


4.

Słońce i zima ze 
Szczecina

Przemek Głowa

6.

Podróże bez początku 
i końca

Rozmowa z Przemkiem 
Lewandowskim

8.

Process in progress - 
all the time

Rozmowa z Katarzyną 
Szeszycką

10.

Wszystko zależy od 
wiatru

Katarzyna Heliniak

11.

Halifax

Marcin Czerkasow

12.

Czytanie nie boli

Sokole Oko

23.

Oaza pod znakiem 
wiśni

Prezentacja

24.

Podróż Wędrowca 
do Świtu

Zillah

26.

EGOS

Prezentacja

27.

Barbułkowe zakoń-
czenie projektu 6 x 6

Zapowiedź

28.

20 lat po „Klątwie”, 
Piernikowy wieczór, 
COREDUKACJA 21

Zapowiedzi

29.

Filmodajnia Pod 
Sukniami

Zapowiedź

z a p o w i e d z i

13.

„Dzieci TV”, „Skerco”

Recenzje książek

14.

„Tajna Wojna”

Recenzja komiksu

19.

Teatr w procesie 
inicjacji

Kamila Paradowska

20.

Obrazy śmierci

Rozmowa z Szymonem 
Piotrem Kubiakiem

21.

Żywa rzeźba, chodzą-
ca sztuka

Marta Garbaczewska

22.

Filmy drogi

Karolina Głowińska

sp is  t reśc i



Wraz z końcem roku postanowili-
śmy zabrać Was w podróż...
Podróże z reguły przenoszą nas 
z jednego miejsca w inne. Czasami 
jednak podróżujemy nie ruszając się. 
Najczęściej planujemy nasze podróże, 
ale bywa i tak, że wydarzają się one 
niespodziewanie. Przeważnie kończą 
się dobrze, czasami jednak nie tak, 
jakbyśmy sobie tego życzyli. Czasami 
podróżujemy w jakimś celu, czasami 

bez niego.
Bez względu na wszystko, podróże 
rozwijają i budują – nas i nasze 
doświadczenie. Bycie w podróży to 
bycie w procesie. To nieustanne dąże-
nie, doskonalenie i ciągła konfrontacja, 
przede wszystkim ze samym sobą.

W tym numerze o podróżach roz-
mawiamy z Przemkiem lewandowskim, 
organizatorem festiwalu „Włóczykij”. 
Piszemy także o Camelocie oraz jachto-
wych przygodach Arka Piętaka i Marka 
Szymańskiego.
Polecamy Wam także rozmowę 
z Katarzyną Szeszycką, której prace 
obecnie możecie oglądać na wystawie 
na Zamku Książąt Pomorskich oraz 
rozmowę z Szymonem Kubiakiem, 
kuratorem wystawy prac ernsta 
Barlacha prezentowanej w Muzeum 
Narodowym.
Poza tym, w numerze przeczytacie 
o fizycznej, ale także mentalnej, przygo-
dzie berlińskiej Dawida Bowiego oraz 
o teatrze Anny Augustynowicz i jego 
roli w procesie zmian otaczającej nas 
rzeczywistości.

Tym podróżniczym numerem 
możemy podsumować kończący się 
rok i powiedzieć, że z pewnością warto 
nie ustawać w swoich podróżach 
i poszukiwaniach, że warto ryzykować 
i kierować się czasami nawet najmniej 
rozsądnymi pomysłami. A to z prostej 
przyczyny - warto spełniać swoje pomy-
sły i marzenia... warto się spełniać. 3.



Zima zaczyna się od zmiany czasu. 
Choć pierwszego świętego Mikołaja 
w tym roku znalazłem już 27 paździer-
nika w skrzynce na listy.
Po zmianie czasu dzień staje się krót-
szy. Trzeba łapać słońce wcześnie 
rano, jeżeli chce się poczytać przy 
dziennym świetle, także jeżeli chce się 
podróżować. Dziś można podróżować 
szybko i daleko, aż na krańce ziemi. 
Są tacy, co muszą wszystko dokładnie 

zaplanować. Od garderoby, przez 
transport, bagaże i terminarz. Jako 
przewodnik miejski miewałem ostatnio 
problem, że nigdzie ze Szczecina nie 
wyjeżdżałem, ale codziennie po nim 
podróżowałem.

Wstaję rano, pakuję plecak i wyru-
szam w miasto, które w zasadzie 
dobrze znam. Jednak gdy zaplanuję, 
że idę bez celu, za pierwszym rogiem 
wchodzę w fantastyczny świat przy-
gody, która częstuje mnie niesamo-
witymi prezentami w wydawałoby się 
oczywistym krajobrazie.

W październiku i listopadzie wędro-
wałem po Cmentarzu Centralnym 
w Szczecinie oraz poznawałem 
dokładnie Zamek Książąt Pomorskich.
Dzień jest krótki, więc trzeba się spie-
szyć – carpe diem. Na Zamku zawsze 
mijam zegary słoneczne. Nad najwięk-
szym z nich znajduje się postać błazna, 
który uderzeniami młota sygnalizuje 
upływający czas. rzeźba powstała 
w czasach szwedzkich w 1693 roku, 
a prawie sto lat wcześniej doszło do 
skazania błazna Mikołaja Hinze (1599 
rok).

Życie jest krótkie, a życie bła-
zna Mikołaja skończyło się szybko 
i śmiesznie. Wszyscy by o nim zapo-
mnieli, gdyby nie płyta nagrobna 
ufundowana przez księcia, który ten 
wyrok wydał. Błazen został ścięty kieł-
basą. Miał być to żart, ale skończył 

się śmiercią przerażonego wyrokiem 
Mikołaja.

Podobnie stało się z kościołem pod 
wezwaniem św. Mikołaja w Szczecinie, 
który 8 grudnia 1811 roku, spłonął 
podpalony podobno przez dostawcę 
siana, któremu wojska francuskie 
okupujące Szczecin nie zapłaciły za 
dostarczenie towaru, który znajdował 
się w kościele św. Mikołaja.

Błazen zginął i stał się sławny. 
Kościół spłonął, ale przez to jego 
patron stał się najpopularniej-
szym opiekunem w historii świątyń 
Szczecina. W ciągu 700 lat historii 
Szczecina można wymienić 7 kościo-
łów św. Mikołaja.
Na początku tego roku przygotowy-
wałem artykuł o tym jak św. Mikołaj 
budował nasze miasto (Szczeciner, 
rocznik 2011). Byłem przekonany, że 
jestem w stanie wymienić wszystkie 
budowle pod tym wezwaniem, bo 
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chodzę, oglądam i pokazuję te miej-
sca w Szczecinie różnym podróżnikom. 
Jednak okazało się, że nie o wszystkich 
obiektach wiedziałem, jak na przykład 
o kościele św. Mikołaja w Śmierdnicy, 
który nota bene też już dzisiaj nie 
istnieje.

Kolejną rzeczą, o której usłysza-
łem i która mnie zdziwiła, nie mniej niż 
ulotka reklamowa ze św. Mikołajem 
w październiku, było to, że wizeru-
nek św. Mikołaja jako dobrotliwego 
krasnala wprowadziła nie coca-cola, 
ale armia amerykańska, która chcąc 
przekonać do wstępowania do wojsk 
unii ludzi różnych wyznań i ras, wyge-
nerowała na kartach zachęcających 
do wstąpienia do wojska postać św. 
Mikołaja pozbawioną atrybutów 
religijnych.

W związku ze świętami jesien-
nymi i przygotowaniami do artykułu 
o ernście Barlachu i jego rzeźbie, 
wiele moich podróży kończyło się na 
Cmentarzu Centralnym. Ten wielki 
ogród zawsze szokuje mnie czymś 
nowym. Nie chodzi o to, że jest to 
projekt modernistyczny, ani o to, 
że za każdym razem znajduję nowe 
grobowce. Bardziej chodzi o to, że 
krajobraz, z którym stykam się już 
od dzieciństwa, zmienia się i pulsuje 
niesamowitym życiem barw, kolorów, 
przyrody, pomników i emocji.

Główna oś całego projektu, 

przebiegająca od wschodu po stronie 
kaplicy aż na zachód, jest założona 
w taki sposób, by słońce ekspono-
wało każdą chwilę, każdy element 
w przestrzeni, zarówno naturalny jak 
i stworzony przez człowieka. Wschód – 
początek życia, zachód – jego koniec.

Co ciekawsze, Cmentarz Centralny, 
zaprojektowany przez architektów 
Meyera i Hanniga, był zwieńcze-
niem projektów tego pierwszego na 
budowle publiczne w okresie kiedy 
Szczecin rozwijał się najintensyw-
niej – od lat 90-tych XIX wieku do 
I wojny światowej. Skala tych budow-
lanych działań jest nieosiągalna dla 
współczesnych architektów miejskich. 

W ciągu kilku lat powstały wtedy 
m. in. Hakenterrasse z budynkiem 
Muzeum, budynek Urzędu Celnego, 
rektorat Pomorskiego Uniwersytetu 
Medycznego, w końcu brama cmen-
tarna i kaplica z aleją widokową na 
Cmentarzu Centralnym.

Gdy planuję podróż lub wycieczkę 
po mieście, idea jaka mi przyświeca 
to przybliżyć na nowo miejsca zapo-
mniane, nieistniejące, jak i te istnie-
jące, ale ukazane w innym świetle.
lato, jesień, wiosna, zima zmieniają 
zupełnie, nawet tak powszednie dla 
przewodnika miejsca jak Zamek 
czy wielki Cmentarz Centralny. A że 
dzień jest krótki chwile te stają się 
niepowtarzalne, magiczne i przez to 
zaskakujące.

Dlatego podróżujmy wszędzie.
Nawet tam, gdzie jesteśmy 
codziennie.
Promienie słońca są zmienne.

czy wielki Cmentarz Centralny. A że 
dzień jest krótki chwile te stają się 
niepowtarzalne, magiczne i przez to 
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Fragmenty rozmowy z Przemkiem 
Lewandowskim, organizatorem Gry-
fińskiego Festiwalu Miejsc i Podróży 
„Włóczykij”.

rozmawiała: Karolina Głowińska

Podróżnikiem się jest czy się bywa? 
Czy każdy może założyć plecak wypeł-
niony ciekawością oraz chęciami i wyru-
szyć w świat?

