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„Pomorze Zachodnie z Polską”

Nic ważniejszego  
się nie mogło zdarzyć

W PRACY zbiorowej pod redakcją Kazimierza 
Kozłowskiego pod tytułem „Pomorze Zachodnie z Pol-
ską” znajdziemy kilkadziesiąt artykułów, które składają 
się na mozaikę informacji i poglądów, które dotyczą 
nie tylko tego, co redaktor tego solidnego tomu określa 
jako genezę „fantastycznego zgoła procesu ponownego 
– po około tysiącu latach – uformowania zachodniej 
granicy Polski ze Szczecinem, spolonizowania w sen-
sie ludnościowym i państwowym zgermanizowanego 
niemal w całości regionu zachodniopomorskiego”.

Prof. Kazimierz Kozłowski we wstępie przyznaje, że 
jego zamysł, by przedstawić całą paletę problemów, 
które związane były i są z naszą 70-letnią obecnością 
na Pomorzu Zachodnim, nie w pełni się powiódł, bo 
nie wszystkie osoby proszone o wyrażenie swoich 
opinii i poglądów wzięły udział w przygotowaniu tego 
wydawnictwa. Jednak trzeba się zgodzić z redakto-
rem, że mimo niewątpliwych braków kilkadziesiąt 
tekstów tworzy obraz ukazujący nie tylko zmiany 
gospodarcze i społeczne w całym regionie, ale niesie 
ważną wartość dodaną, ukazuje „sposób myślenia 
części naszych elit odnoszący się do kondycji ducho-
wej i materialnej Pomorza Zachodniego po 70 latach 
polskiej tu obecności”.

W ramach szeroko nakreślonego planu wypowia-
dają się naukowcy, działacze społeczni i polityczni, 
osoby duchowne, a  także menedżerowie. Licząca 
552 strony pozycja wydana wspólnym wysiłkiem 
przez Naczelną Dyrekcję Archiwów Państwowych 
w  Warszawie oraz Wydawnictwo Archiwum Pań-
stwowego w Szczecinie jest ważnym i potrzebnym 
przedsięwzięciem. Trzeba do tego bogatego materiału 
zaglądać.

Kazimierz Kozłowski w swoim obszernym arty-
kule na temat przełomowych wydarzeń i procesów 
w minionym 70-leciu cytuje fragment z dziennika 
pierwszego prezydenta Szczecina Piotra Zaremby. Pod 
datą 26 kwietnia 1982 r. pierwszy prezydent polskie-
go Szczecina zanotował refleksje, które mieszkańcom 
Pomorza Zachodniego powinny być bliskie. Przytoczę 
tu najcelniejszy fragment z tych zapisów: „Siedzę na 
tarasie Trocadero, patrząc na Eiffla i myślę (…) nie 
ma dla Polski ważniejszego wydarzenia od wczesnego 
średniowiecza po 1945 rok – jak powrót Polski nad 
Odrę. Szczecin/Wrocław oto symbole XX wieku – a nie 
Gierek, Gomułka, Jaruzelski czy Wałęsa. Za lat 200 
wszystko się ludziom poplącze, tak jak przeciętnemu 
Polakowi plącze się Zygmunt Stary z Korybutem lub 
Augustami. Ale jedno zostanie w tym dziwacznym, 
obcym często układzie warunków – Polska wcisnęła 
się w sprawy historii, wsadziła nogę w zamykające 
się drzwi, nie dała sobie ich zamknąć w 1945 roku, 
choć zamknęły się one parę lat później. I wleźliśmy 
w tę „Ziemię” intuicją, a nie wyrachowaniem poli-
tycznym wiedzeni, zgodnie z  narastającą oddolną 
podświadomością narodową, której wyrazu nadać 
nie umieliśmy. Był to istotnie »czyn Polaków«…”.

