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Spotykamy  się  już  po  raz 
dwunasty.  Dotychczas  tematami 
poszczególnych  numerów  były 
konkretne dziedziny  sztuki,  zjawiska 
określone  w  danym  miejscu 
i czasie, a zatem udokumentowane. 
Przyszedł  teraz  moment,  aby 
przedstawić świadectwo tego, czym 
jest  dokument  i  jakie  formy  może 
przybierać.

Temat  jednak  nie  jest 
przypadkowy. Zbliżając  się  bowiem 
do  naszego  małego  jubileuszu, 
warto  podkreślić,  iż  w  przyszłym 
miesiącu Europejski Festiwal Filmów 
Dokumentalnych  „dokumentART” 
będzie  obchodzić  swoje  20-lecie. 
O  tym  festiwalu  i  jego  jubileuszu 
dowiecie  się  z  tekstu  Grażyny 
Teodorowicz  oraz  z  rozmowy 
Macieja  Cybulskiego  z  Bartoszem 
Wójcikiem,  polskim  dyrektorem 
Festiwalu dokumentART.
O  dokumencie  w  świecie  muzyki 
pisze Zillah, przedstawiając sylwetkę 
Penelope  Spheeris.  W  magazynie 
znajdziecie  także  informacje 
o wydawnictwie „Czarna seria (1955-
1958), Polska Szkoła Dokumentu”.

Pisemną  dokumentacją  pewnej 
podróży  jest reportaż przygotowany 
przez  Paulę  Barylak  i  Joannę 
Marię  Andrzejewską  pod  okiem  dr 
Mariki  Privelli.  Warto  zapoznać  się 
z  obserwacjami  i  przemyśleniami 
jakie  autorki  przywiozły  ze  sobą 
z odległej Kanady.

Przemek  Głowa  tym  razem 
przedstawia  historię  artysty  Ernsta 
Barlacha i jego rzeźby Matki Ziemi, 
która  już  wkrótce  powróci  na 
szczeciński Cmentarz Centralny.

Ponadto,  recenzja  najnowszej, 
nieznanej  jeszcze  szerszej 
publiczności, płyty Łony i Webbera „4 
i pół”, druga odsłona „Teorii Ruiny” 

Marcina  Czerkasowa,  rozmowa 
z  organizatorami  festiwalu  Japan 
Fest,  wizyta  w  Galerii  VHS  oraz 
propozycje filmowe i wydawnicze.

Niezmiennie  zapraszamy  na 
naszą  stronę  www.sic.szczecin.
pl,  która  oprócz  bieżącego 
numeru  prezentuje  rozszerzone 
wersje  tekstów,  świeże  artykuły, 
aktualizowane  kalendarium  oraz 
przestrzeń do dyskusji. 3.



W  pierwszym  numerze  maga-
zynu  SIC!  (listopad  2010)  pisali-
śmy  o  dwóch  miejscach.  Jedno  to 
Cmentarz  Centralny  w  Szczecinie, 
drugie  -  dawna  Szkoła  Rzemiosł 
Artystycznych,  Kunstgewerbeschule 
(dzisiaj  budynek  WZDZ  przy  pl. 
Kilińskiego).  Łącznikiem  między 

tymi  dwoma  miejscami  były  rzeźby 
nagrobne  zaprojektowane  oraz 
wykonane  przez  artystów  i  rzemieśl-
ników,  takich  jak  Kurt  Schwerdtfeger 
–  nauczyciel  rzeźby  w  tej  szkole,  czy 
Gregor Rosenbauer – dyrektor.
Dziś  cmentarz  stał  się  pomnikiem 
pamięci Polaków i Niemców, a dzieła 
sztuki znajdujące się na nim, stały się 
łącznikiem,  dzięki  któremu  możemy 
poznać  kulturę  własną  i  naszych 
sąsiadów.

Najbardziej  znanym  rzeźbia-
rzem,  którego  dzieło  znalazło  się 
na  Cmentarzu  Centralnym  był  Ernst 
Barlach (1870-1938) – grafik, poeta 
niemiecki,  ekspresjonista  i  „mistyk 

prostoty”.
Artysta  życie  swoje  związał  z  pół-

nocą  Europy.  Zafascynowany  rzeźbą 
średniowieczną,  szczególnie  północ-
nych  Niemiec,  odbył  w  1906  roku 
podróż do Rosji  i  tam odkrył w życiu 
codziennym  mieszkańców  prostotę, 
niezwykłą siłę wyrazu, która ukształto-

wała jego styl rzeźbiarski.
„Już kiedy przez Warszawę jechali-

śmy do innego dworca mijając Wisłę, 
wstrząsnęło mną uczucie szczęśliwości 
człowieka  błogo  przebudzonego  (...) 
Pomyślałem:  spójrz,  tak  na  zewnątrz 
jak wewnątrz, wszystko jest jednakowo 
rzeczywiste”  -  Ernst  Barlach,  „Życie 
opowiedziane przez siebie”.

Surowy klimat północy Europy, tak 
zwane  ciążenie  ku  ziemi,  przeciwsta-
wiał dynamice jasnego południa. 
Rzeźbił  w  drewnie  wzorując  się  na 
stylu  mistrzów  snycerki  średniowiecz-
nej,  nadając  jej  nowy wyraz  poprzez 
uproszczenie i koncentrację na napię-
ciach  modelowanej  postaci,  nie  zaś 

na naturalistycznym szczególe.
Intrygował  go  los  człowieka.  Jego 
postacie  to  często  wykluczeni:  kat, 
żebrak,  również  postacie  z  mitolo-
gii  północy:  czarownice,  golem,  czy 
postacie z literatury jak Faust. Również 
postacie biblijne i słowiańscy chłopi.

Po  pierwszej  wojnie  światowej 
wykonywał  na  zamówienie  pomniki 
ku  czci  poległych  żołnierzy.  W  paź-
dzierniku  1920  roku  przyjechał  do 
Szczecina,  by  na  zlecenie  rodziny 
Biesel  wykonać  pomnik  nagrobny 
pt.  „Matka  Ziemia”.  Pomnik  stanął 
na  Cmentarzu  Centralnym  w  1921 
roku.  Zgodnie  z  wprowadzonym 
przez  dyrektora  cmentarza  Georga 

rzeźba wkomponowana w krajobraz ogrodu śmierci, 
symbolizuje emocje i jest znakiem tego miejsca
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Biesel  wykonać  pomnik  nagrobny 
pt.  „Matka  Ziemia”.  Pomnik  stanął 
na  Cmentarzu  Centralnym  w  1921 
roku.  Zgodnie  z  wprowadzonym 
przez  dyrektora  cmentarza  Georga 4.
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Henninga  regulaminem,  który  okre-
ślał  materiał,  jego  wielkość  i  umiej-
scowienie  w  konkretnej  kwaterze, 
Barlach  wykonał  z  wapienia  musz-
lowego  pomnik  przedstawiający 

siedzącą  postać  kobiety  o  prostych, 
surowych rysach z dłońmi przykrytymi 
fałdą  kamiennego  materiału,  opa-
dającego ku ziemi. Rzeźba wkompo-
nowana w krajobraz ogrodu śmierci, 
symbolizuje  emocje  i  jest  znakiem 
tego miejsca.

To,  co  stało  się później  z artystą, 

dziś można traktować jako koszmarny 
paradoks.  Barlach,  tak  bardzo  przy-
wiązany do  tradycji  i  kultury  północ-
nych  Niemiec,  po  dojściu  nazistów 
do władzy  staje  się  artystą wyklętym. 

Naziści określają jego sztukę mianem 
zdegradowanej.
W  tym  czasie  w  całych  Niemczech, 
i  Szczecinie,  z  muzeów  i  placówek 
publicznych  usuwane  są  prace  arty-
stów  propagujących  nowe  formy 
w sztuce lub mających nieodpowiednie 
pochodzenie. Tak naziści rozprawiają 
się  z  ekspresjonizmem  i Bauhausem, 
czyli z ideami funkcjonalizmu i moder-
nizmu, które miały łączyć ludzi różnych 
rzemiosł  i  pochodzenia,  tworzących 
nowe formy sztuki.
W 1937  roku  doszło  do  demontażu 
pomników poległych w czasie wojny, 
a  ponad 381 dzieł  Barlacha  zostało 
skonfiskowanych  ze  zbiorów  publicz-
nych. W 1938 roku, 24 października, 
Barlach umiera w Rostocku, do końca 
wierny swej ziemi.

Rzeźba na szczecińskim cmentarzu 
pozostała  do  1961  roku.  Przetrwała 
wojnę  oraz  naloty  na  cmentarz 
i  w  1967  roku  trafiła  do  Muzeum 
Ernsta Barlacha w Güstrow, na  tere-
nie  ówczesnej  Niemieckiej  Republiki 

Demokratycznej.
W październiku 2011 roku na cmen-
tarzu szczecińskim stanie kopia „Matki 
Ziemi” Ernsta Barlacha. Symbol zosta-
nie pomnożony, czego artysta sam nie 

unikał,  sporządzając  kilka  kopii  już 
w trakcie tworzenia rzeźby.
Rzeźba, którą wykona artystka Monika 
Szpener,  stanie  na  rozwidleniu  dróg, 
vis  a  vis  kwatery  26,  gdzie  w  latach 
20-tych XX wieku znajdowała się eks-
pozycja  ludowej  rzeźby  cmentarnej 
z Pomorza.

W  listopadzie  będzie  można 
oglądać  w  Szczecinie  prace  Ernsta 
Barlacha w Muzeum Narodowym. Jest 
to kolejny pokaz jego prac. W 2005 
roku  na  Zamku  Książąt  Pomorskich 
w Szczecinie gościła wystawa „Między 
niebem  a  ziemią.  Ernst  Barlach  – 
Rzeźba i grafika” („Zwischen Himmel 
und  Erde.  Ernst  Barlach  –  Plastiken 
und  Graphik”).  W  2002  roku  jego 
prace  były  pokazywane  na  Zamku 
Książąt  Pomorskich  na  wystawie 
„Dance Macabre”.

Sztuka  Barlacha  jest  jak  kom-
pas. Pokazuje północ, ale dzięki niej 
poznajesz  i wschód  i  zachód  i  połu-
dnie.  Ta  rzeźba  wynika  z  ziemi  i  jej 
symbol w pamięć zmieni.

cmentarz stał się pomnikiem pamięci Polaków i Niemców, a dzieła sztuki znajdujące się 
na nim, stały się łącznikiem, dzięki któremu możemy poznać kulturę własną i naszych sąsiadów

W październiku 2011 roku na cmen-
tarzu szczecińskim stanie kopia „Matki 
Ziemi” Ernsta Barlacha. Symbol zosta-
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Tekst  jest  reportażem o Kanadzie. 
Podejmowane  w  nim  tematy  to  wynik 
obserwacji  i  spostrzeżeń  dokonanych 
przez dwie studentki Turystyki i Rekreacji 
WNoZ US podczas odbywanych w tym 
kraju  praktyk  zawodowych  w  latach 
2009-2010. Obserwacje te zostały spi-
sane pod kierunkiem trzeciej autorki.

W pełnej wersji tekstu nieco szerzej 
zostały opisane różnice i podobieństwa 
między  kulturą  polską  a  kanadyjską. 
Autorki  opowiadają  także  o  wyma-
ganiach  pracodawców,  o  warunkach 
kształcenia  w  jednym  i  drugim  kraju. 
Poznały wartość dobrze zbudowanego 
CV i na podstawie własnych doświad-
czeń,  stworzyły  swego  rodzaju  wykaz 
wymagań do pracy, którą same wyko-
nywały.  Poznały  tajemnice  przyszłego 
zawodu od kuchni, pracując  zarówno 
w gastronomii,  jak  i na posadzie ani-
matora czasu wolnego dla dzieci (rów-
nież niepełnosprawnych).

Doświadczyły  też  bycia  turystkami 
na  obczyźnie  i  doceniły  wagę  czytel-
ności  komunikatów  przestrzennych, 
dzięki którym osoby z zewnątrz odczu-
wają  turystyczną  infrastrukturę  jako 
przyjazną.

Kanadyjskie niebo
Odwiedzając  nowy  kraj,  człowiek 

zapamiętuje jakiś bodziec. Zaskakujące 
jest  kanadyjskie  niebo  –  jest  zupełnie 
inne niż w Polsce! Wydaje się bezkre-
sne  i  dynamiczne.  Wywołuje  tysiące 
różnych  emocji;  od  tych  związanych 
z uwielbieniem dla natury, po nostalgię, 
nadzieję,  romantyzm,  strach,  niepo-
kój  i  zadumę. W Kanadzie  jest nawet 
Rezerwat Ciemnego Nieba.

