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Piwnica Kany – 
szczecińskie miejsce 
przemienienia

Promocja

24.

Północne widoki. 
Z górki na pazurki... 
woda płynie a rurki 

Spacer po Szczecinie

26. 

Kino Teatr w Willi 
Lentza

Zapowiedź

27. 

Komu ze Szczecinem 
po drodze.

Rozmowa

29. 

Szczecin (coraz) 
bardziej kulturalny

Podsumowanie

4.

Czasami więcej formy, 
czasami treści, czyli 
o większych i mniej-
szych wydarzeniach 
w Szczecinie

Podsumowanie

5.

O Muzeum Techniki i 
Komunikacji z pewnym 
niedosytem

Relacja 

6.

Między Talią a Melpo-
meną, czyli co 
w teatrze piszczy

Podsumowanie

7.

Muzeum Literatury

Prezentacja zbiorów 
Książnicy 
Pomorskiej

7.

Dla maluchów 
„Moc prezentów” w 
Pleciudze

Premiera w Teatrze 
Lalek Pleciuga

8.

Wokół kultury audio-
wizualnej, czyli krótki 
przegląd tegorocznych 
filmów

Podsumowanie

9.

„Mr.Nobody”, „Animal 
Kingdom”

Propozycje filmowe

10.

14 powodów do mu-
zycznego zadowolenia 
z 2010 roku

Podsumowanie

10.

Warpaint

Recenzje płyt

11.

O.Children

Recenzje płyt

11.

These New Puritans, 
Janelle Monae

Zapowiedzi koncertów

12.

Jest takie wydawnic-
two... FORMA

Propozycja

12.

„Nasza klasa. Historia 
w XIV lekcjach”

Propozycja książkowa

13.

„Myślenie architekturą”

Propozycja książkowa

13.

„Niczym aksamitna 
rękawica odlana 
z żelaza”

Recenzja komiksu

20.

Szczeciński downtown  

(sokolim) okiem 
szczecinianina.

21.

All that jazz

Marcin Czerkasow

22.

Transgraniczna 
kultura

Robert Jurszo
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2010 rok zamykamy drugim nume-
rem magazynu SIC! A w nim obok 
recenzji i zapowiedzi także próby 
podsumowania tego, co działo się 
w poszczególnych dziedzinach, takich 
jak sztuki plastyczne, film, muzyka, 
teatr.
W drugim numerze postanowiliśmy 
zarówno pospacerować po Szczecinie 
jak i przekroczyć granice. Przemek 
Głowa w tekście „Północne widoki” 
opisuje szczegóły historycznego spa-
ceru po Szczecinie od Warszewa do 
fontanny na Placu Orła Białego, pro-
pozycja idealna na spędzenie wolnych 
dni świątecznych. Natomiast odważny 
Sokole Oko zaprasza na wycieczkę 
z  przymrużeniem oka po szczecińskim 
downtown. Poza tym, swoistą podróż 
mentalną stanowi także tekst Marcina 
Czerkasowa „All that jazz”.
Do grudniowej rozmowy zaprosili-
śmy trzech obcokrajowców, chcąc 
dowiedzieć się jak widzą Szczecin. 
W wyniku tych spotkań powstał tekst 
zatytułowany „Komu ze Szczecinem 
po drodze” - bardziej nam autochto-
nom, czy właśnie obcokrajowcom? 
Z kolei o tym jak inicjatywy kulturalne 

przekraczają umowne granice pisze 
Robert Jurszo w tekście „Transgraniczna 
kultura”. Poza tym, w kalendarium 
znajdziecie informacje o rożnych 
inicjatywach dziejących się na pogra-
niczu – gorąco do nich zachęcamy.
A w związku ze zbliżającymi się 
świętami, na koniec oddamy głos 
niezapomnianemu Jackowi z filmu 
„Nightmare Before Christmas”- 
„Miasteczko Halloween”:

What’s this, in here? They’ve got a little 
tree./ How queer. And who would ever 
think?/ And why? They’re covering 
it with tiny little things,/ They’ve got 
electric lights on strings/ And there’s a  
smile on everyone, so now correct me 
if I’m wrong/ This looks like fun, this 
looks like fun!
Przede wszystkim - dużo uśmiechu 
i  dobrej zabawy, życzy Redakcja.