Piotr Zaremba w  krótkich zdaniach powiedział 
to, o czym Polacy, a zwłaszcza mieszkańcy naszego 
regionu, nie powinni zapominać. Żeby nie zapomi-
nać, trzeba to wszystko, co się działo, dzięki czemu 
„wleźliśmy w tę Ziemię”, zapisać, bo ludzie odchodzą, 
a pamięć bywa zawodna. W ramach takich zadań 
powstał tom „Pomorze Zachodnie z  Polską”. To 
wydawnictwo ważne, bo jako że „najciemniej bywa 
pod latarnią”, może nam pomagać w przywracaniu 
właściwych proporcji.

Na łamach „Kuriera” historyk Wojciech Lizak pisał 
m.in. o nurcie poszukiwań tożsamości regionalnej, 
polegającym na skupieniu się na pruskiej przeszłości. 
Ten nurt nie tylko jego zdaniem nabrał nadmiernego 
rozpędu i rozgłosu. Bo szanując zabytki i prawdę ma-
terialną, nie powinniśmy jednak ulegać złudzeniom, 
że czasy przed dwoma wielkimi wojnami mają jakiś 
magiczny wpływ na zachodniopomorską tożsamość 
Polaków. Prawda jest znacznie bliżej, bo to przecież 
nasze współczesne, powojenne, polskie Pomorze 
Zachodnie stało się polem dla fenomenalnego czynu 
kilku pokoleń, które przyłączyły ten region dla Polski. 
Kto sięgnie do różnorodnych tekstów zamieszczonych 
w owej pracy zbiorowej, ten się przekona, że nic tu 
Polakom nie było dane, a co ważniejsze, przez długi 
czas nie było pewności, jak ów powojenny porządek 
długo potrwa.

Piotr Zaremba, wielki uczony i  polityk, zwraca 
nam uwagę na to, z  czego być może nie zawsze 
zdajemy sobie sprawę. Mamy za sobą bagaż histo-
rii, o którym nie wolno zapominać, bo stanowi on 
niekwestionowany powód do dumy. Dumy z tego, 
że wbrew przeciwnościom geopolityki, o czym sporo 
w tej książce, Polacy stworzyli własną gospodarkę, 
naukę, kulturę i sztukę. Nie spełniła się przepowiednia 
Winstona Churchilla, który przestrzegał, że polska 
gęś się udławi zbyt dużym kąskiem, jakim były zie-
mie zachodnie. A odpowiedź na pytanie, dlaczego 
przestroga się nie spełniła, będzie częścią mitu czy 
też tożsamości, której niektórzy szukają gdzie indziej.

 Grzegorz DOWLASZ

Redaktor wydania magazynowego
Berenika Lemańczyk
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Baran:
Słońce w  trygonie 
z Marsem niesie spo-
ro energii. Licz także 

na wzmocnienie zdrowia i  Twojej 
kondycji. Słońce w trygonie z Satur-
nem ułatwia realizację długotrwałych 
projektów.

Byk:
Sekstyl Neptuna 
wzmacnia Twoją in-
tuicję i  niesie dobre 

przeczucia. Trygon Jowisza zapew-
nia powodzenie na niwie osobistej 
i zawodowej.

Bliźnięta:
Merkury w  trygonie 
z  Saturnem ułatwia 
realizację projektów. 

W pracy oczekuj stabilizacji i poprawy 
w relacjach międzyludzkich. Merkury 
w  koniunkcji z  Uranem wzmocni 
Twoją intuicję.

Rak: 
Trygon Wenus zachęca 
do obcowania z naturą. 
Poprawia relacje part-

nerskie i rodzinne. Warto wybrać się na 
wspólny spacer do wiosennego lasu.

Lew:
Słońce w  trygonie 
z Marsem sprawi, że 
będziesz miał sporo 

siły, poczujesz chęć do działania. 
Układ zapewnia powodzenie w po-
dejmowanych przedsięwzięciach. 
Ułatwia pokonanie przeszkód.

Panna:
Merkury w  trygonie 
z Saturnem wspomaga 
funkcjonowanie Two-

jego intelektu. Niesie powodzenie 
w  pracy. Jowisz stojący w  Twoim 
znaku zwiastuje hossę w interesach.