Podróżnikami stają się ludzie cie-
kawi świata, ale i ciekawi samych sie-
bie, swoich reakcji, swojego myślenia 
w zderzeniu z tym co „inne”. Podróżnik 
to również taka osoba, która pod-
porządkowuje swoje życie myślom 
o podróżowaniu i eksploracji, która 

zaraz po powrocie z wyprawy myśli 
o kolejnej akcji. Jestem zdania, że każdy 
może w sobie odkryć melodię podróżo-
wania. Jest taki sympatyczny człowiek ze 
Śląska, który przez całe życie pracował 
w kopalni. Pewnego dnia urodziła się 
w jego głowie pomysł pojechania do 
Indii do Dalajlamy. Po tamtej wyprawie 
jeździ już non stop po świecie.

Przed nami już 6 edycja Gryfińskiego 
Festiwalu Miejsc i Podróży. Jak zrodził się 
pomysł imprezy?

Tuż przed powstaniem festiwalu 
dostałem propozycję koordynowania 
pracy w gryfińskim kinie i jedną z pierw-
szych myśli była ta o stworzeniu festi-
walu, wokół którego można by budo-
wać w mieście jakąś trwałą opozycję 
wobec plastikowego i konsumpcyjnego 
świata, który nas otacza. To miało być 
coś, co z jednej strony mogłoby wyróż-
niać Gryfino i nasz region, z drugiej – 
coś, co integruje lokalną społeczność 
wokół pewnych wartości. Postawiliśmy 
na niekonwencjonalne podróżowanie 
i tematy z tym związane, bo daje to 
nieograniczone możliwości odkrywania 
różnych światów.

Festiwal cieszy się coraz większą 
popularnością. Myślisz, że to może wyni-
kiem zmiany w stylu podróżowania, odej-
ścia od katalogowej turystyki?

Myślę, że to bardziej złożony 

proces. Po pierwsze nie sądzę, żeby 
ludzie odchodzili specjalnie od katalo-
gowej turystyki. Masowa turystyka ma 
się dobrze, tak jak kino z Hollywood 
i multikina. Zdecydowanie więcej 
ludzi jeździ tam, gdzie się im pokaże, 
że warto. Takich, którzy mają w sobie 
potrzebę do indywidualnego odkry-
wania świata i kroczenia własnymi 
ścieżkami jest mniej. Wydaje mi się, 
że Włóczykij cieszy się coraz więk-
szą popularnością, bo to naturalny 
proces gromadzenia się ludzi wokół 
miejsc, które proponują coś wyjąt-
kowego. Mam wrażenie, że jak ktoś 
do nas trafi raz, zaraża się bakcy-
lem i ściąga innych. To zupełnie inny 

proces. Po pierwsze nie sądzę, żeby 
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gowej turystyki. Masowa turystyka ma 
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sp
ot

ka
ni

a

6.



proces niż uczestnictwo w masowej 
kulturze, która cieszy się popular-
nością dzięki środkom masowego 
przekazu.

Czy wśród zaproszonych na festiwal 
gości był ktoś, kto szczególnie zapadł 
Tobie w pamięć?

Odwiedziło nas już około 300 
osób. Nie sposób wyłonić z tej całej 
ekipy jedną czy dwie osoby. Większość 
niż połowa to indywidualiści, którzy 
mają swoją wizję eksploracji świata. 
Karolina Marcinkowska jeździła po 
Afryce i lubowała się w szyldach rekla-
mowych oraz obrzędach żałobnych na 
Madagaskarze. Sama bez większych 
oporów wbijała się w najbardziej zapa-
dłe zakątki Czarnego lądu.

Olek Domalewski potrafi wejść 
w nocy na Hotel Marriot w Warszawie, 
skoczyć z wieżowca i lądować na środku 
ulicy w centrum Warszawy (uprawia 

base-jumping). Andrzej Muszyński stale 
spotyka się z rewolucjonistami z Birmy, 
którzy przemycają materiały video 
z rządzonego przez juntę kraju. Bartek 
Piziak jeździ autostopem po Iraku, bo 
w tym kraju sieć komunikacji właściwie 
nie istnieje.

Większość ludzi wryło mi się 
w pamięć na całe życie i chyba również 
na trwale zmieniała moje postrzeganie 
świata.

Jaki typ podróżowania jest Tobie naj-
bliższy? Plecak, mapa i otwarta głowa czy 
żmudnie przygotowany plan i walizka?

Jedno drugiego nie wyklucza, 
choć walizka zdecydowanie jest 
nieporęczna. Można przez pół roku 
przygotowywać się do wyprawy, ale 
przecież często jest tak, że droga i to, 
co się dzieje podczas samej wyprawy, 
weryfikuje wszelkie plany.

Dobrze jest być przygotowanym 

na różne warianty. Dla mnie żmudne 
przygotowania to przede wszystkich 
zarzucenie się ogromem literatury 
związanej z regionem do którego 
wyjeżdżam. Bardziej interesuje mnie 
aspekt kulturowy i duchowy miejsc, 
niż informacje praktyczne. O pako-
waniu myślę kilka godzin przed 
wyjazdem.

Czy odbyłeś już swoją życiową podróż 
czy jest ona wciąż przed Tobą?

Podróż życia ciągle trwa. Podróże 
nie mają swojego początku i końca. 
To tak jak z życiem. Nie da się powie-
dzieć kiedy się kończy dzieciństwo, 
a zaczyna dorosłość czy starzenie się. 
Można być przez całe życie dzieckiem, 
można być zdania, że całe życie to 
proces umierania. Wiele pewnie jesz-
cze przede mną, ale nie było by tego, 
gdyby nie wcześniejsze wspaniałe 
chwile spędzone w drodze.

kulturze, która cieszy się popular-
nością dzięki środkom masowego 

Czy wśród zaproszonych na festiwal 
gości był ktoś, kto szczególnie zapadł 
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Fragmenty rozmowy z Katarzyną 
Szeszycką, jedną z najciekawszych i naj-
ważniejszych malarek młodego pokolenia.

O „balangach, pijaństwie i sek-
sie” rozmawiała Aleksandra Gieczys-
Jurszo

Ktoś mi kiedyś złośliwie powiedział, 
że malarstwo Szeszyckiej to takie komik-
sowe opowiastki o balangach, seksie 
i pijaństwie...

Pijaństwo, balangi - ok. Ale gdzie 
ten seks? (śmiech) Każdy oczywiście 
ma prawo czytać moje prace na swój 
sposób. Obraz nie jest dla mnie nośni-
kiem konkretnych treści zasugerowa-
nych bezpośrednio w samym temacie. 

To zadaniem widza jest odnajdywać 
dzięki niemu to, co ma w sobie.

Wiele z twoich prac można odczy-
tywać jako swoistą opowieść o życiu 
pokolenia, które funkcjonuje w konkretnym 
pejzażu ideologiczno-społecznym. Czujesz 
się rzecznikiem tego środowiska?

Każdy kimś jest i każdy jest skądś. 
Też pochodzę z pewnego otoczenia, 
czy też wielu jednocześnie, i wiem, ile 
one mi dają. Możliwość bycia w nich 
to worek inspiracji bez dna, małe 
światy, które są wszechświatami każ-
dego z ludzi wokół mnie. Są piękne, 
czasami zabawne, po prostu malow-
nicze. Więc je maluję lub zamykam 

w wideo. Nie jest to analityczna twór-
czość, jakieś skrzyżowanie dziennika 
z reportażem. To, że pokazuję swój 
mikrokosmos wynika przede wszyst-
kim z powodów warsztatowych.

Nie uznajesz sztuki konceptualnej, 
problemowej?

To, że nie stosuję jej w moim 
malarstwie, nie znaczy, że jej nie 
uznaję. Malując realistycznie, nie 
mam potrzeby tworzyć do tego kon-
ceptu innego niż przedstawienie, 
problem koloru, problem kompozy-
cji, równowagi obrazu. W centrum 
mojego obrazu jest człowiek i myślę, 
że wszystko, co dzieje się „wokół” jest 
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czytelne dla odbiorcy. Siła tkwi w pro-
stocie. Zobacz co wygrało najważ-
niejszy konkurs malarski w Polsce, 
„Bielską Jesień”: malarstwo reali-
styczne, ale jakże proste!

Nie boisz się, że tzw. „nowe media” 
staną się zagrożeniem dla malarstwa?

Umiejscowienie malarstwa jako 
takiego w dobie mixmediów jest 
problemem krytyków od dawna. Ale 
zobaczysz, że malarstwo pomimo 
swojej archaiczności i tak to przetrwa. 
Jest podstawą sztuk pięknych, nie 
każdy możne je uprawiać, to jest bar-
dzo selektywny zawód. Czekam na ten 
kierunek na naszej Akademii, malując 

nadal z czystej przyjemności.

Jednakże sama często wchodzisz 
w mariaże z innymi formami aktywności 
artystycznej...

Przez całe studia działałam dwu-
torowo: nowe media i klasyczne 
malarstwo. Ale w pewnym momencie 
trzeba się skonkretyzować, by w czymś 
być naprawdę dobrym. Dotykając 
iluś mediów nie jestem w stanie we 
wszystkim być najlepsza. Niewielu 
z nas jest ludźmi renesansu. Dlatego 
lubię wchodzić we wszelkiego rodzaju 
kolaboracje. Teraz współpracuję 
z Konradem Królikowskim, najlepszym 
fotografem w mieście (śmiech).

Na ile praca w tandemie zmienia optykę 
patrzenia na własną twórczość? Jak oce-
niasz tę relację?

Każdy z nas wnosi swoją war-
tość, jakość, wrażliwość. Przenikamy 
się, uzupełniamy tworząc z jednego 
punktu wyjścia. Praca malarza jest 
pracą samotnika, a dla mnie każde 
nowe poznanie daje energię. Mam 
pokorę w słuchaniu ludzi. Zawsze 
szukam w nich tylko dobrych rzeczy 
- dla mnie szklanka wody zawsze 
jest w połowie pełna. W moim wieku 
jest to świadoma naiwność, ale też 
o wiele przyjemniej się tak żyje. Bo co 
dajesz, to wraca. I na pewno dzieje 
się tak przy kolaboracjach artystycz-
nych, bo zawsze takie działanie jest 
bogatsze o wrażliwość drugiego czło-
wieka (z podziękowaniem dla Hani 
Szutowicz).

Na wiosnę planowana jest wystawa 
twoja i Konrada w Muzeum Narodowym 
w Szczecinie.

Sama jestem ciekawa tej 
wystawy. Moja twórczość w żadnym 
wypadku nie jest zamkniętym proce-
sem. Każdy nowy cykl, każdy nowy 
projekt, to chęć odkrywania nowej 
estetyki. Chciałabym mieć zawsze 
w sobie właśnie taką swobodę, nie 
zamykać się, zmieniać, kreować na 
nowo. Process in progress - all the 
time.
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Jachtami pływał od dziecka. Ze znajo-
mymi wynajmował za każdym razem jacht 
jak tylko chcieli gdzieś popłynąć. Do dnia 
kiedy stwierdzili, że jest to bez sensu, że 
lepiej mieć swój. Jacht nie mała rzecz, nie 
tak trudno ją znaleźć. W Internecie odna-
leźli ofertę – jacht na Florydzie do dużego 
remontu. Potem już było tylko załatwianie 
wiz, wylot w ciągu tygodnia, i w końcu - 
bezkresne morze przygód.