SIC! Szczecin, I Care!
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Wbrew twierdzeniom pewnych 
szczecinian rok 2010 nie był ubogi 
w wydarzenia kulturalne. Nie oszu-
kujmy się, jeszcze trochę brakuje 
w porównaniu z niektórymi ośrodkami, 
lecz powodów do uzasadnionych 
narzekań coraz mniej. Rok gospoda-
rują nam już nie tylko święta kościelne, 
ale także coraz liczniejsze festiwale 
dotykające praktycznie każdej dzie-
dziny sztuki. Dla każdego coś dobrego, 
z  muzycznych mamy m.in. Boogie 
Brain i Gramy, z teatralnych Spoiwa 
Kultury i Kontrapunkt, jest i  architek-
toniczny Westival...
Najbliższe mi, sztuki plastyczne pre-
zentują między innymi organizowany 
od lat Festiwal Polskiego Malarstwa 
Współczesnego (o którym pisaliśmy 
szerzej w numerze listopadowym) oraz 
inSPIRACJE, czasem budzące kontro-
wersje, lecz rozwijające się tak pręż-
nie, że zaintrygowani wyczekujemy 
kolejnej edycji.
Poza tym, i u nas obchodzono Rok 
Chopinowski. Wydarzenia odbywa-
jące się w jego ramach przyciągały 
szerokie grono, nierzadko otrzy-
mywały pochlebne recenzje. Sądzę 

jednak że „Chopin na morzu światła 
i dźwięku”, czy impreza upamiętnia-
jąca zdarzenia sierpnia’80 „Freedom 
Symphony” broniły się widowisko-
wością, a nie stroną merytoryczną. 
Przepych, teatralność, rozmach nie 
zdołały ukryć pewnych niedociągnięć 
i braku spójności.
Nie da się nie wspomnieć o tym, 
iż podczas ostatnich miesięcy „we 
znaki” dała się nam Zachęta Sztuki 
Współczesnej. Mogliśmy wreszcie 
zobaczyć jej kolekcję, i to w bardzo 
interesującym wnętrzu. Nic tylko 
czekać, aż jeszcze bardziej rozwinie 
swoje skrzydła i Szczecin doczeka się 
BWA bądź innego o tym charakterze 

miejsca.
Warte wspomnienia są także inicja-
tywy promujące młodych artystów 
oraz te przez nich organizowane, jak 
poMorze Sztuki czy odbywające się 
cyklicznie ART Party. Miejmy nadzieję, 
że świeżo powstała Akademia Sztuki 
wpłynie na ich mnogość.
Wiele wydarzeń powstało przy pomocy 
Szczecin 2016. Liczę, że zapał 
i  pomysłowość, które towarzyszą tej 
instytucji pozostaną permanentne 
zarówno na szczeblu urzędniczym jak 
i obywatelskim. Podsumowując 
- na brak wydarzeń narze-
kają osoby nie podejmujące 
wysiłku zasięgnięcia informacji.

Czasami więcej formy, czasami treści, 
czyli o większych i mniejszych wydarzeniach w Szczecinie 

tekst: Marta Garbaczewska
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fot. Karolina Głowińska
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Przeszło miesiąc temu Szczecin zyskał 
nowe muzeum tj. Muzeum Techniki 
i  Komunikacji. Mimo że przygotowa-
nia do otwarcia trwały dość długo, 
niektórzy zamiast tęsknie czekać na 
ten dzień, tęsknili za OFFicyną. 
Jak zwykle bywa, owo miejsce ma 
dobre i złe strony. Wita nas wraże-
niem nowoczesności, „światowości”, 
przez myśl przebiega „jestem w euro-
pejskim mieście”. Jednak wyobraże-
nie, iż znaleźliśmy się w filmie „Trafic” 
Jacquesa Tatiego, niedługo po prze-
kroczeniu progu, zmienia się pod 
wpływem rozmiaru ekspozycji – sło-
wem: czuć malizną.
Zwiedzanie wystawy jest przyjemne. 

