


4.

Foto-Szczecin z Głowy

Głośnik Pomorzano

6.

W pułapce subiekty-
wizmu

Rozmowa z Natalią 
Sztostak

8.

Ponury Disneyland

Konrad Wesołowski

10.

Zdrowo i stylowo

Prezentacja

11.

Coś w ciemności

Marcin Czerkasow

12.

Giovanni i piękne 
dziewczyny

Sokole Oko

13.

Bóg w sprayu

Rozmowa z Maciejem 
Kaczmarskim

14.

„W obronie zwierząt”

Recenzja książki

19.

„Pozdrowienia 
z Serbii”

Recenzja komiksu

20.

Łamanie konwencji za 
pomocą braku psa

Sonia Targoń

sp is  t reśc i

27.

EGOS

Prezentacja

28.

20. Europejski 
Festiwal Filmów 
Dokumentalnych 
dokumentART

Zapowiedź

29.

Ernst Barlach. Obrazy 
śmierci w twórczości 
niemieckiego ekspre-
sjonisty 

Zapowiedź

z a p o w i e d z i

21.

Złoty wiek Pomorza. 
Sztuka na dworze 
książąt pomorskich 
w XVI i XVII wieku

Prezentacja

22.

Ekstraklasa Grupy 
Wyszehradzkiej

Marta Garbaczewska

23.

„Habemus papam 
– mamy papieża”, 
„Zdjęcie w godzinę”

Recenzje filmów

24.

Dębowy Skwer - 
szansa na odmienione 
Niebuszewo

Prezentacja

25.

Rykarda Parasol

Zillah

26.

„June” - Julia Marcell

Recenzja płyty



Pan SIC! rok temu wkroczył na 
ulice Szczecina. W ciągu tych 12 
miesięcy zmienił się, i to bardzo. 
Ewoluował głównie pod wpływem 
osób, które spotkał na swojej drodze, 
a nie było ich mało. Wszystkie 
rozmowy, sugestie, spotkania, 
stawały się małymi cegiełkami 
budującymi magazyn.

W tym numerze mówimy 
o obrazach, fotografii, poniekąd 
także o dokumentacji pewnych 
zdarzeń. SIC! to swoisty kolaż - 
obraz tych wszystkich, którzy się 
z nim związali: osób wyposażających 
go w głos, dzięki swoim tekstom; 
osób ubierających go w obraz 
z pomocą swoich fotografii; osób, 
które stały się bohaterami kolejnych 
numerów; osób, które są dla 
niego głosem krytyki i rozsądku. 
To dzięki tym wszystkim Pan SIC! 
otrzymuje osobowość, buduje swoją 
tożsamość i szuka swojego miejsca. 
Tym wszystkim Pan SIC! dziękuje!

Życie magazynu to także swoista 
dokumentacja tego, co działo się 

w szczecińskiej kulturze w ciągu 
ostatnich 12 miesięcy. Niedoskonała, 
niepełna, bo przede wszystkim 
subiektywna. Pan SIC! żyje według 
rytmu miasta, ale z pewnością nie 
każdy nurt go porywa. Tym samym 
stara się pokazywać to, co w jego 
odczuciu warte jest pokazania.

W tym numerze, przede 
wszystkim przedstawiamy panią 

Krystynę Łyczywek – damę 
fotografii. Pokazujemy także 
zdjęcie wyśmienitej Małgorzaty 
Łempickiej-Brian. Rozmawiamy 
z artystką młodego pokolenia – 
Natalią Szostak oraz prezentujemy 
fragmenty fotoreportażu Konrada 
Wesołowskiego. Poza tym 
w numerze, dobre słowo i dobry 
obraz.
Miłego odbioru! 3.



Pierwsze zdjęcia kojarzące się 
z miastem jakie pamiętam, to zdjęcia 
rodzinne. Te przywiezione z kresów i cen-
tralnej Polski. Niektóre z początku ubie-
głego wieku przedstawiające prababki, 
pradziadków, z zakładów fotograficznych 
Lwowa, Stanisławowa, Stryja, Mławy. 
Potem zdjęcia robione przez dziadka 
w 1945 roku w Szczecinie i w końcu 
współczesne zdjęcia rodzinne.

Pamiętam, że jedne z pierwszych 
zdjęć starego Szczecina jakie oglądałem, 
to zdjęcia robione przez fotograficzkę 
Krystynę Łyczywek.
Z Danielą Swobodą, redakcyjną foto-
graficzką, udaliśmy się do najsłynniej-
szej damy fotografii, aby zapytać ją o jej 
początki.
Urodzona w Poznaniu, romanistka, 
harcerka, uczestniczka Powstania 
Warszawskiego, pani Krystyna Łyczywek 
przyjechała do Szczecina w październiku 
1945 roku. Aparat fotograficzny prze-
trwał wojnę ukryty u matki pani Krystyny. 
Był to Baby Box Kodak.
Do Szczecina fotografowie przybyli mię-
dzy innymi ze Lwowa. Do jednego z nich, 
pracującego w zakładzie przy ul. 5 Lipca, 
robiącego portrety jej dzieciom, pani 

Krystyna miała tyle uwag, że ten stwier-
dził, żeby lepiej zdjęcia robiła sama. I tak 
też uczyniła.

Po raz pierwszy jej zdjęcia zostały 
pokazane publicznie w 1948 roku w sie-
dzibie YMCA (Young Men’s Christian 
Association), przy ul. Ogińskiego 
w Szczecinie. Fotografowała rodzinę oraz 
ludzi na ulicach miasta. Z Czesławem 
Piskorskim objeżdżała wszystkie pomor-
skie miejscowości, dokumentując to, co 
przetrwało wojnę: ludzi, domy i zabytki. 
To była pierwsza polska dokumentacja 
tych ziem.
Mimo aresztowania w 1949 roku, 
w związku ze sprawą konsula francuskiego 
Robineau, przetrwała proces oskar-
żenia i dalej fotografowała. Wkrótce, 
w 1953 roku, założyła wraz Witoldem 
Chromińskim Szczeciński Oddział 
Polskiego Towarzystwa Fotograficznego.

Jest reporterką życia codziennego. 
Fotografuje całe spektrum społeczne 

miasta. Nie tylko miasta, w którym żyje, 
ale w ogóle miasta globalnego. Od 
1961 roku podróżuje i fotografuje ulice 
całego świata: Paryż, Nowy Jork, Pekin, 
Casablanca. Objechała cztery konty-
nenty i co dzień dokumentuje oglądany 
świat.
Aktualnie pracuje nad czwartym tomem 
antologii, w której rozmawia i pisze 
o dziesiątkach fotografów. W słoneczny 
dzień, w który się spotkaliśmy, pani 
Krystyna przyjechała do nas prosto 
z ulicznej fotorejestracji. Fotografowała 
pieszych z perspektywy kierowcy małej 
renówki.

W czasie rozmowy z panią Łyczywek 
zacząłem intensywnie myśleć o mojej 
historii fotografii szczecińskiej.
Na początku lat 90-tych obserwowałem 
kolegów z Technikum Chemicznego 
w ich ciemni przy LO nr 2. Potem 
poznałem Pawła Kulę z załogą (pozdro: 
Filip Bylak, Adam Ptaszyński) - badali 
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światłoczułość. Konstruowaliśmy proste 
camery obscury z puszek po piwie, które 
po odpowiednim czasie były zbierane 
jako odpad wtórny i rejestrator ruchów 
słońca. Dziś, cała trójka zajmuje się foto-
grafią zawodowo.
Ja zacząłem zbierać książki. Te o fotogra-
fii miasta. W ten sposób odkryłem Maksa 
Dreblowa, najsławniejszego fotografa 
niemieckiego Szczecina.
Maks Dreblow urodził się w Gryfinie 
w 1869 roku. W tym czasie w Szczecinie 
istniały już pierwsze zakłady fotograficzne, 
które powstały w połowie XIX wieku. Maks 
Dreblow fotografował miasto z pasją, ale 
przede wszystkim statki i okręty. Stary port, 
bulwary, budowle, wypadki, pierwszą 

katastrofę lotniczą w 1910 roku. Jego 
zakład znajdował się na prestiżowej ulicy 
Bollwark (dziś Nabrzeże Wieleckie).
Roman Czejarek poświęcił kilka tytu-
łów twórczości tego fotografa: m. in. 
„Szczecin na starych widokówkach” czy 
album o Maksie Dreblowie, wydany 
przez Wydawnictwo Walkowska.

To samo wydawnictwo wydało nie-
dawno album „Szczecin w obiektywie 
Anatola Weczera”. To już polski Szczecin, 
z lat 60-tych ubiegłego wieku. Ukazał się 
też album Marka Czasnojcia „Szczecin 
PRL-u”.
U progu nowego wieku brak cen-
zury umożliwił wreszcie wydanie zdjęć 
z demonstracji i strajków związanych 
z historią oporu lat 70-tych i 80-tych 
ubiegłego wieku. Fotografowane one 
były przez Zbigniewa Wróblewskiego, 
Włodzimierza Piątka, Jana 
Matuszewskiego czy wspomnianego 
wcześniej Czasnojcia. Niedawno ukazał 
się także album o Kaskadzie, kombinacie 
rozrywkowym, czyli najbardziej znanym 
lokalu Szczecina lat 60-tych i 70-tych.

Dziś w mieście działa bardzo wielu 
fotografów, zrzeszonych w różnych stowa-
rzyszeniach i organizacjach. Szczecińskie 
Towarzystwo Fotograficzne wydało ostat-
nio dwa wspaniałe albumy o obiektach 
przemysłowych niemieckiego Szczecina: 
„Fabryka paliw syntetycznych Police” oraz 
album o najważniejszym zakładzie prze-
mysłowym w historii polskiego Szczecina 

- zamkniętej Stoczni Szczecińskiej (podzię-
kowania dla Tomasza Seidlera).

Nowa technika pozwala unieść apa-
rat ponad chmury. Tak jak czynił to słynny 
Paul Nadar fotografując Paryż z balonu, 
Cezary Skórka fotografuje Szczecin 
z motolotni.
Na ostatniej wystawie Grand Press Photo 
w Muzeum Narodowym w Szczecinie 
oglądaliśmy fotografie trzech szczecinian: 
Marcina Bieleckiego (zwycięzca kategorii 
życie codzienne), Bartka Mateńki (nomi-
nacja do kategorii sport) oraz Filipa 
Ćwika (nagrodzony w poprzednim roku 
w World Press Photo).
W Szczecinie także można uczyć się foto-
grafii: na Akademii Sztuki, w Top Arcie, 
ale też na zajęciach organizowanych 
przez stowarzyszenia takie jak Niebieska 
Małpa (P. Kula i M. Stafyniak) i Aloha.
Wystawy fotografii odbywają się 
w Książnicy Pomorskiej, Muzeum 
Narodowym w Szczecinie (tu oglądali-
śmy „Transgresje” Małgorzaty Łempickiej-
Brian), Piwnicy Kany, Galerii Fotart, 
Bramie Jazz Cafe oraz na kolejnych edy-
cjach inSPIRACJI w 13 muzach.
Polecam także portal internetowy 

sedina.pl i pismo Szczeciner – tam arty-
kuł o pierwszych atelier fotograficznych 
w mieście nad Odrą oraz akcje w prze-
strzeni publicznej opowiadające o historii 
Szczecina organizowane i fotografowane 
przez Andrzeja Łazowskiego.
A jaka fotka Twoje oko spotka?

