o tym, jak do-

szło do spełnienia jego największego marzenia. Było 

przejście z jednej na drugą, nieistniejących już wież 

Warld Trade Center, na rozpiętej między nimi linie. 

Film ten próbuje przybliżyć nam pragnienie i deter-

minację, z jaką Petit dążył do celu oraz uczucie speł-

nienia, którego doznaje na linie. Pokazuje nam całą 

historię, od samiusieńkiego początku, od momentu, 

kiedy chłopak zaczyna interesować się chodzeniem 

po linie, poprzez naukę owej sztuki, po realizację sza-

lonego i jednocześnie spektakularnego planu.

 Przez całą historię zawartą w dziele Zemecki-

sa przeprowadza nas sam Petit, zagrany przez Joseph’a 

Gordon-Levitt’a, który w swej roli jest bardzo wiary-

godny. Stojący na szczycie Statuy Wolności, wciela 

się w rolę narratora, opowiadając nam całą historię, 

jak małym dzieciom, słuchającym opowieści dziad-

ka przy kominku. Poznajemy małego Philippe, który 

zakradł się do cyrku i patrząc na występ linoskocz-

ków zamarzył o tym, że kiedyś sam przejdzie po linie. 

Marzenie to zaowocowało naukami u Papa Rudy’ego 

(Ben Kingsley), właściciela cyrku. Wtedy w nadętym 

swoim talentem chłopaku kiełkuje pomysł przejścia 

po linie między dwiema bliźniaczymi wieżami, które 

jeszcze nie do końca zostały zbudowane.

 Od tej chwili, wszystko co robi, służy przygo-

towaniu się do życiowego przedsięwzięcia. Występu-

je na ulicy, szukając najwyższych drzew, by rozpiąć 

między nimi linę, czy też rozpina ją między ulicznymi 

latarniami. Tak poznaje przyjaciółkę i wspólniczkę, 

Annie oraz kilku innych chętnych do pomocy.

 Tak zaczyna się podróż do Ameryki, gdzie 

paczka młodych Francuzów dokonuje zbrodni, za-

wieszając nocą liny między wieżami. Nie obyło się 

oczywiście bez drobnych problemów. Sama operacja 

rozwieszania lin, przedstawiona jest przez Zemeckisa, 

niczym napad na bliźniacze wieże. Petit przez długi 

czas przychodził codziennie robić przeszpiegi, a w 

noc, kiedy odbywała się sama akcja, Francuzi zakra-

dali się na szczyt jak bandyci, by wykonać idealnie 

obmyślony plan. To jednak drobnostki, blednące przy 

wyczynie Petita. O świcie młody mężczyzna staje na 

linie zawieszonej ponad 400 metrów nad ziemią.

 Widzom zapiera dech w piersiach. Nie musia-

łam oglądać tego w 3D, by odczuć tą ogromną 
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wysokość. Kadry i perspektywa idealnie oddawały 

głębię tej odległości. Widzowie oglądający to wydarze-

nie robili wrażenie malutkich jak mrówki, panorama 

Nowego Jorku była ogromna, a jednocześnie piękna w 

kolorach wschodzącego słońca. Petit wydawał się przy 

tym maluczki, aczkolwiek w tej chwili, stanowił cen-

trum wszystkiego. Każdy mały krok, stawiany na li-

nie, był wielkim krokiem. Sam bohater opowiadał, jak 

jednał się z liną, jak wzywają go wierze, jak wkracza 

w pustkę. Z niepokojem i niedowierzaniem ogląda-

my, jak Philippe klęka na linie i dziękuje publiczności, 

wieżom i linie. Czuje wdzięczność. Z bijącym sercem 

oglądamy, jak bohater kładzie się na owej linie, by po-

patrzeć w chmury.

I tu, niestety, podniosłość całej tej chwili pry-

ska przy pojawieniu się mewy, z którą ponoć nawiązał 

kontakt wzrokowy. Obraz wyolbrzymiony w granicy 

przyzwoitości właśnie ją przekroczył.