Bezpieczna rutyna
Ontario jest najludniejszą i najpręż-

niej  rozwijającą się prowincją Kanady. 
Poziom życia  ludzi  jest bardzo wysoki. 
Przeciętna  czteroosobowa  rodzina 
mieszka w wolnostojącym parterowym 
domu z piwnicą, ogródkiem i garażem 
na dwa auta.
W  tym  regionie  szczególnie  rozwinięty 
jest rynek usług. Istnieją pewne stereo-
typy o pochodzeniu ludzi wykonujących 
dane  zawody.  Wchodząc  do  małego 
sklepu  spożywczego  można  mieć 
pewność,  że  sprzedawcą  jest  Azjata. 
Wybierając fryzjera, będzie nim Hindus. 
Księgowy pochodzi z Japonii, rzemieśl-
nik z Bałkanów.

Zadziwiające  jest  to,  że  w  tak  wielo-
kulturowym  mieście,  życie  jest  spo-
kojne  i harmonijne. Obserwując życie 
w Kanadzie, widać bezpieczną rutynę: 
rano  ludzie  uprawiają  jogging,  jadą 
do  firm,  wychodzą  na  lunche,  robią 
zakupy, segregują odpady, koszą traw-
niki, wychodzą do barów. Wszystko to 
wygląda  jakby  ktoś  chciał  odtworzyć 
w Kanadzie idyllę.

Różnorodność, tolerancja i prostota
Porównując, w Polsce i w Kanadzie 

istnieją  dwa  zupełnie  inne  modele 
narodowości.  Różnią  się  od  siebie 
wiarą,  standardem  życia  i  etniczno-
ścią.  Kanadyjczycy  są  bardzo  tole-
rancyjnymi  ludźmi.  Nie  liczy  się  tam 
ubiór, łatwo można przełamać barierę 
językową.

Przede  wszystkim,  mieszkańcy 
Kanady  nie  lubią  utrudniać  sobie 
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zakupy, segregują odpady, koszą traw-
niki, wychodzą do barów. Wszystko to 
wygląda  jakby  ktoś  chciał  odtworzyć 
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życia.  Ich  kontakty  międzyludzkie  są 
bardzo proste. Niezależnie od wieku 
i  płci  nikt  nie  mówi  do  siebie  per 
Pan/  Pani,  jednocześnie  odnosząc 
się do siebie z należytym szacunkiem. 
Wszyscy wydają  się być  sobie  równi. 
Nikt  nie  wywyższa  się  ze  względu 
na  swój  stan  majątkowy,  czy  ukoń-
czone  studia.  Kiedy  jesteś  Polakiem, 
nauczonym zupełnie innych kanonów 
zachowania, może to sprawiać pewne 
trudności.  Musi  minąć  trochę  czasu, 
aby oswoić się, przestać bać i przede 
wszystkim  zrozumieć  kanadyjską  filo-
zofię  życia:  człowiek  z biegiem czasu 
nie  robi  się  starszy,  lecz  wzbogaca 
się  o  doświadczenia  i  zmienia  jedy-
nie  wygląd.  Takie  jest  przekonanie 
Kanadyjczyków.  Dlatego  dwudzie-
stolatek  bez  problemu  porozumie 
się  z  pięćdziesięciolatkiem.  Dzięki 
temu  przedstawiciele  różnych  poko-
leń mogą się wiele nauczyć od siebie 

nawzajem.
Życzliwi system informacji turystycznej

Przebywając  dłużej 
z  Kanadyjczykami  uczysz  się  bardzo 
ważnej rzeczy: na twój uśmiech drugi 
człowiek  odpowiada  uśmiechem. 
Kiedy jesteś skory do pomocy możesz 
liczyć na to, że ktoś również pomoże 
tobie. Bądź dobry, wrażliwy, a przede 
wszystkim  bądź  otwarty,  niczego  nie 
ukrywaj, nie kłam i nie oszukuj.
Kanadyjczycy  są  bardzo  przyjaź-
nie  nastawieni  do  turystów.  Zapytaj 
o  drogę,  poproś  o  skorzystanie 
z  telefonu;  zapukaj  do  drzwi,  kiedy 
musisz  skorzystać  z  łazienki. Zawsze 
otrzymasz pomoc.
Kanadyjczycy  lubią  ludzi mówiących 
z  akcentem  -  zasypują  ich  pyta-
niami  o  kraj,  pochodzenie,  powód 
przyjazdu  itd.  Życzliwi  Kanadyjczycy 
stworzyli  równie  życzliwi  system 
informacji  turystycznej.  W  tym  pań-
stwie nie można się zgubić. Znaki są 
duże, na poziomie wzroku, czytelne, 
w  nocy  oświetlone.  W  mieście,  bez 
względu na to czy jest to centrum, czy 
przedmieście, nazwy ulic są opisane 
na  każdym  skrzyżowaniu.  Mijając 
punkty  gastronomiczne,  czy  hotele 
widać  duże  reklamy,  informujące 
o  godzinach  otwarcia  i  aktualnych 
promocjach. Gmachy ważnych insty-
tucji i urzędów są podpisane wielkimi 
literami.  Łatwo  można  też  znaleźć 

toalety; wystarczy wejść do restaura-
cji, hotelu czy szkoły. Nigdzie nie ma 
napisu „toaleta tylko dla klientów”.

Przyjaźń po kanadyjsku
Kanadyjczycy  liczą  się  ze  zda-

niem  drugiego  człowieka,  jednak 
żyją według zasady,  że  to, co  robisz 
ze  swoim  życiem  to wyłącznie  twoja 
sprawa. W Kanadzie pojęcie przyjaźni 
jest  równoznaczne  z  polskim  znajo-
mym.  Często  można  usłyszeć:  „It  is 
not my buisness”, co oznacza, że twój 
problem  dotyczy  tylko  ciebie  i  sam 
musisz  sobie  z nim poradzić. Polacy 
trzymają  się  w  swoich  wąskich  gro-
nach, pomagają  tylko  sobie nawza-
jem  i nie mają zaufania do obcych. 
Kanadyjczycy  są  tego odwrotnością: 
obcego traktują z wielką dozą zaufa-
nia, jak wieloletniego przyjaciela.

Podróże  zdecydowanie  kształ-
tują  osobowość  i  dzięki  nim  zaczy-
namy  inaczej  postrzegać  świat. 
Poznawanie ludzi i ich kultur uczy nas 
wiele. Doświadczenie wymusza prze-
wartościowanie.  Praca  w  Kanadzie 
w  innym  świetle  pokazała  wartość 
przyjaźni,  rodziny  i wpajanych przez 
rodziców  zasad,  ale  przede  wszyst-
kim  pobudziła  w  nas  szacunek  do 
siebie.  Wiele  mądrych  stwierdzeń, 
przestało  być  tylko  filozoficzną  sen-
tencją i wypełniło się treścią.
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nia, jak wieloletniego przyjaciela.
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namy  inaczej  postrzegać  świat. 
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Festiwalowa scena filmowa w Polsce 
podzieliła  się  na  odsłony  filmu  pol-
skiego  i  prezentacje  międzynarodowe. 
Wśród tych pierwszych od lat prym wie-
dzie  Gdynia  (dla  mistrzów)  i  Koszalin 
(dla  debiutantów).  Międzynarodowe 
imprezy filmowe kojarzą się z Krakowem 
i Warszawą. Od kilku  lat, wygląda na 
to,  że  także  ze  Szczecinem,  poprzez 
ugruntowaną  już  pozycję  festiwalu 
dokumentART.

Europejski  Festiwal  Filmów 
Dokumentalnych ma kilka cech bardzo 
nietypowych. W tym roku odbędzie się 
jego jubileuszowa 20. edycja, ale trudno 
oprzeć  się  wrażeniu,  że  ta  impreza 
wciąż  zaskakuje.  Wyjątkową  na  skalę 
europejską  formułą,  wprowadzoną 
przed  sześciu  laty,  jest  jego  podwójna 
struktura  organizacyjna:  dwóch  dyrek-
torów:  Polak Bartosz Wójcik  i Niemka 
Caroline  Walke;  dwa  biura  organiza-
cyjne:  w  Polsce  i  Niemczech;  całość 

imprezy  odbywająca  się  w  Szczecinie 
i  Neubrandenburgu.  Tego  nie  ma 
nigdzie w Europie.

Szczególny  jest  także  fakt,  że  na 
główny konkurs nadchodzi co roku kil-
kaset filmów, z których międzynarodowa 
komisja wybiera (mniej więcej) co dzie-
siąty do prezentacji festiwalowej. W tym 
roku  w  konkursie  głównym  obejrzymy 
43 produkcje z 15 krajów. Tym samym 
jest  to  jedyny  w  Szczecinie  festiwal 
europejski  –  reprezentatywny  przegląd 
danej  dziedziny  kultury  w  skali  całego 
kontynentu.

Wyjątkowe  są  również  prezentacje 
w  regionie.  Zarówno  po  niemieckiej 
jak i polskiej stronie festiwal jest poka-
zywany w ok. 15 mniejszych miejscowo-
ściach,  docierając  również  tam,  gdzie 
oferta kulturalna jest niewielka.

dokumentART  to  nie  tylko  prezen-
tacje  konkursowe.  Festiwal  prezentuje 
zarówno  mistrzów  światowego  kina 
(wcześniej  Werner  Herzog  czy  Leni 
Riefenstahl,  w  tym  roku  Luis  Buñuel), 
jak  i  legendy  polskiego  dokumentu 
(pamiętna  prezentacja  Krzysztofa 
Kieślowskiego  czy  długie  dyskusje 
z  Jackiem  Bławutem;  w  tym  roku 
Kazimierz Karabasz).

W  specjalnych  blokach  prezento-
wane  są  europejskie  szkoły  filmowe: 
w ostatnich latach z Bałkanów i Izraela.

Naszemu regionowi poświęcony jest 
duży  program  pt.  „Wspólne  granice”, 
a dla amatorów rozliczeń z przeszłością 
- „Historia-Polityka-Film”.

Sami uczestnicy nie mogą się nudzić 
–  mają  możliwość  wygrania  Złotej 
Komóry w przeglądzie filmów kręconych 
innym urządzeniem niż kamera, a także 
sposobność  pokazania  swojego  filmu 
na „zachodniopomorskich shortach”.

Na festiwalu bywają ludzie wielkiego 
formatu – specjalnie na dokumentART 
przyjechali  m.in.  Maria  Seweryn, 
Sławomir  Sierakowski  czy  Adam 
Krzemiński  z  „Polityki”.  Choć  czasem 
o Szczecinie mówi  się  jak o prowincji, 
dokumentART  jest  z  pewnością  jego 
wielkomiejskim elementem.

Grażyna Teodorowicz
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Rozmowa z dr. Bartoszem Wójcikiem, pol-
skim dyrektorem festiwalu dokumentART 

Rozmawiał: Maciej Cybulski

Jaką rolę spełnia dokument we współcze-
snym świecie?

Dokument  jest  wyjątkowy.  
Opowiada  historie  prawdziwe. 
Czasem mogą być one bajkowe, ale 
zawsze wydarzyły się naprawdę. Poza 
tym, mówi o nas, o tym jacy jesteśmy. 
Dziś,  kiedy  elektroniczne  technologie 
zawładnęły naszym życiem, dokument 
powstaje przy użyciu choćby komórki, 
laptopa  czy  iPhone’a.  Dokument 
oddaje  nasz  stan  ducha,  może  więc 
posługiwać  się  animacją,  elemen-
tami  fabuły  czy  inscenizacją.  To  film 
nowoczesny  –  wystarczy  spojrzeć,  ilu 
twórców filmów artystycznych staje się 

„dokumentalistami”.

O czym traktują filmy w konkursie europej-
skim?  Jaki obraz współczesnego świata 
można z nich wynieść?
Konkurs  to  solidna  pigułka  wiedzy 
o współczesnym świecie. Kilkadziesiąt 
filmów o ważnych, aktualnych wyda-
rzeniach (choćby współczesny Izrael), 
albo  o  tych,  które  minęły,  ale  nas 
ukształtowały, np. europejski kolonia-
lizm. To również historie tzw. zwykłych 
ludzi: zapłodnienie z probówki, spo-
tkanie z dawną miłością, zawodowe 
wyzwania. Ostatnio widać tendencję 
do  opowieści  intymnych.  Dzisiejszy 
dokument nie jest już oficjalną wersją 
historii – to ludzie z krwi i kości.

dokumentART co roku ściąga znane fil-
mowe nazwiska do Szczecina. Kogo będzie 
można spotkać?