światłoczułość. Konstruowaliśmy proste 
camery obscury z puszek po piwie, które 
po odpowiednim czasie były zbierane 
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Jej sztuka wyróżnia się na pierwszy 
rzut oka. Artystka nie unika tematów zwią-
zanych z sensem życia, co dziś rzadkie 
u młodych artystów. Prowokacyjnie przy-
znaje się także do fascynacji religijnych, 
choć sama deklaruje niewiarę. Poznajcie 
Natalię Szostak. Fragmenty rozmowy 
z Natalią Szostak. 
Rozmawiała: Aleksandra Gieczys-Jurszo

Twoja twórczość spełnia się w tych rejo-
nach, gdzie trzeba wyeksponować własne 
doświadczenia: emocjonalne, zmysłowe, 
duchowe czy intelektualne. W swoich 
pracach redefiniujesz swój sposób bycia 
w świecie i skłaniasz widza do partycypa-
cji w tym prywatnym akcie. Nie boisz się 
niezrozumienia albo nawet posądzenia 
o narcyzm?

To co robię zazwyczaj generuje cały 
szereg reakcji; w ten sposób komuni-
kuję się z innymi. To, że dla jednych 
konkretna praca może być niezrozu-
miała, obojętna czy rażąca, kiedy dla 
innych ta sama praca jest czytelna 
i ważna, wymusza niezbędny dystans. 
Dzięki temu czuję, że jest to żywy pro-
ces, że istnieje pewien teren wypowie-
dzi, który wciąż się kształtuje.

Wielu artystów istnieje jako temat własnej 
twórczości. Zawsze ciekawiło mnie na ile 
zapis własnego życia na płaszczyźnie 
sztuki spaczony jest pewną skazą nieza-
mierzonej nawet intencjonalnie manipulacji, 
kreacji? Istnieje przecież pokusa, by two-
rzyć siebie na nowo, świadomie sterować 
swoimi nastawieniami i reakcjami, które 
znajdą odzwierciedlenie w ekspozycji. Czy 
da się od tego uciec?

Nie da się od tego uciec. To jest 

pułapka subiektywizmu. Rzeczywistość jest 
takim problemem. Nie jesteśmy w stanie 
przedstawić pojedynczego jej obrazu, 
który nazwać moglibyśmy jedynym praw-
dziwym. Na tym polega kreacja. Będąc 
tego świadoma, staram się dotrzeć jak 
najbliżej siebie w rzeczywistościach, w któ-
rych jestem; do siebie takiej, jaką mam 
zdolność postrzegać.

Spojrzenie na siebie z szerszej 
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perspektywy za pomocą własnej twór-
czości, to bardzo dobry punkt wyjścia ku 
ogarnięciu rzeczywistości i swojej w nim 
roli. Taka światopoglądowa autorefleksja 
musi siłą rzeczy stać się prędzej czy póź-
niej trampoliną ku bolesnej konieczności 
poszukiwania sensu własnej egzystencji...

Tak, jest to pewna forma dokumen-
tacji tego, co trudne do określenia. Moje 
działanie jest podejmowaniem prób 
w tym kierunku. Dzielenie się tym z innymi 
jest niezbędną częścią tego procesu. 
Dopiero wtedy dochodzi do konfrontacji 
koniecznej do dalszej pracy. W rezultacie 
powstaje pewien zapis moich doświad-
czeń - ostatecznie to mnie zadowala.

W przestrzenie, w których lokujesz swoje 
prace wplatasz różne rekwizyty mające 
reprezentować twoje spojrzenie (jak np. biała 
sukienka). Możesz przybliżyć ich znaczenie?

Sukienka pełni rolę relikwii, pozo-
stałości po wydarzeniu o szczególnym  

znaczeniu. Posługuję się nią jako sym-
bolem, który odnosi się do konkret-
nych doświadczeń, których nie potra-
fię zamknąć w słowach. Jest bardziej 
znakiem zapytania niż odpowiedzią. 
Wywoływaczem pewnych skojarzeń, 
które na przestrzeni moich prac uaktyw-
niają się na różne sposoby. Podobnych 
rekwizytów jest więcej; emocje, które we 
mnie wzbudzają staram się rozładować 
w pracach. Nie zależy mi na konkretyzo-
waniu tych emocji, raczej, na poszerza-
niu słownika wizualnego.

W cyklu „Miejsca Poświęceń” eksplorowa-
łaś kwestie związane z konstrukcją ludz-
kiej tożsamości. Aby dotrzeć do korzeni 
tego, co konstytuuje jednostkę, jako auto-
nomiczny, niepowtarzalny i samodzielny 
byt, zmuszona byłaś odbyć etnograficzną 
podróż w głąb siebie.

„Miejsca poświęceń” to seria obrazów 
skonstruowanych na wzór ołtarzy (ołtarz, 
czyli stół przeznaczony do składania ofiar, 
gdzie złożony dar ma na celu pozyskanie 
przychylności Boga). Posługuję się tą sym-
boliką w kontekście własnej historii, która 
nieuporządkowana, chaotyczna, zabu-
rza integralność mojej tożsamości. Brak 
jasno określonego celu i sensu minionych 
zdarzeń przeciwstawiam uporządkowa-
nej formie, która nadaje im nowy wyraz. 
Systematyzuję przeszłość tak, aby stała się 
czytelna, ale nie odbieram jej tym samym 
zagadkowości.

Twoje osobiste doświadczenia związane 
z życiem w wielu krajach stały się punktem 
wyjścia dla całkowicie innych odczytań. 
Prezentowana przez ciebie perspektywa 
tworzy - prywatną a zarazem publiczną 
- uniwersalną przestrzeń refleksji. 
Pokazujesz jak proces budowania własnej 
podmiotowości warunkowany jest przez 
kulturę, tradycję, procesy socjalizacji.

Zgadza się. Częsta zmiana lokalizacji, 
zrelatywizowane pojęcie „domu”, postę-
pujące poczucie wykorzenienia, kształtują 
moje spojrzenie na świat. System warto-
ści jednego środowiska nie przekładając 
się na nowy, dewaluuje się. Jesteśmy 
zmuszeni tworzyć ich atrapy w nowym 
miejscu. Szukamy substytutów. Często 
nieświadomie oddajemy kluczowe ele-
menty składające się na pewną przeszłą 
tożsamość, zatracamy poczucie siebie, 
poruszamy się po omacku. Sprzeczności 
wytwarzające się w zderzeniu ze zmie-
niającymi się realiami uniemożliwiają 
płynne przejścia pomiędzy nimi. W rezul-
tacie, pewne rzeczy spoza nas stają się 
wyraźniejsze.

Nad czym teraz pracujesz?
Powoli odchodzę od serii „Miejsca 

poświęceń”. Skupiam się na autoportre-
cie. Jestem w trakcie rozbudowywania 
nowej serii autoportretów anatomicznych. 
Na jej bazie powstają rysunki i obrazy 
olejne. W przyszłym roku chcę ich użyć do 
nowego projektu w przestrzeni miejskiej.
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Awaria Czarnobylskiej Elektrowni 
Jądrowej zyskała opinię jednej 
z największych katastrof XX wieku. 
26. kwietnia 1986 roku o godzinie 
01.23 potężna eksplozja wysadziła 
reaktor nr 4, powodując swobodne 
uwalnianie się radionuklidów do 
atmosfery przez 10 dni. W wyniku 
eksplozji życie straciło 31 osób, 
a ponad 300 tys. ludzi zamieszkują-
cych pobliskie rejony bezpowrotnie 
wysiedlono. Ok. 400 tys. ratowników 
usuwających skutki eksplozji w latach 
1986-1989 zostało narażonych na 
znacznie silniejsze promieniowa-
nie niż wysiedlona ludność. Awarii 
czarnobylskiej przypisuje się wzrost 

zachorowań na choroby nowotwo-
rowe (rak trzustki, białaczka), scho-
rzeń genetycznych wśród narodzo-
nych dzieci, a także nieoszacowaną 
liczbę zgonów w wyniku choroby 
popromiennej.

Powszechny strach przed skutkami 
promieniowania, dodatkowo podsy-
cany przez kulturę masową w postaci 
filmów science fiction, gier video, czy 
komiksów na dobre zagościł w gło-
wach europejczyków. Od tej pory 
niemal wszystkie anomalia mające 
miejsce w ZSRR zaczęto wiązać 
z niedawnym wybuchem reaktora. 
Tymczasem opublikowany w 2000 
roku raport specjalny Komitetu 
Naukowego ONZ ds. Skutków 
Promieniowania Atomowego 
(UNSCEAR), ukazał Katastrofę 
Czarnobylską w zupełnie innym niż 
dotychczas świetle. Wynika z niego, 
że awaria reaktora atomowego nie 

była tragedią, wskutek której zginęły 
tysiące ludzi ani nie zostały ciężko 
skażone na setki lat ogromne poła-
cie ziemi. Dawki promieniowania, 
na jakie byli narażeni mieszkańcy 
Rosji, Ukrainy i Białorusi, nie miały 
też prawie żadnego wpływu na ich 
zdrowie – współczynnik zachorowań 
na białaczkę oraz urodzeń z wadami 
genetycznymi nie zmienił się.

Dzisiejszy Czarnobyl generuje 
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olbrzymie zyski m. in. na szmuglu 
stali i drzewa. Być może to jest naj-
ważniejszy powód dla którego strefa 
jest wciąż zamknięta. Tereny wokół 
strefy zaludniają się - swoje domy 
mają tam Francuzi, Niemcy i bogaci 
Ukraińcy. Czarnobyl to także duża 
atrakcja turystyczna. Dość specy-
ficzna i - póki co - dedykowana 
raczej wąskiej grupie zainteresowa-
nych. Obawa przed ewentualnym 

napromieniowaniem, potęgowana 
mitami, jakimi obrosła katastrofa, 
wciąż odstrasza wielu potencjalnych 
turystów. Obserwując jednak wzrost 
liczby odwiedzających, można 
stwierdzić, iż raport opracowany 
przez specjalistów ONZ i inne, jemu 
podobne zyskują coraz liczniejszą 
rzeszę zwolenników.

Więcej na: 
www.konradwesolowski.com
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Zdrowo i stylowo

Podróżując po europejskich miastach, 

będąc niekiedy w różnych zakątkach świata, 

mamy możliwość posilenia się w dosko-

nale nam znanych restauracjach. Sieciowe 

rozwiązania z pewnością sprawdzają się 

pod różnymi względami. Co jednak zrobić 

jeżeli chcemy skosztować czegoś innego, 

niepowtarzalnego?

W Szczecinie w tym celu warto udać 

się do Public Cafe. Te dwie szczeciń-

skie restauracje kuszą świeżością wyro-

bów, jakością serwowanych produktów, 

a ponadto oferują to, czego nabyć w sie-

ciowych lokalach i sklepach nie zdołamy.

Public Cafe z założenia staje w opo-

zycji do tego, co sieciowe i korporacyjne. 

Restauracje te można nazwać slow-foodo-

wymi. Przyrządzanie potraw na miejscu ze 

świeżych i jak najmniej przetworzonych 

produktów wydłuża czas oczekiwania na 

posiłek.

Kucharze Public Cafe oferują przede 

wszystkim kuchnię śródziemnomorską. 

Codziennie można skosztować produktów 

najlepszej jakości, jak na przykład maka-

rony De Cecco i oliwki Royal del Sol 

sprowadzane z Włoch. Nowością jest 

świeży czarny makaron barwiony mątwą, 

podawany z krewetkami i sosem śmie-

tanowo-winnym. Wiele osób odwiedza 

Public Cafe ze względu na, jak twierdzą, 

najlepszą w mieście pizzę przygotowy-

waną wg włoskich receptur: na cien-

kim cieście, ze świeżymi dodatkami. Na 

deser natomiast warto skosztować ciasto, 

zawsze domowej roboty, bez konser-

wantów. Do wyboru: sernik, ciasto mar-

chewkowe lub czekoladowe.

W Public Cafe można spróbować 

różnorakich napojów sprowadzanych 

z zagranicy. Niektóre z nich pozostają 

niedostępne w innych lokalach. Są to na 

przykład Africola (napój ten dostępny 

jest także bez cukru i substancji słodzą-

cych), czeskie piwo Staropramen czy 

niemieckie - Berliner Kindl. Restauracje 

oferują także niemieckie piwo pszeniczne 

Schofferhofer w ciekawych smakach: 

gruszkowym, grejpfrutowym i kaktusowym, 

które zyskuje coraz większą popularność 

w różnych miastach Europy.