Waga:
Sekstyl Marsa niesie 
dobra formę. Dzięki 
niemu możesz oczeki-

wać powodzenia w podjętych działa-
niach zawodowych. Sekstyl Saturna 
zmniejsza wpływ stresu.

Skorpion:
Słońce w  trygonie 
z  Marsem dodaje Ci 
energii i mocy do dzia-

łania. W  pracy oczekuj sukcesu, 
możesz brać się za nowe projekty. We 
wtorek Księżyc w sekstylu z Plutonem 
sprzyja ważnym spotkaniom.

Strzelec:
Silny Mars stoją-
cy w  Twoim znaku 
wzmacnia Ciebie i po-

maga podejmować dobre decyzje. 
Poprawia kondycje i daje napęd do 
działania.

Koziorożec:
Merkury w  trygonie 
z  Saturnem sprzyja 
realizacji trudnych 

i długotrwałych pomysłów. Daje siłę 
i wytrwałość w podejmowanych decy-
zjach. Sprzyja dobrej pracy intelektu.

Wodnik:
Merkury w  koniunk-
cji z Uranem wpłynie 
korzystnie na Twoją 

intuicję. Przyniesie trafne przeczucia, 
dzięki którym zdołasz rozwiać swoje 
problemy i wyjść na prostą.

Ryby:
Neptun stojący w Two-
im znaku wzmacnia 
role przeczuć, snów 

i  intuicji. Opozycja Jowisza sprzyja 
poprawie w relacjach partnerskich. 
Niesie możliwość zawarcia dogodnej 
umowy.

Małgorzata 
Wadżet Gardasiewicz
www.MalgorzataGardasiewicz.pl

DO poradni języ-
kowej przyszedł 
ciekawy e-mail 
od pani Aleksan-
dry: „Jestem Po-
lką mieszkającą 
od ponad 4 lat 
w  Niemczech 
i należę do Nie-
miecko-Polskie-

go Związku Kulturalnego. Przyznam, 
że nie wszyscy Polacy zwracają 
uwagę na poprawną polszczyznę, 
ale prezes naszego Związku na 
szczęście zwraca i lubimy sobie na 
ten temat podyskutować. Ostatnio 
tematem naszej dyskusji stał się tekst 
refrenu piosenki: na kłótnie poranne 
nie warto tracić czas. Która forma 
jest poprawna: nie warto tracić czas 
czy nie warto tracić czasu? Wydaje 
mi się, że nie należy do zwrotu nie 
warto, a w takim układzie czasownik 
tracić powinien się łączyć z formą 
czas. Po dyskusji zrobiła się nam 
woda z mózgu, wciąż nie daje nam to 
spokoju i chcielibyśmy to wyjaśnić”.

A ja powiem trochę żartobliwie, 
że warto tracić czas na dyskusje 
o poprawnej polszczyźnie, zwłaszcza 

że to nie jest żadna strata, tylko 
prawdziwy zysk!

Wróćmy jednak do problemu 
opisanego przez naszą korespon-
dentkę. Chodzi w nim o konstruk-
cję składniową, w której znajduje 
się zaprzeczony czasownik. Jest 
to konstrukcja bardzo łatwa do 
przyswojenia, brzmi bowiem tak: 
zaprzeczony czasownik rządzi rze-
czownikiem w  dopełniaczu: nie 
mam czasu, nie lubię poniedziałku, 
nie oglądam telewizji, nie jem mięsa, 
nie używam kostek rosołowych, nie 
palę papierosów, nie przyznaję się 
do winy itp., itd.