Do reszty nie można mieć zastrzeżeń. Film jest 

kręcony dynamicznie, ciekawym kadrem, a gra aktor-

ska Gordon’a- Levitt’a jest przednia. Aktor doskonale 

udaje francuski akcent. Nie wspomnę już o tym, że 

na potrzeby filmu uczył się sztuki chodzenia po linie, 

co dodawało granej postaci więcej wiarygodności. W 

efekcie widzimy rasowego francuza, ogromnego ma-

rzyciela, napompowanego przekonaniem o wielkości 

swojego talentu, upartego, szalonego i pełnego pasji. 

Dzieło doskonale oddaje emocje towarzyszące boha-

terowi, a kard i efekt 3D tylko pogłębia całe wrażenie. 

Od samego początku bohater wzbudza zainteresowa-

nie, choć tak naprawdę czekamy tylko na ten spacer 

po linie, który to niemal dosłownie jest spacerem. 

Przyznam, że ta scena mogłaby być krótsza o jedną 

długość liny, aczkolwiek z napięciem śledzi się całą 

akcję.

Może to też wina mojego lęku wysokości, któ-

ry odczuwałam podczas oglądania dość dotkliwie, 

wciśnięta w fotel, niemal zasłaniając oczy i wstrzy-

mując oddech przy każdym drgnięciu liny. Nie mniej 

jednak dzieło Zemeckisa robi ogromne wrażenie i po 

seansie widz ciągle jest pod wpływem emocji z nim 

związanych. Należą się ogromne brawa dla reżysera i 

Joseph’a Gordon- Levitt’a. Stworzyli wspaniały obraz. 

Całym sercem polecam.

Patrycja S. Drozdow

Poznajemy gusta kulturalne
Redaktorzy Poliartyzmu zapytali mieszkańców Szcze-

cina o dzieła kultury, które im się w ostatnim czasie 

spodobały i poleciliby je. Poznajemy nie tylko tytuły, 

ale również dowiadujemy się, co w nich cenią. Wśród 

udzielonych odpowiedzi pojawiły się dwie dziedziny 

sztuki. Jedna osoba  opowiedziała o przedstawieniu

teaatralnym, a pozostałe o książkach. 

Tytuł: Dzienniki gwiazdowe

Autor: Stanisław Lem

Wydawnictwo Literackie

Dlaczego? Ponieważ każdy roz-

dział opowiada o innej opowieści 

Pilota Ijo. Każda opowieść składa 

się na jeden pamiętnik/dziennik 

pokładowy. Jest to książka niety-

powo przygodowa z dużą nutką 

futurologii i naukowego języka, 

lecz pobudza wyobraźnię jak żadna inna. Najlepszym 

dowodem będzie to, że po prostu lubię tego pisarza i ły-

kam jego książki jak wodę. Niektóre są gorsze, niektóre 

lepsze. Ta akurat należy do tej drugiej grupy.

Mateusz Wierzbiński

Tytuł: Darth Bane: Droga za-

głady

Cykl: Trylogia Dartha Bane’a

Tom I

Autor: Drew Karpyshyn 

Wydawnictwo: Amber
Podoba mi się książka, w której 

autor w staranny sposób opisu-

je głównego bohatera oraz jego 

wszystkie czynności, wygląd itp., 

a nawet jego uczennice. 
Pisze w  taki sposób, że do odbiorcy, to dochodzi i wy-

obraża sobie daną sytuację, którą autor opisuje w 

szczegółowy sposób - używa słów, których na co dzień 

się nie używa. Ogólnie autor opisuje nam daną sytuację 

w  szczegółowy sposób.

Adam Kończak
Cykl: Harry Potter

Autor: J. K. Rowling 

Wydawnictwo: Media Rodzina

Wybrałam tę książkę, ponieważ zawiera w sobie 

wszystkie motywy, o jakie pytają na maturach. Jest 

pisana młodzieżowym językiem, w którym jest wiele 

zapożyczeń z angielskiego (aktualnie czytam po angiel-

sku).  Uczy i bawi. Można utożsamiać się z bohaterami. 

„Harry Potter” jest moją ulubioną książką! Ukazuje 

wiele niesamowitych zjawisk np. świat magii. Jestem jej 

ogromną fanką, ponieważ uwielbiam to co niespotyka-

ne i magiczne.