Public Cafe podaje także jedną z najbar-

dziej rozpoznawalnych marek kawy na 

świecie – włoska kawa Illy, 100% arabiki, 

parzona w ekspresie FAEMA Legend, jest 

wyśmienitym zwieńczeniem posiłku.

Wnętrza restauracji Public Cafe nawią-

zują do skandynawskiego desingu. 

Prostota, funkcjonalność i umiar przeła-

mane kolorowymi akcentami, sprawiają, 

że oczekiwanie na zamówiony posiłek 

staje się przyjemną chwilą odpoczynku 

i wytchnienia. Jasne wnętrza, kolorystyka 

i materiały nawiązujące do natury, oraz 

delikatna muzyka, budują lekką atmos-

ferę sprzyjającą zarówno rodzinnym bie-

siadom jak i rozmowom biznesowym. 

Odwiedzając Public Cafe możemy być 

pewni, że zostaniemy podjęci przez miłą 

i profesjonalną obsługę.

Restauracja Public Cafe mieszcząca się 

przy ul. Odrzańskiej umożliwia także orga-

nizowanie spotkań w większym gronie.

Public Cafe
al. Jana Pawła II 43 [tel. 91 489 48 99]

ul. Wielka Odrzańska 18a [tel. 91 434 22 22]

www.publiccafe.pl
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W głębi domu trzasnęły drzwi, a cień 
na parkingu wydłużył się i zabrał oko-
licę jak fala, która ukradkiem pochłania 
plażę w czasie przypływu. W naturę 
tej relacji od początku wpisana była 
zdrada. Dlatego obecnie to, z czym 
przychodzimy do siebie, nie wyjaśniając 
niczego, oczekując więcej niż można 
by wywnioskować z hotelowych okien, 
za którymi widok skręca w stronę parku 
i świateł ściągających na siebie chłodną 
uwagę wieczora, to już zupełnie inna 
sprawa.

Również publiczne pomysły to krach. 
Minął nas samochód pokryty eksplo-
dującymi kwiatami. Spójrzmy też na 
przedziwny pojazd księżniczki. Mnóstwo 
dzieci paraduje konno w wymyślnych 
strojach. To dość dziwne, zważywszy 
na porę roku. Pingwiny? Przed gumo-
wym zamkiem zebrał się tłum gapiów. 
Urocze dzieciaki. Puszka zupy wbiegła 
na ulicę i właśnie wpadła pod wózek 
pełen beczek z piwem. Publiczność 
wymienia uściski dłoni z wołowiną 
w kontekście porzuconego koncertu. 
Wkrótce ten obraz urasta do rangi 
muzyki, wije się i ucieka przed wzro-
kiem utkwionym w czyichś włosach. 

Następnie piorunujące światło rzuca 
nas z powrotem między odległe fakty 
przyrody. Ktoś trzyma w ręku pieczoną 
małpkę, przysmak kolorowych miesz-
kańców Montanji.

Teraz obywatele gromadzą się w naj-
ważniejszych zakątkach miasta bardzo 
merytorycznie i malują obrazy gremial-
nego braku zrozumienia dla praw przy-

sługujących – no właśnie, komu? „Po 
prostu zabrakło mi słów, wobec których 
lodowata pewność rzeczy i tak byłaby 
górą, pozostając w tym ciemnym, 

materialnym dole naszego uprzedzo-
nego doń milczenia”. Całą tę scenerię 
napędza ukryty wodospad i z nieprzewi-
dywalną energią ściąga naszą uwagę 
do zbiornika wymieszanych głosów – 
obraz rozrzucony przed wzrokiem na 
podobieństwo letniego dnia: budynki, 
ludzie i samochody, zapowiedź liści 
na szarych chodnikach, cień drzewa 

w nieprawdopodobnie wielkim mieście. 
Tymczasem półki uginają się od gwiazd, 
a społeczeństwo tkwi dalej gdzieś na 
zewnątrz, definiowane przez mrok.

budynki, ludzie i samochody, zapowiedź 
liści na szarych chodnikach, cień drzewa 
w nieprawdopodobnie wielkim mieście
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Sobota. Godziny mocno wie-
czorne. Pociąg relacji Angermunde 
- Szczecin. Na początkowej stacji 
wsiada pięciu mężczyzn. Rozmawiają 
po niemiecku, ale łatwo dostrzec, 
że pochodzą z jednego z krajów 
Bliskiego Wschodu. A może Turcji?
Towarzyszy im niezawodny kom-
pan, czyli wódka. Polska oczywiście. 
A o kim mogą faceci rozmawiać przy 
plastikowym kubeczku wypełnionym 
bardzo mocną cieczą? Chodzi oczy-
wiście o kobiety. W tym konkretnym 
wypadku - szczecinianki.

Okazało się, że na oko trzydzie-
stokilkuletni mężczyźni jechali na 
imprezę do Grodu Gryfa nie po raz 
pierwszy. Orientowali się w naszych 
realiach znakomicie. Każdy z nich 
potrafił nawet wykrztusić z siebie kilka 
podstawowych, ale kluczowych pol-
skich zwrotów. Jednak na jaw wyszło, 
że na szczecińskich dziewczynach nie 

robi to żadnego wrażenia.
Jak więc „wyrwać panienkę” na 
szczecińskiej popularnej dyskotece? 
Podać się za Włocha. Grzecznie 
przedstawić się i powiedzieć „na imię 
mam Giovanni”. Potem już jakoś 
pójdzie. Dorzuci się jeszcze słowo 
„bello” i sprawa załatwiona. To naj-
lepszy wab na dyskotekowe dziew-
częta. Przecież żadna nie sprawdzi 
czy facet mówi prawdę. Ciemna 
karnacja, brązowe oczy. To wszystko 
robi piorunujące wrażenie. A mówią 
to ludzie doświadczeni, którzy z nie-
jednego pieca chleb jedli.

Potem wystarczy postawić dziew-
czynie drinka. Powinien być kolorowy, 

względnie drogi, mieć ładną i egzo-
tyczną nazwę. Operację tę należy 
powtórzyć. Czasami nawet kilka 
razy. Ale efekt końcowy jest prawie 
zawsze taki sam. Zwycięstwo, sza-
lona noc, radosne podrygiwania na 
parkiecie zakończone spotkaniem 
sam na sam.

Prawie całą treść pociągowej 
konwersacji będę starał się zatrzeć, 
zapomnieć. Bo wnioski są smutne 
i oczywiste. Postaram się jednak 
zapamiętać jedno kluczowe i nie-
skomplikowane zdanie: „szcze-
cińskie dziewczyny są najpiękniej-
sze”. Nie wypada z tym przecież 
polemizować...
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wiście o kobiety. W tym konkretnym 
wypadku - szczecinianki.

Okazało się, że na oko trzydzie-
stokilkuletni mężczyźni jechali na 
imprezę do Grodu Gryfa nie po raz 
pierwszy. Orientowali się w naszych 
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Fragmenty rozmowy z Maciejem 
Kaczmarskim, autorem książki. 

Rozmawiała: Katarzyna Heliniak

„Bóg w sprayu - Gnostycyzm, filozofia 
i religia w literaturze Philipa K. Dicka” – to 
tytuł Twojej książki. Czy ona już powstała 
w całości? O czym jest?

Tak, książka jest gotowa. Jak 
wskazuje podtytuł, jest to próba ana-
lizy wybranych powieści Dicka w kon-
tekście teorii filozoficznych, gnostycz-
nych i teologicznych. Dzisiaj ten autor 
jest poczytny, naśladowany i otoczony 
swoistym kultem, a jego utwory są 
regularnie poddawane naukowym 
analizom i ekranizowane, z różnym 
skutkiem, przez Hollywood. Jednak za 
życia rzadko go doceniano. Był pomi-
jany: przez główny nurt za ciągoty 
fantastyczno-naukowe, przez fanta-
stykę - za zawiłość i gęste odniesienia 
do filozofii. Jednocześnie skłonność 
do snucia egzystencjalnych rozważań 
w scenografii s-f uczyniła z niego pre-
kursora tego typu literatury.

Gnostycyzm, mistyka i spray to dość 
nietypowe połączenie. Skąd u Ciebie 

zainteresowanie takimi obszarami kultury 
i historii?

Trudno o jednoznaczną odpo-
wiedź, ponieważ z perspektywy czasu 
widzę, jak wszystko się zazębia.
Dick całkowicie spełnia moje ocze-
kiwania wobec popkultury, zarówno 
rozrywkowe, jak i „duchowe”. Jego 
książki otworzyły mi głowę na filozo-
fię jako taką. To pewnie miało wpływ 
na decyzję, żeby studiować taki kie-
runek. Na temat pracy magisterskiej 
wybrałem powiązania między lite-
raturą Dicka a filozofią i gnostycy-
zmem. Można więc powiedzieć, że 
ta moja mała historia zatoczyła koło. 
Postanowiłem przerobić pracę na 
książkę, rozszerzyć ją o nowe analizy 
i wydać.

Czy łatwo jest wydać obecnie książkę?
Nie chcę wydawać kategorycznych 

sądów, bo jestem debiutantem, na 

dodatek zajmującym się dość specy-
ficzną dziedziną.
Wysłałem konspekt do ponad 50 
wydawnictw. Dostałem odpowiedź 
od połowy, z czego tylko kilka 
wyraziło realne zainteresowanie 
publikacją, jednak z częściowym 
wkładem własnym. Ponieważ nie dys-
ponuję całością sumy, zorganizowa-
łem coś na kształt zbiórki za pośred-
nictwem serwisu crowdfundingowego 
PolakPotrafi.pl. Jeżeli „Bóg w sprayu” 
otrzyma odpowiednie wspar-
cie, książka ukaże się w barwach 
Warszawskiej Firmy Wydawniczej.

Zachęcasz, aby wesprzeć wydanie 
Twojej książki. Czy znalazło się już wielu 
mecenasów?

Jak dotąd siedemnastu. Każdy 
mecenas kultury, jak nazywam dar-
czyńców, otrzyma nagrodę adekwatną 
do wpłaconej kwoty, od dozgonnej 
wdzięczności po egzemplarze książki 
i umieszczenie na liście sponsorów. 
Zakończenie projektu nastąpi 30 
listopada, a do zebrania została jesz-
cze ponad połowa całkowitej sumy. 
Wierzę, że się uda.

Co dalej?
Jeśli pytasz o następną książkę, to 

pomysł już mam, ale chyba za wcze-
śnie, by o tym mówić. Na razie nie 
wydałem nawet pierwszej (śmiech).

s
ło

w
o

   
   

w
ię

ce
j n

a:
w

w
w

.s
ic

.s
zc

ze
ci

n.
pl

Fragmenty rozmowy z Maciejem 
Kaczmarskim, autorem książki

Rozmawiała: Katarzyna Heliniak

„Bóg w sprayu - Gnostycyzm, filozofia 
i religia w literaturze Philipa K. Dicka” – to i religia w literaturze Philipa K. Dicka” – to 

13.



„W obronie zwierząt” - 
(red.) Peter Singer

wyd. Czarna Owca

Na okładce książki: świnia, różowa 
i umorusana. Bezczelnie gapi się małym 
ślipiem, na tyle intensywnie, że można 
poczuć się lekko zażenowanym, a nawet 
zniesmaczonym [sic!]. Hmm, zgaduj zga-
dula: nowe wydanie hitu Georga Orwella 
„Folwark zwierzęcy”? Tylko, że... spoj-
rzenie zwierzaka wydaje się być mało 
rewolucyjne, niegroźne, wręcz przeciwnie 
– wyraźnie przestraszone.

Tytuł zbioru artykułów zgromadzo-
nych i opatrzonych komentarzem przez 
Petera Singera „W obronie zwierząt”, 
w polskim wydaniu (Warszawa, 2011) 
został pozbawiony drugiej części: „The 
Second Wave”. I słusznie.