Festiwal  to  spotkania  ludzi.  Co 
roku  Szczecin  odwiedza  kilkudzie-
sięciu  filmowców,  zaproszonych  do 
dyskusji  teoretyków  i  dziennikarzy 
z  kilkunastu  krajów  świata.  W  tym 
roku  zaproszenia przyjęli  tak wybitni 
goście  jak  m.in.  legenda  polskiego 

dokumentu  Kazimierz  Karabasz. 
Będą  i  wielcy  nieobecni.  W  zeszłym 
roku była to Leni Riefenstahl, w tym, 
również nieżyjący, Luis Buñuel – czło-
wiek,  dzięki  któremu  kino  otworzyło 
się  na  nowe  drogi.  Dotyczy  to  rów-
nież filmu dokumentalnego.

Jak wyglądają plany dokumentARTu na 
przyszłość?

Jesteśmy największym kulturalnym 
projektem polsko-niemieckim, o czym 
świadczy  solidne  dofinansowanie 
przez  Unię  Europejską  na  kolejne 
trzy lata. Mamy w planie zaproszenie 
Wima Wendersa czy poszerzenie for-
muły o fabułę faktu. Zamierzenia są 
ogromne. Ale Szczecin dowiódł wie-
lokrotnie,  że wiele może zmienić  się 
z dnia na dzień. Więc zobaczymy.

Tegoroczna edycja festiwalu odbędzie się dzięki 

wsparciu:  Unii  Europejskiej  w  ramach  Programu 

INTERREG IV A, Gminy Miasto Szczecin, Fundacji 

Współpracy  Polsko-Niemieckiej,  Województwa 

Zachodniopomorskiego,  Międzynarodowego 

Funduszu  Wyszehradzkiego,  Ministra  Kultury 

i  Dziedzictwa  Narodowego  oraz  Uniwersytetu 

Szczecińskiego.
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i  Dziedzictwa  Narodowego  oraz  Uniwersytetu 

9.





- Panie Lee, jak się panu zdaje, dlaczego 
potrzebuje pan narkotyków?
- Potrzebuję ich, żeby rano wstać z łóżka, 
ogolić się i zjeść śniadanie.

Bill Burroughs

Dzień  w  parku,  do  którego  nie 
docierasz. Polany są pełne szczególnego 
wrześniowego światła, które przechodzi 
w październik, a następnie w „zimne dni 

kurczącego się śniegu”.
Ktoś przechadza się ślepnącymi alej-

kami. Ktoś inny zostawił dziś notatkę na 
schodach: „Kiedy wchodzą gliny, wszy-
scy sztywnieją, choć nikt nic nie zrobił”. 

Społeczeństwo  w  ogóle  ma  się  nie 
najlepiej. Wchodzisz jednymi drzwiami, 
wychodzisz  innymi, ukradkiem ogląda-
jąc się za siebie. To była robota kogoś, 
kto  dobrze  umiał  sprzedać  informacje 
na ten temat.

„Możesz mi zaufać”, szeptała gazeta 
we  wnętrzu  przestronnej  biblioteki,  jak 
gdyby  fakty były czymś  trwałym  i oczy-
wistym,  dwuwymiarowym,  jak  zadru-

kowane płachty papieru, na których je 
ogłoszono. Spróbuj coś z nich zbudo-
wać. A  teraz  spróbuj  to  sprzedać. No 
widzisz.  Dlatego  teraz  najlepiej  odpo-
cząć, wyjechać, lub po prostu wyłączyć 

nadajnik ukryty w klombach za domem. 
A później obserwować ciemne wykresy 
deszczu na  tle oddalających  się  zabu-
dowań,  kiedy  wszystkie  wcześniejsze 
troski  lecą  jak przez  sen w stronę nie-
ważnych wniosków.

Tymczasem niektórzy widzą te sprawy 
inaczej. Wsiadają rano do samochodu 
i przedzierają się w stronę własnej archi-
tektury  dnia,  mijając  przedmieścia, 
budynki użyteczności publicznej, całą tę 
fasadową politykę krajobrazu, w drodze 
do  pracy.  Żyjąc  i  pracując w  interesie 
czegoś większego  i nie całkiem zrozu-
miałego, firmują swoje prywatne, ogra-
niczone  potrzeby:  krótkie,  wypalone 

wakacje nad linią brzegową szerokości 
pocztówki;  zupełnie  nowe,  kartonowe 
meble z popularnego katalogu; kolejne 
kredyty brane pod zastaw czasu, jaki im 
pozostał wewnątrz maszyny.

I  to  jest  jak  odkrywanie  ukrytego 
obrazka przez łączenie punktów – czy-
jeś  życie.  Być  może  nawet  twoje,  lecz 
jesteś teraz zbyt daleko „za ścianą zie-
leni  i  bezsensownej  gadaniny  gawro-
nów, żeby usłyszeć choćby sygnał tele-
fonu” – jak utrzymuje piosenka. I wtedy 
myślisz o swoim nazwisku nabazgranym 
na  marginesie  anonimowego  miasta. 
Gdzieś  w  środku  ośnieżonego  lasu  – 
daleko na północy – właśnie przewraca 
się drzewo.

kiedy wchodzą gliny, wszyscy sztywnieją, choć nikt nic nie zrobił
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Dla  palaczy  nastały  naprawdę  złe 
czasy. Zarobki nie idą w górę, za to akcyza 
na fajki tak. Doszło do tego, że ludzie trzy 
razy zastanowią się zanim kupią paczkę 
nawet najpodlejszego tytoniu. Tfu!

Palacze  mają  także  coraz  większe 
problemy w kawiarniach, barach  i dys-
kotekach.  Nie  mogą  nawet  spokojnie 
pociągać kłębów dymu przy stoliku. Za 
każdym razem trzeba wyjść na zewnątrz. 
Bo przecież wizyta w małym „akwarium” 
do przyjemności nie należy. Ale nie to jest 
najgorsze...

Ile  razy  spacerowaliście  sobie  po 
naszych pięknych ulicach  z papierosem 
w buzi? Czy chcąc sobie zapalić zatrzy-
maliście się na chwilę i w spokoju odda-
liście  się  temu  zgubnemu  nałogowi? 
Jeśli  tak,  to  pewnie  wiecie,  gdzie  leży 
problem. Nadchodzą ONI. Cała armia. 
Na głodzie. Cel jest tylko jeden. Wysępić 
choćby jedną fajkę. Mogą krążyć godzi-
nami.  Są  coraz  bardziej  nieustępliwi. 
I niebezpieczni.

Można podzielić ich na trzy katego-
rie. Pierwszy typ sępa jest miły, grzeczny, 
układny. W zasadzie nienarzucający się. 
Pytanie  o  poczęstowanie  go  papiero-
sem zadaje z wyjątkową słodyczą. Jego 

głos jest ledwo słyszalny. Czasem nawet 
wyciąga  z  kieszeni  drobniaki.  Że  niby 
nie chce sępić, tylko kupić. Słowo „nie” 
doskonale rozumie. Ukłoni się, odejdzie, 
szuka dalej.

Sęp nr 2  to  człowiek  rzutki.  Bardzo 
łatwo nawiązuje kontakty z ludźmi, szybko 
skraca dystans. Bardzo lubi zwroty „mój 
przyjacielu”,  „ziomuś”,  „bracie”.  Często 
opowiada  poruszającą  historię.  A  to 
wyszedł kilka godzin temu z więzienia i ma 
ciężkie życie, żona zabrała z domu całą 
gotówkę albo zwyczajnie jest po imprezie 
a bankomatu w pobliżu nie uświadczy. 
Często opowiadana historia  jest długa, 
pełna  niespodziewanych  zwrotów  akcji, 
ale  zawsze  poruszająca.  Jeśli  powiesz 

mu „nie”, to powłócząc nogami odejdzie 
z wielkim zawodem. Zdarza się, że rzuci 
przekleństwem. Ale ludzie są dzisiaj nie-
czuli na czyjeś nieszczęście!

Spotkanie z przedstawicielem trzeciej 
kategorii sępa to już nie rurki z kremem. 
Jest silny, barczysty, często łysy, na jego 
ciele połyskują groźne i dziwne tatuaże. 
Często na kacu. A wiadomo,  ze wtedy 
chce  się  palić.  I  włącza  się  agresor. 
Pytanie  zamienia  się  w  żądanie.  Jemu 
przecież  nie  można  odmówić.  Czasem 
bierze kilka fajek. Będzie miał na potem 
albo „poratuje jeszcze kolegę”. Odmowa 
go rozjusza. Jak ludzie mogą być tak bez-
czelni! Nie można zostawić tego płazem. 
Trzeba potraktować taką kanalię stekiem 
przekleństw. Jak to nie pomoże, to pew-
nie siła nauczy go rozumu. Co za świat!

Ile razy zdarzyło się wam, że w prze-
ciągu  pięciu  minut  kilka  osób  chciało 
wysępić od was papierosa? Ja zmagam 
się z tym codziennie...
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REKLAMA

„Rany Wylotowe” - Rutu 
Morgan

wyd. kultura gniewu

Komiks drogi – ku takiej kategorii 
najbliżej chyba „Ranom wylotowym”. 
Choć  i  to  nie  będzie  określenie 
w  pełni  oddające  historię  opowie-
dzianą  przez  Rutu  Morgan.  Historia 
ta  bowiem  jest  wbrew  pozorom  na 
tyle  bogata  w  podteksty  i  niedomó-
wienia, że spokojnie wystarczyłaby na 

kilka  dodatkowych  tomów  opisują-
cych losy bohaterów.

Podróż  w  poszukiwaniu  zaginio-
nego ojca (a właściwie potwierdzenia 
jego śmierci) Kobiego Franco, poka-
zuje  Izrael  od  strony,  której  ciężko 
się  doszukać  w  wiadomościach  czy 
nawet w opracowaniach dotyczących 
konfliktu izraelsko-palestyńskiego.
Poznajemy  zarówno  państwo  jak 
i  ludzi  mieszkających  na  co  dzień 
i  żyjących w otoczeniu wojny. Dzięki 

obserwacji  codziennego  życia 
Kobiego,  jesteśmy w  stanie dostrzec 
mechanizmy obronne, które na prze-
strzeni lat ukształtowały się w ludziach 
jako odpowiedź na narastającą agre-
sję  i  niepokój.  Swego  rodzaju  apa-
tia  społeczna  (niechęć  Kobiego  do 
swojego ojca) i odsuwanie od siebie 
niechcianych  tematów,  pozwala  na 
w miarę spokojne życie, z ograniczo-
nym do minimum stresem.
Jednak, jak pokazuje przykład głów-
nego bohatera, przeznaczenie z cza-
sem daje o sobie znać i zwraca się ku 
zwykłym ludziom, którzy starają się je 
ignorować.  Ten  nagły  życiowy  zwrot 
często  stawia  ludzi  pod  ścianą  i  nie 

daje im żadnej możliwości ucieczki.
Rutu  Morgan  daje  jednak 

nadzieję:  mimo  tego,  że  przeciw-
ności  losu  potrafią  być  przytłacza-
jące, ludzka natura dąży do spokoju 
i harmonii. Człowiek potrzebuje dru-
giego człowieka do tego, aby istnieć. 
Wszelkie inne formy współistnienia są 
nienaturalne.

Morgan jako uznana już autorka 
komiksów po raz kolejny na warsztat 
wzięła swoje rodzinne państwo. Któż 
inny  lepiej  mógłby  oddać  uczucia 
towarzyszące  Izraelczykom,  jeśli  nie 
właśnie  sama Morgan,  która  zna  to 
wszystko od podszewki.

Adam Morawski

historia ta jest na tyle bogata w pod-
teksty i niedomówienia, że wystarczy-
łaby na kilka dodatkowych tomów

s
ło

w
o

„Rany Wylotowe” - Rutu 
Morgan
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„PRacownik” - Hubert 
Hurbański

wyd. Albatros

Wydawało  się,  że  może  być 
interesująco.
Anonimowy PR-owiec, w którym ode-
zwało  się  sumienie,  chce  pokazać 
jak okrutny jest świat, w którym rządzi 
manipulacja.  Obietnica  zdradzonej 
tajemnicy  oraz  możliwości  wejścia 
w  zakazany  świat,  centrum  zarządza-
nia.  Tak  miało  być,  a  co  dostajemy 
w rzeczywistości?
Średniej  jakości powiastkę, ślizgającą 
się po temacie, jakby jej autor poznał 
branżę PR z pozycji biurowego kuriera, 
nie urażając nikogo, nie zaś zawodo-
wego „PRacownika”.

Fakt, że w powieści zabrakło wgry-
zienia się w temat nie czyni jej jeszcze 
złą, chociaż szafowanie kilkoma poję-
ciami to zbyt mało, by mówić o zgłę-
bieniu środowiska.
Złą  natomiast  czynią  ją  bohater  bez 
charakteru  oraz  brak  właściwego 
początku,  środka  i  zakończenia 
powieści.