Wiktoria Orzechowska
Tytuł: Gra o tron

Cykl: Pieśń lodu i ognia

Autor: George R. R. Martin

Wydawnictwo: Zysk i S-ka

Uważam ją za świetną oraz odmienną książkę. Mogę ją 

śmiało polecić wszystkim miłośnikom fantasy znudzo-

nym schematycznymi oraz przewidywalnymi
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książkami fantasy. W „Grze o tron” dostajemy powiew 

świeżości oraz brak schematyczności.

Jolanta Wasilewska

Tytuł: Cywilizacja żydowska

Autor: Feliks Koneczny 

Wydawnictwo Antyk Marcin 

Dybowski

Książka, którą czytam obecnie 

(końcówka została), to „Cywiliza-

cja Żydowska”. Autorem jest za-

kazany za czasów „komuny” i nie 

wiem czemu, niechętnie obecnie 

cytowany Feliks Koneczny. A cze-

muż to jestem podekscytowany
tą właśnie pozycją? Może nie tyle tylko tą książką, też 

innymi tego autora. Autor książki tej, czerpiąc ze źró-

deł (kroniki, pisma z epoki itd.) na przestrzeni wieków 

pokazuje, jakimi kategoriami kierowali się ludzie przy-

należni do danej cywilizacji. Jego książka opisująca Cy-

wilizację Bizantyjską przedstawia nam tych, którzy z 

nią się identyfikują - dziś Niemcy i Rosja. 

Andrzej Młynarski
Tytuł:  Bóg zawsze znajdzie Ci 

pracę. 50 lekcji jak szukać speł-

nienia

Autor: Regina Brett

Wydawnictwo: Insignis

Do popularnych poradników w 

stylu jak być szczęśliwym pod-

chodzę zwykle z dystansem, jed-

nak wydawało mi, że “coś” w tej 

książce jest. Szukałam prezen-

tu… Zanim ofiarowałam go, 

„połknęłam” z książki, ile się dało. “Poradnik” okazał 

zbiorem świadectw autorki, która pokazuje, jak w zwy-

kłych sytuacjach w codzienności Pan Bóg zajmuje się 

jej życiem i życiem napotkanych ludzi. Autorka jest 

amerykańską dziennikarką (nominacja do nagrody 

Pulitzera za reportaż) i pisarką. Dzieli się sytuacjami 

takimi jak ta: właśnie wydała pierwszą książkę, wkro-

czyła do redakcji jako kobieta sukcesu i.... dowiedzia-

ła się, że przestaje pisywać artykuły na jedynkę, czyli 

pierwszą stronę. Będzie pisać materiały na dalsze stro-

ny. Szok, przekłuty balonik. I szansa – nareszcie nie bę-

dzie musiała pisać o wojnach, skandalach itp., co każą. 

Ma możliwość pisania felietonów, reportaży, o czym 

chce. Odnosi jako dziennikarka sukces w tej dziedzinie. 

Ujęcie poradnikowe, 50 lekcji... , dodajmy: tu na suk-

ces z Panem Bogiem, to formuła amerykańska, świetna 

marketingowo i niech nie przeszkadza nam to w odbio-

rze. To książka dla każdego. Inne jej utwory też. Do-

datkowym walorem książek Brett jest i to, iż to książki 

katolickie. W amerykańskiej, z ducha

protestanckiej kulturze i przy świetnym familijnym 

chrześcijańskim (ale nie katolickim) kinie, to dla nas 

coś nowego i odkrywczego. Twórczość tej pisarki jest 

świadectwem amerykańskiego “współodczuwania z 

Kościołem”. Autorka wspomina rekolekcje u Jezuitów, 

swoją edukację w szkole prowadzonej przez siostry za-

konne (opisuje przy tym rolę sieci tychże szkół w USA) 

