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Co nas dziś czeka? - w wielkim skrócie 
KARTKA Z KALENDARZA:
Mamy  dzisiaj  piątek,  25  listopada  2016  r.,  330
dzień w roku.
Imieniny  obchodzą:  Beatrycze,  Elżbieta,  Erazm,
Godzimir,  Józef,  Katarzyna,  Maria,  Merkury,
Mojżesz, Tęgomir oraz (wg innych źródeł) Alan,
Alana,  Aurelia  i  Piotr.  Ci,  którzy  mają  dziś
urodziny, są zodiakalnymi Strzelcami. 
Słońce wzeszło o 7.13, zajdzie o 15.32. Księżyca
ubywa (w najbliższy poniedziałek już nie będzie
go widać). 
Mamy dziś sporo rocznic i odchodów, np. świętują
kolejarze  i  krwiodawcy,  obchodzone  są  też:
Międzynarodowy Dzień Eliminacji Przemocy wobec Kobiet, Światowy Dzień
bez Futra i ... Światowy Dzień Pluszowego Misia. 
CO SIĘ DZIŚ WYDARZY???
Skoro  macie  przed  sobą  gazetkę,  to  znaczy,  że  już  dotarliście  do
Połczyna  i  trafiliście  do  Biura  Organizacyjnego.  Może  nawet
zdążyliście się zakwaterować i coś zjeść.
XXXI Ogólnopolski Turniej Sztuki Recytatorskiej i Poezji Śpiewanej
im. Skamandrytów rozpocznie się o 15.00. Po uroczystym powitaniu
wystąpi pierwsza grupa recytatorów. A wieczorem... 
O  19.30  posłuchamy  piosenek,  do  których  teksty  napisał  Jeremi
Przybora.  UWAGA:  uczestnicy  Turnieju  wchodzą  na  spektakl
muzyczny pt. "W Kawiarence Sułtan" za free!
O 21.30 rozpocznie się Scena otwarta,  czyli  "sami wiecie co, sami
wiecie gdzie". To, czy impreza się uda  zależy tylko od Was!!!  

Turniej trzydziesty pierwszy. Pierwszy bez Janeczki...
2 lipca 2016 r. na połczyńskim cmentarzu komunalnym pożegnaliśmy 
Janinę  Prażanowską.  wieloletnią  animatorkę  połczyńskiego  ARA,
współpomysłodawczynię  naszego Turnieju,  mentorkę i  przyjaciółkę
wielu recytatorów...  Turniej bez Niej już nie będzie taki sam.



JURY '2016

Joanna Szczepkowska - aktorka, pisarka, felietonistka

Agnieszka Babicz-Stasierowska -  piosenkarka oraz aktorka 
teatralna, filmowa, estradowa i telewizyjna

Agnieszka Dulęba-Kasza -  aktorka teatralna, filmowa i telewizyjna.

Małgorzata Kałędkiewicz-Pawłowska - aktorka teatralna. 

Przenieśmy się do Kawiarenki "Sułtan"...
Spektakl  "W Kawiarence Sułtan"  powstał  z  okazji  setnej  rocznicy urodzin
Jeremiego  Przybory.  Wyreżyserowała  go  Małgorzata  Kałędkiewicz–
Pawłowska, scenariusz napisał Adam Wasiela. Na scenie zobaczymy aktorów
Teatru  im.  Wojciecha  Bogusławskiego  w  Kaliszu.  Wystąpią:  Agnieszka
Dulęba–Kasza, Małgorzata Kałędkiewicz–Pawłowska, Zbigniew Antoniewicz
i  Lech  Wierzbowski.  Artystom  towarzyszyć  będzie  zespół  muzyczny  pod
dyrekcją Marka Raczyckiego.
Posłuchamy tekstów napisanych przez Pana Jeremiego i piosenek, które chyba
wszyscy  doskonale  znamy:  „Addio  pomidory”,  „Bo  we  mnie  jest  sex”,
„Przeklnę cię”...

WARTO WIEDZIEĆ, ŻE...

...Kawiarnia "Sułtan" nie jest wytworem wyobraźni poety.  "Cafe Sułtan" przy
ul. Obrońców 12a na warszawskiej Saskiej Kępie była w latach 60. i 70. XX
wieku bardzo popularnym lokalem. Jeremi Przybora i Jerzy Wasowski uznali,
że  kawiarnię  warto  uwiecznić.  Tak  powstała  piosenka  pt.  "W kawiarence
Sułtan",  którą  w Kabarecie  Starszych  Panów  zaśpiewała  Kalina  Jędrusik.
Premiera  utworu  miała  miejsce  w  1967  r.  ("Divertimento  op.5
Stomatologiczne")...