Poza  kilkoma  drobnymi  mo-

mentami,  pozycja  jest  niewyrazista 
i  płaska.  Właściwie  dobrze  się  stało, 
że  autor  pozostał  anonimowy  -  nie 
z  uwagi  na  ewentualne  problemy 
związane z byłymi pracodawcami, ale 
raczej  z  uwagi  na  przyszłe  kontakty 
z wydawcami. Z drugiej strony jednak, 
gdyby  powieść  miała  ukazać  się  pod 
nazwiskiem autora, ten może zastano-
wiłby się raz jeszcze, czy oby na pewno 
książka  powinna  się  ukazać  w  takim 
właśnie kształcie.
Dodatkiem  do  całości  jest  dość  tan-
detna  okładka  nawiązująca  do  opa-
kowania  po  papierosach  -  epatująca 
symbolami i hasłami, które kompletnie 
nie zachęcają, by zajrzeć do środka.

Cóż,  nadal  czekam  na  powieść 
demaskującą  polski  PR,  ta  bowiem 
zdemaskowała jedynie fakt,  jak łatwo 
jest się w dzisiejszych czasach wydać

[kg]

„Pigmej” - Chuck 
Palahniuk

wyd. Niebieska Studnia

Kiedy  ukazała  się  kolejna  prze-
tłumaczona  na  język  polski  książka 
Palahniuka,  powiedziałam  sobie: 
spokojnie,  nie  ma  co  się  ekscytować, 
bądź obiektywna, nie wszystko złoto, co 
pan Chuck napisze. Zatem przeczyta-
łam tę powieść z pokorą i dystansem. 
Przekonałam się jednak, że począwszy 

od zachłyśniecie się okładką - niezwy-
kle  prostą  i  estetyczną,  powieść  jest 
rewelacyjna.

„Pigmej”  daje  nam  to,  czego  od 
Palahniuka oczekujemy. Powraca wątek 
„Opętanych”. Tym razem krytyka ame-
rykańskiego stylu bycia i życia przyszła 
przebrana  za  13-letniego  chłopca. 
Wyszkolonego  agenta-zabójcę,  przy-
byłego  z  misją  o  wszystko  zdradzają-
cej  nazwie  „Chaos”,  mającej  na  celu 
degradację.

Palahniuk  niczym  w  przepisie  na 
wykwitną  satyrę,  w  kolejnych  meldun-
kach  punktuje  wady  Amerykanów: 
wyśmiewając konsumpcjonizm, relacje 
w rodzinie czy podejście dzieci do sfery 
własnej seksualności. Odnajdujemy tu 
także  pogardę  dla  nacjonalizmu  oraz 
wysysanej z mlekiem matki ksenofobii.

Zatem  ponownie  –  to,  co  smutne 
i  tragiczne,  zapisane  jest  cynicznie 
i  zabawnie.  Zwieńczone  cytatami 
z  Trockiego,  Hitlera  i  Lenina...  Choć 
może momentami szpilka została wbita 
zbyt  mocno.  Jednak  Palahniuk  pozo-
staje  Palahniukiem  i  wciąż  przekracza 
samego siebie.

[kg]
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może momentami szpilka została wbita 
zbyt  mocno.  Jednak  Palahniuk  pozo-
staje  Palahniukiem  i  wciąż  przekracza 
samego siebie.
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Japan Fest 2011

14 X 2011 pt/ fr/ fri

Pałac Młodzieży, al. 

Piastów 7

17.00-20.00 stoiska 

z japońskimi gadżeta-

mi, komiksami i sushi

17.00-19.00 warszta-

ty (origami, furoshiki)

17.00-21.00 otwarte 

treningi wschodnich 

sztuk walki (karate, 

aikido)

19.00 spotkanie 

z gościem

16 X 2011 so/ sa/ sat

Pałac Młodzieży, al. 

Piastów 7 

11.00-19.00 stoiska 

z japońskimi gadżeta-

mi, komiksami i sushi

11.00-19.00 Turniej 

Legendy Pięciu 

Kręgów

11.00-18.00 warszta-

ty (ikebana, kaligrafia 

shodo, gra go i mah-

jong, shiatsu)

13.00-16.00 otwarte 

treningi wschodnich 

sztuk walki (iaido, ju 

jitsu, tai chi)

13.00-19.00 pokazy 

wschodnich sztuk 

walki (karate, ju-jitsu, 

aikido, tai chi, kung 

fu, iaido, kyudo), 

ceremonia parzenia 

herbaty, spotkania 

z gośćmi

Secesja Cafe, al. 

Papierza Jana Pawła 

II 19/1

od 20.00 pokaz 

wschodnich sztuk 

walki, ceremonia 

parzenia herbaty, 

spotkanie z gościem

Wystawy

Norweskie inspiracje 

– wystawa fotografii, 

Zamek Książąt 

Pomorskich (09.09-

02.10)

Bez granic - pre-

zentacja wspólnych 

działań twórców 

ze Stowarzyszenia 

Artystycznego 

Integracji Europejskiej 

SAIE oraz „umKunst”, 

Zamek Książąt 

Pomorskich (10.09-

03.10)

Małgorzta Łempicka-

Brian Transgresje, 

Muzeum Historii 

Szczecina (do 16.10)

Kolekcja Marianow-

ska, Zamek Książąt 

Pomorskich (do 23.10)

Daria Awęcka 

Drzewa, Restauracja 

Ładoga (01-31.10)

Inconsistent Now 

Sina Beltrao, Odra 

Zoo Galeria Café 

(01-21.10)

Alina Polak-Kalwa-

ryjska Świat Koloru, 

Caffe 22 (01-31.10)

Patryk Brodniewicz 

Gadające głowy, Alter 

Ego (od 07.10)

Zmieniamy obraz 

naszego regionu, 

Zamek Książąt Po-

morskich (08-30.10)

W kręgu europej-

skiej tradycji, Zamek 

Książąt Pomorskich 

(12.10-06.11)

Natalia Szostak 

Ulotne zjawisko 

peryferyjne, Klub 

Delta (15.10-10.11)

Pomorskie meble 

malowane, Muzeum 

Narodowe w Szczeci-

nie (od 21.10)

Chcemy być 

nowocześni. Polski 



Band, Cafe 22

21:00 Bajzel, koncert, 

Alter Ego

6 X 2011 cz/ do/ thu

18:00 Wielcy aktorzy 

w małych formach: 

Marian Opania, 

recital, Zamek Książąt 

Pomorskich

20:00 Rosyjskie 

wieczory z muzyką 

na żywo-Krzysztof 

Kamiński, Restauracja 

Ładoga

7 X 2011 pt/ fr/ fri

17:00 Zmieniamy ob-

raz naszego regionu, 

wernisaż, Zamek 

Książąt Pomorskich

18:00 Koncert 

Charytatywny dla 

Towarzystwa Opieki 

nad Zwierzętami 

w Szczecinie, sala nad 

klubem Rocker (były 

DK Kolejarz)

20:00 Gadające 

głowy, wernisaż 

Patryka Brodniewicza, 

Alter Ego

20:00 Closterkeller, 

support: Deathcamp 

Project, koncerty, Dom 

Kultury Słowianin

21:00 Black Dogs, 

koncert, Free Blues 

Club

21:00 Apteka, 

Lobotomia, koncert, 

Alter Ego

8 X 2011 so/ sa/ sat

Akademicki Szczecin 

Wita Studentów, różne 

miejsca

19:00 Kolabonight 

2011: Dezerter, Kolabo-

ranci, ADHD Syndrom, 

Thiele, Dom Kultury 

Słowianin

21:00 Nad porami 

roku, koncert, Free 

Blues Club

9 X 2011 n/ so/ sun

18:00 Mariusz 

Lubomski, koncert, 

Teatr Polski

11 X 2011 wt/ di/ tue

17:00 W kręgu 

europejskiej tradycji, 

wernisaż, Zamek 

Książąt Pomorskich

18:00 dyskusyjny klub 

OFFilmowy, Reszta 

jest milczeniem, 

Szczeciński Inkubator 

Kultury

12 X 2011 śr/ mi/ wed

18:00 Szczeciński 

Przegląd Literacki 

FORMA, Książnica 

Pomorska

20:00 Muzyczna 

Kawiarnia, Tequila 

Band, Cafe 22

13 X 2011 cz/ do/ thu

20:00 Rosyjskie 

wieczory z muzyką 

na żywo-Paweł 

Kuprianowicz Kluczko, 

Restauracja Ładoga

21:00 Ludojad, koncert, 

Alter Ego

14 X 2011 pt/ fr/ fri

14. Spotkania 

Teatralne OKNO, różne 

miejsca (14-22.10)

Miłosz na 20. 

Europejskim 

Festiwalu Fil-

mów Dokumentalnych 

dokumentART, US, 

Instytut Polonistyki 

i Kulturoznawstwa, 

ul. Piastów 40b, 

sala 301

19:00 Słodka 

Fibi, spektakl 

Teatru 

Niekonsekwentnego, 

Teatr Mały

design 1955–1968 

z kolekcji Muzeum 

Narodowego w War-

szawie, Muzeum 

Techniki i Komunikacji 

(22.10-15.01)

Instalacja Camara 

Oscura Tomasz 

Świtalski, Odra 

Zoo Galeria Café 

(23-28.10)

Ślady gestów-miejsce 

emocji Maciej Osmyc-

ki, Odra Zoo Galeria 

Café (29.10-10.11)

Aspekty sztuki 

francuskiej, Zamek 

Książąt Pomorskich 

(29.10-27.11)

Zofia Stryjeńska - 

gwiazda dwudziesto-

lecia, Zamek Książąt 

Pomorskich (do 06.11)

Sztuki Piękne. 

Zbiory artystyczne 

Muzeum Narodowego 

w Szczecinie (do 

08.01.2012)

PRZESZŁOŚĆ 

PRZYSZŁOŚCI. Zbiory 

Fundacji Książąt 

Czartoryskich, 

Gmach Główny 

Muzeum Narodowego 

(do 12.2012)

1 X 2011 so/ sa/ sat

12:00 Dzień Otwarty, 

Pracownia Ceramiki 

Trzykropka

19:00 Inauguracja 

nowego sezonu 

artystycznego Baltic 

Neopolis Orchestra, 

Filharmona Szcze-

cińska

20:00 Inconsistent 

Now, Sina Beltrao, 

Brazylia-Berlin, Odra 

Zoo Galeria Café

21:00 Hormon, kon-

cert, Free Blues Club

21:30 Ten Typ Mes, 

koncert, Dom Kultury 

Słowianin

2 X 2011 n/ so/ sun

11:00 Szpargały, 

spektakl, Teatr Lalek 

Pleciuga

16:00 Gazeta spada 

zawsze papierem do 

góry, spektakl, Teatr 

Polski

17:00 Love boutique, 

spektakl, Teatr Krypta

19:00 Ewa nie chce 

spać, Piwnica przy 

Krypcie

19:00 Judyta, 

spektakl, Teatr 

Współczesny

19:00 Cięte Historie, 

spektakl, Teatr Mały

3 X 2011 pn/ mo/ mon

20:00 Robert 

Kasprzycki, koncert, 

Rocker Club

4 X 2011 wt/ di/ tue

18:00 Errata Literata, 

Tomasz Piątek, Studio 

S1 Polskiego Radia 

Szczecin

18:00 dyskusyjny 

klub OFFilmowy, Se-

ma-for Idzie w Górę, 

cz. 2, Szczeciński 

Inkubator Kultury

5 X 2011 śr/ mi/ wed

11:00 StartUS – 

Miasto, Uczelnia, 

Kariera, Wydział 

Humanistyczny US

17:00 Nabór czyli 

Casting, Grupa Tańca 

Współczesnego 

Kiosk Ruchu, 13 Muz

18:00 Szczeciński 

Przegląd Literacki 

FORMA, Książnica 

Pomorska

20:00 Muzyczna 

Kawiarnia, The Fresh 
6 

- 1
4 

X 
20

11

1 -
 5

  X
 2

01
1



21:00 Kredens 

Acoustic, koncert, Free 

Blues Club

15 X 2011 so/ sa/ sat

18:00 Ulotne zjawisko 

peryferyjne, wystawa 

Natalii Szostak, Klub 

Delta

19:00 Słodka 

Fibi, spektakl 

Teatru 

Niekonsekwentnego, 

Teatr Mały

21:00 Two Timer, kon-

cert, Free Blues Club

21:00 Muzeum Muzyki, 

cykl koncertów kame-

ralnych, Gmach Główny 

Muzeum Narodowego 

w Szczecinie

16 X 2011 n/ so/ sun

19:00 Słodka 

Fibi, spektakl 

Teatru 

Niekonsekwentnego, 

Teatr Mały

19:00 Mayday 2, 

spektakl, Teatr Polski

19:00 Dzieła wszystkie 

Szekspira (w nieco 

skróconej wersji), 

spektakl, Piwnica przy 

Krypcie

19:00 Tango, spektakl, 

Teatr Współczesny

17 X 2011 pn/ mo/ mon

16:45 VII Szczecińskie 

Laboratorium Tłuma-

czy, 13 Muz

18 X 2011 wt/ di/ tue

18:00 dyskusyjny klub 

OFFilmowy, Test pilota 

Pirxa, Szczeciński 

Inkubator Kultury

19 X 2011 śr/ mi/ wed

18:00 Szczeciński 

Przegląd Literacki FOR-

MA, Studio S1 Polskiego 

Radia Szczecin

19:00 Dzieci Przełomu, 

Opowieść o „nieprze-

ciętnych”, Hala Opery

20:00 Muzyczna 

Kawiarnia, The Fresh 

Band, Cafe 22

20 X 2011 cz/ do/ thu

19:20 Dyskusyjny Klub 

Filmowy: porozmawiaj-

my o filmie w języku 

niemieckim, Cisza, Kino 

Zamek

20:00 Rosyjskie 

wieczory z muzyką 

na żywo-Krzysztof 

Kamiński, Restauracja 

Ładoga

21 X 2011 pt/ fr/ fri

Polickie Dni Muzyki 

2011: Ania Dąbrowska, 

Dagadana, Octava 

(21-23.10)