oraz spotkanych tam ludzi. Niejako na marginesie 

uwaga: trzeba zdawać sobie sprawę z różnic kulturo-

wych w przeżywaniu wiary autorki, co wynika chyba z 

wielokulturowości i obecności wielu religii i wyznań w 

USA. W jednej ze swoich książek Brett mówi o dawa-

niu cukierków w halloween, nie zauważa problemu  w 

szukaniu ukojenia w jodze. Polski „wyedukowany” reli-

gijnie czytelnik jej książek wie już, że zarówno zabawy 

halloweenowe, jak i otwieranie ciała i ducha drogą nie 

prowadząca do kontaktu z Panem Bogiem jak joga czy 

reiki prowadzą do zniewoleń duchowych, o czym mówią 

egzorcyści (najprościej rzecz ujmując: jak ktoś otwiera 

drzwi ciała i ducha, nie zapraszając Pana Boga lub nie 

wołając kto ma wejść – pierwszy pojawia się gość nie-

proszony, czyli demon). Innymi słowy: Książki tej pisar-

ki trzeba czytać świadomie, przyjmując świadectwo jej 

wiary i otwierając się na dobro, które w nas wyzwalają. 

Inne jej tomy to „Jesteś cudem”, „Bóg nigdy nie mruga”. 

Polecam!!!

dr hab. Ewa Tierling-Śledź

Tytuł: Kolacja dla głupca

Autor: Francis Veber

Reżyseria: Anna Kękuś

Obsada: Michał Janicki, Adam Dzieciniak, 

Olga Adamska

Komedia, którą warto zobaczyć. Kolacja, którą orga-

nizują przyjaciele nie jest zwyczajna. Każdy z męż-

czyzn przyprowadza ze sobą osobę towarzyszącą, którą 

uważa za głupca. Ten, który zaprosi najdziwniejszą, 

najśmieszniejszą osobę wygrywa. Gdy pewnego dnia 

kolacja zostaje odwołana, jednego z twórców „kolacji 

dla głupca” odwiedza jego głupiec. Po wielu zabawnych 

perypetiach zobaczymy, kto tu naprawdę był „głupi”.

Monika Fenger

---------------------------------------------------------------------

Materiał zebrali: A. Rauhut, W. Wasilewski, 

N. G. Lipińska, E. Rauhut.

Opracowanie: E. Rauhut.

----------------------------------------------------------
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Poliartystyczny dialog słowa z obrazem 
NAPRAWDĘ

Poddając się zabiegowi charakteryzacji, redak-

tor Nihil co i rusz wycierał pot pod nosem, czym do-

prowadzał do szału wizażystkę – pannę Jolę.

– Wszystko mi pan porozmazuje. Zaraz będziemy 

musieli zaczynać od nowa!

– Przepraszam, to trema.

O ile redaktor Nihil, cyklicznie prowadzący program 

„Naprawdę”, na różne sposoby okazywał swe zdener-

wowanie, o tyle jego goście, pani P. i pani W., czuli się 

zupełnie swobodnie.

– Czy po tylu latach pracy nie umie pan nad nią zapa-

nować? – spytała charakteryzatorka, która, choć po-

dziwiała Nihila za profesjonalny sposób prowadzenia 

rozmów przed kamerami, jego tremę uważała za nie 

pasującą do niego słabość.

– Niestety, nie – smutno uśmiechnął się redaktor i 

spojrzał na zegarek. – Jeszcze piętnaście minut, zdą-

żymy?

– Jeżeli panie będą od pana spokojniejsze, to tak – 

dotknęła całą dłonią jego pleców, czym, może nie-

potrzebnie, dała mu sygnał, by wstał i zrobiła zapra-

szający gest do pani P. Ta wstała z granatowej sofy o 

niskim oparciu i mimo, że do przejścia miała zaledwie 

parę kroków – zrobiła je tak, jakby obserwowało ją 

całe jury w konkursie Miss Polonia, albo nawet Miss 

World. Falowała biodrami, a stopy stawiała na niewi-

dzialnej linii, co w małym po mieszczeniu do charak-

teryzacji wyglądało komicznie. 

Panna Jola w duchu przewróciła oczami. Re-

daktor Nihil wyjął z kieszeni chusteczkę i już zamie-

rzał wytrzeć nią czoło, gdy spotkał się z czujnym, 

pio runującym spojrzeniem panny Joli. Ręka zastygła 

na wysokości twarzy re daktora zupełnie tak, jakby za-

mierzał zaprezentować chusteczkę otaczają cym go pa-

niom, po czym lekko zakłopotany schował ją znowu 

do kieszeni.

Pani P. usiadła na krześle odrzucając niedbale włosy i 

pewnie kierując twarz w stronę zapalonej lampy.