Arek Piętak, bo o nim mowa, 
nie zawsze jest w stanie powie-
dzieć dokładnie kiedy co się działo. 
Doskonale jednak pamięta atmosferę 
i emocje jakie towarzyszyły każdej 
chwili od zakupu Camelota. Pamięta 
także byłego właściciela jachtu i to, 
że śrubę kupili za obiad. W Stanach 
zatrzymali się na dwa tygodnie – tam 
musieli naprawić silnik. Gdy jacht był 
już gotowy, a załoga w komplecie, 
rozpoczął się rejs przez Atlantyk. Była 
to wiosna 2010 roku.

Atlantyk nie okazał się tak przyja-
zny, jak załoga mogłaby tego ocze-
kiwać. Stracili jedzenie, żagle, na 
końcu nadzieję. rejs trwał dwa razy 
dłużej niż zakładali. Jednak oka-

zało się, że Camelot to jacht o bar-
dzo dobrej konstrukcji i zwycięsko 
poradził sobie z falami wyższymi od 
masztu. Przetrwał także 4-godzinną 
kontrolę francuskiej straży granicz-
nej, która, ponoć zgodnie ze swoimi 
standardowymi działaniami, ucieka-
jąc się do kłamstw i nie wypuszczając 
z rąk głównego argumentu w postaci 
broni, przeczesywała jacht w poszuki-
waniu narkotyków.

Załoga dopłynęła do Szczecina 
pod koniec czerwca. Wtedy też zaczął 
się generalny remont Camelota na 
nabrzeżu. Trwał całe lato i jesień, 
potem wiosnę 2011 roku.
Wiosną do Arka dołączył Marek 
Szymański z 15-osobową ekipą 
Floating Trippin’. Wyremontowali wał 
napędowy, silnik, całą część pod-
wodną, także elektronikę i wszystkie 
systemy. W zamian za to, mogli udać 
się w próbny rejs.

Od 15 sierpnia do 8 września 
trwała podróż w ramach The Culture 
2011 Tall Ships regatta. Szczecińska 
ekipa w tym czasie promowała nasze 
miasto i związaną z nim sztukę i kul-
turę. Do zadań Marka należało mię-
dzy innymi spisywanie relacji z rejsu, 
które teraz można poczytać na stronie 
www.ft.szczecin.pl.

Co dalej? Od wiosny krótkie rejsy 
Camelotem na Bornholm, potem 
regaty Tall Ships. W międzyczasie rejsy 

po morzu. Arek planuje także podjąć 
współpracę z Kaną i stworzyć na jach-
cie pływającą scenę teatralną.

Camelot to według Arka najład-
niejszy jacht w Szczecinie. W Ameryce 
reklamowany był słowami „The finest 
that modern technlogy and Old 
World craftsmenship can produce” 
- nowa technologia w starym stylu. 
Pełną okazałość Camelota widać na 
stroniej www.camelotsailing.com.

sp
ot

ka
ni

a

   
   

w
ię

ce
j n

a:
w

w
w

.s
ic

.s
zc

ze
ci

n.
pl

reklamowany był słowami „The finest reklamowany był słowami „The finest 
that modern technlogy and Old 
World craftsmenship can produce” 
- nowa technologia w starym stylu. 
Pełną okazałość Camelota widać na 

10.



W naturze tego gniewu nie było nic 
osobistego. Po prostu pustka odsyłająca 
donikąd, krzyk skierowany w ciemność 
wypełnioną groteskowymi rysunkami: 
płonąca głowa w lodówce, alego-
ria umysłu eksplodującego na skraju 
zamarzniętej przepaści. To my kilka 
lat wcześniej: tak nas postrzegano. 
Mężczyzna ścinający drzewo w środku 
nocy na jakimś zaśnieżonym odludziu, 
to również ty sprzed lat.

Fotografia, którą wysłałeś w nie-
przygotowaną na to przyszłość, obraz, 
który zniszczył wszystko, choć wciąż nie 
jest tego najlepszym przykładem, ponie-
waż nie istnieją dobre przykłady, tak 
jak nie istnieje wystarczający przekład 
wspomnienia czyjegoś ja, jakim jest 
jego własny obraz pozbawiony dawnej, 
naturalnej natarczywości klimatu, w któ-
rym owo ja wzrastało przeciw wszelkim 
dotychczasowym przeciwieństwom losu, 
zmieniając je w przyjaźń i troskę, a także 

nieśmiałą formę miłości, z jaką winorośl 
oplata swój cień, a także z jaką ptak 
powraca do swojego gniazda, przebiw-
szy się przez początkowy ból i ciemność 
czasu, w którym zainstalowano chmurę 
posyłającą nam gniew i nieporozumie-
nia, doszczętnie rujnujące koloryt minio-
nych miesięcy.

A jednak pewnego dnia stajesz 
przed domem i myśl, że wydarzyło się 
zbyt wiele jest nie do zniesienia: „Całe 
nasze ziemskie zatrudnienie sprowadza 
się do typowo ludzkiej pracy zależnej od 
obcych i dziwnych kontrastów. Natura 

imituje jądro przyjemności niejako 
w opozycji do pamięci, zaostrzając 
różnicę między pamięcią jako taką, 
a jej różnymi niepokojącymi aspek-
tami. Dlatego pośród spóźnionych, 

poślednich owoców jesieni czas dodaje 
do tego klasycznie północny blask rzeki, 
ponowne zjednoczenie całego sezonu 
w znieruchomiałej obręczy czasu, który 
przekształca ją w pamięć, klimat, w któ-
rym wspomnienie przypomina spadzisty, 
zielony teren”.

Umysł był wszystkim, co nam zostało, 
kiedy noce przybliżały się i oddalały, 
niczym fale przypływu łaskoczące nie-
ruchomy brzeg. Teraz oko porusza się 
wzdłuż linii łączącej umysł z wybrzeżem, 
ponad falami i rozsypanym kluczem 
chichoczących mew, dostrzegając jedy-

nie przestrzeń oraz cienie drzew, takie 
płaskie na brązowych deskach pomo-
stu, sięgającego gdzieś dalej, wbrew 
perspektywie wyruszającej na jego 
spotkanie.

a jednak pewnego dnia stajesz przed domem i myśl, 
że wydarzyło się zbyt wiele jest nie do zniesienia
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Jedna ze szczecińskich bibliotek 
publicznych. Przytulna, kameralna, 
bardzo przyjemna. Nagle niezmą-
cony niczym spokój bibliotekarki burzy 
młoda dziewczyna. Na oko szesnasto-
latka. Modne buty, sukienka, wydu-
mana fryzura. Otwiera z zapałem drzwi 
wejściowe, uśmiecha się i zagaja: „Wie 
pani co? Mam taką sprawę. To w ogóle 
mój pierwszy raz w bibliotece, więc czuję 
się nieswojo, proszę o pomoc. Moja 
polonistka wymaga, żebym przeczytała 
lekturę, ale ja nie mam ani czasu, ani 
ochoty. Może mi pani doradzić co mam 
zrobić? W sumie chodzi mi o jakieś 
fajne streszczenie. Tak, żebym wiedziała 
o co chodzi. Mogę coś takiego u was 

wypożyczyć? Oczywiście od razu wyro-
biłabym sobie kartę, zapłaciła. Zależy 
mi na czasie”.

Bibliotekarka wybałuszyła swoje 
wielkie oczy, wzięła głęboki wdech 
i zaczęła tłumaczyć. Zachęcała do 
wypożyczenia lektury, próbowała 
odwieść nastolatkę od pomysłu korzy-
stania z opracowania, którego i tak 
w tym pięknym, jakże zacnym przybytku 
nie ma. W odpowiedzi dziewczyna 
smutnym głosem spytała się jeszcze: 
„A gdzie mogę kupić takie opracowa-
nie? Pewnie w księgarni, tylko jakiej?”.

Starszyzna zawsze narzeka na 
młodzież. Że jest krzykliwa, nieodpo-
wiedzialna, niegrzeczna, po prostu 

zła. Często nie ma to nic wspólnego 
z rzeczywistością. Ale w tym, czytelni-
czym wypadku jest na pewno inaczej. 
Smucą czasy, w których młodzi ludzie 
nie potrafią czytać ze zrozumieniem. 
Kochają za to obrazki, komputer, tele-
wizję. Tyle, że podążając tą złą drogą 
niewiele się nauczą.

Ubogie słownictwo, używanie wyra-
zów, które znaczą co innego niż się 
na pierwszy rzut oka mogłoby wyda-
wać – to teraźniejsza norma. Dlatego 
apeluję: opamiętaj się młodzieży, 
zmień swoje przyzwyczajenia. Czytanie 
naprawdę nie boli… Niektórzy mają 
z tego nawet jakąś dziwną i perwer-
syjną przyjemność…
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„Dzieci TV” - Andrzej Te
wyd. Jirafa Roja

W ostatniej książce Chucka 
Palahniuka „Potępieni” nastoletnia 
bohaterka pisze: „jeśli potraficie gapić 
się godzinami w telewizor, to macie 
już pojęcie, jak to jest być martwym. 
Można nawet powiedzieć, że oglą-
danie telewizji i surfowanie w sieci to 
doskonała sucha zaprawa w byciu 
martwym”.
Powyższa refleksja w sposób jasny 
i definitywny określa wartość, a wła-
ściwie anty-wartość narzędzia, które 
dla milionów stało się nośnikiem 
prawdy, programatorem poglądów, 
formą wegetatywnego funkcjono-
wania. Ta smutna konstatacja stała 
się również bazą, na której skonstru-
owane zostały opowiadania zebrane 
w książce „Dzieci TV” wydane pod 
pseudonimem Andrzej Te.

Osiem opowieści, różni bohatero-
wie, odmienne miejsca, czas, wspólny 
mianownik – poddańcza i bezreflek-
syjna postawa ludzi konstruujących 
swą rzeczywistość poprzez idealizowa-
nie szklanego odbiornika. Pomysł cie-
kawy i aktualny, by nie rzec modny.