Zasada stawiania rzeczownika 
w  dopełniaczu obowiązuje także 
wtedy, gdy jest on oddzielony od 
zaprzeczonego czasownika kilkoma 
innym elementami, np. Nie chcę 
mieć w tych waszych nieustannych 
sporach żadnego udziału. W  po-
danym przykładzie, podobnie jak 
w  sformułowaniu przytoczonym 
przez panią Aleksandrę, między 
zaprzeczonym czasownikiem nie 
chcę a rzeczownikiem udziału stoi 
– obok innych wyrazów – bezokolicz-
nik mieć. Mimo że czasownik mieć 

wymaga od rzeczownika formy bier-
nikowej, np. mieć chęć, mieć zapał, 
to w  towarzystwie zaprzeczonego 
innego czasownika traci swoją moc 
i „zezwala” rzeczownikowi przybrać 
formę dopełniacza. Staram się wy-
tłumaczyć tę zasadę jak najjaśniej, 
ale myślę, że jeśli ktoś nie chce się 
w zawiłości składniowe wgłębiać, 
to po prostu nie musi. Wystarczy, 
że zapamięta regułę: zaprzeczony 
czasownik wymaga rzeczownika 
w dopełniaczu!

Wiem jednak, że nie wszystkich 
razi łamanie tej zasady. W  wielu 
hotelowych łazienkach znajduje się 
informacja, że „jeśli nie potrzebujesz 
nowy ręcznik, to używany zostaw 
na wieszaku”, zamiast: jeśli nie 
potrzebujesz nowego ręcznika. Także 
w  paru reklamach zaprzeczony 
czasownik łączony jest z  bierni-
kiem. Jedną z  nich jest reklama 
proszku do pralek, w  której pan 
mechanik tłumaczy pani domu, 
że pralka się zepsuła, „bo pani 
nie używała calgon”. To tak jakby 
mechanik powiedział, że „nie lubi 
poniedziałek”…

 Ewa KOŁODZIEJEK

NIEMAL 30 lat temu jeden z pol-
skich uczonych odkrył, że można de-
strukcyjną energię uderzenia zamienić 
na nieszkodliwą siłę wirowania. Skon-
struował też odpowiednie urządzenie, 
które przy zderzeniu przekłada dyna-
mikę kruszenia na obroty. Samochód 
z takimi zderzakami byłby bezpieczny 
i niezniszczalny. Istna rewelacja! Nikt 
jednak tego nie wykorzystał, choć 
mieliśmy jeszcze polskie fabryki aut. 
Kiepskich, topornych, ale własnych… 
Był to już jednak czas zwijania się 
komuny, która cichcem, w zamian 
za polityczną nietykalność i  udział 
w  rabunku społecznej własności, 
wyprzedawała obcemu kapitałowi za 
bezcen narodowe mienie. Wydawało 
nam się dziwne, że wynalazek zlekce-
ważyli również zachodni producenci 
samochodów… Dziś już wiemy, że 
każdy wytwórca dąży do zwiększe-
nia sprzedaży – im szybciej auto się 
zużywa, tym prędzej jego użytkow-
nik kupi nowe! Niedawno pewien 
inżynier zwierzył się w radiu, że nie 
przewidywał nadejścia czasów, gdy 
w jego zawodzie premiowane będzie 
projektowanie urządzeń psujących się 
tuż po gwarancji. Stąd i narastający 
problem elektrośmieci.

O tym, że jedna z  wielkich baz 
wojskowych USA na Alasce obywa 
się bez elektrowni, gdyż czerpie prąd 
wprost z  głębi ziemi, mówiono już 
ćwierć wieku temu. Serb Mikołaj Tesla, 
który przed Marconim wynalazł radio, 
a przedtem prąd zmienny zasilający 
ogromną większość nowoczesnych 
urządzeń, już w pierwszej dekadzie 
XX wieku zbudował generator dający 
każdemu szansę czerpania bezpłatnej 
energii wszechobecnej w przyrodzie! 
Było to wręcz śmiertelne zagrożenie 
dla dynamicznie rozwijającego się 
przemysłu naftowego. Wielkie ban-
ki zablokowały fundusze, rujnując 
przedsięwzięcie Tesli, a jego samego 
doprowadzając do śmierci w nędzy. 
Podobnie rzecz się ma z pojazdami 
poruszanymi energią wodoru wyde-
stylowanego z wody. Już w roku 1860 
powstał skonstruowany przez Fran-
cuza J.J.E. Lenoira jeden z pierwszych 
silników napędzanych wodą. I  tu 
genialni wynalazcy i konstruktorzy 
trafili na opór światowej finansjery, 
która właśnie postawiła wszystko na 
ropę oraz oparty na niej przemysł. 
Żaden z  nich nie zdobył fortuny, 
a najbardziej uparci zginęli w tajem-
niczych okolicznościach.