Ogłoszony w latach osiemdziesią-
tych dwudziestego wieku przez Marię 
Grodecką „Zmierzch świadomości 

łowcy” wszakże dokonał się, ale w dość 
przewrotny sposób – łowcę zastąpił 
(hiper)konsument i jak pokazują dane 
statystyczne, o jakimkolwiek zmierz-
chu długo jeszcze nie będzie mowy. 
Tymczasem, ciemna strona kultury kon-

sumpcji, podobnie jak ciemna strona 
księżyca, nadal skrywa swoje tajemnice.
Jedną z nich jest maksymalne uprzed-
miotowienie przez człowieka innych 
gatunków. Ergo, współczesne farmy nie 
mają nic wspólnego z dawnymi gospo-
darstwami rolnymi a dzisiejszy ideolo-
giczny wegetarianizm w równym stopniu 
wynika z buntu przeciw zabijaniu, co 
z niezgody na wyjątkowo dramatyczne 
warunki życia zwierząt hodowlanych.
To tylko jedna z kwestii poruszanych 
w publikacji, która – trzeba przyznać 
– od chwili wydania cieszy się w mas-
s-mediach większym zainteresowaniem 
niż podobne materiały. Bez wątpienia, 
głównie z uwagi na postać samego 
Petera Singera, któremu sławę na świecie 
przyniosła wydana 30 lat temu rewolu-
cyjna publikacja „Wyzwolenie zwierząt”, 
natomiast w Polsce - „niepoprawne” 
poglądy na kwestie aborcji i eutana-
zji. Singer buntuje się przeciw ślepej 
afirmacji gatunku ludzkiego i głośno 

stawia pytania zadawane niejednokrot-
nie w zaciszu gabinetów: te praktyczne 
o miarę cywilizowanego okrucieństwa 
i skalę odczuwanego cierpienia przez 
wszelkie stworzenia oraz te teoretyczne - 
choćby o sens granicy gatunkowej dla 

terminu „osoba”.
Firmowana przez tego etyka 

„W obronie zwierząt” to pozycja napi-
sana wspólnie przez badaczy zwierzęcej 
psychiki, filozofów, prawników i aktywi-
stów działających na rzecz zmiany jako-
ści życia i śmierci zwierząt, która jeśli nie 
przekona, to na pewno poszerzy pole do 
refleksji oraz polemik.

Anna Czyńska, 

www.szczecinszczesliwy.blogspot.com

Singer buntuje się przeciw ślepej afirmacji 
gatunku ludzkiego i głośno stawia pytania 
zadawane niejednokrotnie w zaciszu gabinetów
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20. Europejski 
Festiwal Filmów 
Dokumentalnych 
dokumentART 2011

3 XI 2011 
cz/ do/ 
thu

16:00 
V4 na 
20.dokumentART: 
słowackie animacje - 
Kino Obserwatorium, 
al. Wojska Polskiego 
90

18:00 V4 na 20.do-
kumentART: czeskie 
dokumenty - Kino 
Obserwatorium, al. 
Wojska Polskiego 90

18:30 Wielkie Otwar-
cie: „Bestia” + Ścianka 
Secret Sister LIVE! - 
Studio TVP Szczecin, 
ul. Niedziałkowskie-
go 24a

20:00 V4 na 
20.dokumentART: 
węgierskie filmy 
eksperymentalne - 
Kino Obserwatorium, 
al. Wojska Polskiego 
90

22:00 V4 na 20.do-
kumentART: dyskusja 
- Cafe Obserwa-
torium, al. Wojska 

Polskiego 90

4 XI 2011 pt/ fr/ fri

10:00 Historia - 
Polityka - Film blok 
I - Aula Uniwersytetu 
Szczecińskiego, ul. 
Krakowska 71-79

12:30 Wspólne Gra-
nice blok I - Uniwer-
sytet Szczeciński, ul. 
Krakowska 71-79,

16:00 czas dla kon-
kurencji: KRAKOWSKI 
FESTIWAL FILMOWY 
- Kino Zamek, ul. 
Korsarzy 34

19:30 Extraklasa: 
Luis Buñuel blok 
I - P1erwsze Miejsce, 
Czerwony Ratusz, pl. 
Batorego 4

5 XI 2011 so/ sa/ sat

10:00 telefonART 
- dokART Café, al. 
Wojska Polskiego 90

11:00 Klasyka Pol-
skiego Dokumentu: 
Kazimierz Karabasz 
blok I - Kino Obser-
watorium, al. Wojska 
Polskiego 90

11:30 Wspólne 
Granice blok II - Kino 
Obserwatorium, al. 
Wojska Polskiego 90

15:00 Konkurs 
Europejski blok 
1 - Kino Zamek, ul. 
Korsarzy 34

17:00 Konkurs 
Europejski blok 
2 - Kino Zamek, ul. 
Korsarzy 34

20:00 Konkurs Eu-
ropejski blok 3 - Kino 
Obserwatorium, al. 
Wojska Polskiego 90

22:00 dyskusje 
z twórcami filmów - 
Cafe Obserwatorium, 
al. Wojska Polskiego 
90

22:00 videoART: 
Polska/Niemcy 
– video art - Kino 
Obserwatorium, al. 
Wojska Polskiego 90

6 XI 2011 n/ so/ sun

10:00 telefonART 
- dokART Café, al. 
Wojska Polskiego 90

11:00 Klasyka Pol-
skiego Dokumentu: 
Kazimierz Karabasz 
blok II - Kino Obser-
watorium, al. Wojska 
Polskiego 90

15:00 Konkurs 
Europejski blok 
4 - Kino Zamek, ul. 



wystawy

Pomorskie meble 
malowane, Muzeum 
Narodowe w Szcze-
cinie

Ernst Barlach. Obra-
zy śmierci w twór-
czości niemieckiego 
ekspresjonisty, 
Muzeum Sztuki 
Współczesnej, 
Oddział Muzeum 
Narodowego (od 
10.11)

Złoty wiek Pomorza. 
Sztuka na dworze 
książąt pomorskich 
w XVI i XVII wieku, 
Gmach Główny Mu-
zeum Narodowego 
w Szczecinie (od 
18.11)

W kręgu europej-
skiej tradycji, Zamek 
Książąt Pomorskich 
(do 06.11)

Zofia Stryjeńska 
- gwiazda dwudzie-
stolecia, Zamek 
Książąt Pomorskich 
(do 06.11)

Aspekty sztuki 
francuskiej, Zamek 
Książąt Pomorskich 
(do 7.11)

Natalia Szostak 
Ulotne zjawisko 

peryferyjne, Klub 
Delta (do 10.11)

Ślady gestów-miej-
sce emocji Maciej 
Osmycki, Odra Zoo 
Galeria Café (do 10.11)

Chcemy być nowo-
cześni. Polski design 
1955–1968 z kolekcji 
Muzeum Narodowe-
go w Warszawie, 
Muzeum Techniki 
i Komunikacji (do 
15.01)

Spotkania 
Regionalne: Gryfice, 
Książnica Pomorska 
(01-26.11)

Kaskada, Książnica 
Pomorska (07-26.11)

Natalia Szostak 
Ulotne zjawisko 
peryferyjne, Odra 
Zoo Galeria Café 
(12-29.11)

Sztuki Piękne. Zbiory 
artystyczne Mu-
zeum Narodowego 
w Szczecinie (do 
08.01.2012)

PRZESZŁOŚĆ PRZY-
SZŁOŚCI. Zbiory 
Fundacji Książąt 
Czartoryskich, 
Gmach Główny Mu-
zeum Narodowego 
(do 12.2012)

2 XI 2011 śr/mi/wed

20:00 Muzyczna Ka-
wiarnia - The Fresh 
Band, Cafe 22

3 XI 2011 cz/do/thu

20:00 Rosyjskie 
wieczory z muzyką 
na żywo-Krzysztof 
Kamiński, Restaura-
cja Ładoga

21:00 Forma: finaliści 
GRAMY 11’ - koncert, 
Free Blues Club

4 XI 2011 pt/fr/fri

14. Spotkania Te-
atralne OKNO, Teatr 
Kana (04-06.11)

19:00 Chaos Fest 
III, Dom Kultury 
Słowianin

5 XI 2011 so/sa/sat

21:00 Time To 
Express, Adam Ja-
roszyński - koncert, 
Free Blues Club

6 XI 2011 n/so/sun

17:00 Spotkania 
z weganizmem, 
Społeczny Infopunkt 
Alert

Korsarzy 34

17:00 Konkurs 
Europejski blok 
5 - Kino Zamek, ul. 
Korsarzy 34

20:00 Konkurs Eu-
ropejski blok 6 - Kino 
Obserwatorium, al. 
Wojska Polskiego 90

22:00 dyskusje 
z twórcami filmów 
- dokART Café, al. 
Wojska Polskiego 90

22:00 videoART: 
Przegląd europej-
skiego kina ekspe-
rymentalnego - Kino 
Obserwatorium, al. 
Wojska Polskiego 90

7 XI 2011 pn/mo/mon

10:00 Blok Wschodni 
I - Studio im. J. 
Szyrockiego, Polskie 
Radio Szczecin, al. 
Wojska Polskiego 
73 (wejście od ul. 
Niedziałkowskiego)

10:00 telefonART 
- dokART Café, al. 
Wojska Polskiego 90

12:00 Blok Wschodni 
II - Studio im. J. 
Szyrockiego, Polskie 
Radio Szczecin, al. 
Wojska Polskiego 
73 (wejście od ul. 

Niedziałkowskiego)

14:00 Blok Wschodni: 
pokaz specjalny – 
„Niepokonani” - Studio 
im. J. Szyrockiego, 
Polskie Radio 
Szczecin, al. Wojska 
Polskiego 73 (wejście 
od ul. Niedziałkow-
skiego)

17:00 Konkurs 
Europejski blok 7 - 
Kino Pionier 1909, al. 
Wojska Polskiego 2

20:00 Konkurs Eu-
ropejski blok 8 - Kino 
Obserwatorium, al. 
Wojska Polskiego 90

22:00 dyskusje 
z twórcami filmów 
- dokART Café, al. 
Wojska Polskiego 90

8 XI 2011 wt/di/tue

10:00 Państwowa 
Wyższa Szkoła 
Filmowa, Telewizyjna 
i Teatralna w Łodzi 
-Studio im. J. Szyroc-
kiego, Polskie Radio 
Szczecin, al. Wojska 
Polskiego 73 (wejście 
od ul. Niedziałkow-
skiego)

10:00 telefonART 
- dokART Café, al. 
Wojska Polskiego 90

12:30 Wyższa Szkoła 
Filmu i Telewizji 
im. Konrada Wolfa 
w Poczdamie-Babels-
bergu - Studio im. J. 
Szyrockiego, Polskie 
Radio Szczecin, al. 
Wojska Polskiego 
73 (wejście od ul. 
Niedziałkowskiego)

17:00 Konkurs 
Europejski blok 9 - 
Kino Pionier 1909, al. 
Wojska Polskiego 2

20:00 Konkurs Euro-
pejski blok 10 - Kino 
Obserwatorium, al. 
Wojska Polskiego 90

22:00 dyskusje 
z twórcami filmów 
- dokART Café, al. 
Wojska Polskiego 90

9 XI 2011 śr/mi/wed

10:00 Historia - 
Polityka - Film blok 
II - Aula Uniwersytetu 
Szczecińskiego, ul. 
Krakowska 71-79

18:00 Extraklasa: 
Luis Buñuel blok 
II - P1erwsze Miejsce, 
Czerwony Ratusz, pl. 
Batorego 4

1 -
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8 XI 2011 wt/di/tue

Kultura Muzyczna - II 
konferencja z cyklu 
„Kultura umysłowa, 
a tożsamość naro-
dowa i europejska”, 
Książnica Pomorska

