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Ilustracja – Anna Skublicka
„W tej stronie, wysoko nad sterczącym szczytem górskim biała gwiazda wyjrzała właśnie spośród rozdartych
chmur. Gdy ją tak ujrzał zagubiony w przeklętym wrogim kraju, wzruszyło go jej piękno, a nadzieja wstąpiła
znów w jego serce. Jak chłodny, jasny promień olśniła go bowiem nagle myśl, że bądź co bądź Cień jest czymś
małym i przemijającym; istnieje światło i piękno, którego nigdy nie dosięgnie”.

MAGAZYN ILUSTROWANY SERWISU INTERNETOWEGO

"ELENDILION"

Elendili

to nazwa społeczności miłośników J.R.R. Tolkiena, która skupia się na Forum Elendilich
(elendili.pl) oraz wokół Serwisu Informacyjnego „Elendilion”. Elendili działają od 2003
roku.

Simbelmynë

czyli ‘Niezapominka‘ (II 136) to pierwotnie magazyn Sekcji Tolkienowskiej „Parmadili”.
Obecnie jest to magazyn internetowy „Elendilionu”. Prezentuje on postać i dzieło J.R.R.
Tolkiena oraz dokonania ruchu tolkienowskiego w Polsce i w „Szerokim Świecie”. Pismo
podejmuje problematykę tolkienowskiej epopei i propaguje wartości drogie jej autorowi.
W zasięgu zainteresowań są jednak również inni pisarze fantasy, szczególnie z kręgu
oksfordzkich Inklingów.
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Głos z Moczarów
Prace konkursowe

3
4

Drodzy Czytelnicy Simbelmynë, zbieramy materiały na kwietniowy
webinar Simbelcon oraz do nowego numeru naszego magazynu.
Teksty, eseje, wiersze, prace graficzne i inne propozycje można wysyłać na adres
elendilion@elendilion.pl

Czy wiesz, że Govannas Faramir, Drużyna Faramira na Ciebie czeka?
Więcej szczegółów na Forum Elendilich elendili.pl

Simbelmynë

DZIEŃ CZYTANIA TOLKIENA 2021
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GŁOS Z MOCZARÓW
Drodzy Czytelnicy!
Witajcie nam serdecznie! Dziś mała niespodzianka – specjalne wydanie Simbelmynë z okazji Dnia
Czytania Tolkiena w dniach 20-25 marcq 2021. To wydanie związane z naszym konkursem. Przyszło
tyle prac, są one często tak ładne i ciekawe, że szkoda by było nie zachować tych propozycji
konkursowych dla potomności. Wydajemy zatem w formie PDF kolejny numer naszego magazynu.
Zasady konkursu:
1. Konkurs Elendilionu z okazji Dnia Czytania Tolkiena pod hasłem „Nadzieja i odwaga” odbywa się w dniach 2025 marca 2021
2. Uczestnikami Konkursu mogą być wszyscy miłośnicy J. R. R. Tolkiena.
3. W Konkursie przewidziano nagrody za zajęcie I (pierwszego), II (drugiego) i III (trzeciego) miejsca dla osób, które
dostały najwyższe oceny na naradzie jury (jury to redaktorzy Elendilionu). Nagrody to (jak na podanym zdjęciu):
I. Trzy tomy "Władcy Pierścieni" wydawnictwa Muza („czarna seria”), w tłumaczeniu Marii Skibniewskiej, z
dwoma Dodatkami D i E w tłumaczeniu Ryszarda "Galadhorna" Derdzińskiego;
II. "Teologia Tolkiena" ks. Stanisława Adamiaka (prosto od zaprzyjaźnionego wydawnictwa Stacja7)
III. Szyszka i kawałek kory z Sosny Tolkiena z Ogrodu Botanicznego w Oksfordzie (zebrane po ścięciu tego drzewa
podczas jednej z naszych Wypraw Tolkienowskich)
4. Konkurs trwa od dnia 20 marca 2021 r. od godz. 00:00 do dnia 25 marca 2021 r. do godz. 17.00. Konkurs w
internecie oznaczony będzie hashtagiem #KonkursElendilionu
5. Najważniejsze - NA CZYM POLEGA KONKURS:
Zadaniem Uczestnika Konkursu jest:
a) wybranie jednego fragmentu książek lub listów lub innych pism J. R. R. Tolkiena, który opowiada o temacie
tegorocznego Dnia Czytania Tolkiena, czyli jednocześnie o NADZIEI i o ODWADZE.
b) zilustrowanie tego fragmentu własnoręcznie zrobioną fotografią, grafiką, kolażem, pracą wizualną, którą po
przeniesieniu do formatu cyfrowego (typu jpg, png i in.) można wysłać do Organizatora pocztą elektroniczną na
adres: elendilion (at) elendilion (dot) com (elendilion@elendilion.pl).
Cytat z Tolkiena + pracę graficzną należy wysłać do 25 marca, do godz. 17.00.
c) po zakończeniu Konkursu, spośród Prac Konkursowych przesłanych w trakcie jego trwania, Organizator
wybierze projekty, które zajmują I, II i III miejsce. Osoba, która zdobędzie I miejsce, wybiera swoją nagrodę spośród
trzech podanych opcji. Następnie osoba, która zdobędzie II miejsce, wybiera swoją nagrodę z pozostałych dwóch
opcji. Osoba, która zdobędzie III miejsce, otrzymuje nagrodę, która pozostała po wyborach osób z I i II miejsca.
d) w czasie trwania Konkursu każdy Uczestnik może przesłać tylko 1 (jeden) projekt.
e) informacje o Zwycięzcy w Konkursie, zostaną opublikowane 25 marca 2021 r. po godz. 20.00. na Facebooku
Elendilionu.
f) Informacje o konkursie będą dostępne na Facebooku pod adresem
https://www.facebook.com/ElendilionInformacje
UWAGA: Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach
losowych (Dz. U. Nr 201, poz. 1540 ze zm.).