14:00 

Pomorskie 

meble 

malowane, 

wernisaż wystawy, 

Gmach Główny 

Muzeum Narodowego 

w Szczecinie

19:00 TSA, support: 

Chemia, koncerty, Dom 

Kultury Słowianin

20:00 Szantowanie 

w Tawernie, Restaura-

cja Ładoga

21:00 Listopad, koncert, 

Free Blues Club

21:30 Po prostu, 

koncert Szymona 

Zychowicza, Teatr 

Polski

22 X 2011 so/ sa/ sat

Battle of the Beatma-

kers, 13 Muz
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19:30 Chcemy być 

nowocześni. Polski 

design 1955–1968 

z kolekcji Muzeum 

Narodowego w War-

szawie, wernisaż 

wystawy, Muzeum 

Techniki i Komunikacji

21:00 Sztywny Pal 

Azji, koncert, Free 

Blues Club

21:30 Po prostu, 

koncert Szymona 

Zychowicza, Teatr 

Polski

23 X 2011 n/ so/ sun

20:00 Instalacja Ca-

mara Oscura, Tomasz 

Świtalski, Odra Zoo 

Galeria Café

24 X 2011 pn/ mo/ mon

20:00 PRAWDZIWA 

BOMBA, koncert 

niespodzianka, Free 

Blues Club

25 X 2011 wt/ di/ tue

Zachodnio-

pomorskie 

shorty – 

pokaz inicjujący 20. 

Europejski Festiwal 

Filmów Dokumental-

nych dokumentART, 

OFFicyna

19:00 War Of Ages, In 

The Midst Of Lion, Cru-

entus, koncerty, Dom 

Kultury Słowianin

26 X 2011 śr/ mi/ wed

20:00 Muzyczna 

Kawiarnia, Tequila 

Band, Cafe 22

27 X 2011 cz/ do/ thu

20:00 Rosyjskie 

wieczory z muzyką 

na żywo-Paweł 

Kuprianowicz Kluczko, 

Restauracja Ładoga

28 X 2011 pt/ fr/ fri

17:00 Aspekty sztuki 

francuskiej, wernisaż, 

Zamek Książąt 

Pomorskich

19:30 Dyskusyjny Klub 

Filmowy: porozmawiaj-

my o filmie w języku 

angielskim, O północy 

w Paryżu, Kino Zamek

20:00 UNITY TOUR 

2011: Abradab, Marika, 

Mesajah, Natural Dread, 

Dom Kultury Słowianin

21:00 Sugar Pie & The 

Candyman, koncert, 

Free Blues Club

29 X 2011 so/ sa/ sat

18:00 Pandemonium, 

Blaze Of Perdition, 

Northwail, Genital, 

koncerty, Dom Kultury 

Słowianin, 

20:00 Ślady gestów-

miejsce emocji, Maciej 

Osmycki, Odra Zoo 

Galeria Café

30 X 2011 n/ so/ sun

19:00 Strachy Na Lachy, 

support: Nerwowe 

Wakacje, koncerty, Dom 

Kultury Słowianin

31 X 2011 pn/ mo/ mon

21:00 Dead Girls Don’t 

Say No! The Horror 

Party + THE JET-SONS 

Show, Alter Ego

21:00 Scott Hen-

derson/ Jeff Berlin/ 

Dennis Chambers Trio, 

koncert, Free Blues 

Club 

23 - 31 X 2011



SIC! Szczecin, I Care!
The October issue of the SIC! Magazine is devoted to documentaries. 
The choice of such a theme is by no means accidental as between 4th 
and 9th November, the 20th edition of the European Film Festival for 
Documentaries dokumentART will be held in Szczecin. The festival is 
organized by a German association Latücht – Film & Medien e.V. from 
Neubrandenburg and a Polish association OFFicyna from Szczecin, 
and takes place on the both sides of the Oder River. There will be 43 
films from 15 countries to be seen within the framework of the festival. 
For more information visit www.dokumentart.org
Another event which has become a permanent element in the Szczecin 
autumn event calendar is the Japan Fest. It’s a festival during which 
visitors will have an opportunity to get to know Japanese culture via 
workshops, open training sessions, martial arts presentations and 
lectures. The Festival will be held on 14th and 15th October. More 
information on the Japan Fest can be found in the internet at www.
japanfest.pl
The opening of the theatrical season in Szczecin brought quite a few 
new titles and among them “Macbeth” written by William Shakespeare 
and directed by Marcin Libera. The play is staged at the Contemporary 
Thearte / Teart Współczesny in Szczecin, Another title -  “The night” 
based on writings by Andrzej Stasiuk, directed by Julia Wernio is  sta-
ged at the Polish Theatre / Teatr Polski. Apart from the above, we 
would like to invite you to a play by Teatr Niekonsekwentny - “Sweet 
Fibi”  which we already wrote about last month. Repertoires of the the-
atres are available at www.niekonsekwentny.pl, www.wspolczesny.
szczecin.pl and www.teatrpolski.szczecin.pl
Szczecin enthusiasts can go and see an exhibition which is an effect 
of a painting open-air and observation of Szczecin done by a group of 
artists, who were trying to answer the following question through their 
art:  What’s Szczecin like between you and me? The exhibition is ava-
ilable at the Captain’s Gallery / Galeria Kapitańska until October 10th. 
More details about the gallery and exhibition can be found at www.
galeriakapitanska.pl
In October (14-22.10) and November (4-6.11) the 4th Theatrical Meetings 
OKNO 2011 will be held in Szczecin. This year’s slogan is “North. North-
West.” During the meetings artists from such countries as Denmark, 
Belgium, Finland, the Netherlands and Norway will be presented. 
Additional info on the event is available at the Kana Theatre website: 
www.kana.art.pl
More information on events which will take place in Szczecin can be 
found on our website www.sic.szczecin.pl along with articles from a 
given issue and other interesting articles in English and German.

tłum. Łukasz Kowalik

SIC! Szczecin (deut. Stettin), I Care!
Die Oktoberausgabe des SIC!-Magazins wird dem Dokumentarfilm 
gewidmet. Dieses Hauptthema wurde nicht ohne Zufall gewählt. Vom 
4. bis zum 9. November findet in Stettin zum 20. Mal das Europäisches 
Dokumentarfilmfestival dokumentArt statt. Seine Veranstaltar sind 
„Latücht - Film & Medien e.V.” aus Neubrandenburg und „OFFicyna e.V.” 
aus Stettin. Das Wettbewerbsprogramm wird zeitgleich auf beiden 
Oderseiten gezeigt. Die Programmkomission hat für den europäischen 
Wettbewerb 43 Beiträge aus 15 Ländern ausgewählt. Mehr Infos unter: 
www.dokumentart.org 
Zu einem Herbstereignis wird auch das Festival Japan Fest. Diese 
Veranstaltung bietet die Möglichkeit an, die japanische Kultur näher 
kennen zu lernen und das alles dank Workshops, offenen Trainings, 
Kampfkunst-Shows sowie Vorträgen. Das Festival findet vom 14. bis 
zum 15. Oktober statt. Mehr Infos unter: www.japanfest.pl
Die Theatersaison hat auch schon begonnen und brachte einige 
neue Aufführungen mit sich, unter anderem  „Makbet” von Williama 
Shakespeare, Regie Marcin Libera, gespielt im Theater Teatr 
Współczesny sowie das Spektakel „Noc“ (deut. „Die Nacht“) von 
Andrzej Stasiuk, Regie Julia Wernio, gespilet im Theater Teatr Polski. 
Wir laden Sie auch zu weiteren Aufführungen von „Slodka Fibia“ des 
Theaters Teatr Niekonwencjonalny ein, über das wir im letzten Monat 
geschrieben haben.
Den Spielplan der Theater finden Sie unter: www.niekonsekwentny.
pl,www.wspolczesny.szczecin.pl und www.teatrpolski.szczecin.pl
Den Liebhabern von Stettin empfehlen wir die Ausstellung der una-
bhängigen Künstler, die durch ihr Schaffen versucht haben , die Antwort 
auf die Frage zu finden, wie sich die Stadt Stettin auf uns auswirkt. 
Die Ausstellung, die als Ergebnis einer Freilichtmalerei sowie zahlre-
icher Beobachtungen von Stettin entstanden ist, finden Sie bis zum 10. 
Oktober  in der Galerie  Galeria Kapitańska. Mehr Infos unter: www.
galeriakapitanska.pl
Vom 14. bis zum 22. Oktober  und vom 4. bis zum 6.November findet in 
Stettin 4. Internationales Theatertreffen OKNO 2011 statt. Diesjähriges 
Leitthema des Festivals lautet „Norden. Nordwesten“. Während der the-
atralischen Begegnungen werden die Künstler aus Dänemark, Belgien, 
Finnland, den Niederlanden sowie  Norwegen vorgestellt. Mehr Infos 
auf der Internetseite des Theaters Teatr Kana: www.kana.art.pl     
Schauen Sie bitte auf unsere Internetseite www.SIC.szczecin.pl, wo 
Sie mehr Informationen bezüglich der neuesten und kommenden 
Ereignisse in Stettin finden können, nicht nur das Kalendarprogramm, 
sondern auch die Artikel in der englischen und deutschen Sprache.
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Czy  ktoś  z  czytelników 
SIC!a pamięta jeszcze spektakl „Młoda 
śmierć“  w  reż.  Anny  Augustynowicz 
wystawiony  w  szczecińskim  Teatrze 
Współczesnym? 1996 rok i premiera 
tego spektaklu to początek mającego 
się wciąż dobrze na polskich scenach 
teatru dokumentalnego.

Wystawienie w Szczecinie „Młodej 
śmierci“  to  rozpoznany  i  nazwany 
przez  teatrologów  akt  założyciel-
ski  pewnego,  bardzo  silnego  nurtu 
w  polskim  teatrze.  Nurtu,  który  roz-
rasta się, ewoluuje  i wciąż przyciąga 
tłumy widzów.
Zaczęło się w Wielkiej Brytanii w latach 
90-tych,  a  dokładnie w Royal Court 

Theatre pod dyrekcją Maxa Stafford-
Clarka,  gdzie  pojawiły  się  wydarze-
nia  nazwane  mianem  verbatim  (od 
angielskiego określenia „dosłowny”). 
Verbatim  szybko  podbił  Rosję  i  trafił 
do  wielu  krajów  Europy.  W  Polsce 
mocno odcisnął swoją obecność.

Na  czym  polega?  „Autentyczni 
bohaterowie, prawdziwe historie, żywy 
język.  Żadnej  literatury“  –  tak  rekla-
mował się kilka lat temu głośny pro-
jekt  Pawła  Demirskiego  Szybki  Teatr 
Miejski w gdańskim Teatrze Wybrzeże. 
Inspiracją  do  powstania  spekta-
klu/  performensu  mógł  być  przekaz 
medialny,  znaczące  miejsce,  znana 
opowieść historyczna. Często całemu 
przedsięwzięciu towarzyszył długi pro-
ces poszukiwania źródeł – przeprowa-
dzanie wywiadów, podróże, powolne 
gromadzenie  informacji, bez  założo-
nego z góry efektu końcowego.

To,  co  stawało  się  produktem 
finalnym mogło mieć różny charakter. 
Wspomniana „Młoda śmierć“ to zbiór 
prowokacyjnych  mikroscenek  napi-
sany  żywym,  potocznym  językiem, 
niemal „spisanym“ z codziennych roz-
mów młodych ludzi.