W niektórych z nas obudzą się wspo-
mnienia, w innych ciekawość. Wiele 
z okazów, jak odmiana malucha 
o  nazwie Wszędołaz, czy Alba dla 
damy w długiej spódnicy, wywołają 
uśmiech na twarzy. Rzednie on jed-
nak, gdy tłusty druk przypomni nam, 
iż w większości otaczają nas niepo-
lskie osiągnięcia. Prawdą jest, że 
nie mamy wpływu na historię, pozo-
staje więc okrzyknąć się lokalnym 
patriotą...
Osoby czytające opisy eksponatów 
zauważą, iż lwia ich część pochodzi 
od jednego kolekcjonera. Oczywiście 
wdzięczność temu panu, ale intryguje 
to i nasuwa pytania. Czy zrobiono 
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wszystko, by było jak najlepiej, 
najciekawiej?
Zupełnym przeciwieństwem, o którym 
miło wspomnieć, jest wystawa towa-
rzysząca, na której zobaczymy prace 
studentów Instytutu Wzornictwa 
Politechniki Koszalińskiej. Nie tylko 
ożywiają prezentowane zbiory, lecz 
świetnie ukazują zmianę estetyki 
i  postrzegania sztuki użytkowej.
Całą wycieczkę możemy zakończyć 
tam, gdzie wiele z eksponatów ją 
zaczęło - od budynku byłej Fabryki 
Stoewera na ul. Krasińskiego dzieli 
nas jedynie krótki spacer. Podczas 
niego możemy sporządzić listę plu-
sów i minusów nowego lokatora 
OFFicyny. Liczmy więc, że nowy 
nabytek z czasem zdoła w pełni zre-
kompensować te zmiany, a odczucie 
niedosytu zniknie.

O Muzeum Techniki i Komunikacji 
z pewnym niedosytem 

tekst: Marta Garbaczewska

fot. Struś
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w  Kaliszu, który został doceniony na 
50. Kaliskich Spotkaniach Teatralnych 
– Festiwalu Sztuki Aktorskiej w  Kaliszu 
oraz na 10. Festiwalu Dramaturgii 
Współczesnej „Rzeczywistość przed-
stawiona” w Zabrzu.

Szczecin wart Poznania
Raduje także obecność na szczecińskich 
deskach teatralnych Marcina Libera, 
założyciela niezależnego teatru Usta 
Usta, a niegdyś aktora Teatru Biuro 
Podróży oraz Teatru Ósmego Dnia. 
Inna stylistyka, przeciwieństwo mini-
malizmu i  szczędności środków wyrazu 
spektakli Augustynowicz, została rów-
nież doceniona w kraju. „ID” (premiera 
12.2008) jako jeden z najciekaw-
szych spektakli prezentowanych w tym 
roku podczas 12. Ogólnopolskiego 
Festiwalu Sztuki Reżyserskiej 
„Interpretacje” w Katowicach 
został zarejestrowany i emitowany 
w TVP Kultura. Z kolei tegoroczny 
spektakl w  reż. Libera „Utwór 
o Matce i Ojczyźnie” (premiera 
03.2010) doceniony został na 

Festiwalu Prapremier w  Bydgoszczy.

Rynek spektakli gościnnych
Duży ruch widać na rynku – bo zdecy-
dowanie jest to obszar, którym rządzą 
popyt i podaż  – spektakli gościnnych. 
Aktorzy rozpoznawani ze szklanego 
ekranu pozostają gwarancją zapeł-
nienia sali. Do Szczecina zjeżdżają 
coraz częściej, zarówno na zaprosze-
nie teatrów jak i  agencji, spektakle 
„objazdowe”, grane w różnych miej-
scach w kraju. Są to zawsze bardzo 
dobrze zagrane spektakle, gwaran-
tujące dobrą zabawę, mieszczące się 
w bezpiecznym nurcie sztuki popu-
larnej. Jednak okazje do zobacze-
nia tego, co stoi w alternatywie do 
nurtu głównego oraz tego, co istotne 
w  polskim teatrze, szczęśliwie zdarzają 
się. Przykładem na to jest goszczenie 
w Szczecinie Polskiego Teatru Tańca 
z Poznania oraz obecność podczas 
corocznego Przeglądu Teatrów Małych 
Form „Kontrapunkt” jednych z waż-
niejszych spektakli między innymi Jana 
Klaty i  Piotra Cieplaka. 

Między Talią a Melpomeną, 
czyli co w teatrze piszczy 

tekst: Anna Tuderek

W połowie sezonu teatralnego nie-
możliwym jest dokonanie oceny czy 
był to sezon udany czy nie. Jednak 
zbliżający się koniec roku może służyć 
jako pretekst do podsumowania tego, 
co wydaje się najbardziej znaczące 
i charakterystyczne w  szczecińskich 
teatrach.