Jakie były dalsze losy "Sułtana"? Gdy lokal miał lata świetności za sobą -
zamknięto go, a w latach 90., po kilkunastoletniej przerwie w działalności, w
jego miejsce powstała restauracja-klub "Maska"... 



"Rok zeszły – czas przeszły"
Ubiegłoroczny  Turniej  był  trzydziestym  z  kolei,  a  więc
obchodziliśmy JUBILEUSZ imprezy. 

ZMAGANIA:
Na  scenie  wystąpiły  24  "jednostki
wykonawcze  (w  tym  jedna  
w dwóch kategoriach).  Prezentacji  
z  uwagą  wysłuchało  JURY  
w  składzie:  Olga  Bończyk,
Agnieszka  Babicz-Stasierowska  
i Krzysztof Stasierowski. 

COŚ DLA DUCHA, COŚ DLA CIAŁA:
Uczestnicy  z  wielką  przyjemnością  obejrzeli  recitale  Jurorek,  Agnieszki
Babicz-Stasierowskiej  i  Olgi  Bończyk.  Mogli  też  wziąć  udział  w  bardzo
przydatnych,  ciekawych  warsztatach
oraz  w  spotkaniach  pod  hasłem
„Scena  Otwarta”  w Kawiarence  pod
Pikadorem.   
W Kawiarence panował wystrój retro,
można  tam  było  spotkać  damy  
w strojach z przełomu XIX i XX w.,
skosztować  rozmaitych  „dań  
i  napojów”,  obejrzeć  wystawę  fotografii  z  poprzednich  edycji  Turnieju,
poczytać  naszą  gazetkę,  wziąć  udział  w  konkursach  (np.  rozwiązać
krzyżówkę-giganta) – i zaśpiewać.



KONCERT LAUREATÓW I WYNIKI TURNIEJU:

Podczas  Koncertu  Laureatów,  wspaniale  poprowadzonego  przez   Kingę
Dolatowską oraz  Macieja  Lorenca,  wspominaliśmy  dzieje  Turnieju.
Konferansjerzy przypomnieli widzom sylwetki dawnych laureatów i Jurorów
oraz  anegdoty  i  ciekawostki  skamandryckie.  Podczas  koncertu  poza
laureatami  wystąpił  zespół  „Palupe” reaktywowany  specjalnie  z  okazji
jubileuszu.

GRAND  PRIX  TURNIEJU  otrzymał Bartosz  Kowalczyk z  Drawska
Pomorskiego,  Nagrodę Burmistrza Połczyna-Zdroju za interpretację utworu
Juliana  Tuwima  –  Kacper  Przybyła z  Wierzchowa,  Nagrodę  Dyrektora
Centrum Kultury w Połczynie-Zdroju za najlepszy debiut –  Anna Patalan 
z  Czaplinka,  Nagrodę  Specjalną  za  nowatorskie  poszukiwania  
i indywidualizm – Dawid Kasprzyk z Koszalina. 

W kategorii  RECYTACJA kolejne  nagrody  otrzymali:  Dawid  Kasprzyk 
z Koszalina,  Sylwia Witkowska ze Szczecina i  Barbara Radzikowska ze
Świdwina.  Wyróżnienia przyznano:  Agnieszce  Gryczan ze  Świdwina,
Klaudynie Lewandowskiej ze Świdwinka, Joannie Kubicy z Dębna, Oldze
Głuchowskiej ze Szczecina i Dominice Zachoszcz ze Świdwina.

W kategorii  POEZJA ŚPIEWANA nagrody otrzymali:  Kacper Przybyła z
Wierzchowa  (I),  Joanna  Pilarska z  Poznania  (II),  zespół  w  składzie
Katarzyna Pęksa, Daniel Kozłowski, Wojciech Igiel z Połczyna-Zdroju (III)
oraz  Radosław  Ciecholewski ze  Starogardu  Gdańskiego  (III)
Wyróżnienie przyznano Paulinie Statuckiej z Poznania.

Fot. - Piotr Gawroński



Skamander? A o co właściwie chodzi??? - część 1

Właśnie, o co chodzi?  

Słowo "Skamander" kojarzy się nam, z oczywistych względów, z działającą w
okresie międzywojennym grupą literacką. W końcu na połczyńskim Turnieju
posłuchamy poezji Skamandrytów, ewentualnie będziemy ją prezentować na
scenie. "Skamander" to również tytuł czasopisma literackiego wydawanego
w latach 1920–1928 i 1935–1939 w Warszawie. Jak sama nazwa wskazuje –
do "Skamandra" pisywali Skamandryci (ale nie tylko)...