Wokół takich rewelacji przez całe 
lata panowała zmowa milczenia. 
Jeszcze dziś ludzie poważni zbywają 
je pobłażliwym uśmieszkiem. Inni 
dodają kpiąco: to oczywiście spisek 
masonerii. Nie da się jednak ukryć, 
że lobby bezwzględnych i cynicznych 
bogaczy – poprzez różne Bilderbergi, 
komisje trójstronne czy dużo bardziej 
zakamuflowane spiskowe komanda 
rządzące światem – ponad wszelką 
wątpliwość kierujących się tylko wła-
snym interesem, tu akurat działa dla 
dobra ludzkości.

Wyobraźmy sobie krach, jaki spo-
wodowałoby zastąpienie tradycyjnych 
paliw, głównie ropy i węgla, energią 
z ziemi, wody i powietrza, w dodatku 
bezpłatnej! Strach pomyśleć!

To samo gremium jednak naj-
wyraźniej uznało, że bezpiecznie jest 
wspierać progres w dziedzinie elektro-
niki, komputeryzacji i robotyzacji… 
Tu akurat blokady nie ma. Areopag 
mrocznych postaci najwyraźniej nie 
docenia ogromu możliwości drze-
miących w  tej sferze. Wspaniałych 
i przerażających zarazem, wystarczy 
wysilić wyobraźnię. Na razie dostrze-
gają to autorzy powieści s.f.

 J. ŁAWRYNOWICZ

POD PRĄD

Postęp zablokowany!
JĘZYKOWA CORRIDA

Nie warto tracić czasu

Rys. Henryk SAWKA

Malarz, farby, plener i emocje

Cieplińskiego 
przedwidoki po powidoki

OTWARCIU wystawy najnow-
szych prac artysty, który wciąż ekspe-
rymentuje, poszukuje, po poprzed-
niej, która miała miejsce cztery 
lata temu w tym samym miejscu, 
uświetnił minirecital jego bratanicy 
Zuzanny Cieplińskiej, 19-letniej 
uczennicy II LO w Szczecinie. Mło-
da wokalistka dała próbkę swoich 
wokalnych możliwości we własnych 
interpretacjach przebojów z reper-

tuaru m.in. francuskiej pieśniarki 
Edith Piaf i angielskiej piosenkarki 
Amy Winehouse, zaskakując nie tyl-
ko wujka, ale zachwycając również 
licznie zgromadzoną publiczność.

Sam autor, jak zawsze skrom-
ny i zwykle oszczędny, bywało, że 
ascetyczny w  opowiadaniu i  tłu-
maczeniu innym, co namalował, 
jak i  dlaczego tak, a  nie inaczej, 
tym razem podzielił się z gośćmi 
dłuższą refleksją i opowiadaniem 
nie tyle na temat tego, co maluje 
i jak, ale skąd i od kogo czerpie do 
malowania inspirację.

– Juliusz Wierzbicki to ważna – 
jak sądzę – nie tylko chyba dla mnie 

postać w Szczecinie. Według mnie to 
jeden z największych malarzy, jacy 
w ogóle żyli w Szczecinie po woj-
nie. Julek zainspirował mnie, jeśli 
chodzi o pejzaż, taką cechą dosyć 
typową dla malarzy pochodzących 
z  Krakowa, szerzej z  Małopolski, 
związanych z  tradycją tamtejszej 
akademii. Jest to tradycja opierająca 
się na takich choćby nazwiskach 
jak Wyspiański – opowiada Roman.