18:00 Medium 
rzeczy pospoli-
tych - spektakl 
Nieformalnej Grupy 
Avis, Piwnica przy 
Krypcie

9 XI 2011 śr/ mi/ wed

18:00 Medium 
rzeczy pospoli-
tych - spektakl 
Nieformalnej Grupy 
Avis, Piwnica przy 
Krypcie

19:00 Sea + Air/ 
Daniel Benjamin 
Project – koncert, 
Rocker Club

20:00 Muzyczna 
Kawiarnia - Tequila 
Band, Cafe 22

10 XI 2011 cz/do/thu

14:00 Ernst 
Barlach. 
Obrazy 
śmierci w twórczo-
ści niemieckiego 

ekspresjonisty - 
wernisaż wystawy, 
Muzeum Sztuki 
Współczesnej, 
Oddział Muzeum 
Narodowego

20:00 Rosyjskie 
wieczory z muzyką 
na żywo-Paweł Ku-
prianowicz Kluczko, 
Restauracja Ładoga

20:00 Niewypowie-
dziane - spektakl, 
Teatr Kana (10-12.11)

21:00 Karaoke z ze-
społem Muzykanci, 
Free Blues Club

12 XI 2011 so/sa/sat

10:00 Warsz-
taty teatralne, 
Stowarzy-
szenie Teatr 
Niekonse-
kwentny, 13 Muz

18:00 Ulotne zjawisko 
peryferyjne - wysta-
wa Natalii Szostak, 
Odra Zoo Galeria Café

21:00 Leszek Cichoń-
ski - koncert, Free 
Blues Club

13 XI 2011 n/so/sun

10:00 Warsztaty 

teatralne, 
Stowarzy-
szenie Teatr 
Niekonse-
kwentny, 13 
Muz

18:00 Lailonia - spek-
takl, Teatr Kana

14 XI 2011 pn/mo/mon

19:00 Patricia Barber 
Quartet - koncert, Fil-
harmona Szczecińska

15 XI 2011 wt/ di/ tue

17:00 Iwona Żytko-
wiak: „Tonia” - promo-
cja książki, Książnica 
Pomorska

18:00 dyskusyjny klub 
OFFilmowy - Mary 
i Max, Szczeciński 
Inkubator Kultury

16 XI 2011 śr/mi/wed

20:00 Muzyczna 
Kawiarnia - The Fresh 
Band, Cafe 22

17 XI 2011 cz/do/thu

19:00 Festiwal Wake 
Up & Live Tour 2011, 
Klub Kafe Jerzy

19:00 OFFenes Berlin 
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– spektakl „Interpas-
sive Paradise” Dennis 
Deter/ Anja Müller, 
Teatr Kana

20:00 Rosyjskie 
wieczory z muzyką 
na żywo-Krzysztof 
Kamiński, Restauracja 
Ładoga

20:00 Święto Wina 
- Beaujolais Nouveau 
Drouhin 2011, Restau-
racja Ładoga

18 XI 2011 pt/fr/fri

Złoty wiek 
Pomorza. 
Sztuka na 
dworze książąt 
pomorskich w XVI 
i XVII wieku, 
wernisaż wystawy, 
Gmach Główny 
Muzeum Narodowego 
w Szczecinie 

XXXII Warsztaty 
Teatralne, Zamek 
Książąt Pomorskich 
(18-19.11)

19:00 Febe, 
wróć - spektakl 
Teatru Niekonse-
kwentnego, 
Teatr Mały

19:00 OFFenes Berlin 
– spektakl „Skype 

Duet” Brina Stine-
helfer/ Per Aspera 
Productions, Teatr 
Kana

20:00 Szantowanie 
w Tawernie, Restau-
racja Ładoga

19 XI 2011 so/sa/sat

Szczeciński Przegląd 
Autorskich Kabaretów 
SZPAK 2011, różne 
miejsca (19-20.11, 20, 
24-27.11)

17:00 Febe, wróć 
- spektakl Teatru 
Niekonsekwent-
nego, Teatr Mały

21:30 Kristen - 
koncert, Teatr Kana

20 XI 2011 n/so/sun

17:00 Febe, wróć 
- spektakl Teatru 
Niekonsekwent-
nego, Teatr Mały

19:00 Budyń – 
koncert, Teatr Kana

20:00 Rykarda 
Parasol - koncert, 
Free Blues Club

22 XI 2011 wt/di/tue

18:00 dyskusyjny klub 
OFFilmowy - Szorty, 

Szczeciński Inkubator 
Kultury (22-24.11)

23 XI 2011 śr/mi/wed

20:00 Muzyczna 
Kawiarnia - Tequila 
Band, Cafe 22

21:00 Beata Kossow-
ska & United Blues 
Experience - koncert, 
Free Blues Club

24 XI 2011 cz/do/thu

20:00 Rosyjskie 
wieczory z muzyką 
na żywo-Paweł Ku-
prianowicz Kluczko, 
Restauracja Ładoga

21:00 Karaoke z ze-
społem Muzykanci, 
Free Blues Club

26 XI 2011 so/sa/sat

21:00 Praktyczna Pani 
& Prime - impreza, 
Klub City Hall

30 XI 2011 śr/mi/wed

20:00 Muzyczna 
Kawiarnia - The Fresh 
Band, Cafe 22 

18 - 30 XI 2011



SIC! Szczecin, I Care!
The November issue of the SIC! Magazine is devoted to photography. 
Since its conception photos have been a vital element of the magazine 
and that’s why the birthday issue is a great opportunity to manifest 
this in particular.
Moreover photography, which is a form of documenting the world, 
is also a starting point for the 20th European Film Festival for 
Documentaries „dokumentART”/ Europejski Festiwal Filmów 
Dokumentalnych „dokumentART” which will be held in Szczecin 
between 4th and 9th November. The festival is organized by a German 
association Latücht – Film & Medien e.V. from Neubrandenburg and a 
Polish association OFFicyna from Szczecin. The festival programme 
will be presented simultaneously on both sides of the Oder River. The 
jury selected 43 films from 15 countries to be screened during the festi-
val. More information at www.dokumentart.org
What is more the second part of the 14th Theatrical Meetings OKNO 
2011/ 14. Spotkania Teatralne OKNO 2011 will take place between 4th 
and 6th of November. The festival will feature young experimental per-
formance art. We will see performances which are characterized with 
minimalism and original language of artistic utterance created owing 
to experiments with form. Performances such as „Black” by Mette 
Edvarsen (Norway), „Not every object used to nail is a hammer” by 
Gaetana Bulourde (Belgium) and „Entertainment Island 1, 2, 3. Trilogy” 
by a Finish group Oblivia are included in the festival programme. For 
more information visit www.kana.art.pl
In order to keep a smile on a face during long autumn evenings, it might 
be a good idea to go to the 5th edition of the Szczecin Comedian 
Review SZPAK/ Szczeciński Przegląd Autorskich Kabaretów SZPAK 
which will be held between 24th and 27th November. More information 
at www.szpak.info.pl
November is also a month of really good concerts. Among many stars 
we will have chance to listen to Patricia Barber Quartet taking place 
at the Szczecin Philharmonics / Filharmonia Szczecińska (14/11) as 
well as to Rykarda Parasol at the Free Blujes Club (20/11).
It’s also worth to visit exhibitions presented at the National Museum 
in Szczecin/ Muzeum Narodowe w Szczecinie. In the exhibition halls 
of this institution there are three expositions running which might 
help in learning about the history of Pomerania and Szczecin itself: 
„Pomeranian Painted Furniture”, „Ernst Barlach” and „The Golden 
Age of Pomerania”. More information at www.muzeum.szczecin.pl
Moreover, we would like to invite you to visit our website www.SIC.
szczecin.pl where you can find more information on the many events 
taking place in Szczecin and its vicinity, as well as articles in English 
and German.

tłum. Łukasz Kowalik

SIC! Szczecin (deut. Stettin), I Care!
In der Novemberausgabe des SIC!-Magazins erzählen wir über die 
Kunst der Fotografie. Die Fotos waren von Anfang an das wichtige 
Element des Magazins und in dieser ersten Jubiläumsausgabe haben 
wir uns entschieden, ein besonderes Augenmerk drauf zu legen.
Darüber hinaus ist die Fotografie, die als eine Form der 
Weltdokumentation gilt, der Ausgangspunkt des 20. Europäischen 
Dokumentarfilmfestivals „dokumentART“, der vom 4. bis zum 
9. November 2011 stattfinden und von dem „Latücht - Film & Medien 
e.V.” aus Neubrandenburg und dem „OFFicyna e.V.” aus Stettin veran-
staltet wird. Das Wettbewerbsprogramm wird zeitgleich auf beiden 
Oderseiten gezeigt. Die Programmkomission hat für den europäischen 
Wettbewerb 43 Beiträge aus 15 Ländern ausgewählt. Mehr Infos auf 
www.dokumentart.org
Vom 4. bis zum 6. November 2011 findet der zweite Teil des XIV. 
Internationalen Theatertreffen OKNO 2011 statt, während des-
sen die neue experimentelle Performative Kunst präsentiert wird. Es 
werden Vorstellungen aufgeführt, die sich durch die Schlichtigkeit und 
besondere Art der Sprache der einzelnen Autoren auszeichnen und 
auf der Grundlage der Experimente mit der Form entstanden sind. Im 
Programm finden Sie: „Black” Mette Edvarsen (Norwegen), „Not every 
object used to nail is a hammer” Gaetana Bulourde (Belgien) sowie 
„Entertainmet Island 1, 2, 3. Trilogy” der finnischen Gruppe Oblivia. Mehr 
Infos aus: www.kana.art.pl
Für die Aufheiterung der herbstlichen Abende sorgt die 5. Stettiner 
Autorenkabarettschau SZPAK, die vom 24. bis zum 27. November 
2011 stattfindet. Mehr Infos www.szpak.info.pl
Dieser November gilt auch als Monat der besonders guten Konzerte. 
Unter den Musikstars bekommen wir die Möglichkeit, den Auftritt von 
Patricia Barber Quartett (14.11.2011) in der Stettiner Philharmonie und 
von Rykarda Parasol im Klub Free Blues (20.11.2011) zu genießen.
Sehenswert sind auch die vom Stettiner Nationalmuseum präsentier-
ten Ausstellungen, mit denen die Geschichte von Pommern und Stettin 
näher gebracht wird. Momentan finden dort drei Dauerausstellungen 
statt: Pommersche Mustermöbel, Ernst Barlach und das Goldene 
Zeitalter vom Pommern. Mehr Infos auf www.muzeum.szczecin.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, sowie die Artikel in der englischen 
und deutschen Sprache.

tłum. Małgorzata Worona
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REKLAMA

„Pozdrowienia z Serbii” 
- Aleksandar Zograf

wyd.Centrala

Dziennik komiksowy z czasów kon-
fliktu w Serbii – podtytuł tego wydaw-
nictwa wyjaśnia w zasadzie wszystko. 
Zograf, który przez 10 lat obserwuje 
konflikt bałkański od wewnątrz, zapisuje 
wszystko na kartach komiksu.

Dziennik nie dotyczy jednak samej 
wojny. Historyczne fakty są jedynie 
punktem wyjścia do przemyśleń i snów 
autora, które stanowią wyjątkowo istotny 
element całej historii. Rwana narracja 

i różne tempo fabuły oddają wrażenie 
chaosu, towarzyszącego z pewno-
ścią w tamtych czasach mieszkańcom 
Bałkan. Autor pozwala sobie także na 
refleksje pozornie nie związane z tema-
tem przewodnim, jednak w kontekście 
całości stanowiące uzupełnienie obrazu 
wojny domowej.