Niewątpliwie  teatrem  dokumental-
nym, w nieco innym wymiarze, można 
nazwać  także  słynny  spektakl  Jana 
Klaty - „Transfer“.
Jeszcze  inną  formą  dokumentu 
w  teatrze  są  sceniczne  czytania,  np. 
reportaży  prasowych  –  taki  projekt 
w ostatnich latach oglądali widzowie 
warszawskiego  Teatru  Nowego  pod 
dyrekcją Krzysztofa Warlikowskiego.

Autorem  przedsięwzięcia  „Suchy 
Dok“ był  reżyser Marcin  Liber,  autor 
szczecińskiego  spektaklu  „ID“,  któ-
rego  kanwą  był  m.in.  reportaż 
Angeliki Kuźniak i Renaty Radłowskiej 
o  niemieckich  lekkoatletkach,  któ-
rym  podawano  sterydy  deformujące 
ciało.

Związek  z  popularnością  tego 
nurtu  ma  oczywiście  zmieniająca 
się  rola  teatru,  jako  miejsca,  które 
chce  uczestniczyć  w  żywej  debacie 
publicznej.  Przeciwnicy  teatru  doku-
mentalnego mówią o  jego doraźno-
ści i przemijalności, a czasem złudnej 
idei  przedstawienia  na  scenie  „naj-
prawdziwszej  prawdy“.  Niewątpliwie 
spektakle tego nurtu potrafią dotknąć 
emocji  widza  tak  samo  mocno,  jak 
i  potrafią  mocno  znudzić  nachalną 
publicystyką,  czy  politycznym  zaan-
gażowaniem.  Teatralny  dokument 
wciąż ma się  jednak całkiem dobrze 
i  z  nurtu  alternatywnego  przechodzi 
do ofensywy.
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Niewątpliwie  teatrem  dokumental-
nym, w nieco innym wymiarze, można 
nazwać  także  słynny  spektakl  Jana 

Jeszcze  inną  formą  dokumentu 
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Spotkanie  z  Patrycją  Kuracińską, 
jedną z prowadzących Galerię VHS, roz-
poczęło się od nawiązania do mojego 
komentarza z jednego z wcześniejszych 
tekstów:  „Mamy  jeszcze  Galerię  VHS, 
gdzie  prezentowane  prace  charakte-
rem zapewne odpowiadają deptakowej 
lokalizacji  i  tamtejszym  bywalcom;  ja 
niecierpliwie czekam na kolejne wyda-
rzenia,  zorganizowane w  tym miejscu, 
licząc na pewne zmiany...” (SIC! [#10] 
08/2011).  Przytoczyłam  też  twierdze-
nie porównujące VHS do „towarzystwa 
wzajemnej  adoracji”.  Wyjaśniłam,  iż 
nie  umniejszając  samym  prezento-
wanym  artystom,  byłam  zawiedziona 
przewidywalnością,  brakiem  świeżo-
ści  i  faktycznie  przeniesieniem  klimatu 
tej  specyficznej  szczecińskiej  ulicy  do 
środka galerii.

Patrycja, poniekąd przyznając się do 
pewnej przypadkowości inicjatywy, bro-
niła się dzielnie i w niektórych sprawach 

mnie  przekonała.  A  i  oczekiwane 
zmiany nadeszły, m.in. wraz z wystawą 
Anny Baranowski. Cieszą  także wieści 
o przyszłej stałej współpracy z Lipskiem 
i  wystawach  mających  łączyć  te  dwa 
środowiska.

Nie sądzę, że uznanie należy się za 
samą działalność. Jednak zdając sobie 
sprawę z trudności, na które napotykają 
młodzi  organizatorzy,  mięknie  nieco 
moje serce. Zauważam rozwój, a to jest 
najważniejsze. Stwierdzam więc, że jest 
na plus.

Fragmenty rozmowy z Patrycją 
Kuracińską. 

Rozmawiała: Marta Garbaczewska

Patrycja:  Kiedy  prowadzi  się  galerię 
w środku miasta, nie celuje się w jakichś 
ludzi.  Ewentualnie  w  jednych  można 
bardziej. Mnie zależało na tym, żeby do 
VHS przyszli  ludzie również z deptaku. 
W większości są to ludzie, którzy zupeł-
nie nic na temat sztuki nie wiedzą. Są to 
młodzi ludzie: z liceum, czasem nawet 
z  gimnazjum.  Chcieliśmy  im  pokazać 
coś innego, zainteresować.

Jednak po trosze miałam rację.
Nie,  w  ogóle.  Nie  chcieliśmy  do 

środka  przenieść  zachowań  depta-
kowych, ale  ludzi. Zainteresować  ich 
sztuką.  Ten  zarzut  oznaczałby,  że  to 
„pod  nich”  robiliśmy  wystawy,  a  tak 
nie było.

Skąd pomysł na prowadzenie tej galerii?
Dowiedzieliśmy  się,  że  jest 

dostępny lokal i możemy go wykorzy-
stać. Wcześniej nie myśleliśmy o tym, 
by  otworzyć  galerię.  Skoro  jednak 
pojawiła  się  możliwość,  postanowili-
śmy ją wykorzystać.
Umowę  mamy  do  końca  września, 
ale  staramy  się  ją przedłużyć. Myślę, 
że  to  będzie  możliwe,  a  jeśli  nawet 
nie,  to  wciąż  będziemy  działać  jako 
VHS.  W  roku  akademickim  siedze-
nie przez dwa  tygodnie na wystawie, 
dzień w dzień, po cztery godziny,  jest 
niemożliwe. Ale co  jakiś czas można 
robić  wystawy  trwające  4-5  dni.  Nie 
chcemy się też ograniczać do działal-
ności  tylko  wernisażowej,  interesuje 
nas  tez  organizowanie  warsztatów, 
czy wykładów.
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ności  tylko  wernisażowej, 
nas  tez  organizowanie  warsztatów, 
czy wykładów.
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„Czarna seria (1955-
1958), Polska Szkoła 
Dokumentu”
wyd. Polskie Wydawnictwo Audiowizualne

Z  uwagi  na  zbliżający  się  Festiwal 
„dokumentART”  oraz  towarzyszącą 
mu  retrospektywę  filmów  Kazimierza 
Karabasza,  warto  zaprezentować 
wydany  przez  Polskie  Wydawnictwo 
Audiowizualne  zbiór  filmów  dokumen-
talnych „Czarna seria”.

Czy  oby  na  pewno  dokument 
powinien być twórczą interpretacją rze-
czywistości,  jak  dzieje  się  to  w  filmach 
Karabasza,  Hoffmana?  Inscenizacje, 
starannie  zbudowana  i  komentująca 
narracja,  brak  indywidualizmu  obja-
wiający  się  w  zbiorowej  podmiotowo-
ści  -  wszystkie  te  elementy  narzucają 
zapatrzonemu w ekran widzowi sposób 
odczytywania,  ubranego  w  obiektywną 

pelerynę,  subiektywnego  świata.  Być 
może patrząc na te filmy z perspektywy 
półwiecza wydaje się to sztuczne i kary-
katuralne.  Należy  jednak  pamiętać, 
iż  były  to  filmy  stojące  w  opozycji  do 
propagandy  lat  50-tych,  rehabilitujące 
pojęcie  filmu dokumentalnego. Młodzi 
twórcy wierzyli, że ukazywany przez nich 
obraz,  ukazujący  społeczne  problemy, 
tematy zwykle przemilczane, zmienią coś 
w ludziach i ich świadomości.

To  nie  jest  cykl  filmów  do  popołu-
dniowej  herbatki.  To  dawka  zamiata-
nego pod dywan świata warta obejrze-
nia i zastanowienia.                       [kg]

„Senna” - Aif Kapania
dystr. TiM

Kiedy Robert Kubica próbował swych 
sił na rowerku trójkołowym, cały moto-
rowy świat elektryzowała niezwykle emo-
cjonująca  walka  na  torach  Formuły  1 
pomiędzy Alainem Prostem  i Ayrtonem 
Senną.

Jeszcze  w  podstawówce  siada-
łem  w  niedzielne  południe  przed  TV 
i z wypiekami na twarzy śledziłem niesa-
mowite pojedynki pomiędzy tymi dwoma 
mistrzami  kierownicy.  Całym  sercem, 
zawsze  kibicowałem  Sennie.  Dlatego 
też,  wyjątkowo  niecierpliwie  oczekiwa-
łem możliwości obejrzenia niezwykłego 
dokumentu,  który  całkiem  niedawno 
pojawił się w Polsce na DVD.

Główną osią tej produkcji jest wspo-
minana rywalizacja - najpierw kolegów 
z tego samego teamu, a później rywali 
dwóch różnych zespołów. Zaskakujące, 
jak  twórcy  niestandardowo,  w  przy-
padku tego gatunku, podeszli do reali-
zacji.  Momentami  ogląda  się  to  jak 
rasowy, pierwszorzędny thriller (a dla nie-
znających historii formułowej grand prix 
tym bardziej), pasjonujący bardziej niźli 
obecne hollywoodzkie wyrobnictwo.
Do  samego  bohatera,  pełnego  pasji, 
autorzy podeszli  z wielkim szacunkiem, 
przedstawiając go w bardzo pozytywnym 
świetle, nie unikając prezentacji słabości. 
Docenili kunszt i talent jako kierowcy, ale 
sporo miejsca poświęcili też jego działal-
ności poza sportowej.
Nie omieszkali wytknąć błędów w poli-
tyce szefostwa Formuły 1, której Ayrton 
był przeciwnikiem. W finale  (oczywiście 
i niestety pisanym przez życie) dostajemy 
jeszcze  potężnego  kopniaka  prosto 
w serce, po którym ciężko się podnieść.

Wydawać  by  się  mogło,  że  film 
przeznaczony  jest  dla  miłośników  F1. 
Nic  bardziej  mylnego!  Historia  tego 
znakomitego kierowcy  to kawał dobrej 
dokumentalnej  roboty,  rzecz  na  tyle 
uniwersalna  i  świetnie  opowiedziana, 
że  docenią  ją  również  kompletnie  nie 
zainteresowani  tematem.  Starsi  miło-
śnicy tego sportu z pewnością poczują 
dreszczyk emocji sprzed lat.
tomashec/ Tomek Urbański, www.film.org.pl
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Główną osią tej produkcji jest wspo-
minana rywalizacja - najpierw kolegów 
z tego samego teamu, a później rywali 
dwóch różnych zespołów. Zaskakujące, 
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Nova kamienica przy 
Bogusława

W III kwartale 2012 roku do użytku 
zostanie  oddana  Kamienica  Nova, 
która  stanie  na  rogu  ulic  Langiewicza 
i  ks.  Bogusława  X.  Bryła  budynku 
będzie  odwoływać  się  do  historycznej 
zabudowy miejskiej z przełomu XIX i XX 
wieku.

W  II  połowie  XIX  wieku  była 
tu  dzielnica  wojskowa.  Kamienica 
Nova  powstaje  na  terenie  starej  pie-
karni  wojskowej.  Tędy  też  prowadził 
powstały w 1821 roku trakt do Berlina: 
wiódł  z  Bramy  Berlińskiej  (obecnie 
Portowej) przez dzisiejszą ulicę Mikołaja 
Kopernika.
Kiedy  w  1873  roku  została  zniesiona 
pruska Twierdza Szczecin, został umoż-
liwiony  rozwój  miasta,  krępowany 
do  tego  czasu  istniejącym  systemem 
fortyfikacji,  a  ulica  Bogusława,  która 
powstała w 1880 roku, została otwarta 
dla wszystkich mieszkańców.
-  Radca  budowlany  Konrad  Kruhl 
wypełnił  przestrzeń  między  fortem 
a  nowym  miastem.  Głównym  placem 
był  wówczas  pl.  Dziecka,  do  którego 
prowadziła  ulica  Bogusława.  To  wła-
śnie ta ulica stała się łącznikiem nowych 
dzielnic miasta. Warto dodać, że ulica 
ks. Bogusława  jest  jedyną ulicą, która 
nie  zmieniła nazwy. Wcześniej  była  to 
ulica Bogusława XIV,  teraz Bogusława 

X. Uniwersalna nazwa łączy przeszłość 
z przyszłością – mówi przewodnik miej-
ski po Szczecinie, Przemysław Głowa.

Ulica Bogusława X w sposób symbo-
liczny wyznacza metropolitarny kierunek 
rozwoju miasta. Nowe inwestycje mogą 
zaowocować przywróceniem ulicy daw-
nej funkcji. Aleja ta ma potencjał stania 
się jedną z głównych reprezentatywnych 
ulic Szczecina.
- Bogusław X zjednoczył Pomorze, a ul. 
ks.  Bogusława  zjednoczyła  dzielnice 
staromiejskie  z  przedmieściami,  dając 
początek  wielkomiejskiemu  miastu  – 
dodaje przewodnik.