– Proszę uważać na mój makijaż – powiedziała tonem 

hrabiny de Pompa dour, nie otwierając ani na chwilę 

oczu.

– Makijaż? – pomyślała panna Jola patrząc na roztarte 

na twarzy farby i tusze w mieszance barw przypomi-

nającej ogon pawia. Makijaż właśnie by ci się przydał, 

zmoro. – Naturalnie – powiedziała głośno. Panna Jola 

znała dobrze swoją pracę z jej zaletami i wadami. Za-

chowując dystans – zacho wała przez długi czas posa-

dę, dobrze płatną i w sumie lekką, jeśli nie liczyć noc-

nych godzin. Nauczyła się nie reagować na fochy

osób, które często zgrywały się tylko na wielkie gwiaz-

dy.186 VI 186 VI Konkurs, 2008 r. 

 Pani P. siedziała jak w solarium, a na jej twarzy 

gościł błogi uśmiech, kie dy pędzelek do pudru lekko 

muskał jej nos, policzki i czoło. 

– Gotowe – panna Jola skinęła głową w stronę pani 

W. Pani P. wstała, po deszła do lustra okrywającego 

całą ścianę nad błyszczącym blatem pełnym kremów, 

kredek do oczu i ust, konturówek, grzebyków, lakie-

rów, pianek i niezliczonych ilości palet z kolorowymi 

tuszami, zbliżyła do niego twarz i krytycznym okiem 

obejrzała efekt pracy panny Joli. Przekręciła głowę 

lekko w lewo, potem w prawo, wyprostowała się i 

swoim „falującym” kro kiem ruszyła na swoje dawne 

miejsce w stronę sofy.

– Czy mogę zapalić? – zapytała.

– Jedynie w palarni, ale na to jest już za późno – po-

wiedział redaktor Ni hil. Charakteryzacja pani W. za-

jęła zaledwie kilka minut, ale redaktor zdo łał w tym 

czasie sześćdziesiąt trzy razy zerknąć na zegarek i 

szesnaście razy odchylić mankiet koszuli na przegubie 

lewej ręki. Poza tym osiem razy się gnął do kieszeni po 

chusteczkę, ale za każdym razem udało mu się w porę 

powstrzymać i już ani razu jej nie wyjął.

 Pięć minut przed rozpoczęciem programu 

pojawiła się obsługa technicz na. Panowie szybko i 

sprawnie przyczepiali mikrofony – redaktorowi do 

klapy marynarki, pani W. do bluzki, a pani P. do su-

kienki z bardzo nie skromnym dekoltem. Panie w eks-

presowym tempie pouczono, do której kamery mają 

się zwracać, po czym wszyscy weszli do studia.

 Przed dwiema kamerami i w intensywnym 

świetle reflektorów, w skó rzanych, półokrągłych fote-

lach po jednej stronie szklanego stolika zasiadły panie 

P. i W., a naprzeciwko prowadzący Nihil.

 Po wprowadzającej muzyce i efektach specjal-

nych dla widzów przed tele wizorami, dał się słyszeć 

całkiem opanowany, niski i bardzo przyjemny głos re-

daktora Nihila.

– Witam państwa bardzo serdecznie w kolejnym od-

cinku programu „Na prawdę”. Dziś moimi gośćmi są 

pani W. i pani P. Witam panie. Dla państwa, którzy 

oglądają nas po raz pierwszy, informacja – nasi goście 

biorą udział w programie pod warunkiem, że będą 

mówić całą prawdę i tylko praw dę. Wszyscy, przez kil-

ka tygodni poprzedzających program, poddawani są 

różnorodnym testom. Zamontowane w studiu urzą-

dzenia, przez cały czas trwania programu sprawdzają 

prawdomówność naszych gości, o czym są oniy prrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrawawawwwwwwwaaawwaaaawa



oczywiście uprzedzeni. Wynik tych analiz będzie wy-

świetlany na dole ekranu. Myślę, że możemy zaczy-

nać. Tematem dzisiejszej dyskusji jest życie codzien-

ne w Polsce, życie, w którym uczestniczymy, czy tego 

chcemy, czy nie. Posłuchajmy, jakie podejście mają do 

niego panie. Pani P., proszę nam powiedzieć, co dla 

pani jest sprawą najważniejszą i jakimi zasadami kie-

ruje się pani na co dzień.