„Pozdrowienia z Serbii” podzielone są 
na dwie części. Pierwsza z nich to dłuższa 
historia opisująca początki wojny. Tutaj 
Zograf pozwala sobie na dużą swobodę 
w samej formie komiksu. Część druga 
to już właściwe „Pozdrowienia z Serbii” 
– kolejne odcinki komiksu. Dzięki nim 
Europa i Ameryka mogły spojrzeć na 
sytuację na Bałkanach oczami artysty, 
który przede wszystkim sam musiał zro-
zumieć w jak ważnych czasach przyszło 
mu żyć.
Nie bez przyczyny Zograf kilkakrotnie 
odwołuje się także do swojego mistrza 
Roberta Crumba (raz nawet cytując 

jedną z jego prac). Do całości tej histo-
rii należało bowiem dodać odrobinę 
dystansu i ironii, aby dopełnić opisy-
wane zdarzenia.

Adam Morawski
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„Pozdrowienia z Serbii” 
- Aleksandar Zograf

19.



Co by było, gdybyś nagle stracił kontrolę 
nad swoim życiem? Uporządkowany świat 
rzucił w kąt i dał się porwać nieznanemu? 
Może poczułbyś się jak bohaterowie sztuki 
„Febe, wróć”?

Przedstawienie zaczyna się dyna-
micznie i z humorem. Pozy, konwen-
cje, grymasy – on rodem z filmowego 
patosu o prawdziwym mężczyźnie, ona 
szczebiocząca, rozpaczająca, tonąca 
w męskich ramionach. Na tydzień biorą 
psa przyjaciół, pies na krótko wybija 
z rytmu życia, by za chwilę zniknąć. 
Od sceny, w której Helen (Małgorzata 
Klara) zdejmie ubranie i rozrzuci, tak, 
aby pies mógł dotrzeć po zapachu do 
domu, zaczynamy obserwować ludzi 

i ich pragnienia, te, które są niejako 
„pod spodem” granych na co dzień 
ról.

Jaki będzie świat Helen i jej opo-
wieść? Zacznie szukać psa i - nieocze-
kiwanie, wbrew samej sobie – będzie 
też spełniać swoje skrywane marzenia, 
doświadczać świata na nowo. Głośno 
zaśpiewa w tanim barze, wzruszy się, gdy 
nieznajoma staruszka mocno chwyci ją 
za rękę, będzie się serdecznie śmiała 
wraz z sadomasochistką i głośno wykrzy-
czy do ucha swojemu partnerowi kilka 
wulgarnych słów, na które odważają się 
na co dzień kobiety z półświatka.

Frazer (Adam Kuzycz-Berezowski) 
wreszcie wyładuje agresję – na 

„Hitlerówie“ ze schroniska, na bardzo 
ważnych klientach swojej firmy i będzie 
się kochał z nieznajomą, a potem, „jak 
pies“, wróci „po dokładkę“. Wszystko 
w imię wielkich poszukiwań zagubionej 
Fibi, w jakimś niesamowitym czasie, 
kiedy świat stracił równowagę, trwa nie-
ustanny chaos i wszystko jest możliwe.

Obejrzenie „Febe, wróć“ w reż. 
Iwo Vedrala daje poczucie wolności 
w świecie, gdzie wszystko jest poukła-
dane, nazwane przez psychologów 
i bezpiecznie zamknięte w rozsądnych 
poradnikach. Okazuje się przecież, że 
żywioł, wciąż trochę dzikiego człowie-
czeństwa, wygrywa.

Przedstawienie zostało zrealizo-
wane w ramach projektu „Słodka Fibi“, 
której częścią są także dwudniowe 
warsztaty związane z tematyką spek-
taklu prowadzone przez aktorów. To 
unikalna szansa na poznanie warsztatu 
i doświadczeń przy realizacji przedsta-
wiania oraz możliwość samodzielnego 
zmierzenia się z zadaniami, która sta-
wia przed artystami i publicznością 
sztuka „Febe, wróć”. Warsztaty 12 i 13 
listopada w 13 Muzach.

Spektakl „Febe, wróć“ będzie 
grany 18, 19 i 20 listopada w Teatrze 
Małym.

Więcej na www.niekonsekwentny.pl.

Michael Gow, Febe, wróć, reż. Iwo Vedral, 
Teatr Niekonsekwentny w koprodukcji z Teatrem 
Współczesnym w Szczecinie.
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Więcej na www.niekonsekwentny.pl.

Michael Gow, Febe, wróć, reż. Iwo Vedral, 
Teatr Niekonsekwentny w koprodukcji z Teatrem 20.



Złoty wiek Pomorza. 
Sztuka na dworze 
książąt pomorskich 
w XVI i XVII wieku

Nowa wystała stała 
w Muzeum Narodowym 
w Szczecinie

Od 18 listopada Muzeum Narodowe 
w Szczecinie zaprasza do obejrzenia 
nowej stałej wystawy poświęconej sztuce 
na dworze książąt pomorskich w okresie 
jej największego rozkwitu w XVI i począt-
kach XVII wieku. Wprawdzie po wygaśnię-
ciu dynastii w 1637 roku spuścizna po 
książętach została podzielona między ich 
spadkobierców i w dużej mierze rozpro-
szona, jednak dzieła sztuki, które zacho-
wały się do dzisiaj i są prezentowane na 
wystawie, dają świadectwo niezwykłego 
znaczenia pomorskiego dworu książę-
cego jako ośrodka kultury i sztuki póź-
nego renesansu.

Kolekcja szczecińskiego muzeum jest 
największym istniejącym zbiorem zwią-
zanym z działalnością mecenasowską 
książąt z dynastii Gryfitów. Na wystawie 
będzie można obejrzeć obrazy, rzeźby 
oraz wyroby rzemiosła artystycznego. 
Jednym z najcenniejszych spośród pre-
zentowanych obiektów będzie „Portret 
Filipa I” pędzla Lucasa Cranacha 
Młodszego z 1541 roku. Unikatowym 
zabytkiem kultury dworskiej jest także 
„Drzewo genealogiczne książąt Pomorza 
Zachodniego”, siedmiometrowej dłu-
gości obraz Corneliusa Crommeny’ego 
z 1598 roku, na którym przedstawiono aż 
sto pięćdziesiąt pięć osób z rodu Gryfitów. 
Niezwykle ważną część ekspozycji sta-
nowić będą wydobyte po drugiej wojnie 
światowej z krypty szczecińskiego zamku 
stroje i klejnoty, ze słynną wysadzaną 

diamentami egretą (ozdobą kołpaka) 
księcia Franciszka I. Na wystawie zapre-
zentowany zostanie również wypożyczony 
z katedry w Merseburgu „Portret księcia 
Franciszka I na marach”, ukazujący księ-
cia w tym samym stroju i z tymi samymi 
klejnotami, które zostaną pokazane na 
wystawie.

W trakcie przygotowań do wystawy 
wiele zabytków poddanych zostało grun-
townej konserwacji, dzięki czemu odzy-
skały pierwotny wygląd i dawny blask. 
Aby wydobyć piękno renesansowych 
przedmiotów, zadbano również o nowo-
czesną infrastrukturę wystawienniczą, 
profesjonalne gabloty i oświetlenie. Przy 
omawianiu zagadnień związanych z kul-
turą i sztuką Pomorza wykorzystano pre-
zentacje multimedialne. Muzeum przygo-
towało także ciekawą ofertę edukacyjną 
dla dzieci i młodzieży, m. in. zeszyty 
z zadaniami dla młodych widzów odwie-
dzających wystawę.

Monika Frankowska-Makała

Patronat honorowy nad wystawą objęli 
Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego 
Olgierd Geblewicz i Premier Kraju Związkowego 
Meklemburgia-Pomorze Przednie Erwin Sellering. 
Wystawa powstała dzięki dofinansowaniu 
z Programu Operacyjnego Celu 3 „Europejska 
Współpraca Terytorialna“ – „Współpraca trans-
graniczna“ Krajów Meklemburgia-Pomorze 
Przednie / Brandenburgia i Rzeczpospolita Polska 
(Województwo Zachodniopomorskie) 2007–2013 
(Interreg IV A).
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Mimo niewątpliwej wartości całego pro-
gramu Europejskiego Festiwalu Filmów 
Dokumentalnych dokumentART, najbar-
dziej intrygujące wydają się wydarzenia 
towarzyszące blokom konkursowym.

Wśród nich znajdują się: prezen-
tacja dokumentów - dla odmiany 
– radiowych, filmów pochodzących 
z państw Grupy Wyszehradzkiej, 
a także przegląd o być może niezbyt 
wyszukanej nazwie „telefonART”, lecz 
o ciekawym i prostym założeniu.
Przegląd skierowany do twórców 
posługujących się każdym innym 
narzędziem niż kamera, wydaje się 
adekwatny i obrazuje aktualną sytu-
ację nie tylko kreowania, lecz rów-
nież dokumentowania i sporządzania 
notatek.

Przede wszystkim jednak czekam 
na pokaz filmów Luisa Buñuela. 
Dotychczas nie miałam okazji poznać 
wszystkich wymienionych w progra-
mie tytułów, a o następną okazję 
może być trudno.
Dział „Ekstraklasy” towarzyszy festi-
walowi co roku prezentując jednego 
z wybitnych kinematografów. Tym 

razem cieszy mnie nie tylko świetność 
prezentowanego twórcy, lecz także 
pewna przewrotność w wyborze wła-
śnie tego nazwiska. Buñuel nie bez 
przyczyny jest nazywany surrealistą, 
a nawet jednym z ojców tego nurtu. 
Jego obrazy, tak nadrealistyczne że 
wręcz abstrakcyjne, w odniesieniu do 
sztuki filmu dokumentalnego nabie-
rają dodatkowego wyrazu.

Nie zapominajmy także o pozasz-
czecińskiej części programu. 
Wybierając się do Neubrandenburgu, 
możemy zrobić krok dalej i uczestni-
czyć, co prawda niezwiązanych już 
z festiwalem, lecz wciąż filmowych 
wydarzeniach.
W Berlinie artyści udowadniają, 
iż wbrew przekonaniom niektó-
rych z nas, historia videoartu sięga 
daleko przed rok 2000. Zbigniewa 
Rybczyńskiego nie trzeba przedsta-
wiać. Pamiętamy jeszcze spotkanie 
z artystą podczas jednej z edycji festi-
walu inSPIRACJE. Jego berlińskiej 
retrospektywie towarzyszą prace 
Węgra Gábora Bódy.
Wystawa wydaje się ciekawa zwłasz-
cza w zestawieniu ze wspomnianym 

pokazem filmów powstałych w pań-
stwach Grupy Wyszehradzkiej. 
Materiały dotyczące wydarzenia 
podają: „Ideą wystawy jest ukazanie 
twórczej drogi obu artystów do nowej 
syntezy obrazu, procesu eksploro-
wania związków obrazu i dźwięku, 
a także podkreślenie ogromnego 
wkładu, jaki obaj twórcy, wywo-
dzący się ze stereotypowo postrze-
ganej jako obszar technologicznego 
zacofania Europy Środkowej, wnieśli 
w rozwój nowoczesnych sposobów 
obrazowania.”
Wystawa „Stand der Bilder” ma miej-
sce w Akademie der Künste i czynna 
jest do 1 stycznia 2012.
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„Habemus papam – 
mamy papieża” – Nanni 
Moretti

dystr. Gutek Film

Uciekający papież brzmi niedorzecz-
nie, a jednak. W „Habemus papam” po 
zakończonej konklawe nowy namiestnik 
stolicy apostolskiej pełen obaw i sprzecz-
ności znika. I bynajmniej film nie ukazuje 
słabości kościoła. Sytuacja jaka ma 
miejsce, nie jest wyłącznie wyrazem lęku 
i poczucia odpowiedzialności za nie-
spodziewanie powierzone stanowisko. 
Reżyser wystrzega się oscylowania na 
granicy banału i nadmiernych uprosz-
czeń. Z jednej strony widzimy dramat 
człowieka, z drugiej zaś - nadzieję na 
poznanie samego siebie.