Łączenie dawnego z nowym jest nie 
lada  wyzwaniem.  Calbud  podejmuje 

się  wpisania  w  zabytkowe  otoczenie 
współczesnej  zabudowy  funkcjonalnej. 
Przerwana  tkanka  miejska  ma  zostać 
wypełniona  nową  jakością.  Calbud 
w swoim haśle zawarł zdanie „Inspiruje 
nas  miasto”.  Ich  działalność  oparta 
w głównej mierze na budownictwie jest 
poniekąd  dwukierunkowa  –  nie  tylko 
budują w mieście, ale także dla miasta.
-  Świadomie  wchodzimy  w  miejsca 
zaniedbane. Tam gdzie się pojawiamy, 
chcemy to miejsce zmienić, stworzyć je 
przyjaznym –  tłumaczy Edward Osina, 
prezes firmy Calbud.
Wśród  aktualnych  inwestycji  przedsię-
biorstwa znajdują się tożsame działania 
w innych częściach miasta.22.



Filmów  dokumentalnych  o  zjawi-
skach, gatunkach, scenach muzycznych 
powstało tysiące, ale Penelope Spheeris 
była  pierwszą,  która  swoją  trylogią 
przekornie  zatytułowaną  „The  Decline 
of  Western  Civilization”  zwróciła  oczy 
Amerykanów  na  zjawisko  punk  rocka, 
potem  amerykańskiej  sceny  heavy-
metalowej.

Jeśli  twój  ojciec  jest  właścicielem 
objazdowego  cyrku,  a  twoi  bracia 
i  kuzyni  (wśród  których  znajduje  się 
Costa  Gavras)  to  muzycy  i  reżyserzy 
filmowi, trudniej jest zostać gospodynią 
domową.
Wykształcona w kierunku sztuk pięknych 
na  Uniwersytecie  Kalifornijskim  swą 
karierę  reżyserską  poświęciła  filmom 
dokumentalnym i fabularnym związanym 
z  muzyczną  kontrkulturą.  Jej  najwięk-
szym hitem stała się komedia „Wayne’s 
World” z 1992 roku o dwóch freakach, 
prowadzących  program  rozrywkowy 
o  tejże  nazwie  w  podrzędnej  telewizji 
kablowej. Był  to kultowy  film z Mikiem 
Myersem i Daną Carveyem dla pierw-
szego rzutu wychowanków MTV.

Idąc  za ciosem, Spheeris nakręciła 
teledysk utrzymany w klimacie „Wayne’s 

World”  do  „Bohemian  Rhapsody” 
Queenu,  za  który  otrzymała  nomina-
cję do Grammy. Niemniej ważna w jej 
dorobku była  trylogia  „The Decline  of 
Western Civilization”.
Pierwszą  część  o  upadku  zachodniej 
cywilizacji  poświęciła  punkowej  sce-
nie  z  Los  Angeles  w  jej  najświeższych 
latach. W 1979  roku,  kiedy  zaczynała 
kręcić  dokument,  rządziły  tam  Black 
Flag,  Germs  czy  Circle  Jerks.  Były  to 
czasy kiedy punk-rock nie istniał jeszcze 
w  jakiejś  szerszej  świadomości.  Prasa 
muzyczna nie poświęcała mu zbyt wiele 
uwagi.

Penelope  prowadziła  wtedy  pierw-
szą w Los Angeles firmę specjalizującą 
się  w  robieniu  teledysków  Rock  And 
Reel. Zdegustowana i znudzona disco-
popową  sieczką  muzyczną,  dociera-
jącą  zewsząd,  postanowiła  pokazać 
Amerykanom  coś,  czego  jeszcze  nie 
widzieli. A co więcej niż pewne, wywoła 
w najlepszym razie mieszane uczucia.

Kiedy  film  zaczął  być  wyświetlany, 
szef  policji  Los  Angeles  domagał  się 
natychmiastowego  zakazu  jego  poka-
zywania. Nie milkły głosy,  że  ten punk 
to  jakieś  chore,  obrzydliwe  zjawisko 

i  że  to  strata czasu,  żeby kręcić o nim 
dokumenty.

Penelope  Spheeris  jednak  się 
uwzięła.  Pokazuje  ludzi  związanych  na 
różne sposoby z tą sceną. „The Decline 
of  Western  Civilization”  to  fragmenty 
koncertów, wywiady z dzieciakami, dla 
których  było  to  całe  życie.  To  również 
ukazanie  ludzi,  którzy  na  to  zjawisko 
patrzyli  nieco  z  boku:  starsze  mał-
żeństwo  prowadzące  jeden  z  klubów 
(którzy  zupełnie  intuicyjnie  dostrzegli 
potencjał tej sceny) czy twórców „Slash 
Magazine”.
Punktem,  który  mocno  łączy  pierwszą 
część, powstałą w 1981  roku  i  trzecią 
z  1998  roku,  są  wywiady  i  pokaza-
nie  dzieciaków  zaangażowanych  w  tę 
scenę. Można zobaczyć jak niewiele ich 
różni od rówieśników z tamtych czasów 
w niektórych sferach, a mimo wszystko 
jak  bardzo  zmienił  się  ten  mikroświat 
przez niecałe dwie dekady. dź
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o  tejże  nazwie  w  podrzędnej  telewizji 
kablowej. Był  to kultowy  film z Mikiem 
Myersem i Daną Carveyem dla pierw-
szego rzutu wychowanków MTV.

Idąc  za ciosem, Spheeris nakręciła 
teledysk utrzymany w klimacie „Wayne’s  23.
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„4 i pół” - Łona i Webber
wyd. Dobrzewiesz

Premiera  nowego  albumu  Łony 
i  Webbera  odbyła  się  30  września 
w Warszawie. Ja miałem okazję przesłu-
chać materiał z tej płyty już dwa tygodnie 
wcześniej.  Jeżeli  jednak  ktoś  myśli,  że 
było łatwo – jest w błędzie.
Utwory  z  nowej  płyty  znajdowały  się 
pod  ścisłym  nadzorem.  Porwany  przez 
Zielińskiego jego samochodem, wywie-
ziony do oddalonego od centrum domu, 
zostałem posadzony na sofie w salonie. 
A co na mnie tam czekało? Herba, słu-
chawki i krążek – niepozorna płyta z napi-
sem „TRISTAN I IZOLDA”, który miał za 

zadanie  zmylić  potencjalnych  złodziei 
lub natrętnych dziennikarzy muzycznych 
przed  odkryciem  najnowszych  nagrań 
artysty. I tak z herbą w dłoni, laptopem 
na  kolanach  i  słuchawkami  na  uszach 
przystąpiłem do pracy.

Już nie czwarty, a jeszcze nie piąty? 
„4 i pół” to kolejny studyjny album Łony, 
który  otwiera  utwór  zatytułowany... 
Ł.O.N.A.  Kawałek  ten  niespiesznie 
zabiera nas w muzyczną podróż naszpi-
kowaną  ciężkimi  i  mięsistymi  bitami, 
których nie brakuje na całym albumie. 
Webber  sprawnie  wplata  w  piosenki 
sample,  które  wydawałoby  się,  nie 
pasują  do  rapu.  Przyjemny  sampelek 
w  klimatach  klezmerskich  pojawia  się 
w  utworze  otwierającym  płytę.  Z  kolei 
w  „Szkoda  Zachodu”  słyszymy  sample 
rodem z gier na Atari.

„4  i  pół”  to  album  uderzający 
realizmem.  Na  płycie  miejscami  bywa 
komicznie, czasami ironicznie, ale przede 
wszystkim ciąży ku ziemi. Jest też lokalnie. 
Łona w tekstach mierzy się z bliskimi nam 
realiami: brakiem dialogu  i  zrozumienia 
między  jednostkami  i grupami prezentu-
jącymi zgoła odmienne poglądy.
To, co jest ważne to „tu i teraz”. Nie ma 
planów tak odległych, jak chociażby wizja 
2050. Nasze miejsce jest tutaj, nie w pro-
jektach  tych, na których decyzje wpływu 
nie mamy. Podobnie – nasz czas jest teraz, 
nie w czasie przez nich aranżowanym.
Ulice,  zakłady  pracy,  budynki  poczty... 

Łona  bez  żenady  i  skrępowania  mówi 
o tym, co nas uwiera: staruszki  tłoczące 
się  w  kolejkach,  niedzielni  kierowcy, 
„przyjaciele” z portali społecznościowych, 
nieinteresujące się mieszkańcami władze 
oraz wszechogarniający bałagan.
Łona jest wnikliwym obserwatorem tego, 
co dookoła nas i tego, co w nas. Jak to 
z warstwą tekstową u Łony bywa – mocno 
chwyta.

Co  jeszcze  na  albumie?  Wstawki 
z  klasyki  polskich  filmów,  które  wszyscy 
lubimy, sepleniący rap Rymka w utworze 
„10” oraz akcenty, które znamy z wcze-
śniejszych  płyt  Łony.  Poza  tym,  ciekawy 
i  bystry  rap  oraz  dobrze  zbudowane 
i przestrzenne melodie.
Na koniec, po tym jednym odsłuchaniu, 
zaryzykuję  takie  oto  stwierdzenie:  nowy 
krążek Łony posiada momentami kawiar-
niany czar, a żywe instrumenty dopełniają 
całość w sposób idealny.

Łukasz Kowalik
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„4 i pół” - Łona i Webber

Premiera  nowego  albumu  Łony 
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Planeta EGOS 
to miejski pro-
jekt ekologiczny 
poświęcony odpa-
dom. Na portalu 

znajdziesz użyteczne informa-
cje na temat selektywnej zbiórki 
surowców wtórnych, punktów 
przyjęcia odpadów niebezpiecz-
nych i problemowych, a także bie-
żące informacje.

Eco Jam Graffiti vol. 4

Miejsce: ul. Energetyków pod filarami Trasy 

Zamkowej im. Piotra Zaremby w Szczecinie

Data: 3-4 września 2011 r.

W 4. edycji Eco Jam Graffiti brało 
udział  30  twórców  graffiti  (m.in. 
Elomelo,  Foxy,  Wiur,  Roem,  Htsz, 
Krik,  Jonhy  Lemonade,  Taki  Myk, 

Czarnobyl,  Peok),  którzy  namalowali 
kilkanaście  wielkoformatowych  obra-
zów o tematyce ekologicznej.

Całemu  wydarzeniu  towarzyszyła 
działalność  miasteczka  ekologicz-
nego,  które  z  każdą  edycją  rozrasta 
się  i  przyciąga  coraz  większą  liczbę 
uczestników.
Festiwal  odwiedziło  w  ciągu  2  dni 
około 700 osób, od których zebrano 
ponad 600 kg elektroodpadów  i 40 
kg bardzo szkodliwych dla środowiska 
baterii.  W  zbiórce  odpadów  wzięło 
udział blisko 100 osób, a uczestnicy 
przynosili  je  całymi  rodzinami.  Za 
przyniesiony  elektrosprzęt  przyzna-
wano punkty - im większy gabaryt, tym 
więcej punktów. Punkty następnie były 
wymieniane  na  nagrody  -  bilety  do 
kina, opery, teatru i klubów (Pleciuga, 
Helios, Opera  na Zamku, City Hall, 
Kafe  Jerzy,  Galaxy  Bowling)  oraz 

nagrody  rzeczowe:  kosze  do  segre-
gacji, latawce, koszulki i torby ekolo-
giczne (Andegrand, City Hall, Opera 
na zamku).
Nikt  nie  odszedł  z  pustymi  rękami. 
Rozdaliśmy kilkaset lnianych toreb.

W trakcie trwania Eco Jam odbyły 
się warsztaty z wycinania ekoszablonu, 
które cieszyły się bardzo dużym powo-
dzeniem. Powstało też kilka interesują-
cych prac. Pokaz upcyklingu na żywo, 
polegający na przekształcaniu zebra-
nych  elektroodpadów  w  małe  robo-
ciki,  wzbudził  żywe  zainteresowanie, 
w szczególności wśród najmłodszych.

Książnica  Pomorska  wraz  ze 
Stowarzyszeniem Bibliotekarzy Polskich 
zorganizowały kiermasz książki za zło-
tówkę  i  w  ten  sposób  do  wtórnego 
obiegu  czytelniczego  wprowadzono 
sporo pozycji książkowych.

Organizator:

Patronat:

Farby elewacyjne:

eg
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Pod opieką Amaterasu, 
czyli Japan Fest 2011 
Fragmenty rozmowy z Pawłem 
Karpowem i Piotrem Krykiem, organiza-
torami Japan Fest

Rozmawiała: Katarzyna Heliniak

W naszym mieście jesteśmy przyzwy-
czajeni do inicjatyw przybliżających kul-
tury takich krajów jak Niemcy, Czechy, 
Ukraina. Japonia nadal wydaje się bar-
dzo egzotyczna. Skąd ten wybór?