Zafrapowało go – tak jak Wierz-
bickiego – specyficzne światło 
zmierzchu. Uznał, że ten motyw 
i taki rodzaj światła także dla niego 
i formy jego wypowiedzi są ważne. 
Według R. Cieplińskiego, pejzaże 
Wierzbickiego są niepowtarzalne, 
głębokie, bywa że przygnębiające, 
ale niezwykle do niego przemawiają.

– Pejzaż to w  języku polskim 
krajobraz, czyli widok rzeczywistości 
zewnętrznej. Widok na to, co jest 
za oknem, poza domem. Dla mnie 
pejzaż to szczególny rodzaj sztuki, 
może nawet nie sztuki. Malowanie 
pejzażu może więcej – jak dla mnie 
– ma wspólnego z alpinizmem. Kiedy 

trzeba się zmie-
rzyć z  obrazem 
rzeczywistości, 
naturą i kulturą, 
czyli z  tym, co 
wiemy o naturze. 
Częściej wraca się z pleneru z prze-
konaniem, że jednak nie osiągnęliśmy 
sukcesu, że nie wyszło. Rzadziej, 
że tak, to jest to. Ile jednak jest 
w  tym efekcie malowania w  ple-
nerze pejzażu zewnętrznego, a ile 
wewnętrznych impulsów, emocji, 
refleksji, czyli pejzażu wewnętrz-
nego? Niektórzy mówią, że już sam 
temat, sam moment, czyli światło, 
ilość i  nasycenie światła w  cyklu 
dnia w tym szczególnym momencie, 
kiedy malujemy, a  także warsztat 
malarza, mówią wiele o jego stanie 

psychicznym. Sugestia, że więcej 
w tym pejzażu świata wewnętrznego 
niż zewnętrznego, ma więc swoje 
uzasadnienie – mówi Ciepliński.

Malarz podkreśla, że ciężko jest 
oddzielić pojęcie pejzażu jako ga-
tunku, konwencji od psychologii, 
fizjologii. Od samego widzenia. 
Pejzaż zależny jest od widzenia, 
a widzenie od wiedzy o rzeczywi-
stości, od stanu fizycznego i  psy-
chofizycznego malującego.

– Widzenie pejzażu może być 
i  jest jednak podporządkowane 
pojęciom czysto estetycznym, takim 
jak kompozycja, tonacja, światło-
cień, wreszcie postawie i sposobowi 

widzenia np. impresyjnemu czy 
abstrakcyjnemu. Pejzaż bez emocji 
i refleksji jak dla mnie to jest pusty 
widok – tłumaczy Roman Ciepliń-
ski. – Są oczywiście pejzaże, które 
w sobie nosimy.

Jak rozumie Ciepliński tytułowe 
przedwidoki? To – według niego – 
przeczucia świata w rzeczywistości 
nieistniejącego. Przedwidok wyłoni 
się – jak tłumaczy – prędzej czy póź-
niej na powierzchni płótna, kiedy 
wylejemy tam kilka kolorowych farb 
i zaczniemy mieszać. Pion, skos, po-
ziom, horyzont, plama, kreska, punkt.

A co z  powidokami? – Rozu-
miem je inaczej niż Władysław 
Strzemiński. Nie są to dla mnie 
obrazy po spojrzeniu w słońce, lecz 
pojmuję to bardziej psychologicznie 
niż fizjologicznie, jako powidoki 
prawdziwych miejsc – wyjaśnia 
Roman Ciepliński.

 Piotr C. Kowalski to jeszcze je-
den z tych artystów, który miał duży 
wpływ na to, co dziś robi Roman 
Ciepliński. Kowalski prowadzi X 
Pracownię Malarstwa UA w Pozna-
niu oraz Gościnną Pracownię na 
Wydziale Malarstwa i Rzeźby w ASP 
we Wrocławiu. Jest autorem wielu 
cyklów malarskich realizowanych 
bezpośrednio w naturze pt. Żywa 
Natura – Martwa natura.