Film nie kończy się jak „przewrotna 
komedia”, zgodnie z określeniem dystry-
butora. Jest to jednak szczęśliwe zakoń-
czenie, które niesie proste, pozytywne 

przesłanie.
Czy zatem film jest komedią? Nie sądzę. 
Może groteską kontrastującą życie po 
obu stronach watykańskiego muru... 
Z pewnością jest to poruszający, mądry 
film, daleki od lewackiej krytyki kościoła, 
o który niektórzy mogliby posądzać reży-
sera. Tuż obok zabawnych kardynałów 
niczym nieporadnych dzieci grających 
w siatkówkę, Moretti ukazuje kalectwo 
racjonalnego myślenia uwikłanego 
w schematy, a także bezradność mediów 
tworzących spekulacje gdy brakuje 
faktów.
Co niezaprzeczalnie wynika z tego filmu? 
Głęboka potrzeba posiadania ducho-
wego przewodnika - papieża oraz ludzka 
odwaga, zwłaszcza w chwili, gdy trzeba 
przyznać się do porażki.

[kg]

„Zdjęcie w godzinę”  - 
Mark Romanek

dystr. Imperial-Cinepix

Sy to niepozorny, wieloletni pracow-
nik laboratorium fotograficznego, który 
sumiennie wykonuje swoją pracę. Klienci 
cenią jego profesjonalizm w wywoły-
waniu filmów i robieniu odbitek. Z racji 
zawodu, życie stałych zleceniodawców 
jest mu dobrze znane.
Szczególnie bliską Sy’owi wydaje się być 
rodzina Yorkinów, która często korzysta 

z jego umiejętności. Dla Sy’a są wzorem 
szczęśliwej i pogodnej familii, z którą bar-
dzo chciałby się zaprzyjaźnić. Wniosek, 
który wysnuł z oglądania ich zdjęć okazuje 
się jednak błędnym. Odkrywając pewną 
tajemnicę męża, pracownik postanawia 
ją ujawnić, karząc winowajcę.

Mark Romanek z niezwykłą precy-
zją kreśli portret zagubionego, samot-
nego i zamkniętego w sobie człowieka, 
który dzięki fotografiom, będących 
swego rodzajem „oknem na świat”, 
żyje życiem innych. Pragnie uczestniczyć 
w wyidealizowanym przez siebie samego 
świecie. Bohater, mimo demonicznych 
cech, wzbudza sympatię i współczu-
cie. Ogromna w tym zasługa Robina 
Williamsa, którego rola okazała się 
jedną z najlepszych w karierze. Aktor sta-
nął w opozycji do swego emploi, tworząc 
diametralnie różną postać od kreowa-
nych dotychczas. Wyciszony Sy, będący 
motorem napędowym tej produkcji, to 
najmocniejszy element filmu, na długo 
zapadający w pamięci.
Równie świetnie spisał się Jeff Cronenweth 
jako autor zdjęć. Są to naprzemiennie 
sterylne, zimne, ciepłe i kolorowe, obra-
zujące dwa odmienne światy, tworzące 
wyjątkową atmosferę filmu.
Wszystko to stanowi niebanalną opo-
wieść o wyobcowaniu.

tomashec/ 

Tomek Urbański, www.film.org.pl
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Dębowy Skwer - 
szansa na odmienione 
Niebuszewo

W ciągu najbliższych 12 miesięcy powstanie 
na Niebuszewie nowy kompleks mieszkal-
no-usługowy. Przedsiębiorstwo budowlane 
Calbud, konsekwentnie realizując inwesty-
cje w dzielnicach Szczecina zasługujących 
na swoisty „lifting” architektoniczny, przy-
stąpiło do prac nad Dębowym Skwerem 
przy ul. Dembowskiego i Cegielskiego. 
– Chcemy tworzyć budynki czyste archi-
tektonicznie, nowoczesne, a jednocześnie 
nawiązujące w swych proporcjach do 
historycznej zabudowy miejskiej przełomu 
XIX i XX wieku - mówi Magdalena Łuźniak, 
dyrektor ds. sprzedaży i marketingu firmy 
Calbud.

Przełom XIX i XX wieku był okresem 
intensywnej rozbudowy Szczecina. Po 
budowie linii kolejowej w 1898 roku 
powstała nowa dzielnica łącząca dwa 
dawniejsze organizmy podmiejskie 
Grünhof i Zabelsdorf. Dworzec swoją 
nazwę otrzymał po części północnej 
Zabelsdorf – Niebuszewo. Południowa, 
starsza część dzielnicy, znajdowała 
się w okolicach dzisiejszego placu 
Kilińskiego i skupiała się wzdłuż potoku, 
który został skanalizowany w XIX wieku. 
Dzisiejszą pozostałością po nim jest 
jezioro Rusałka, a dalej płynie pod 

ulicą Staszica i Emilii Plater, przez śro-
dek tzw. niecki niebuszewskiej.

Na terenie dzielnicy powstały 
osiedla robotnicze (pierwsze spół-
dzielnie budowlane), które realizo-
wano przez cały okres międzywojnia. 
Charakteryzowały się prostotą i funk-
cjonalizmem, co widać szczególnie 
w okolicach Dworca Niebuszewo. Po 
wojnie część wschodnia dzielnicy, bli-
żej stoczni, bardziej zniszczona, została 
zagospodarowana na początku lat 
70-tych. Powstały blokowiska, w których 
zamieszkali ludzie pracujący w wielkich 
zakładach, szczególnie w stoczni.

- Firma Calbud wchodzi na puste 
przestrzenie po zniszczeniach wojen-
nych, które nie zostały do tej pory 
zagospodarowane, proponując prostą 
i nowoczesną architekturę, nawiązu-
jącą do modernizmu i funkcji osiedli 
wielorodzinnych – mówi przewodnik 
miejski Przemysław Głowa. - Ideą 

Calbudu jest harmonijne dopełnienie 
istniejącej tkanki budowlanej architek-
turą przyjazną mieszkańcom – dodaje 
Głowa.

Ulice Dembowskiego i Cegielskiego 
znajdują się w części południowej 
Niebuszewa. Historycy i architekci 
uważają tę część Niebuszewa za zde-
cydowanie ciekawszą, wartą szczegól-
nej ochrony.
Aktualnie dzielnica poddawana jest 
zabiegom rewitalizacyjnym. Obecne 
inwestycje mają szansę zmienić oblicze 
tej dzielnicy Szczecina. W to dosko-
nale wpisuje się realizacja Dębowego 
Skweru. Wybudowanie nowej kamie-
nicy może zadziałać dopingująco 
i stwarza szansę na odnowienie pozo-
stałych, poddanie ich niezbędnym 
remontom i czyszczeniom.
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Pieśniarka ciemnych barów, gdzie ćmy 
barowe leją w gardło kolejną whisky, by 
zapomnieć o utraconej miłości. Bardka, 
opowiadająca o upadłych, nieszczęśliwych 
kobietach, jakby swoją historią opowiadała 
historie wielu. Aż trudno uwierzyć, że ten 
ogrom cierpienia zawiera się w jednym 
człowieku. Jednak wszystkie te historie to 
jej historie.

Pochodząca z San Francisco 
Rykarda Parasol to dziecko szwedzkiej 
emigrantki i polskiego Żyda ocala-
łego z Holocaustu - jej imię i nazwi-
sko stają się w ten sposób bardziej 
zrozumiałe.
W „Widow in White” Rykarda zmaga 
się ze stratą, która niesie ze sobą roz-
pad pewnej wizji świata, jednocześnie 
wytyczając nowe ścieżki i roztaczając 
nowe pole widzenia. Te wszystkie roz-
terki i nadzieje zamknięte w tym prze-
pięknym utworze dają obraz muzyki 
Rykardy, bardzo konsekwentnej 
w zagłębianiu się w mroczne zaka-
marki duszy.

Przy tworzeniu albumu „Blood 
and Wine” było dużo krwi i łez, 
a co za tym często idzie - też morze 

wina. Fundamentem tego albumu 
było wydostawanie się z ciężkiego 
związku.
Rykarda Parasol to nie tylko postać, to 
cały mocno przemyślany projekt: od 
mroczno-introwertycznych tekstów, do 
eksperymentowania z głosem, tak by 
osiągnąć idealny dla niej niski rejestr.

To artystka na wskroś samodzielna. 
Nie tylko tworzy muzykę i teksty, ale 
też gra na większości instrumentów 
i produkuje swoje albumy. Nawet 
okładki płyt projektuje sama i każdy 
ich szczegół nie jest tu bez znaczenia. 
Kwiatowa Pani z pierwszego albumu 
„Our Hearts First Meet” nieprzypad-
kowo okrywa się makami symbolizu-
jącymi sen i śmierć…

Tworzenie muzyki to chyba jej naj-
ważniejsza działalność, ale Rykarda 
to również instytucja kulturalna w sta-
rym stylu. W San Francisco prowadzi 
salon artystyczny Hive, gdzie spo-
tykają się młodzi niezależni artyści: 
muzycy, pisarze, kreatorzy mody.
Ta smutna dama jest człowiekiem 
pełnym sprzeczności. Prócz muzyki 
pisze też poezję i… książki dla dzieci. 
O czym? Sama jestem ciekawa.

Twórczość Rykardy Parasol odnaj-
dziecie na jej dwóch albumach: „Our 
Hearts First Meet” oraz „For Blood and 
Wine”, ale również na ścieżce dźwię-
kowej do filmu „Sala Samobójców”, 
gdzie znalazły się jej dwa premierowe 

utwory, które być może wejdą na jej 
najnowszy album zaplanowany na 
początek przyszłego roku.

Z pewnością to jedna z tych arty-
stek, którą ma się wielką ochotę 
zobaczyć na żywo. Czuje się w tym 
jakiś powiew niespodzianki. Czy tak 
będzie, przekonamy się 20 listo-
pada, kiedy Rykarda Parasol zawita 
do Szczecina i wystąpi we Free Blues 
Clubie.
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„June” - Julia Marcell
wyd. Mystic Production

Julia Górniewicz, znana jako Julia 
Marcell, to jeden z naszych najciekaw-
szych muzycznych „produktów” ekspor-
towych. W październiku ukazała się jej 
druga płyta pt. „June”…
Najpierw był minialbum „Storm” 
i debiutancka płyta „It Might Like You” 
z 2008 roku - co ciekawe, wydana 

za pieniądze fanów, zgromadzonych 
wokół jednego z zagranicznych serwi-
sów muzycznych. Dzięki tym wydaw-
nictwom Julię zaczęto porównywać do 
największych wykonawczyń alternatyw-
nego popu, czy avant-popu: Kate Bush, 
Tori Amos, Cat Power, Dido.

Czerwiec w październiku
Na „June” poznajemy inną twarz 

Julii. Postawiła na rytm, od którego 
zaczynała tworzenie swoich utworów. 
Płyta powstawała długo, ze względu na 
poszukiwania odpowiednich brzmień: 
- Pochylaliśmy się nad każdym szcze-
gółem, każdym brzmieniem, trochę 
tworzyliśmy taki własny świat dźwięków 
– mówi sama o pracach nad płytą.
Album zapowiadał utwór „Matrioszka”, 
brzmiący niezwykle świeżo i naturalnie, 
z energią, której wcześniej w twórczości 
Julii nie było. Na nowej płycie próbuje 
zerwać z ciągłymi porównaniami do 
Kate Bush. Otwiera się na klimaty klu-
bowe, pop, muzykę taneczną czy r’n’b.
Mamy „wczesną”, delikatną, subtelną 
Julię („Since”) oraz Julię otaczającą się 
elektroniczną przestrzenią, krzyczącą 
na roztańczonym parkiecie („CTRL”). 

Artystka nie porzuca jednak swojego 
ulubionego oręża, czyli pianina i smycz-
ków. Szczególnie tych drugich na „June” 
słyszymy naprawdę dużo. Nowością są 
przepuszczone przez efekty bębny, które 
nadają dźwiękom przestrzeni i właści-
wie są osią i fundamentem płyty – sły-
chać to wyraźnie w utworze „Crows”.