Piotr:  Głównie  z  zamiłowania 
i  pasji  poszczególnych  członków 
naszego  Stowarzyszenia  ENSO. 
Nie  jest  problem  wybrać  się  do 
naszych  przygranicznych  sąsiadów, 
do  Japonii  czy  innych  krajów  azja-
tyckich  już  tak.  Poprzez  realizację 
naszej  pasji  chcemy  sprowadzić 
Japonię  do  Szczecina,  a  przynaj-
mniej jej namiastkę.

Paweł:  Japonia  nadal  jest  dość 
egzotyczna  a  kultura  Japonii  dość 
hermetyczna.  Z  drugiej  strony 
Japonia bardzo skutecznie promuje 
się na całym świecie.

Japan Fest kładzie nacisk na aktywny 
udział uczestników. Czego w tym roku 
będą mogli doświadczyć mieszkańcy 
Szczecina podczas festiwalu?

Piotr:  Poza  stałymi  punktami  pro-
gramu,  czyli  otwartymi  treningami 
japońskich sztuk walki  (m.in. karate, 
aikido,  ju  jitsu,  iaido),  w  tym  roku 
będzie  możliwość  uczestniczenia 
w  zajęciach  tai  chi,  czyli  chińskiej 
sztuki  walki.  Poza  tym  tradycyjnie: 
warsztaty  japońskiej  kaligrafii,  ori-
gami  (sztuka  składnia papieru),  ike-
bana  (układania  kwiatów),  gry  go 
i mahjonga, dwie nowości w postaci 
warsztatów shiatsu (sztuka uzdrawia-
nia dotykiem – japoński masaż) oraz 
furoshiki  (układanie, owijanie  i skła-
danie  chusty  do  celów  praktycznych 
i estetycznych).

Do kogo jest kierowana oferta 
festiwalowa?

Paweł:  Głównymi  odbiorcami 
festiwalu  są  ludzie  młodzi,  ale  nie 
tylko. Na warsztaty origami chętnie 
przychodzą dzieci. Kobiety lubią ike-
banę. Prelekcje ściągają studentów. 
Otwarte treningi – pasjonatów sztuk 
walki etc.

Piotr:  Każdy  znajdzie  dla  siebie 
coś  ciekawego.  Wystarczy  tylko 
przyjść i poświęcić swój czas. Wstęp 
jest darmowy.

Jakich gości możemy spodziewać się na 
festiwalu? Czy będzie możliwość poroz-
mawiania z kimś po japońsku?

Piotr: Będziemy  gościć  m.in. 
ekipę  wyprawy  Long  Walk 
Plus  Expedition,  Włodzimierza 
Kwiecińskiego  –  prezesa  Polskiego 
Związku  Karate  Tradycyjnego,  czy 
dr Veronikę Belyaevą – antropologa 
z Uniwersytetu Szczecińskiego.
A  po  japońsku  na  Japan  Fest 
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porozmawiać  można  zawsze! 
Przynajmniej  jeden  native  spe-
aker  powinien  się  znaleźć,  np.  pani 
Maho Ikushima, prowadząca zajęcia 
z kaligrafii.

Co Wam daje energię do organizowania 
kolejnych edycji.

Paweł:  Przede  wszystkim  wspa-
niali  ludzie,  którzy  są  zaangażowani 
w  Japan  Fest,  po  drugie,  świetne 
miejsce,  w  którym  odbywa  się  festi-
wal, czyli Pałac Młodzieży. Po trzecie, 
odbiór festiwalu w śród mieszkańców 
Szczecina.

Piotr:  Myślę,  że  przede  wszystkim 
bogini Amaterasu  i  inne pomniejsze 

kami  –  japońskie  bóstwa...  A  tak 
serio, to zdrowe odżywianie i ćwicze-
nia  kondycyjne  wspomagane  bra-
kiem zdrowego rozsądku i trzeźwego 
poglądu na świat, biorąc pod uwagę 
nakłady na kulturę w naszym regionie 
(śmiech).

Japan  Fest  2011,  Szczecin,  Pałac  Młodzieży, 

Secesja Cafe, 14-15 października

Pomorskie meble 
malowane

Skłamałabym  mówiąc,  że  inte-
resuję  się  meblarstwem  i  że  jest  to 
dziedzina sztuki, o której wiem wiele. 
Jednak  na  wystawę  organizowaną 
przez Muzeum Narodowe wybiorę się 
chętnie.

Odnoszę wrażenie, że ta wystawa 
będzie  stanowić  miły  kontrast  dla 
dotychczasowych  szczecińskich  eks-
pozycji przedstawiających sztukę użyt-
kową.  Najczęściej  jesteśmy  raczeni, 
oczywiście  wartościowymi,  lecz  cięż-
kimi  wizualnie,  według  mnie  wręcz 
przytłaczającymi elementami wystroju 
wnętrz,  które prezentują nam Zamek 
oraz Muzeum.
Owa bariera wynika być może z tego, 
iż  zazwyczaj  oglądamy  komnaty, 
sprzęty  książęce,  szlacheckie,  gene-
ralnie  należące  do  sfer  wyższych. 

Na  Wałach  Chrobrego  natomiast 
będziemy  mogli  zobaczyć  meble 
ludowe, których używali zwykli miesz-
kańcy  (obywatele).  Dzięki  temu  jak 
sądzę,  łatwiej  będzie  nam  odnaleźć 
się w zastanej przestrzeni i utożsamić.
Meble naszych przodków są przyjemne 
w  formie.  Mimo,  że  dekoracyjne,  to 
o  urzekającej  prostocie.  Głębokie, 
żywe  kolory.  Malowane,  a  gdzie 
malarstwo  tam  i  ja.  Proste  kształty. 
Całość bardzo wyrafinowana.

Wernisaż  wystawy  odbędzie  się 
21  października  o  godz.  14.00, 
w  Gmachu  Głównym  Muzeum 
Narodowego w Szczecinie.

Marta Garbaczewska
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IV Spotkania Teatralne 
OKNO 2011

Tegoroczne hasło OKNA to „Północ. 
Północny Zachód”, bo to właśnie w tym 
kierunku  będziemy  spoglądać  tym 
razem.  W  trakcie  spotkań  teatralnych 
zaprezentowani zostaną twórcy z takich 
krajów  jak  Dania,  Belgia,  Finlandia, 
Holandia i Norwegia.

OKNO  zostało  podzielone  w  tym 
roku  na  dwie  części:  październikową 
(14-22.10) i listopadową (4-6.11).
W  październiku  będziemy  mieli  oka-
zję  poznać  legendarny  już  Odin 
Teatret,  który  po  raz  pierwszy  zagości 
w  Szczecinie.  Ten  międzynarodowy 

zespół działa od 1964 roku, a jego sie-
dzibą jest duńskie miasteczko Holstebro. 
Organizatorzy  postawili  sobie  na  celu 
przedstawienie  także  sylwetki  założy-
ciela  tego teatru – Eugenio Barby. Jest 
to światowej sławy reżyser i badacz kul-
tury,  twórca  Międzynarodowej  Szkoły 
Antropologii  Teatru  ISTA.  W  latach 
60-tych  ściśle  współpracował  z  Jerzym 
Grotowskim i w dużej mierze przyczynił 
się  do  zaistnienia  Teatru  Laboratorium 
zagranicą.
Odin Teatret w Szczecinie zaprezentuje 
swe  najnowsze  dzieło  -  „The  Chronic 
Life” (Przewlekłe życie). Jest to opowieść 
o poszukiwaniu tożsamości w mrocznej 
i karnawałowej zarazem scenerii Europy 
A.D. 2031, po trzeciej wojnie domowej. 
Spektakl  zostanie  zaprezentowany bez-
pośrednio  po  światowej  prapremierze 
we Wrocławiu.
W  programie  wizyty  Odin  Teatret 
w  Szczecinie  są  także:  pokazy  metod 
pracy,  prezentacja  filmów,  spotka-
nie  z  Eugenio  Barbą  oraz  promocja 
jego  najnowszej  książki:  „Spalić  dom. 
Rodowód reżysera”.

W  listopadzie  natomiast  OKNA  to 
przede  wszystkim  prezentacja  młodej, 
eksperymentalnej sztuki performatywnej. 
Zobaczymy  spektakle,  które  charakte-
ryzują  się  minimalizmem  i  autorskim 
językiem  wypowiedzi,  stworzonym  na 
bazie eksperymentów z  formą. W pro-
gramie znalazły się takie przedstawienia: 

„Black”  Mette  Edvarsen  (Norwegia), 
„Not every object used to nail is a ham-
mer”  Gaetana  Bulourde  (Belgia)  oraz 
„Entertainmet  Island  1,  2,  3.  Trilogy” 
fińskiej grupy Oblivia.

Spotkania Teatralne OKNO to festi-
wal realizowany w Szczecinie od 1998 
roku.  Organizatorem  jest  Ośrodek 
Teatralny  Kana.  Festiwal  ukierunko-
wany  jest  na  sztukę  eksperymentalną 
i  nowatorską,  ale  odwołuje  się  także 
do  źródłowych  tradycji  performatyw-
nych. OKNO – jak mówi Darek Mikuła, 
dyrektor Teatru Kana - „otwiera się także 
na demonstrację pracy, na warsztaty, na 
prezentację tego, co ważne w teatrze”.

Katarzyna Heliniak
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Dead Girls Don’t Say No! 
The Horror Party + THE 
JET-SONS Show

31  października  z  pewnością 
będzie  można  pobawić  się  w  klu-
bie  Alter  Ego.  Będzie  to  hallowe-
enowo-koncertowa  odsłona  znanej 
potańcówki  w  klimatach  lat  50-tych 
i 60-ych – Dead Girls Don’t Say No! 
Całonocną imprezę uatrakcyjni kon-
cert  The  Jet-sons  (rockabilly  garage 
trio).  Jak  mówią  organizatorzy,  jest 
to  jeden z najczęściej występujących 
składów  rock’n’rollowych  z  naszego 
kraju. Po koncercie do samego rana 

o  selekcję  dźwięków  zadbają:  Kitty, 
Mati, Fairy oraz Peter Jay.

Warto  pamiętać  o  halloweeno-
wym  przebraniu,  bo  do  wygrania 
będzie skrzynka szampana!

Start w ostatni  poniedziałek paź-
dziernika o 21.00.

ka.he

Battle of the Beatmakers

22 października w klubie 13 muz 
odbędzie  się  druga  edycja  szczeciń-
skiej bitwy producentów Battle of  the 
Beatmakers, zainicjowana przez ekipę 
Make it Funky Production.
Impreza ma na celu ukazanie zróżni-
cowania wśród producentów muzycz-
nych oraz wyłonienie zwycięskiej pro-
dukcji muzycznej.
Zgłoszenia  przyjmowane  są  drogą 
elektroniczną  przez  okres  półtora 
miesiąca.  Następnie  jury,  składające 

się  z  trzech  osób,  wybiera  szesnastu 
artystów,  których  produkcje  ocenili 
najwyżej.
Gwiazdą wieczoru będą Rasmentalism, 
czyli: Raper Ras, producent Ment oraz 
DJ  DBT.  W  jury  tegorocznej  edycji 
zasiądą  zaś  TAS,  MATHEO  i  MENT 
XXL.
Oprawę  muzyczną  przed  i  po 
„bitwach” zapewnią DJ-e: MENT XXL, 
TAS, CZARNY , DBT.

[kg]
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Niemieckojęzyczny portal o Szczecinie 
- 15% rabatu na usługi reklamowe 

weź mnie!

AUTOCAD DLA POCZATKUJACYCH

Prywatne lekcje obsługi AutoCADa 
w zakresie potrzebnym do 

samodzielnej pracy projektowej

tel. 511227931
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  projekt 6 x 6
technika 
analogowa

format 6x6
6 fotograficzek

6 miesięcy

współpraca: 
Miasto 

Szczecin

tytuł: „
Aloha Szczecin - 
Pocztówka z Klucza”

fot. 
Aleksandra Kubiak

  
Aleksandra 

Kubiak

Do 2000 roku 

w Kluczu 
funkcjonował 

dworzec kolejowy, 

umożliwiający 

mieszkańcom 
centrum Szczecina 

szybki dostęp 

do położonych 

nad Regalicą 
malowniczych 

i stworzonych do 

wypoczynku 
terenów. 

W 2004 przystanek 

został całkowicie 
zlikwidowany. 

finał projektu 
i główna 

prezentacja 
prac:        koniec  

2011 roku