– Zawdzięczam mu jego pojęcie 
wolności w sztuce – podkreśla Ro-
man Ciepliński. – Obrazem według 
Piotra C. Kowalskiego, może być cały 
świat, dowolna rzeczywistość wyjęta 
z tego świata, ale musi być w tym 
intencja, wolność i swoboda decydo-
wania. Jak dodaje, malować można 
wszystkim, więc maluje owocami, 
za pomocą butów przypadkowo sty-
kających się z powierzchnią płótna 
rzuconego na chodnik. Maluje za 
pomocą opon, węglem w kopalni. ©℗
� Tekst�i fot.�
� Mirosław�WINCONEK

Rok angielskiego ogrodu

Strumień, róże i Elizabeth

ROK Angielskiego Ogrodu ogło-
szony z  okazji 300-lecia urodzin 
Lancelota Browna, architekta krajo-
brazu nazywanego Szekspirem świa-
towego ogrodnictwa, zapowiadano 
już wiele miesięcy temu. Jako jedną 
z największych atrakcji turystycz-
nych w Anglii. Szlaki wiodące przez 
najsłynniejsze brytyjskie parki, 
ogrody i zamki od lat są wprawdzie 
pełne turystów, ale w tym roku go-
spodarze przygotowali dodatkowo 
oszałamiający – jak wychwalają 
– swoim rozmachem cykl imprez 
i nowe trasy. Żeby miłośnicy ogrodów 
z  całego świata mieli możliwość 
poznania owoców pracy Browna, 
który radykalnie zmienił zielone 
oblicze Anglii.

„Dołącz do nas” – zapraszają 
instytucje państwowe wszystkich 
chętnych do udziału w tej narodowej 
akcji na rzecz ogrodu, a tak napraw-
dę – szeroko rozumianej kultury 
brytyjskiej. Każdy z  organizują-
cych cokolwiek – od wielkich firm 
turystycznych, sal koncertowych, 
wystawowych po lokalne samorządy 
i małe prywatne ogrody – ma pra-
wo do bezpłatnego używania logo 
z napisem: „2016. Rok Angielskiego 
Ogrodu”. Dołączyło wielu, wystar-
czy zajrzeć na strony internetowe. 
Niezapomniane wrażenia obiecują 
organizatorzy wycieczek do wielkich 
rezydencji z parkami. „Lato już wisi 
w powietrzu” – donoszą gospodarze 
zamku Howard i  kuszą odurza-
jącym zapachem róż, ozdobnymi 
warzywami i dzikimi hortensjami. 
Inni proponują wypad nad słynne 
jeziora i  do miejsc związanych 
ze znanymi ludźmi, którzy wśród 
natury znajdowali inspirację do 
tworzenia, jak Jane Austen czy 
Agata Christie, także tam gdzie 
kręcono filmy na ich podstawie. 
„Angielskie ogrody i  domy stały 
się tłem dla literatury światowej, 
w tych pięknych miejscach opisa-
nych na jej kartach można zanurzyć 
się w innym świecie i połączyć na 
chwilę fikcję z rzeczywistością” – 
zachwalają przewodniki. Można 
też wybrać wycieczkę na przykład 

z  koncertami, wystawami w  mu-
zeach, z ogrodowym party, wizytą 
w prywatnym ogrodzie w Londynie, 

a w czerwcu otworzy się ich tam 
prawie 200. Będą również liczne 
festiwale kwiatów.

U nas też wkrótce  
festiwal róż…
„To początek angielskiej szko-

ły projektowania krajobrazu” – 
brytyjski projektant wskazuje na 
strumień porośnięty z  obu stron 

drzewami. Taki sam prawie jak 
ten na filmie o  historii ogrodów 
można zobaczyć w Rzędzinach pod 
Szczecinem, gdzie przy końcu XIX 
wieku angielska pisarka Elizabeth 
von Arnim stworzyła swój ogród. 
I on też trafił na karty światowej 
literatury. „Jego obrośnięte nie-
zapominajkami brzegi są bardzo 
strome”, wspomina w „Samotnym 
lecie” rzędziński strumień, nad 
którym lubiła przesiadywać także 
nocą.