– Moją naczelną zasadą jest brak jakichkolwiek zasad. 

Dbam jedynie o własne interesy.

– Czy nie uważa pani tej postawy za egoistyczną?

– Tak, zapewne, ale czy w tym jest coś złego?187 VI 

Konkurs, 2008 r.

– Myśli pani tylko o sobie?

– Myślę o przyszłości – pani P. wyciągnęła przed siebie 

nogi ubrane w czarne rajstopy, zwane „lekkoobycza-

jówkami” i pogładziła się po kolanie jakby usuwając 

niewidzialną fałdkę.

– Do czego w takim razie pani dąży?

– Mam pewne korzyści, które zamierzam osiągać i po-

dejmuję w tym kie runku wszelkie możliwe kroki.

– Jakie korzyści ma pani na myśli? – redaktor popra-

wił się w fotelu i po chylił lekko w stronę rozmówczyni.

– Hm, bardzo różne, czasem są to pieniądze, czasem 

prestiż, czasem sta nowisko, a czasem po prostu zdo-

bycie przewagi nad innymi.

– Nie czuje pani skrępowania mówiąc o tym tak 

otwarcie?

– Panie redaktorze, niech pan nie będzie śmieszny. Lu-

dzie dzielą się na tych, którzy stosują zasadę twardego 

łokcia, by przeć do przodu i tych, któ rzy się do tego 

nie przyznają. Ja nie należę do drugiej grupy. – Pasek 

na dole ekranu pokazywał 100% prawdomówności.

– Rozumiem. A kto pozwala pani osiągać korzyści, o 

których pani wspo mniała? 

– Nie przywiązuję do tego wagi, są to mężczyźni, ko-

biety, grupy ludzi, młodzi, starzy, geje, lesbijki, Ży-

dzi, komuniści, kogo pan nie wymyśli, każdy staje się 

moim dobroczyńcą.

– Czy te osoby nie czują się wykorzystywane?

– Oczywiście, że tak się czują, bo nawet słowo „wy-

korzystywany” zawiera w sobie słowo „korzyść”, czyli 

wykorzystując kogoś osiągamy korzyść. Ale nie bądź-

my tacy święci, panie redaktorze, bo zaraz dojdziemy 

do tego, że jestem pasożytem, cha, cha, cha – pani P. 

zaczęła się głośno śmiać.

– Pani W. – tu redaktor zwrócił się do swojego drugie-

go gościa – co pani o tym sądzi?

– Może sprecyzuje pan trochę pytanie, redaktorze – 

powiedziała pani W. i upiła łyk wody ze szklanki.

– Oczywiście. Czy sądzi pani, że postępowanie pani P. 

jest niemoralne?

– Nie, jest zogniskowane na cel.

– Czy pani postępuje podobnie?

– Dzisiaj już nie, ale kiedyś owszem. Dziś jestem bar-

dziej wybredna w do borze sojuszników i przeciw-

ników. Kiedyś poszłabym z każdym, tak jak pani P., 

dziś już nie muszę tego robić. Wszystko co jeszcze jest 

przed panią P. – ja już posiadam. Prestiż, pieniądze i 

przewagę nad innymi.

– Nie boi się pani, że karta może się odwrócić i może 

pani to wszystko utracić?

– Pyta pan jak laik, redaktorku – ton głosu pani W. 

stał się oschły i nie przyjemny. – Robię to, co lubię, nie 

liczę się z nikim, nie zależy mi na po parciu, od nikogo 

nie zależę.

– Tak jest dzisiaj, ale czy tak będzie też jutro? – re-

daktor Nihil również podniósł nieco głos. – Czy nie 

nadużywa pani zaufania innych, pani W. ?!188 VI 
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Ilustracja: Natalia G. Lipińska. 

– Zaufanie, nadzieja, wiara cechują ludzi słabych, któ-

rzy nie mogą liczyć na siebie. Wierzą, że ktoś coś zrobi 

za nich, dla nich, z myślą o nich. A niby dlaczego?! – 

Pasek prawdomówności także wypełnił się całkowicie.