Temat ten wymaga jednak pogłę-
bionej refleksji oraz dystansu i tu nie-
stety autor trochę przesadza z własną 
dość surową oceną. Dosadność oraz 
jednowymiarowość przedstawionych 

postaci jest tendencyjna, ocierająca 
się o patologię we wszystkich wymia-
rach. Najbardziej martwi jednak brak 
pozytywnego rozwiązania, alternatywy 
dla iluzoryczności życia, jakby Andrzej 
Te położył na nas - „dzieciach TV” 
przysłowiowy „krzyżyk” nie dając cie-
nia nadziei.

Całość czytana ciągiem jest 
drażniąca i męcząca z racji pisar-
skiej maniery autora – niepotrzebnej 

graficznej zabawy słowem, która 
odciąga od tematu. Przeszkadza także 
nachalna podmiotowość bohaterów, 
nastawiona nieustannie na własne 
„ja”.
Nie sposób jednak pozostać obojęt-
nym na płynącą z lektury refleksję na 
temat dezawuacji systemu wartości 
oraz izolacji ludzi wynikającej z nie-
umiejętności komunikowania.

[kg]

„Skerco” - Artur Daniel 
Liskowacki

wyd. Forma

Na rynku wydawniczym pojawiła 
się nowa książka Artura Daniela 
liskowackiego. Ten niedługi zbiór opo-
wiadań, zgodnie z nazwą pochodzącą 
od gatunku muzycznego „scherzo”, 
czyta się w szybkim, rytmicznym tem-
pie. Taki też jest język liskowackiego 
- współczesny, żywy, choć momentami 
nieco chaotyczny, co nie jest zarzutem 
a raczej stanowi o naturalności prze-
pływu myśli.

Autor w owym osobliwym i zara-
zem intymnym zbiorze myśli i spo-
strzeżeń nie unika głębokich refleksji 
połączonych z żartem i ironią, które 
towarzyszą postrzeganiu otaczającej 
rzeczywistości, nawet w jej najbanal-
niejszych odsłonach jak napisanie 
sms.
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Autor pisze o tym, nad czym wielokroć 
sami się zastanawialiśmy, i tym samym 
przypomina mi lekturę nieco zapo-
mnianych „Zapisków na pudełku od 
zapałek” Umberto eco.
Ta sprawna i aktualna pozycja odnosi 
się do zarówno do wspomnień, sce-
nek z teraźniejszości, świata literatury 
i funkcjonujących w nim konwencji 
oraz paradoksów nowoczesności. 
Opowiadania mogą być czytane cią-
giem, bądź pojedynczo, niemniej jed-
nak wszystkie „skerca” tworzą spójną 
całość. Osobiście polecam jednak 
zaglądanie, bowiem przeskakiwanie z 
jednej myśli na drugą w dłuższej per-
spektywie odbiera przyjemność zatrzy-
mania się i zastanowienia.

[kg]

„Tajna Wojna” - 
scenariusz: Brian 
Michael Bendis; 
ilustracje: Gabriele 
Dell’otto

wyd.: Mucha Comics

„Secret War” to kolejny komiks 
z olbrzymiego uniwersum Marvela, 
wydany nakładem Mucha Comics – 
oficyny specjalizującej się w polskich 
wydaniach tego giganta. W ich kata-
logu znajdziemy zarówno komiksy 

o indywidualnych reprezentantach 
Marvela jak i ten właśnie, stosun-
kowo niedawno wydany cross-over.

Wśród postaci jakie pojawią 
się w tej zagmatwanej historii znaj-
dziemy najlepszych: od Spider Mana 
począwszy, przez X-Men, Daredevil’a, 
Kapitana Amerykę po luke’a Cage’a. 
Sama fabuła jak przystało na tak 
liczne przedstawicielstwo super 
mocy jest godna ich połączonych 
sił. Bohaterowie wplątani w konflikt 
o podłożu politycznym podążają za 
liderem S.H.I.e.l.D, Nickiem Fury 
na wyprawę, która jak się okaże, ma 
swoje drugie dno.

O samej fabule trudno napisać 

więcej by nie zdradzić zbyt wielu 
informacji poukrywanych w licznych 
i zaskakujących zwrotach akcji. Pięć 
części tej opowieści trzyma w napię-
ciu od samego początku do ostatnich 
kart. Gdzieś w tle odnaleźć można 
podobieństwo choćby do „ronina”, 
w którym grupa najemników zostaje 
wysłana na samobójczą misję.

Zamysłem autorów było zbliżyć 
maksymalnie świat Marvela do rze-
czywistości, tak aby czytelnik mógł 
poczuć, że opowiadana historia 
równie dobrze mogła wydarzyć się 
naprawdę. I w ten klimat skutecz-
nie wprowadza już przedmowa do 
komiksu, sygnowana tajemniczo 
„Anonim”. Dalej jest już tylko lepiej, 
szczególnie pod względem znako-
mitych grafik Gabriele Dell’otto. 
Nowy Jork chyba jeszcze nigdy aż 
tak bardzo nie zbliżył się do krawędzi 
upadku. Nie bez przyczyny „Secret 
War” określany jest najmroczniejszym 
rozdziałem w uniwersum Marvela.

Jedyny mankament to niestety 
jakość polskiego wydania. Gdyby tłu-
maczenie przeszło porządną korektę, 
może udałoby się uniknąć irytujących 
błędów w składni lub gramatyce. 
„Secret War” jest zatem pozycją obo-
wiązkową, ale w miarę możliwości 
w oryginalnym wydaniu.                        

Adam Morawski
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wystawy

Pomorskie 
meble 
malowane, 
Muzeum Narodowe 
w Szczecinie

Ernst 
Barlach. 
Obrazy 
śmierci w twórczości 
niemieckiego eks-
presjonisty, Muzeum 
Sztuki Współczesnej, 
Oddział Muzeum 
Narodowego

Złoty wiek 
Pomorza. 
Sztuka na 
dworze książąt po-
morskich w XVI i XVII 
wieku, Gmach Główny 
Muzeum Narodowego 
w Szczecinie

PRZESZŁOŚĆ 
PRZYSZŁOŚCI. Zbiory 
Fundacji Książąt 
Czartoryskich, 
Gmach Główny 
Muzeum Narodowego 
(do 12.2012)

Portrety Fatalne. 
Malarstwo Marce-
liny Rydelek, Zamek 
Książąt Pomorskich 
(do 11.12)

Wystawę malarstwa 
Doświadczenia 
Stefana Gargały, Cafe 
22 (do 31.12)

Twórczość plastycz-
na osób z autyzmem, 
Książnica Pomorska 
(do 31.12)

Tyle nieba. Fotografie 
Zbyszka Pajew-
skiego z poezją 
Basi Stępniak-Wilk, 
Zamek Książąt Po-
morskich (9.12-08.01)

Sztuki Piękne. 
Zbiory artystyczne 
Muzeum Narodowego 
w Szczecinie (do 
08.01)

Obecność. Sto lat 
Związku Polskich 
Artystów Plasty-
ków, Zamek Książąt 
Pomorskich (do 08.01)

Rzemiosło 
artystyczne z Domu 
Jana Matejki, Zamek 
Książąt Pomorskich 
(14.12-04.03)

Wystawa prac 
Międzywydziałowej 
Pracowni Podstaw 
Rzeźby Akademii 
Sztuki w Szczecinie 
- Muzeum Techniki 

i Komunikacji (16.12-
31.01)

Szkło we wnętrzu - 
Dominika Łoś, Zamek 
Książąt Pomorskich 
(17.12-22.01)

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

1 XII 2011 cz/do/thu

Żywa Biblioteka Wo-
lontariatu, Książnica 
Pomorska

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

2 XII 2011 pt/fr/fri

20:00 W.E.N.A + dj 
DBT, Dom Kultury 
Słowianin

21:30 Koniom i zako-
chanym siano pachnie 
inaczej - kabaret, 
Teatr Polski



na żywo-Paweł Ku-
prianowicz Kluczko, 
Restauracja Ładoga

21:00 UniverCity - dj 
Prime / dj Najtlajf, 
Klub City Hall

9 XII 2011 pt/fr/fri

18:00 Ryszard 
Leoszewski z zespo-
łem: Wiem jak nie 
jest - koncert, Zamek 
Książąt Pomorskich

19:00 Co się dzieje 
z modlitwami nie-
grzecznych dzieci? 
- spektakl, Teatr Lalek 
Pleciuga

19:00 Pelikan - 
spektakl, Teatr 
Współczesny

19:00 Bal manekinów 
- spektakl, Teatr 
Polski

21:30 Łona i Webber - 
koncert, Dom Kultury 
Słowianin

21:30 Dzieła wszyst-
kie Szekspira (w nieco 
skróconej wersji) 
- spektakl, Piwnica 
przy Krypcie

10 XII 2011 so/sa/sat

10:00, 12.30 Mała 
Akademia Teatralna 
- warsztaty, Teatr 
Mały

17:00 Spotkanie 
z weganizmem: Cyrki, 
futra i weganizm 
- o sensowności 
kampanii jednotema-
tycznych, Społeczny 
Infopunkt Alert

17:00 OFFenes Berlin 
- Der blick auf dem 
Fenster Julian Bisesi, 
Andreas Greiner i Jan 
Tilman Schade, Teatr 
Kana (11-12.12)

17:00 Totalnie 
szczęśliwi - spektakl, 
Teatr Krypta

18:30 5 Urodziny No 
Future, Dom Kultury 
Słowianin

19:00 Baltic Neopolis 
Orchestra - koncert, 
Filharmona Szcze-
cińska

21:00 Deep in The Box 
pres.CHMARA WIN-
TER(Pets recordings), 
Klub City Hall

21:00 Praia Latina! Ed 
Szynszyl & MC Tony 
Junior B.I.G., Klub Patio

21:30 Dzieła wszyst-
kie Szekspira (w nieco 
skróconej wersji) 
- spektakl, Piwnica 
przy Krypcie

11 XII 2011 n/so/sun

16:00 Bal manekinów 
- spektakl, Teatr 
Polski

17:00 Totalnie 
szczęśliwi - spektakl, 
Teatr Krypta

19:00 Prywatna 
Klinika - spektakl, 
Teatr Polski

12 XII 2011 pn/mo/mon

Rytm ciała-rytm 
teatru - warsztaty 
twórcze dla dzieci, 
Teatr Lalek Pleciuga

17:00 Koncert 
wykładowców Anny 
Paras ,Bogusława 
Jakubowskiego i To-
masza Szczęsnego 
oraz studentów klas 
klarnetu i wiolonczeli, 
Muzeum Historii 
Szczecina, Oddział 
Muzeum Narodowego

17:00 Leszek 
Wątróbski-Polskie 

3 XII 2011 so/sa/sat

19:00 Kakela - 
spektakl tańca butoh: 
Atsushi Takenouchi 
i Hiroko Komiya, Teatr 
Kana