Niezawodna ojcobójczyni
Niezmiennie wśród artystów szcze-
cińskich berło dzierży Anna 
Augustynowicz - młodsza zdolniejsza 
w teatrze polskim, jak lata temu o niej, 
Warlikowskim i Jarzynie pisał Piotr 
Gruszczyński. Augustynowicz to bło-
gosławieństwo dla Szczecina. Poza jej 
działaniami trudno o sztuki, o których 
mówiono by poza naszym miastem. 
Tegoroczne premiery są na to kolej-
nym dowodem, w tym między innymi 
„Getsemani” (premiera 05.2010), 
spektakl powstały w koprodukcji 
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Muzeum Literatury
Od początku listopada w Szczecinie 
można zapoznać się z najcenniej-
szymi zbiorami Książnicy Pomorskiej 
w odremontowanym gmachu przy ul. 
Dworcowej 8, niegdyś Grüne Schanze 
8. Jest to najstarsza część Książnicy, 
pochodząca z połowy XIX wieku. 
W 1905r. powstała tam Stadtbibliothek 
Stettin, a w 1945 - pierwsza pol-
ska biblioteka w Szczecinie, która 

przejęła część zbiorów niemieckich 
ocalałych ze zniszczeń wojennych. 
Przeprowadzone w gmachu prace 
konserwatorskie odtworzyły histo-
ryczny wygląd wnętrz i odsłoniły zabyt-
kowe detale. 
W ramach projektu można zapoznać 
się m.in. ze starodrukami, rękopisami, 
zasobami ikono- i kartograficznymi, 
zbiorami dotyczącymi historii Pomorza 
Zachodniego, zbiorami muzycznymi 
oraz ekspozycjami nt. historii książki 
i drukarstwa. Wśród zgromadzonych 

dzieł sztuki znajdują się m.in. por-
trety namalowane przez Witkiewicza, 
obrazy i rzeźby Dunikowskiego oraz 
grafiki Lama. 
W Muzeum Literatury odbywają się 
spotkania z twórcami oraz promocje 
książek. Cyklicznie organizowane są 
także prezentacje zbiorów specjalnych 
Książnicy, które na co dzień przecho-
wywane są w skarbcu i  magazynach.
W gmachu zainstalowana jest winda 
umożliwiająca dostęp osobom nie-
pełnosprawnym.                                   [at]

Dla maluchów 
„Moc prezentów” 
w Pleciudze

Od 3 grudnia Teatr Lalek Pleciuga 
zaprasza na świąteczny spektakl 
Izabeli Degórskiej w reż. Zbigniewa 
Niecikowskiego. „Moc prezentów” to 
spektakl, który rozprawia się ostatecz-
nie z wszelkimi bajkami jakoby Święty 
Mikołaj kupował prezenty w hipermar-
kecie. Nic bardziej mylnego - prezenty 
szykują dobre elfy i mają przy tym nie-
mało roboty. Spektakl porusza także 
ważną kwestię licha, które nie śpi i pod-
krada dzieciom upominki. Okazuje się, 
że bycie grzecznym nie jest jeszcze gwa-
rancją otrzymania prezentu od Świętego 
Mikołaja, gdyż popsuć to może chytry 
plan diabła. Na scenie, poza Filipkiem, 

oglądać będzie można m.in. Śnieżynkę, 
elfy, Diablika, Diabliczkę oraz Borutę 
i  Świętego Mikołaja.
Jest to spektakl, który sam w sobie może 
stać się prezentem – podarujcie sobie 
i swoim pociechom garść beztroskiej 
i  dobrej zabawy; poddajcie się urokowi 
zbliżających świąt, a przy okazji prze-
konajcie się ile zachodu i problemów 
może być z tym, aby każde dziecko 
otrzymało swój upragniony prezent. 