Ci,  których  interesuje  historia  poezji  polskiej  i  mitologia  wiedzą,  skąd
wywodzi  się  nazwa  grupy  –  od  opływającej  Troję  mitologicznej  rzeki
Skamandros  wypływającej  z  góry  Idy  w  Troadzie.  Pamiętacie,  co  napisał
Wyspiański? Skamander połyska, wiślaną świetląc się  falą. Czysta poezja.
Dzisiejszy Skamander nazywa się Menderes.  Przepływa przez Turcję  i  ma
długość 97 km. Czysta proza.

Mitologia grecka – c.d.: 
Skamander (gr.  Skamandros,  łac.  Scamander)  to  syn  tytana  Okeanosa
("Teogonia" Hezjoda), a może jednak Zeusa ("Iliada")... W każdym razie jest
to "bóg największej rzeki w Troadzie" (czyli rzeki Skamander), mąż nimfy
gór, Idai. Jego synem był pierwszy król Troi, Teukros, od którego wywodzili
się  Trojanie.  W  wojnie  trojańskiej  Skamander  stanął  po  stronie  swoich
potomków...  Miał  ponoć wnuka o  tym samym imieniu,  Skamandra  -  syna
Dejmachosa (a przynajmniej tak twierdzi wujaszek Google). 
Był jeszcze nieszczęsny Astyanaks zwany był przez swojego ojca, Hektora,
Skamandriosem.  Według  przepowiedni  miał  odbudować  Troję  zniszczoną
przez wojnę, ale wcześniej... zginął zrzucony z murów.

Już w jutrzejszym numerze kolejne,  niekiedy zaskakujące znaczenia  słowa
"Skamander". Zapraszamy do lektury!

C.d.n.



Skamandrycki kącik poetycki
Rok i bieda – Julian Tuwim 

Cztery biedy na tym świecie:
Pierwsza bieda - wiosną,
Ale słonko silniej świeci
I kwiateczki rosną.

Drugą biedę lato niesie,
A z nią troski, smutki,
Ale za to w ciemnym lesie
Smaczne są jagódki.

Trzecia bieda idzie za tą,
Trapi nas jesienią,
Ale za to w babie lato
Jabłka się czerwienią.

Czwarta bieda: wiatr, zimnisko,
Mróz odetchnąć nie da,
Ale za to wiosna blisko
I - wiosenna bieda.

Na łące – Kazimierz Wierzyński

Leżę na łące,
Nikogo nie ma: ja i słońce.

Ciszą nabrzmiałą i wezbraną
Napływa myśl:
- To pachnie siano.

Wiatr ciągnie po trawach z
szelestem,
A u góry
Siostry moje, białe chmury,
Wędrują na wschód.

Czy nie za wiele mi, że jestem?

TEMAT    PRZEWODNI:

N A T U R A

Gwiazdy - Antoni Słonimski

Cisza płonie w przestworzu, 
Morze coraz ciemniejsze, 
Gwiazdki, nawet najmniejsze, 
Odbijają się w morzu. 
Ośmielone milczeniem, 
Rozpalone tą ciszą, 
Drżą leciutko i wiszą 
Ponad wody złocieniem. 

Ale są tak malutkie, 
Wyglądają tak blado, 
że ze wstydu i smutku 
Na dno morza się kładą.



Czas relaksu, relaksu, relaksu to czas...

Dzisiejsza
"krzyżówka" nie
jest tak do końca

poetycka, ale może
tak odrobinę...

Odgadnięcie hasła
da Wam sporo

satysfakcji.

1 Do niejednej słowa napisał Jeremi Przybora

2 Pisze wiersze

3 Skrzydlaty koń. Symbol natchnienia poetyckiego i plastycznego

4 Można go sobie postawić w przerwie pomiędzy prezentacjami. Z kart. Nie zamek! 

5 Były krymskie, "... do Laury" i inne (l.poj.)

6 Dłuższy utwór wierszowany, przeważnie obejmuje ciąg wydarzeń tworzących fabułę 

7 "Kto pierwszy, ten lepszy"; "Jaka mać, taka nać" i inne

8 Czeka na niego w gniazdku na akacji żona (u Tuwima)

9  Pora roku, o której pisał m.in. Julian Tuwim

10 Widok uwieczniany na płótnie przez malarza lub na kartach powieści przez pisarza 

11 Inaczej poeta

12 Długopisem lub na klawiaturze, wierszy lub wypracowań

13 Wystąpicie na niej dziś lub jutro (i oby pojutrze...)

14 Pegaz jej raczej nie ma (na kopycie) Zamiast STOPKI:

15 "... Sułtan" Kłania sie Wam emka!!!
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