21:00 Sorry, 
Music Only: Busha & 
MarioKotta BlueRoom: 
WinterJungle: Raphael 
K & Daniel Stetting, 
Klub City Hall

21:00 Przewodnik 
Zakochanych, czyli 
jak zdobyć szczęście 
w miłości i powodze-
nie u kobiet - spektakl, 
Piwnica przy Krypcie

4 XII 2011 n/so/sun

14:00 Mikołajki, Zamek 
Książąt Pomorskich

17:00 Totalnie szczę-
śliwi - spektakl, Teatr 
Krypta

19:00 Ożenek - 
spektakl, Teatr 
Współczesny

5 XII 2011 pn/mo/mon

Rytm ciała-rytm teatru 
- warsztaty twórcze 
dla dzieci połączone 

z nauką gry na 
bębnach, Teatr Lalek 
Pleciuga

Kiermasz: Książka za 1 
zł - Książka na święta, 
Książnica Pomorska 
(do 10.12)

6 XII 2011 wt/di/tue

11:00 Na Arce o ósmej 
- spektakl, Teatr 
Współczesny

16:30 Otwieracz 
- warsztaty teatralno-
terapeutyczne, Teatr 
Mały

17:00 ZEESBOOTE Tim-
ma Stütza - wernisaż 
wystawy, Książnica 
Pomorska

18:00 V4 na OFFilmie: 
Kontrolerzy, Szczeciń-
ski Inkubator Kultury

7 XII 2011 śr/mi/wed

11:00 Na Arce o ósmej 
- spektakl, Teatr 
Współczesny

16:00 Wystawa 
fotograficzna Grze-
gorza Czarneckiego, 
Książnica Pomorska

19:00 uminosoko... 

bottom of the sea – 
spektakl taneczny 
grupy Sekai-souchi/ 
home – spektakl 
taneczny grupy Taba-
Maki, Teatr Kana

19:00 Dzień Świra - 
spektakl, Teatr Mały

20:00 Muzyczna 
Kawiarnia - Tequila 
Band, Cafe 22

8 XII 2011 cz/do/thu

16:00 Tyle nieba. 
Fotografie Zbyszka 
Pajewskiego z poezją 
Basi StępniakWilk - 
wernisaż wystawy, 
Zamek Książąt 
Pomorskich

17:00 Złodzieje wiary 
i nadziei-Remigiusz 
Rzepczak i Andrzej 
Łazowski - promocja 
książki, Książnica 
Pomorska

19:00 Dzień Świra - 
spektakl, Teatr Mały

19:00 Bal manekinów - 
spektakl, Teatr Polski

19:00 Armia - koncert, 
Dom Kultury Słowianin

20:00 Rosyjskie 
wieczory z muzyką 
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osadnictwo w Nowej 
Zelandii 1873-1983 
- promocja książki, 
Książnica Pomorska

19:00 Earthquake 
vol.2, Dom Kultury 
Słowianin

20:00 Muzyczna 
Kawiarnia - Tequila 
Band, Cafe 22

20:00 Zwiastun 
Akustycznia: Bona 
Fides - koncert, Rocker 
Club

13 XII 2011 wt/di/tue

17:00 Rzemiosło arty-
styczne z Domu Jana 
Matejki - wernisaż 
wystawy, Zamek 
Książąt Pomorskich

18:00 V4 na OFFilmie: 
Miejski Serwis Rand-
kowy, Szczeciński 
Inkubator Kultury

19:00 Margarete. 
Pokaz filmów, Teatr 
Kana (13-15.12)

19:00 Bal manekinów 
- spektakl, Teatr Polski 
(13-14.12)

14 XII 2011 śr/mi/wed

19:00 Febe, 
wróć - spektakl 
Teatru Niekon-
sekwentnego, 
Teatr Mały

20:00 Muzyczna 
Kawiarnia - Jazz Trio, 
Cafe 22

15 XII 2011 cz/do/thu

20 lat po „Klątwie” 
- teatr Anny Augusty-
nowicz - różne miejsca 
(do 18.12)

17:00 Febe, 
wróć - spek-
takl Teatru 
Niekonse-
kwentnego, 
Teatr Mały

16 XII 2011 pt/fr/fri

17:00 Szkło we 
wnętrzu: Dominika 
Łoś - wernisaż wy-
stawy, Zamek Książąt 
Pomorskich

18:00 Wybrany - po-
kaz filmu, Teatr Kana

19:00 Prywatna Klinika 
- spektakl, Teatr Polski 
(16-18.12)

20:00 Depeche Mode 
Party, Dom Kultury 
Słowianin

20:00 Unplugged - wy-
stawa Alicji Gapińskiej, 
Brama Jazz Cafe

21:30 Koniom i zako-
chanym siano pachnie 
inaczej - kabaret, Teatr 
Polski

17 XII 2011 so/sa/sat

17:00 Totalnie szczę-
śliwi - spektakl, Teatr 
Krypta

19:00 Czy Japonia 
to Lailonia? Relacja 
z pobytu Teatru Kana 
w Japonii. Pokaz filmo-
wy akcji performatyw-
nej „Jak szukaliśmy 
Lailonii?”, Teatr Kana

21:00 Boogie Time, 
muzyka lat 80-tych, 
Klub Patio

18 XII 2011 n/so/sun

17:00 Totalnie szczę-
śliwi - spektakl, Teatr 
Krypta

18:00 Koncert Bożo-
narodzeniowy, Zamek 
Książąt Pomorskich
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Rytm ciała-rytm teatru 
- warsztaty twórcze 
dla dzieci, Teatr Lalek 
Pleciuga

20 XII 2011 wt/di/tue

18:00 V4 na OFFilmie: 
Muzyka, Szczeciński 
Inkubator Kultury

19:00 Sara Tavares - 
koncert, Hala Opery

21 XII 2011 śr/mi/wed

19:00 Prywatna Klinika 
- spektakl, Teatr Polski

22 XII 2011 cz/do/thu

21:00 UniverCity: dj 
Prime/ dj Najtlajf, Klub 
City Hall

23 XII 2011 pt/fr/fri

21:00 Soulbar: Falcon 
& Snack, Klub City Hall

25 XII 2011 n/so/sun

21:00 Szczecin Razem 
6, Klub City Hall

26 XII 2011 pn/mo/mon

12:00 Świąteczny 
Koncert Południowy, 
Zamek Książąt 
Pomorskich

19:00 Życie/Instrukcja 
obsługi - spektakl, 
Teatr Mały

27 XII 2011 wt/di/tue

18:00 dyskusyjny 
klub OFFilmowy - Ru-
chomy zamek Hauru, 
Szczeciński Inkubator 
Kultury

28 XII 2011 śr/mi/wed

19:00 Prywatna Klinika 
- spektakl, Teatr Polski

20:00 Muzyczna 
Kawiarnia - Jazz Trio, 
Cafe 22

29 XII 2011 cz/do/thu

19:00 Życie/Instrukcja 
obsługi - spektakl, 
Teatr Mały (29-30.12)

19:00 Bal manekinów 
- spektakl, Teatr Polski 
(29-30.12)

30 XII 2011 pt/fr/fri

21:00 Soulbar: Falcon 
& Snack, Klub City Hall

31 XII 2011 so/sa/sat

18:00 Ożenek - 
spektakl, Teatr 
Współczesny

19:00 Bal manekinów - 
spektakl, Teatr Polski

20:00 Sylwester, 
Restauracja Ładoga

20:00 Sylwester, 
Cafe 22

21:00 Sylwester: Snac-
k&Falcon/ BlueRoom: 
Canalia Community 
Night, Klub City Hall

21:00 Sylwester: 
zaśpiewa Kasia 
Trzepiałowska, dj 
Sempone, Klub Patio

22:00 Sylwestrowy 
wieczór kabaretowy, 
Teatr Polski

19 - 31 XII 2011

więcej na 
www.sic.szczecin.pl



SIC! Szczecin, I Care!
We are finishing the year 2011 with the theme of travel, which is being 
considered from several viewpoints. To this end, there are photographs 
referring to various aspects of travelling.
In his article, Przemek Głowa talks about how moving through Szczecin 
changes depending upon the season we are in. How do Zamek Książąt 
Pomorskich/ the Pomeranian Dukes Castle and Cementarz Centraly/ 
the Central Cemetery look in the changing light of the seasons?
In this issue we also present a story of the yacht Camelot which is 
currently the biggest in Szczecin. The yacht was bought by Arek Piętak 
quite recently, and had already imparted a lot of experience.
What about culture?
The most important event in December is the jubilee of Anna 
Augustynowicz and her artistic activity. She is theatre director and 
artistic director at Teatr Współczesny/ the Contemporary Theatre in 
Szczecin.
During four festive days from 15th to 18th December, we will have a 
chance to see performances directed by artists from various theatre 
companies in Poland, and performances for the Television Theatre. The 
shows will be supplemented by discussion panels and a conference, in 
which critics theatrologists and theatre makers will take part. For more 
information about the event visit www.wspolczesny.szczecin.pl.
We also recommend two exhibitions at Muzeum Narodowe / the National 
Museum in Szczecin: 
“Ernst Barlach. Obrazy śmierci w twórczości niemieckiego ekspre-
sjonisty”/ “Ernst Barlach. Images of death in the works of the German 
expressionist”. Ernst Barlach was classified by the Nazis as “degenera-
ted artist” and his art was condemned to be forgotten. However, it survi-
ved the totalitarian regime becoming evidence of the resistance against 
the war. This exhibition has been organized in cooperation with the Ernst 
Barlach Foundation in Güstrow.
At the end of November a new exhibition was also opened at the National 
Museum entitled “Złoty wiek Pomorza. Sztuka na dworze książąt 
pomorskich w XVI i XVII wieku”/ “ The Golden Age of Pomerania. 
Art at the court of the Pomeranian dukes in the 16th and 17th centu-
ries”. It is devoted to the art at the courts of the Pomeranian dukes during 
the age of its greatest splendour. In order to elicit the beauty of these 
Renaissance objects, this exhibition is fitted with the latest infrastructure, 
professional show-cases and lighting. Multimedia presentations have 
also been used in presenting several topics. More about the museum 
exhibitions can be found at www.muzeum.szczecin.pl.
More information on events to be held in Szczecin can be found on our 
own website www.SIC.szczecin.pl, available in Polish, English and 
German language versions.