– Dobrze, pani P., – Nihil poprawił się w fotelu i 

ponownie zmienił roz mówczynię. W tak zwanym 

„uchu” usłyszał informację, że ma kończyć – czy do-

broczyńcy, jak sama ich pani określiła, liczą na jakąś 

rekompensatę z pani strony? Czy pani może im coś 

zaoferować? 

– Obietnice, obietnice i jeszcze raz obietnice. Wszy-

scy je uwielbiamy, pan chyba też – przekrzywiła głowę 

i spojrzała filuternie na prowadzącego. – Kiedy ktoś 

obiecuje nam coś, co chcielibyśmy mieć, a czego na 

pewno mieć nie możemy, pójdziemy za nim na koniec 

świata, a może jeszcze dalej. – 100% prawdomówno-

ści. 

– A jeśli to tylko czcze słowa?

– Nikt tego nie wie naprawdę.

– To dobra pointa dzisiejszego programu „Naprawdę”. 

Moimi gośćmi były pani W. i pani P., osoby w stu pro-MoMoMoMoMoMooMoMoooooMoMoMoMoMooMooMoMoMoMoMoMoooMooMoMooMoMooMooMooMooMoooMoMoMMoMoMoMoMMMMMMM immmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm



centach prawdomówne. Jak do tej pory, nikt jeszcze w 

tym programie nie osiągnął takiego wyniku, gratulu-

ję. Dziękuję paniom, dziękuję państwu, zapraszam na 

kolejny odcinek już w najbliższy wtorek. Dobranoc. 

 Znowu odezwała się muzyka, na ekranach te-

lewizorów zaczęły lecieć na pisy końcowe. Nihil wstał 

z fotela, obszedł stolik dookoła i pożegnał się ze swo-

imi gośćmi.

– Dziękuję – powiedziała pani P. i podała redaktorowi 

dłoń, którą ten lekko uścisnął.

– Ja także – powiedziała pani W., ale choć Nihil czekał 

też na jej dłoń, nie doczekał się.

Kiedy operatorzy kamer dali mu znak, że nie jest już 

na wizji, wypuścił głośno powietrze, wyciągnął z kie-

szeni chusteczkę i wytarł dokładnie całą twarz, rozma-

zując na policzkach i czole jasnobeżowy puder. Teraz 

było to już nieważne. Polityka i Władza poszły sobie 

w diabły, a jego czekał uroczy wieczór z panną Jolą.

Anna Słowińska

Anna Słowińska - urodzona 19 kwietnia 1972 r. w 

Szczecinie. Publikowała w „Głosie Szczecińskim”, „Ga-

zecie Wyborczej”, „Wieściach Polickich”, „Tygodniku 

Polickim”, almanachach i antologiach. Laureatka 

wielu konkursów literackich; regionalnych i ogólno-

polskich, zarówno w prozie jak i poezji. Wydała trzy 

publikacje książkowe; „Od szarości do tęczy” (zbiór 

wierszy, 2007),  „O czym mruczą koty” (opowiada-

nia dla dzieci, 2008) i „Brzydkie kaczątka” (political 

fiction, 2009). Autorka scenariusza i reżyser słucho-

wiska, które wydano na płycie „Wersy z życia wzięte” 

(2012). Fotografuje. Redaguje książki członków Sto-

warzyszenia. Od 2009 r. jest Prezesem Zarządu Regio-

nalnego Stowarzyszenia Literacko-Artystycznego w 

Policach. Kocha podróże z rodziną i sport.

Natalia Gabriela Lipińska – urodzona 18 lipca 1996 roku 

w Szczecinie. Uczyła się w III Liceum imienia Mikołaja 

Kopernika. Jej ulubionym zajęciem od najmłodszych 

lat było czytanie książek, z czasem zabrała się za ich pi-

sanie. Często zajmowała miejsca na podium w szkol-

nych konkursach recytacji i czytania prozy. Na swoim 

koncie ma wystawę „Interakcje: poezja – fotografia – 

grafika” zorganizowaną w ramach obchodów 65-lecia 

ZLP (2015 r.) w Szczecinie. Była członkinią grupy arty-

stycznej Nowy Akord, aktualnie działa w Iuvenis Ars.