Z hobbickim pozdrowieniem
Tom Good i Galadhorn
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I MIEJSCE:
Praca nr 3 – Anna Skublicka

Cytat:
J. R. R. Tolkien Władca Pierścieni. Powrót Króla

„W tej stronie, wysoko nad sterczącym szczytem górskim biała gwiazda wyjrzała właśnie
spośród rozdartych chmur. Gdy ją tak ujrzał zagubiony w przeklętym wrogim kraju,
wzruszyło go jej piękno, a nadzieja wstąpiła znów w jego serce. Jak chłodny, jasny promień
olśniła go bowiem nagle myśl, że bądź co bądź Cień jest czymś małym i przemijającym;
istnieje światło i piękno, którego nigdy nie dosięgnie”.

Simbelmynë

DZIEŃ CZYTANIA TOLKIENA 2021
II MIEJSCE

Praca nr 14 – Katarzyna Paplińska

Cytat:
J. R. R. Tolkien Władca Pierścieni, słowa Aragorna:

„(…) wtedy trzeba się pokusić o dzielność bez nadziei na sławę.”
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DZIEŃ CZYTANIA TOLKIENA 2021
III MIEJSCE

Praca nr 10 – Marek Dąbrowski

Simbelmynë

Simbelmynë

Cytat:
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DZIEŃ CZYTANIA TOLKIENA 2021

Simbelmynë

Praca nr 1 – Ola Sierzputowska

Cytat:
List nr 64:

„Wciąż jednak istnieje nadzieja, że dzięki Bożemu miłosierdziu może nam być lepiej, nawet
w wymiarze doczesnym. I chociaż potrzebujemy całej naszej ludzkiej odwagi i animuszu
(ogrom sumy ludzkiej odwagi i wytrzymałości jest zdumiewający, prawda?) oraz całej naszej
religijnej wierności, by stawić czoło złu, które może na nas spaść (tak jak spada na innych,
jeśli Bóg tego chce), to wciąż możemy się modlić i mieć nadzieję”.
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Praca nr 2 – Katarzyna Krajewska

Cytat:
J. R. R. Tolkien Hobbit

„Trząsł się ze strachu, ale jego drobna twarzyczka miała wyraz stanowczy i zawzięty. Nie był
to już ten sam hobbit, który ongi wybiegł ze swej norki bez chustki do nosa. Od dawna już
nauczył się obywać bez chustki! Wysunął mieczyk, zacisnął pasa i szedł naprzód”.
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Praca nr 4 – Agata Kwiatek