tłum. Łukasz Kowalik

SIC! Szczecin (deut. Stettin), I Care!
Das Jahr 2011 schließen wir mit dem Thema des Reisens in verschie-
denster Auffassung ab. Aus diesem Grund finden Sie in dieser Ausgabe 
Fotos, die sich auf unterschiedliche Aspekte des Reisens beziehen.
Przemek Glowa erzählt in seinem Text darüber, wie sich das Reisen 
durch Stettin in vier Jahreszeiten voneinander unterscheidet, wie das 
Schloss der Pommerschen Herzöge oder der Zentralfriedhof je nach 
den Lichtverhältnissen aussieht.
In dieser Ausgabe finden Sie auch etwas zur Yacht CAMELOT, einer der 
größten in Stettin. Diese gehört nicht so lange zu Arek Pietak, hat aber 
schon für einige Erlebnisse gesorgt.
Aber was findet diesen Monat auf der Kulturebene statt?
Das wichtigste Monatsereignis ist das Arbeitsjubiläum von Anna 
Augustynowicz, Theaterregisseurin, artistischer Direktorin des 
Theaters „Teatr Wspolczesny“ in Stettin. Vom 15. bis zum 18. Dezember 
werden ausgewählte Theaterstücke der Regisseurin aufgeführt, die 
sie in verschiedenen Theatern in Polen realisiert und auch für das 
Fernsehtheater vorbereitet hat. 
Das alles wird durch Podiumsdiskussionen und Konferenzen mit 
Kritikern, Theaterwissenschaftlern und Gründern des Theaters 
ergänzt. www.wspolczesny.szczecin.pl
Wir empfehlen Ihnen auch zwei Ausstellungen des Nationalmuseums 
in Stettin. „Ernst Barlach. Bilder des Todes in der Kunst des deutschen 
Expressionisten“: Die Nazis zählten Ernst Barlach zu dem Kreis der 
degenerierten Künstler und verurteilten seine Kunst zum Vergessen. 
Diese hat aber die totalitäre Ordnung überlebt und ist als Zeichen des 
Widerstandes gegen den Krieg geblieben. Diese Ausstellung wurde 
in Zusammenarbeit mit der Ernst Barlach Gesellschaft aus Güstrow 
vorbereitet.
Ende November wurde auch eine neue Daueraustellung „Das 
Pommersche Goldene Zeitalter. Die Kunst auf dem Hof der 
pommerschen Herzöge im XVI. und XVII. Jahrhundert“ im 
Nationalmuseum in Stettin eröffnet. Diese ist der Kunst des pommer-
schen Hofes in ihrer Blütezeit gewidmet. Man hat sich um die moderne 
Ausstellungsinfrastruktur, professionelle Ausstellungsfenster und 
Beleuchtung gekümmert, um den Glanz der Renaissancegegenstände 
zum Ausdruck zu bringen. Um bestimmte historische Fragen aufzu-
klären, hat man multimediale Präsentationen benutzt. Das gesamte 
Angebot des Nationalmuseums in Stettin finden Sie auf: ww.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

W połowie grudnia czeka nas jubile-
usz procesu artystycznego, które towa-
rzyszy nam od 20 lat. Święto obecności 
w szczecińskim teatrze twórczości Anny 
Augustynowicz to nie tylko kwiaty i gra-
tulacje, to także przyglądanie się sztuce, 
która nieodwracalnie wpłynęła na nasze 
postrzeganie świata.

W 1991 roku, w grudniu, Anna 
Augustynowicz wystawiła w Teatrze 

Współczesnym „Klątwę” Wyspiań-
skiego. Na ostatnich próbach do 
spektaklu obecny był robert Cieślak, 
wtedy początkujący dziennikarz, dziś 
profesor Uniwersytetu Szczecińskiego. 
W jednym z tekstów, zapowiadających 
książkę „Teatr Anny Augustynowicz” 
pisze: „Mam to szczęście, że od dwóch 
dekad mogę obserwować w Szczeci-
nie nieprzerwany rozwój projektu arty-
stycznego, wraz z którym (w zgodzie 
i w sporze) próbuję dorosnąć do sztuki 
i dojrzeć do rzeczywistego…”.

Jest nas więcej. Do teatru Augusty-
nowicz przychodzą kolejne pokolenia 
i wraz z tym teatrem dojrzewają. Będąc 
o dekadę młodszą od profesora Cie-
ślaka do widzów tego teatru dołączy-
łam w czasach licealnych, kiedy kształ-
tował się najbardziej wyrazisty język 
reżyserki. Była końcówka lat 90-tych. 
Wtedy Augustynowicz stworzyła spek-
takle: „Moja wątroba jest bez sensu, 
albo zagłada ludu”, „Młoda śmierć”, 
„Iwona, księżniczka Burgunda”. 
Pamiętam, że teatr bezkompromisowy, 
ostry, często kontrowersyjny pociągał 
i inspirował licealistów, budził dysku-
sje, ale i ośmielał. To właśnie na tej 
scenie można było zobaczyć zmiany 
obyczajowe, z rozmysłem patrzyć na 
ekspansję mediów i ich zagrożenia.

Od tego czasu minęło ponad 
dziesięć lat. Język teatru Anny Augu-
stynowicz ewoluuje, zmienia się 

rzeczywistość wokół, pojawiają się 
nowe zagrożenia, wobec których 
możemy być bardziej świadomi 
i pewni siebie. Teatr Augustynowicz 
jest częścią tego procesu, wentylem 
bezpieczeństwa, lustrem, w którym się 
przeglądamy, zjawiskiem szlachetnym, 
artystycznym. Dobrze jest mieszkać 
w Szczecinie.

PS Głos najmłodszego pokolenia 
widzów, studentów i doktorantów, 
w trakcie jubileuszu usłyszycie na kon-
ferencji „Teatr Anny Augustynowicz 
i jego konteksty”. Podczas tego wyda-
rzenia odbędzie się także promocja 
książki roberta Cieślaka. Zapraszam 
szczególnie mocno!

i jego konteksty”. Podczas tego wyda-
rzenia odbędzie się także promocja 
książki roberta Cieślaka. Zapraszam 
szczególnie mocno!szczególnie mocno!
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Ernsta Barlacha naziści zaliczyli 
w poczet „artystów zdegenerowanych”, 
a jego sztukę skazali na zapomnienie. 
Jednak to ona przeżyła totalitarny 
porządek, pozostając świadectwem 
sprzeciwu przeciwko wojnie. 

Fragmenty rozmowy z dr. Szymonem 
Piotrem Kubiakiem, kuratorem wystawy 
„Ernst Barlach. Obrazy śmierci w twór-
czości niemieckiego ekspresjonisty” 
w Muzeum Narodowym w Szczecinie.

rozmawiała: Aleksandra 
Gieczys-Jurszo

Wstrząsające w swoim wyrazie 
realizacje pomnikowe wykonane w nie-
sprzyjającej politycznie rzeczywistości 
były wyrazem obywatelskiej postawy 
związanej z ogromnym ryzykiem 
twórczym…

Zwiedzając europę, zwłaszcza 
tereny frontu zachodniego, napoty-
kamy na niezliczone tablice pamiąt-
kowe, obeliski czy statuy upamięt-
niające wydarzenia lat 1914–1918. 
Podobne, niemal w każdej wiosce, 
gminie czy osiedlu, powstawały 
w międzywojennych Niemczech.

Prezentowane na naszej ekspozy-
cji projekty monumentów Barlacha 
stanowiły absolutne novum w tej 
dziedzinie. Jego pomniki poświęcone 
były ofiarom, a nie bohaterom.

Obcując z dziełami artysty spotykamy 
się więc ze sztuką silnie społeczną, nie 
dającą się oddzielić od polityczno-histo-
rycznego kontekstu. Zaskakujące jest, że 
mierząc się z problemami współczesno-
ści postanowił czerpać z ducha i formy 
średniowiecza...

Na tym też polegała jego „ger-
mańskość”. Duchowość średniowie-
cza i forma gotycka były mu bliższe 
niż klasyczne kanony piękna. Stało 
się więc wielkim paradoksem histo-
rii, że ten swego rodzaju „północny 
patriotyzm” napotkał na sprzeciw 
niemieckich nacjonalistów.

Barlach nie skupiał się na wydobyciu 
fizycznych atrybutów kreowanych przez 
siebie postaci. Ich kształtom nadawał 
jedynie zarys. Czy dlatego, że chciał 
skierować uwagę widza na to, co naj-
istotniejsze: wnętrze człowieka?

Tak. W pewnym sensie to właśnie 
dziedzictwo sztuki średniowiecznej, 
inspirującej wielu ekspresjonistów. 
Ciężkie fałdy tkaniny okrywające 
ciała jego bohaterów oraz ich 
daleko posunięty hermafrodytyzm 
odsuwają pierwiastek seksualny 
na dalszy plan. W tym przypadku 
jest twórczość Barlacha zasadniczo 
odmienna od dzieł jego rozerotyzo-
wanych kolegów.
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w Muzeum Narodowym w Szczecinie.

rozmawiała: Aleksandra 
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Wielkoformatowe obrazy. Kolaże 
oparte na fotografii, analizujące brytyjską 
flagę. Autoportrety. Deformacje ciała, tak 
cielesnego, aż dotykalnego. Różnorodność 
i złożoność poszczególnych fragmentów, 
pomimo których dzieło nadal jest postrze-
gane jako spójna całość. A wszystko to 
podzielone na charakterystyczne moduły.

Zachęcam do odbycia niedale-
kiej podróży fizycznej, by następnie 
móc przebyć inną - wielowymia-
rową. Wystawa „Jack Freak Pictures” 
Gilberta i George’a w gdańskim 
Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia 
czynna jest do 5 lutego przyszłego 
roku.

Przed wyprawą do Gdańska pole-
cam jednak odświeżyć wiedzę na 
temat tych działających wspólnie już 
od przeszło 40 lat artystów. Obejrzeć 
któryś z mówiących o nich dokumen-
tów, przestudiować wcześniejsze cykle 
obrazów...

Mimo że swój londyński dom nazy-
wają centrum wszechświata, nie ustają 
w swej podróży. W ciągłym ruchu ana-
lizują, przetwarzają poruszane przez 
siebie aspekty naprawdę dogłębnie. 
Podkreślając jak ważna jest sztuka 
pełniąca rolę języka wolności, jedno-
cześnie są niebywale konsekwentni. 
Wręcz nerwicowo uporządkowani.

Podczas jednego ze spotkań 

powiedzieli: „Bycie dziwnym lub nor-
malnym jest straszne, lecz bycie dziw-
nym i normalnym naraz - świetne”. 
I rzeczywiście, przy całej swej ekscen-
tryczności są po prostu ludzcy, nor-
malni właśnie.

Sami powtarzają, iż są „dwiema 
osobami, jednym artystą”. Faktycznie 
wydają się całkowicie zespoleni, jed-
nomyślni. Jeden naturalnie kończy 
zdanie rozpoczęte przez drugiego. 
Mimo wieku i niebywałego doświad-
czenia nie tracą świeżości, wpędzając 
w uzasadnione kompleksy nie jedną 
młodą osobę.