Nowa Julia
Brzmienie nowej płyty Marcell to na 

pewno zaskoczenie. Stanęła przed nami 
całkiem inna artystka, z całkiem innym 
pomysłem na muzykę. Nie chce być już 
tylko wrażliwą pianistką i wokalistką. Chce 
bawić się i tańczyć. Nie boi się elektroniki 
i buczących parkietów.
„June” to produkcja na europejskich 
poziomie. Świetna pod względem brzmie-
nia, produkcji oraz pomysłu. Z dwóch Julii, 
które możemy na niej usłyszeć, wolę jed-
nak tę, którą znaliśmy z „It Might Like You”.   

    Radek Soćko, www.TegoSlucham.pl
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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.

W dn. 18-21 października 
Szczecin po raz kolejny był gospo-
darzem międzynarodowej konferen-
cji dot. termicznego przekształcania 
odpadów pn. „Od planów do realiza-
cji. - Zakończyć przetargi i rozpocząć 
budowę”.
Nasze miasto to jeden z liderów 
budowy instalacji, które potocznie 
nazywamy „spalarniami odpadów”. 
W rzeczywistości jest to bardzo 
nowoczesna i ekologiczna elektro-
ciepłownia, w której energia cieplna 
i elektryczna uzyskiwana jest przez kon-
trolowane spalanie odpadów pocho-
dzących z gospodarstw domowych.
Gośćmi konferencji byli przedstawiciele 

polskich aglomeracji, specjaliści 
z Polski, a także zaproszeni goście 
z Niemiec, Szwecji oraz Belgii, czyli 
krajów, które w zakresie uzyskiwania 
energii z odpadów mają już wielolet-
nie doświadczenie.
Konferencję zakończył wyjazd stu-
dyjny do szwedzkiego Malmö, gdzie 
uczestnicy w ramach wymiany najlep-
szych praktyk pogłębili swoją wiedzę 
nt. funkcjonowania nowoczesnego 
zakładu termicznego dla odpadów 
komunalnych oraz odwiedzili jedno 
z Centrów Recyklingu.

Centra Recyklingu
W Szwecji znajduje się 5800 stacji 

recyklingu, gdzie Szwedzi oddają bez-
płatnie opakowania i odpady ze szkła, 
plastiku, metalu i papieru oraz 650 
rozbudowanych Centrów na odpady 
wielkogabarytowe.
Do Centrum Recyklingu można przy-
wieźć m. in. odpady:

- zielone z ogrodów (trawy, gałęzie, 
owoce) - wykorzystywane są do pro-
dukcji czystego kompostu,

- wielkogabarytowe (sofy, krzesła itd.) - 
trafiają do zakładu termicznego,

- metalowe odpady wielkogabarytowe 
(rowery, kosiarki itd.) - przekazywane 
są jako metal do odzysku,

- szkło (szyby, lustra itd.) - trafiają do 
zakładów odzysku szkła,

- duże opakowania papierowo-tekturowe 
mogą być skierowane do papierni lub 
do termicznej obróbki,

- odpady niebezpieczne (elektroodpady, 
eternit, azbest, nawozy, świetlówki, 
farby itd.).

Czy wiesz, że w Szczecinie istnieją 
Centra Recyklingu pn. EKOPORTY?!
Lokalizację, godziny otwarcia i tele-
fony do pracowników odnajdziesz na 
www.egos.pl
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20. Europejski Festiwal 
Filmów Dokumentalnych 
dokumentART

„Historia rozpada się na obrazy, nie na 
opowieści”

Walter Benjamin

O Festiwalu dokumentART można 
mówić na wiele sposobów. Ten bogaty 
program, realizowany po dwóch stro-
nach Odry, jest niewątpliwie świętem 
dla miłośników dokumentu, choć nie 
tylko.

dokumentART to także spotkanie 
polsko-niemieckie. Nie jednorazowe, 
nie teoretyczne, ale cykliczne, będące 
przykładem efektywnego współdziała-
nia sąsiadów.
Polsko-niemiecki traktat o dobrym 
sąsiedztwie ma już 20 lat. W tym 
roku temat ten przyświecał wielu 
spotkaniom. Między innymi Polsko-
Niemieckie Dni Mediów były pew-
nym podsumowaniem tego 20-lecia 
i zastanowieniem się nad wyzwaniami 
dla Polski i Niemiec na kolejnych 20 
lat.

Festiwal obchodzi swój jubileusz. 
I nie on jeden. 20-lecie w tym roku 
świętuje także Fundacja Współpracy 
Polsko-Niemieckiej, partner Festiwalu. 
Małgorzata Ławrowska, dyrektor 
Fundacji, będzie w tym roku gościem 

dokumentARTu. Organizatorzy zapro-
sili do udziału w Festiwalu także 
Adama Krzemińskiego, publicystę 
„Polityki”, znawcę zagadnienia relacji 
polsko-niemieckich. Będziemy mogli 
spotkać się z nimi 9 listopada w Auli 
Uniwersytetu Szczecińskiego.
Spotkanie to odbędzie się przy okazji 
bloku festiwalowego zatytułowanego 
„Historia – Polityka – Film”. W tym 
bloku zostaną zaprezentowane filmy 
dokumentalne powstałe przy finanso-
wym wsparciu Fundacji Współpracy 
Polsko-Niemieckiej. - Wszystkie one 
dotyczą niełatwej polsko-niemieckiej 
historii w dwudziestym stuleciu, w tym 
wciąż wzbudzającego silne emo-
cje okresu drugiej wojny światowej. 
Produkcje te prezentują całe spektrum 
tematów: od pasjonujących historycz-
nych dokumentów, przez portrety zna-
czących osobistości, aż po opowieści 
o zwykłych ludziach, działających na 

rzecz dialogu polsko-niemieckiego – 
podają organizatorzy Festiwalu.

Co więcej w tym temacie?
Między innymi blok „Wspólne Granice” 
prezentujący filmy, które eksplorują 
tożsamość mieszkańców pogranicza 
polsko-niemieckiego. - Ten blok festi-
walowy odbywa się po raz kolejny, 
każdorazowo eksplorując różnorodne 
zagadnienia pojęcia „granicy”. W tym 
roku prezentujemy dwa filmy, bardzo 
różne formalnie: „Nowa Amerika 
Tours” oraz „Zaungäste – zza płotu” 
- mówią organizatorzy.

Poza tym na Festiwalu 
dokumentART nie zabraknie 
wielu innych atrakcji: filmy Luisa 
Buñuela, Kazimierza Karabasza, 
prezentacja zachodniopomorskiej 
kinematografii... Wszystkie informacje 
znajdują się na stronie www.
dokumentart.org.

Katarzyna Heliniak
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Ernst Barlach. Obrazy 
śmierci w twórczości 
niemieckiego ekspre-
sjonisty – wystawa 
w Muzeum Narodowym

W październikowym numerze 
magazynu SIC!, w tekście Przemka 
Głowy, przedstawiliśmy postać 

Ernsta Barlacha oraz jego dzieło 
„Matka Ziemia”. W tym numerze 
z przyjemnością informujemy, iż od 
10 listopada będziemy mogli bez-
pośredniego obcować z dziełami 
tego wybitnego rzeźbiarza nie-
mieckiego, przedstawiciela „sztuki 
zdegradowanej”.

Ekspozycja „Ernst Barlach. 
Obrazy śmierci w twórczości niemiec-
kiego ekspresjonisty” pod kuratelą 
dr. Volkera Probsta oraz dr. Szymona 
Piotra Kubiaka, powstała w wyniku 
współpracy Muzeum Narodowego 
w Szczecinie z Ernst Barlach Stiftung 
– instytucją zajmującą się badaniem 
i rozpowszechnianiem spuścizny po 
osiadłym w Güstrow artyście.
Dziś wychwalany, niegdyś - paradok-
salnie będąc oddany swojej ojczyź-
nie, Barlach latami był represjono-
wany przez nazistów, którzy oprócz 
odebrania mu prawa wykonywania 
zawodu, bezpowrotnie zniszczyli 
ogromną część jego rzeźb.

Zbliżająca się wystawa, w odróż-
nieniu od poprzednich projektów 
w Polsce, nie będzie retrospektywą 
dorobku Barlacha. Będzie opra-
cowaniem dwóch najistotniejszych 
dla niego wątków tematycznych 
i zadań twórczych: rzeźby sepulkral-
nej (nagrobnej) i kommemoratywnej 
(pomniki portrety).
Punktem wyjścia do dyskusji jest 

kompozycja nagrobna „Matka 
Ziemia” („Mutter Erde”, 1920), 
która została wykonana na zlece-
nie szczecińskiego kupca Richarda 
Biesela. Dzieło powstało zgodnie 
z regulaminem ówczesnego dyrek-
tora cmentarza Georga Henninga. 
Było to pierwsze tego typu zmaganie 
w dorobku meklemburskiego eks-
presjonisty, podjęte w czasach, gdy 
artysta wykonywał głównie pomniki 
ku czci poległych po I wojnie świato-
wej żołnierzy.

Wystawie towarzyszyć będzie 
polsko-niemiecki katalog z esejami 
Volkera Probsta, Szymona Piotra 
Kubiaka, Helgi Thieme i Dariusza 
Kacprzaka. Niektóre z prac zostały 
opublikowane po raz pierwszy. 
Przedsięwzięcie to zyskuje na 
wyjątkowym charakterze nie tylko 
w wymiarze muzealno-wystawienni-
czym, ale i naukowym.

Wystawę będzie można oglą-
dać od 10 listopada br. do 12. 
lutego 2012 r. w Muzeum Sztuki 
Współczesnej, Oddziale Muzeum 
Narodowego w Szczecinie, przy ul. 
Staromłyńskiej 1.
Jednocześnie przypominamy, iż 
kopię „Matki Ziemi” w wykona-
niu szczecińskiej rzeźbiarki Moniki 
Szpener, możemy oglądać na 
Cmentarzu Centralnym.

[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

w
eź

 m
ni

e!



Wydawca:  

SIC Anna Tuderek
ul. Świstacza 11/9  
70-798 Szczecin

Anna Tuderek
anna@sic.szczecin.pl
tel. 660 283 156

Redakcja:

ul. Świstacza 11/9
70-798 Szczecin
www.sic.szczecin.pl
redakcja@sic.szczecin.pl 

Redaktor naczelna:

Karolina Głowińska
karolina@sic.szczecin.pl
tel. 509 970 135

Opracowanie 
graficzne:

Renata Wites
renata@sic.szczecin.pl

Druk:

Drukarnia Kadruk S.C.
ul. G. Romera 10E
71-246 Szczecin

Redakcja nie zwraca materiałów niezamówionych oraz za-
strzega sobie prawo do opracowania redakcyjnego 
i skrótów tekstów przyjętych do druku. Redakcja nie odpowiada za treść reklam, 
ogłoszeń i tekstów sponsorowanych. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za 
zmiany w prezentowanych repertuarach i programach wydarzeń.

Nakład: 

3000 egzemplarzy

Okładka:

fot. Panna Lu

projekt: Renata Wites

podziękowania dla 
Cafe Popularna 
za udostępnienie 
przestrzeni

dź
w

ię
k

SI
C!

 in
fo



  projekt 6 x 6
technika 
analogowa

format 6x6
6 fotograficzek

6 miesięcy

współpraca: 
Miasto 

Szczecin

fot. 
Małgorzata Łempicka-
Brian

  
Małgorzata 

Łempicka-
Brian

ur. 1966 
w Szczecinie.

 Od 1990 mieszka 

w Paryżu. 

Artystka fotografik 
i historyk sztuki. 

Wystawy 
indywidualne 

i zbiorowe m. in. 

we Francji 
i Polsce. 

W 2011 indywidualna 
wystawa 

„Transgresje” 
w Muzeum 

Narodowym 
w Szczecinie.

finał projektu 
i główna 

prezentacja 
prac:        koniec  

2011 roku