Cytat:
J. R. R. Tolkien Władca Pierścieni. Drużyna Pierścienia

„Ziarenko odwagi żyje utajone (nieraz, co prawda, dość głęboko) w sercu najbardziej nawet
spasionego i nieśmiałego hobbita i czeka na moment jakiegoś ostatecznego i rozpaczliwego
niebezpieczeństwa, żeby zakiełkować”.
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DZIEŃ CZYTANIA TOLKIENA 2021

Praca nr 5 – Bogumiła Grabowska

Cytat:
J. R. R. Tolkien Władca Pierścieni. Drużyna Pierścienia

„Lecz tak właśnie najczęściej bywa z czynami, które obracają koła
świata: dokonują ich małe ręce, na małych spada ten obowiązek, gdy oczy
wielkich zwrócone są w inną stronę”.
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DZIEŃ CZYTANIA TOLKIENA 2021

Simbelmynë

Praca nr 6 – Mateusz Kurczoba

Cytat:
J. R. R. Tolkien Władca Pierścieni

„Długą chwilę stali tak, jak ludzie zatrzymują się na krawędzi snu, w którym czają się
okropne koszmary, wiedząc jednak, że tylko przez ich mroki prowadzi droga do następnego
jasnego ranka”.

Simbelmynë

DZIEŃ CZYTANIA TOLKIENA 2021

Praca nr 8 – Monika Kosińska

Cytat:
J. R. R. Tolkien Władca Pierścieni

„Ja, ja wezmę pierścień chociaż nie znam drogi”.
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Praca nr 9 – Adrian Krzyżanowski

Cytat:
J. R. R. Tolkien Władca Pierścieni. Bractwo Pierścienia, tłum. Jerzy Łoziński

„Nikt nie odpowiedział. Odezwał się dzwon na godzinę dwunastą. Frodo popatrzył po
twarzach, żadna jednak nie była zwrócona ku niemu. Opadła go zgroza, jak gdyby oczekiwał
straszliwego wyroku, którego z dawać się spodziewał, zarazem jednak miał nadzieję, że nigdy
sentencja nie zostanie wygłoszona. Serce wypełniło mu nagle przemożne pragnienie, aby w
spokoju pozostać u boku Bilba w Rivendell. W końcu przemówił z wielkim wysiłkiem, a
słowom swoim przysłuchiwał się z prawdziwym niedowierzaniem, jak gdyby ktoś obcy
posłużył się jego głosem
– Ja poniosę Pierścień, chociaż nie znam drogi (...)”.
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Praca nr 11 – Aleksandra Jaklik

Cytat:
J. R. R. Tolkien Władca Pierścieni, „Zmagania Eowiny”
„Złamane ramię opatrzono jak należy i powinno zrosnąć się z czasem, jeśli chora okaże się dość silna,
by przeżyć. W lewej ręce, która trzymała tarczę, kość jest strzaskana, ale głównym źródłem choroby
jest prawa, która władała mieczem; chociaż w niej kość nie została naruszona, zdaje się martwa.
Eowina walczyła z przeciwnikiem potężnym nad miarę jej sił cielesnych i duchowych. Kto na takiego
wroga chce podnieść miecz, musi być twardszy niźli stal; inaczej zabije go sam wstrząs starcia. Zły los
postawił tego nieprzyjaciela na jej drodze. A przecież to młoda dziewczyna i piękna, najpiękniejsza
wśród córek królewskich. Nie wiem zresztą, jak ją osądzić. Kiedy pierwszy raz zobaczyłem tę
księżniczkę i zrozumiałem jej smutek, zdawało mi się, że patrzę na biały kwiat smukły i dumny,
uroczy jak lilia, a zarazem wyczuwałem w nim hart, jakby go elfowie wyrzeźbili ze stali. A może to
mróz ściął lodem jego soki i dlatego kwiat wyprostowany jeszcze, słodki i gorzki jednocześnie, piękny
z pozoru, był już we wnętrzu swym zraniony, skazany na wczesne zwiędnięcie i śmierć?”
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Praca nr 12 – Pola Dyda
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Praca nr 13 – Karolina Czarnecka-Stec

Cytat:
J. R. R. Tolkien Listy:
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