Bardzo trafną charakterystykę 
możemy znaleźć w katalogu towa-
rzyszącym wystawie: „Ich artystyczne 
ambicje i osiągnięcia można by spro-
wadzić do prób opisu intensywnego, 
powszechnego doświadczenia życia 
w nowoczesnym świecie: zarówno 
sposobu, w jaki to doświadczenie prze-
pływa pomiędzy ideologicznymi i eko-
nomicznymi umowami społecznymi, 
jak i równolegle istniejącego świata 
ludzkiego ducha, z jego nadziejami, 
lękami, pożądaniem i wewnętrzną 
walką”. rzeczywiście wszystko razem 
wzięte dało do myślenia nad nie-waż-
nością wspomnianych umów społecz-
nych, jak i umów z samym sobą.

raz jeszcze polecam wybrać się 
na wycieczkę do Gdańska, w pociągu 
ostatnio było nawet ciepło...
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Myśląc o temacie przewodnim maga-
zynu próbowałam przypomnieć sobie filmy 
z motywem podróży. Filmy drogi stano-
wią prężnie rozwijający się podgatunek, 
bowiem zawsze są powody by ruszyć 
w podróż: uciekając, buntując się, chcąc 
zmienić siebie, świat lub po prostu przeżyć 
przygodę życia.

Motyw podroży w filmach rozwijał 
się głównie w kinie amerykańskim, a to 
za sprawą kultury beatników, cenią-
cych sobie wolność i niezależność, 
rodem z książki „On the road” Jacka 
Kerouaca, co przy okazji doskonale 
korespondowało z amerykańskim ego 
oraz różnorodnością krajobrazów 
towarzyszących wędrówce bohaterów. 
Nie można jednak uznać, że gatunek 
ten nie miał swoich odpowiedników 
w kinie europejskim, jak „la strada” 
F. Felliniego, „Zabriskie Point” M. 
Antonioniego czy „Paryż, Texas” W. 
Wendersa.

Kategoria ta nie odnosi się wyłącz-
nie do egzystencjalnej wędrówki, choć 
faktycznie na końcu większości dróg 
czeka refleksja i rozwiązanie. Czy 
jednak nie jest to wymóg kina, aby 

usatysfakcjonować widza dając mu 
poczucie, że przebyta droga nie była 
pozbawiona sensu, a stanowiła podróż 
duchową? I że warto było ją pokonać 
nie dla samych widoków za oknem 
pociągu („Pociąg do Darjeeling”), auto-
busu („Priscilla, królowa pustyni”) bądź 
auta („Urodzeni mordercy”, „Dzikość 
serca”)?

Niestety, wielokroć była to podróż 
do śmierci stanowiącej przypadek 
(„Into the Wild” S. Penna) lub był 
to wybór bohatera, który decyduje 
jak kończy się jego droga. Było tak 
w przypadku Thelmy i luizy w filmie r. 
Scotta (nieliczny przypadek kobiecego 
kina drogi),w przypadku Kowalskiego 
w „Znikającym punkcie” r. Sarafina, 
czy bohatera klasyki gatunku - „easy 
rider’a”.

Dlaczego pociąga nas kino, którego 
fabuła jest dość powtarzalna, a boha-
terowie są buntownikami, o których 

w życiu codziennym powiedzielibyśmy, 
że są niesubordynowani lub narzekają, 
bo im się nie układa? Jednak kibi-
cujemy im na ekranie, śledzimy losy, 
jakby zazdroszcząc odwagi, że potrafili 
wybrać siebie i wolność, nawet jeżeli 
trwało to tylko chwilę.

Niekiedy podróż w swych założe-
niach nie jest ideowa, a celowa, jak 
w „Prostej historii” D. lyncha. Tutaj 
motywem wyruszenia w drogę nie była 
chęć ucieczki czy walki z systemem lecz 
chęć spotkania z bratem. Podobnie 
było w przypadku Billego Murray’a, 
poszukującego nadawczyni różowego 
listu w „Broken flowers” Jima Jarmusha, 
który notabene stworzył kilka niekon-
wencjonalnych obrazów drogi jak 
„Truposzu” czy „Ghost dog”.

Niestety mijający rok nie zrewiduje 
mojej listy road movies. Z niecierpliwo-
ścią czekam co przyniesie kolejny, może  
„Podróż za jeden uśmiech”...
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Oaza pod 
znakiem wiśni

Pojęcie dobrej architektury nie wiąże 
się jedynie z pojęciem estetyki. Dobra archi-
tektura wychodzi na przeciw potrzebom 
człowieka i ochrania go. Istotna jest optyka 
antropologiczna. I w tym świetle warto 
przyjrzeć się nowej inwestycji powstającej 
przy ulicy Wiśniowy Sad. W październiku 
2012 zostanie oddana do użytku enklawa 
trzech prostych, przyjaznych budynków - 
swoista oaza.

Zabudowa przy ul. Wiśniowy Sad 
powstaje według projektu zespołu 
Wolski + Architekci. Przywołuje trady-
cję holenderską i tworzy harmonijną 
przestrzeń zapewniając mieszkańcom 
kameralność i komfort. Ta niska zabu-
dowa zostanie wpisana w scenerię 
przyrody. „Wiśniowy Sad to jedna z nie-
licznych lokalizacji Szczecina zapew-
niająca równocześnie bliskość centrum 
oraz oddalenie od zgiełku miasta. To 
jedyne w swoim rodzaju miejsce, gdzie 
spokój wynikający z bliskości natury 
idealnie łączą się z wygodnym miejskim 
stylem życia” - tak o inwestycji mówi 
wykonawca, firma Calbud.

Ulica Wiśniowy Sad znajduje 
się wśród malowniczych Wzgórz 

Warszewskich, na skraju Puszczy 
Wkrzańskiej i osiedla Stoki. Miejsce 
to było eksplorowane już od średnio-
wiecza. Wtedy też powstały dzielnice: 
Osów, Warszewo i Niemierzyn. Z cza-
sem, przy młynach powstały gospody, 
a na Niemierzynie przy Kurczym Młynie 
- zakłady lecznicze. Po II wojnie świato-
wej dzielnica ta stała się typowym zaci-
szem miejskim, dzielnicą spacerową.
Od wieków mieszkańcy miast wyka-
zują silną potrzebę bycia blisko natury, 
gdzie znajdują ukojenie i spokój. 
W przypadku tej lokalizacji okoliczne 
lasy nie hamują rozwoju miasta, ale 
wpisują się w rozwiązania przestrzenne 
i urbanistyczne.

Architektura powinna uwzględniać 
zarówno środowisko przyrodnicze, 
jak i kontekst historyczny i kulturowy. 
W związku z inwestycją powstającą 
przy ul. Wiśniowy Sad, można mieć 
jedno życzenie. W pobliżu, na Wzgórzu 

Arkony, znajdują się pozostałości po 
Wieży Quistorpa. Została ona wybu-
dowana na początku XX wieku. Od 
II wojny światowej jest w stanie ruiny. 
Odbudowa tej wieży lub zapropono-
wanie nowego rozwiązania jest z pew-
nością jednym z tematów, nad którym 
warto się pochylić.

W dzisiejszych czasach czujemy się 
przeciążeni i żyjemy w dużym stłocze-
niu. Coraz częściej deklarujemy chęć 
ucieczki z miasta. Jednak nie musimy 
rezygnować z miejskiego życia, aby 
odnaleźć własną oazę. Wiśniowy Sad 
to podjęta próba, aby architektura 
połączyła w sobie właściwości użyt-
kowe i estetyczne z właściwościami 
terapeutycznymi. Trzeba wierzyć, że 
zabieg ten spotka się nie tylko ze spo-
łeczną akceptacją, ale także będzie 
w stanie wypełnić powstałe defi-
cyty i realnie wpłynąć na jakoś życia 
człowieka. 23.



Dla wielu Wędrowców Berlin był 
ważnym przystankiem. Jednym z bar-
dziej znamiennych twórczych wpływów, 
jakim to miasto obdarzyło któregokolwiek 
z Przybyszów, był wpływ na Davida 
Bowiego. Oddał Miastu z nawiązką, wpi-
sując się w jego nowoczesną historię oraz 
stając się jednym z tych, którzy odkryli 
i tworzyli unikatowy klimat miasta.

Bowie do Berlina Zachodniego 
wyruszył pod koniec 1976 roku. Nie 
tylko dlatego, żeby skonfrontować 
to miasto z wczesnomłodzieńczymi 
wyobrażeniami, zobaczyć Berlin Bertolta 
Brechta, Kurta Weilla, niemieckich eks-
presjonistów, Bowie musiał także nabrać 
nowego rozpędu, wyczyścić się i zapisać 
na nowo.

Klimaty los Angeles jakkolwiek twór-
cze, dawały nieograniczone możliwości 
do zdobycia kokainy. W połączeniu 
z życiem na wysokich obrotach, swo-
bodnym żonglowaniem tożsamością 
na oczach tysięcy oraz chorobliwym 
zainteresowaniem okultyzmem, dało to 
taki efekt, że Bowie zaczął tracić kon-
takt z rzeczywistością, a rzeczywistość 
z nim. Sławne stały się jego wypowiedzi 

o Hitlerze jako idolu i wzorcu. Tutaj rów-
nież prasa zaczęła tracić wątek.

Mimo wyobrażeń i mitów, które 
Bowie miał w głowie, Berlin okazał się 
kulturowym szokiem: ludzie mówiący 
językiem, którego znaczenia słów nawet 
się nie domyślasz oraz dziwna presja - 
wyczuwalny cień Muru.
Otaczanie się ludźmi, których ojco-
wie służyli dla SS oraz natykanie się na 
Murze na swoje nazwisko zakończone 
swastyką, pozwoliło Bowiemu otrzeźwieć 
i wstrzymać publiczne peany na cześć 
Hitlera jako pierwszej gwiazdy rocka.

Berliński okres to kolejny wielki 
krok naprzód w muzycznym rozwoju 
Bowiego.
Przez trzy lata powstały trzy albumy, 
odsłaniające muzyczną osobowość 
Bowiego. „low”, „Heroes” i „lodger” 
zyskały miano „berlińskiej trylogii”. Bowie 
tworzył nie tylko siłą rozpędu, ale też 
przy pomocy inspirujących osobowości, 

którymi się wtedy otoczył. Iggy Pop (na 
ten czas nierozerwalny brat bliźniak), 
Brian eno czy Tony Visconti to jego ber-
lińskie muzyczne środowisko.
Jak każda odyseja, ta również dobiegła 
końca, zostawiając jednak niezatarty 
ślad w nim i w Berlinie  okresu zimnej 
wojny.