Zbigniew Szyrwiel

Ben Hur, Arabia...
(fragment)

          Prolog

Co ja tu robię? Przecież ta studnia była tak blisko.

Co to za niebo? Jest takie dziwne i wisi nisko.

Ciężkie powieki. Chyba przymrużę na chwilę oczy,

Bo niemożliwe, aby tu przy mnie były anioły…

Co to za miejsce? Przecież ten piasek dobrze pamiętam.

Ale te łoże? I tak mięciutkie skóry wielbłąda.

Ogród Dżannaha? Bo takie piękne tutaj hurysy.

Zmęczone oczy. Muszę odpocząć. Znowu sen morzy...

Co to za namiot? Przecież po drodze jego nie było.

Co to za ludzie? I czemu bacznie się przyglądają?

Takie poważne, stroskane twarze. Ale ten pierwszy,

To chyba władca. A oni wszyscy? Stoją na straży?

Ostatnią rzeczą, jaką pamiętam, było… No właśnie,

Straszne gorąco, zabrakło wody i te uparte,

Strasznie zwolnione kroki po piasku, a później cisza.

Te drobniuteńkie ziarna na ustach. I dobroć senna…

……….

Pośród pustyni są biblioteki, co swą wielkością

Przyćmią największą, przez wszystkich zwaną Aleksandryjską.

Ja wiedzy szukam, u mnie nie znajdę – są tłumaczenia,

Ale nieścisłe. Więc zrozum Panie, że szukam źródła...
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Rubryka dla smyka

Rozwiąż rebus, aby poznać tytuł 

bajki! 
Na biurku, w otwartym piórniku Krzysia, leżały ołów-

ki, kredki, długopis, pióro i różowa, pachnąca gumka 

do zmazywania.

- Zapisałem dziś bezbłędnie dwie kartki zeszytu w li-

nie – odezwał się długopis.

- A ja, z moim bratem, naszkicowaliśmy piękny rysu-

nek na lekcji plastyki – nie chciał być gorszy ołówek. 

– Okręt na morzu – dodał po chwili.

- Trochę wam pomogłam przy żaglach – wtrąciła 

gumka.

- A my pokolorowałyśmy ten statek – z dumą powie-

działa czerwona kredka. – Byłby cały szary, gdyby nie 

my.

- O ile sobie dobrze przypominam – zaczęła z prze-

kąsem kredka niebieska – ty akurat, moja droga, nam 

nie pomagałaś.

- Tak?! – czerwona kredka zrobiła się ze złości pąsowa 

aż po rysik. – A kto w takim razie pokolorował polską 

biało-czerwoną flagę?!

- Kleks!!! - krzyknęło milczące do tej pory pióro i tak 

machnęło stalówką, że na leżącej obok piórnika kart-

ce pojawiła się atramentowa plama. Ołówki, kredki, 

długopis i gumka aż jęknęły z zachwytu. Żadne z nich

nie potrafiłoby zrobić takiego kleksa. – Mam dosyć 

waszych przechwałek i kłótni! Każdy stworzony jest 

do czegoś innego! Czy nie możecie tego pojąć?! Ołów-

ki szkicują, nie zrobią tego ani gumka, ani długopis, 

zgadza się? – Gumka i długopis niechętnie spojrzały 

na dumne ołówki. – Gumka potrafi wymazać błędy 

– teraz gumka wyprostowała się na całą swą długość. 

– Długopis służy do pisania i nikt nie robi tego lepiej, 

a dzięki kredkom, pokolorowany świat wygląda jak 

prawdziwy; niebo jest niebieskie, a słońce żółte...

- A pomidor czerwony! – nie wytrzymała czerwona 

kredka. Pióro udało, że tego nie usłyszało.

- A co ty umiesz robić? – gumka nieśmiało zwróciła 

się do pióra.

- Ja? – pióro było nieco zaskoczone tym pytaniem. – 

Piszę atramentem i jako najstarsze pilnuję porządku w 

piórniku – wyjaśniło grzecznie.

- I umiesz robić wspaniałe kleksy – z uznaniem przy-

znał długopis.

Dziękuję – pióro skłoniło się w jego stronę.

Autorka: Anna Słowińska

Ilustracje: Adrianna Rauhut.
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