[at]
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W mijającym roku mieliśmy oka-
zję zobaczyć wiele dobrze skonstru-
owanych obrazów oraz cieszyć oko 
doskonałą grą aktorską. Początek 
roku zaczął się mocnym i ambitnym 
społeczno-politycznym uderzeniem, 
jednym tchem wymieniając: „Głód”, 
„Fish Tank”, „Gorzkie mleko”. Wśród 
wielkich kinowych produkcji nie 
zawiedli Guy Ritchie przybrudzający 
nieco obraz dżentelmena Sherlocka 
Holmesa, Ridley Scott zdradzający 
legendę Robina Hooda, grzebiący 
w snach Christopher Nolan 
w  „Incepcji” oraz robiący  zamęt na 
giełdzie Oliver Stone w sequelu „Wall 
Street: pieniądz nie śpi”.  Ponadto mie-
liśmy okazję obejrzeć wiele niezwykłych 
dokumentów: artystyczne „Śmietnisko” 
Lucy Valker, muzyczne: „The Doors 
- Historia nieopowiedziana”, „Full 
metalowa wiocha” czy „Zew wolności” 
z rodzimego podwórka oraz zekranizo-
waną przez Michaela Winterbottoma 
„Doktrynę szoku” Neomi Klein.
Nie obyło się jednak bez rozczarowań, 
największym w moim przekonaniu było 
„The Box” - twórcy kultowego „Donnie 
Darko” Richarda Kelly’ego. Tym razem 
zaprezentował nam film banalny, prze-
rysowany, w którym tajemnica bar-
dziej irytuje niż intryguje. Kolejnymi 
odbiegającymi od oczekiwań fil-
mami były „Zły porucznik” Wernera 
Herzoga, który niczym nie przypomina 

wcześniejszych dokonań niemiec-
kiego reżysera, a tym bardziej jego 
genialnych dokumentów oraz sze-
roko reklamowana „Wyspa Tajemnic” 
Martina Scorsese, dość wtórna 
i przewidywalna, której nie uratowała 
nawet kreacja Leonarda di Caprio (tu 
warto wspomnieć poprzednią  świetną 
produkcję obu panów - „Infiltrację”). 
Zawiedli również bracia Cohen, któ-
rych „Poważny człowiek” odbiegał 
dowcipem i  finezją od produkcji, 
do jakich nas dotychczas przyzwy-
czajali. Podobnie „Co nas kręci, co 
nas podnieca” Woody’ego Allena 
dalekie było od komedii z czasów 
„Bananowego czubka”. 
Co do aktorów niewątpliwie wyróż-
nienie należy się dość ekscentrycz-
nemu aktorowi Vincentowi Gallo, 
którego mieliśmy przyjemność sły-
szeć w animowanej „Metropii” oraz 
widzieć w „Tetro” Francisa Forda 

Coppoli i „Essential Killing” Jerzego 
Skolimowskiego.
Dwa filmy szczególnie ujęły moje serce 
głównie ze względu na montaż, zdję-
cia i ścieżkę dźwiękową. Pierwszym 
jest debiut reżyserski Toma Forda 
„Samotny mężczyzna” z doskonałymi 
kompozycjami Abla Korzeniowskiego. 
Drugim zaś estetyczny rarytas Luca 
Guadagnino „Jestem miłością”. Film 
ogląda się niczym pokaz slajdów 
z  podkładem muzycznym. Doskonałe 
zdjęcia Yoricka Le Sauxa obrazują 
nastrój i  emocje pięknej niemal por-
celanowej Emmy granej przez Tildę 
Swinton, zaś muzyka Johna Adamsa 
wyznacza rytm i tempo filmu aż do 
zaskakującego końca. 
Podsumowując to był dobry rok dla 
kina, a właściwie dla widza.

Wokół kultury audiowizualnej, 
czyli krótki przegląd tegorocznych filmów

tekst: Karolina Głowińska
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„Mr. Nobody” - Jaco Van 
Dormael

dystr. Kino Świat

Przedstawiona przez Jaco Van 
Dormael idea co by było gdyby… 
w  filmie „Mr. Nobody” nie jest 
nowatorska.  Analiza przypadku 
i  determinizmu poprzez ukazanie 
życia w alternatywnych scena-
riuszach pojawiła się na ekra-
nach wielokrotnie, z genialnym 
dziełem Krzysztofa Kieślowskiego 
„Przypadek” i niezapomnianą 
rolą Bogusława Lindy na czele. Po 
raz kolejny temat podjęty został 
w  filmach „Przypadkowa dziew-
czyna” oraz „Biegnij Lola, biegnij”.
Fabuła Pana Nikt rozciąga się na 
trzy wersje życia głównego boha-
tera, opowiedziane z perspektywy 
110 letniego mężczyzny, którego 

pamięć szatkuje i przeplata opowia-
dane historie. Jak dowiadujemy się 
w retrospektywach moment rozsz-
czepienia następuje gdy młodziutki 
Nemo Nobody staje przed trudnym 
wyborem, narzuconym przez rozsta-
jących się rodziców. Mimo, iż  reżyser 
w naiwny sposób zestawił ze sobą 
najbardziej antagonistyczne wersje 
zdarzeń i postaci, nadal jest to 
skłaniająca do refleksji opowieść 

o przeznaczeniu, wątpliwościach 
towarzyszących podejmowaniu 
ważnych decyzji i szukaniu sensu 
w tym, co dzieje się wokół nas.
Historia pełna jest luk i niedopo-
wiedzeń, patosu i dramaturgii jed-
nak całość uzupełniona niebanal-
nymi zdjęciami i muzyką ogląda się 
z  zainteresowaniem.                   