Pisarka zakładała na obrzeżach 
parku krzewiaste zagony i rabaty, 
tworzyła urokliwe kwiatowe zakąt-
ki. Znawcy twierdzą, że angielskie 
rabaty są prawdziwymi dziełami 
sztuki, w ich kompozycjach ważne 
są: nie tylko zestawienie gatunków, 
barwa czy czas kwitnienia, ale tak-
że bardziej naturalistyczny układ 
amfiteatralny. A  różane pnącza 
rozpięte na pergolach, przęsłach 
altan i kolumnach ganków stały się 
obok bluszczu wręcz ikoną ogrodu 
angielskiego. Zakochani w swoich 
ogrodach Brytyjczycy tak wypromo-
wali słynne ramblery, róże rabatowe 
i  in. najbardziej zasłużonego ho-
dowcy Davida Austine’a, że dzisiaj 
należą one do bardziej znanych 
angielskich towarów eksportowych.

Dużo lat wcześniej przed Austi-
nem jego rodaczka sadziła na po-
morskiej prowincji swoje ramblery 
i tworzyła harmonijne kompozycje 
rabatowe, sadząc między bylinami 
i  jednorocznymi roślinami wiele 
różnorodnych gatunków róż. Co tu 
dużo mówić – bez róż, jak i dobrze 
utrzymanego trawnika, nie ma an-
gielskiego ogrodu.

Mamy i  my swoje angielskie 
ogrody i swój festiwal róż organi-
zowany na obrzeżach Szczecina 
przez gminę Dobra, która od kilku 
lat ożywia pamięć o tej wydawanej 
i dzisiaj w świecie pisarce. Ta praw-
dziwie różana gmina promuje się, 
inicjuje i  organizuje różnorodne 
przedsięwzięcia kulturalno-gospo-
darcze z hrabiną z Rzędzin w tle, 
która tutaj stała się ogrodniczką, 
popularyzatorką zdrowego trybu 
życia, sławną pisarką. W tym roku 
patronować będzie czwartemu już 
Festiwalowi Róż, na który Dobra 
zaprasza wszystkich w niedzielę 19 
czerwca do klimatycznego folwarku 
w Skarbimierzycach za Mierzynem.
� E.�BRUSKA

PRZEDWIDOKI-widoki-powidoki – wystawę obrazów pod 
takim tytułem autorstwa Romana Cieplińskiego, naszego 
redakcyjnego kolegi, malarza, prozaika, autora licznych 
publikacji poświęconych ciekawym ludziom z naszego regionu, 
prezentuje od minionego piątku szczecińska galeria Związku 
Polskich Artystów Plastyków przy ul. Koński Kierat 14. Pełne 
emocji, kontekstów i podtekstów pejzaże Romka można tam 
oglądać mniej więcej do połowy kwietnia.

POCZĄTEK angielskiemu ogrodowi, z którego do dzisiaj 
inspiracje czerpie cały świat, dał zwyczajny strumień. Na 
Wyspach trwa wielki festiwal pod hasłem „Rok Angielskiego 
Ogrodu”. W naszym województwie mamy sporo ogrodów 
założonych w tym stylu, jeden z nich – w Rzędzinach pod 
Szczecinem – stworzyła angielska pisarka Elizabeth von Arnim.

Taki bajkowy efekt tworzą na drzewach pierwsze promienie wschodzącego 
słońca przy wyschniętym ub. lata strumieniu w Rzędzinach.  Fot. E. BRUSKA

Palmy w angielskim ogrodzie? Jak najbardziej! Ogrody zamku Dunster w hrab-
stwie Somerset. 