David Bowie do Berlina powrócił 
w 1987 roku, grając koncert i odczytu-
jąc po niemiecku przesłanie specjalnie 
dla młodych ludzi po drugiej stronie 
Muru: „We send our best wishes to all 
our friends, who are on the other side 
of the Wall”. Potem zagrał „Heroes”, 
piosenkę o nich i im dedykowaną. 
Berlińczycy zza Muru słyszą tylko jej 
echa. Komuniści zabrali im Bowiego, 
tego się nie wybacza.

Chcecie podążyć śladami Bowiego 
i Iggiego? Wejdźcie na stronę www.
musictours-berlin.com i zabukujcie 
wycieczkę.
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Planeta EGOS to 
miejski projekt eko-
logiczny poświę-
cony odpadom. 
Na portalu znaj-

dziesz użyteczne informacje na 
temat selektywnej zbiórki surow-
ców wtórnych, punktów przy-
jęcia odpadów niebezpiecznych 
i problemowych, a także bieżące 
informacje.

EKOMAPA na WWW
Czy kiedykolwiek zastanawiali-

ście się, gdzie znajduje się najbliż-
szy pojemnik na selektywną zbiórkę 
odpadów lub punkt zbiórki odpadów 
problemowych?
Ich odnajdywanie umożliwia teraz 
eKOMAPA!

Czym jest EKOMAPA?
Jest to aplikacja stworzona z myślą 

o tym, by ułatwić wyszukiwanie naj-
bliżej położonych pojemników na 
SZKŁO, PlASTIK, PAPIer oraz najbli-
żej położonych eKOPOrTÓW, gdzie 
zbierane są odpady problemowe.

Obsługa eKOMAPY jest bar-
dzo prosta. Wystarczy wpisać 
w polu wyszukiwania dowolny adres 
w Szczecinie (ulica i numer), aby na 
mapie pojawiły się najbliższe punkty 

zbiórki!
Wszystkie punkty zostały sfotogra-
fowane, a ich szczegółową pozycję 
zapisano jako daną geograficzną 
w systemie GPS. Dzięki temu odda-
jemy do Waszego użytku precy-
zyjne i funkcjonalne narzędzie 
internetowe.
Do korzystania z niego serdecznie 
zachęcamy.

Aplikacja działa na większości 
popularnych przeglądarek interne-
towych oraz na telefonach komór-
kowych wyposażonych w pełni funk-
cjonalne przeglądarki internetowe, 
np. telefony z systemem Android lub 

iPhone OS. Do obsługi aplikacji nie 
jest potrzebna wtyczka Adobe Flash 
Player.

Na mapie zostały umieszczone 
informacje na temat pojemników na 
selektywną zbiórkę obsługiwanych 
przez firmy reMONDIS oraz Miejskie 
Przedsiębiorstwo Oczyszczania. 
Mamy nadzieję, że teraz w łatwy 
sposób zlokalizujesz najbliższy punkt 
zbiórki odpadów a ich segregowanie 
stanie się jeszcze prostsze!

Mapę odnajdziesz bezpośrednio 
pod adresem WWW.MAPA.eGOS.Pl 
oraz na stronach naszego serwisu.
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Barbułkowe 
zakończenie 
projektu 6 x 6

Na początku grudnia czeka 
nas święto szczecińskiego przemy-
słu wydobywczego i odkrywczego 
w dziedzinie kultury i sztuki. 4 grud-
nia, w ramach kolejnej odsłony Kafe 
Kultura, odbędzie się szczecińska 
„Barbułka”. Niczym podczas świąt 
górniczych, długie stoły i ławy zasta-
wione będą jadłem i trunkami oraz 
niezbędnymi dekoracjami.
W trakcie wieczoru wystąpi przed 
nami czarodziej-iluzjonista, odbędą 

się projekcie filmowe, będą także 
taniec, muzyka i śpiew.

Głównym punktem święta szcze-
cińskich przodowników kultury i sztuki 
będzie wręczenie nagród, dyplomów 
i statuetek twórcom, działaczom 
i instytucją pracującym w pocie czoła 
na rzecz szczecińskiej kultury.

Podczas podsumowania roku 
kreatywnego w Szczecinie zostanie 
oficjalnie zakończony projekt 6 x 6, 
którego ostatnią odsłoną jest zdję-
cie Danieli Swobody prezentowane 
w tym numerze na ostatniej stronie 
okładki.
Przez 6 kolejnych miesięcy pre-
zentowaliśmy po jednym zdjęciu 6 

fotograficzek związanych ze Szczeci-
nem. Każda z pań wykonała zdjęcie 
techniką analogową w formacie 6 x 
6. Kolejno były to: Panna lu, otwiera-
jąca cykl w lipcu, potem Małgorzata 
Goliszewska, Katarzyna Smolińska, 
Aleksandra Kubiak, Małgorzata Łem-
picka-Brian, i jako ostatnia, Daniela 
Swoboda.
4 grudnia będziemy mogli zoba-
czyć wszystkie zdjęcia i spotkać się 
z autorkami.

Dla przypomnienia oraz ucie-
szenia oczu, prezentujemy wszystkie 
prace jakie ukazały się w ramach 
projektu 6 x 6.

[ka.he]
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20 lat po „Klątwie” 
- teatr Anny 
Augustynowicz

13 grudnia 1991 roku Anna Augu-
stynowicz wyreżyserowała swój pierw-
szy spektakl w szczecińskim Teatrze 
Współczesnym. Była to „Klątwa” 
Stanisława Wyspiańskiego. Wkrótce 
potem objęła stanowisko dyrektora 
artystycznego tej sceny.

Teraz, świętując dwudziestolecie 
pracy, będziemy mogli porozmawiać 
o teatrze Augustynowicz, ale także 
spotkać się z nim, przeżyć go raz 
jeszcze lub po raz pierwszy.

W ciągu czterech dni, od 15 do 

18 grudnia, zobaczymy wybrane 
spektakle zrealizowane przez reży-
serkę w różnych teatrach w kraju oraz 
spektakle przygotowane dla Teatru 
Telewizji. Pokazy uzupełnią panele 
dyskusyjne oraz konferencja z udzia-
łem krytyków, teatrologów i twórców 
teatru. Z okazji jubileuszu Uniwersytet 
Szczeciński wyda także monografię 
twórczości Augustynowicz autor-
stwa roberta Cieślaka. Obchody 
uzupełni koncert muzyki Jacka 
Wierzchowskiego oraz wystawa zdjęć 
ukazująca estetykę przedstawień 
reżyserki.

Projekt dofinansowano ze środków 
Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego.

Katarzyna Heliniak

Piernikowy wieczór

W środowe popołudnie, 7 grud-
nia, Aleksy Pawlak zaprasza na pier-
nikowy wieczór. Będą pierniki, grzane 
korzenie, pomarańcze i wnętrze pełne 
książek. Swój udział zapowiedzieli 
m. in. Krystyna Pohl, ryszard Pilch, 
Andrzej Łazowski, Marek Łuczak, 
Grzegorz Czernecki, Sebastian Biela, 
Bogusław Dmochowski, a także 
inni twórcy i autorzy wydawnictw 
o Szczecinie. W programie: rozmowy 
i obcowanie z książkami, a przede 

wszystkim smakowanie korzennych 
pierników.

[ka.he]

COREDUKACJA 21 aka 
Jago & Ri0t b-day bash

W historii szczecińskiego club-
bingu grudzień 2011 zapisze się bar-
dzo dużymi literami. Nasze miasto 
po raz pierwszy zostanie nawiedzone 
przez czołowych producentów muzyki 
breakcore/ raggacore i to w ilości 
znacznie przekraczającej dopusz-
czalne normy najwyższej jakości.

Po pierwsze – FFF (Holandia) – 
jeden z najważniejszych, aktywnych 
producentów raggacore’u i ciężkiego 
jungle na ziemskim padole. Miast 
opisywać wystarczyłoby rzucić kilka 
tytułów jego autorstwa. Po drugie – 
lFO Demon (Niemcy) – chodząca 
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bomba zegarowa, miotająca fale 
uderzeniowe typu ragga/ gabber/ 
rave, o bardzo szerokim zasięgu. 
Założyciel kultowej już wytwórni 
Sprengstoff recordings. Po trzecie – 
Fed. – reprezentant sterroryzowanej 
Białorusi, terroryzujący od  jakiegoś 
czasu europę dźwiękami typu ragga 
jungle/ breakcore/ hardcore. Po 
czwarte, dobrze znani goście spoza 
Szczecina i lokalna reprezentacja 

najcięższej elektroniki.
Oczywiście na dwóch soundsyste-

mach. Can you dig it?!
Mezzoforte, 10 grudnia, start 
o 22.00.

Maciej Cybulski

Filmodajnia Pod 
Sukniami

„DKFy, kina takie jak Polonia, 
Bałtyk, Delfin, Kosmos, Colosseum 
na zawsze zniknęły z kulturalnej 
mapy Szczecina. Ten sam los dotknął 
cieszącą się dużą popularnością 
wypożyczalnię Colosseum, po której 
została kolekcja 4000 filmów. (...) 
Bez naszego zainteresowania filmy 
z kolekcji mogą podzielić los nisz-
czejących kin i zniknąć ze Szczecina”. 
Tak o powstającej Filmodajni mówi 
romek Zańko, prezes Fundacji „Pod 
Sukniami”.

W lutym przyszłego roku w gale-
rii przy al. Piastów zostanie udo-
stępniona kolekcja wypożyczalni 
„Colloseum”. Filmy będą mogli 
wypożyczać wszyscy zainteresowani, 
a jeżeli uda się pozyskać odpowied-
nie środki finansowe - młodzież 
szkolna i studenci będą mieli dostęp 
do kolekcji za darmo lub za symbo-
liczną opłatą.

Do udziału w powołaniu 

Filmodajni romek Zańko zaprasza 
wszystkich mieszkańców Szczecina. 
Każdy z nas może stać się „właści-
cielem” swojego ulubionego filmu 
lub wypożyczyć go już dzisiaj. Jak 
to zrobić można dowiedzieć się na  
www.filmodajniapodsukniami.art.pl.

Filmodajnia jest przedsięwzię-
ciem niekomercyjnym. Wpływy z tej 
działalności zasilą konto Fundacji, 
umożliwiając realizację celów statu-
towych. W miarę możliwości finan-
sowych, organizatorzy planują także 
poszerzanie kolekcji oraz organizo-
wania różnych spotkań na kształt 
dyskusyjnych klubów filmowych.

[ka.he]
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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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