  [kg]

„Animal Kingdom” - 
David Michôd

dystr. Hagi 

Młody chłopak siedzący w tanim 
motelu przy umierającej z przedaw-
kowania kobiecie. On nazywa się 
Joshua a ona była jego matką. Tak 
zaczyna się fabuła zwycięzcy tego-
rocznego festiwalu w Sundance – 
„Animal Kingdom” Davida Michôda. 

Początek zapowiada ciężki dramat 
psychologiczny. Moment,  w którym 
bohater trafia pod skrzydła troskli-
wej babci i poznaje resztę rodziny, 
jest początkiem lawiny wypadków, 
prowadzących do zaskakującego za-
kończenia. Nowi domownicy okazują 
się być „królestwem drapieżników”, 
uwikłanym w przestępczą rozgrywkę 
i walkę z policją. Balansując między 
bezprawiem a porządkiem, Joshua 

próbuje przetrwać. Napięcie w fil-
mie narasta niespiesznie, by w  pew-
nym momencie zrodzić niepokój 
a wreszcie strach. Australijski reżyser 
przeprowadził wiwisekcję rodziny, 
tworząc jednoczesnie spójną wizję 
artystyczną. Świetny montaż, zwol-
nione sceny, trafnie dobrana muzyka 
i zdjęcia, wszystko razem jest gwa-
rantem dobrze spędzonych dwóch 
godzin.                                       [kg]
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Podsumowania w przypadku muzyki 
są sztuką trudną. Ale czy nie większą 
i jeszcze trudniejszą jest tworzenie 
dźwięków, do których później powra-
camy? Z drugiej strony trudno prze-
widzieć czy tak będzie z albumami, 
które dopiero co wyszły. Z trzeciej – 
jakie obrać kryteria wyboru? I dalej, 
które nazwać najlepszymi i dlaczego? 
Z piątej strony… jako rodowity Polak 
mógłbym tu wymyślić miliony powo-
dów do narzekań. Postanowiłem 
więc wybrać te płyty, które przykuły 
moją uwagę, czasem oczywiste, cza-
sem mniej znane – poniżej na tacy 
podane: 
Hot Chip i ich czwarty album „One life 

stand” to porcja mocnej elektroniki 
udowadniająca, że z  płyty na płytę są 
coraz lepsi. LCD Soundsystem „This 
is happening” – nie do końca wierzę 
w ponowne zapewnienia Jamesa 
Murphy’ego, iż jest to ostatnia płyta 
tego projektu, ale w razie czego 
choćby z  tego powodu polecam 
po nią sięgnąć. Kele Okereke „The 
Boxer” – wymawiając jego nazwisko 
(czyt. Ołkejrejkej) można połamać 
sobie język. Przy słuchaniu, uwaga 
również na kości pękające od tańca 
i na serce wariujące od pochłania-
nych dźwięków. We have band „WHB” 
to jeden z najlepszych debiutów tego 
roku. Taneczna dawka z dobrym 

tekstem i brzmieniem gwarantującym 
multum wrażeń. Scissor Sisters „Night 
Work” – to najlepszy album tego 
zespołu. W kilku słowach: okraszone 
nieangażującymi tekstami gej disco 
– dobre na wszystko. Z kolei album 
Kaspera Bjorke to, oprócz przyjemnej 
wokalizy, kategoria cięższej elektro-
niki, w kwestii tłustości bitu bliższa 
Junior Boys czy Catz’n’dogz. W tym 
całym ciągu nie należy zapominać 
o tegorocznych albumach Massive 
Attack, Gorillaz, The Roots, Foals, 
The Black Keys, Lone Lady, Mount 
Kimble, Four Tet... i innych, których 
nie sposób pomieścić na tak niewiel-
kiej przestrzeni.

spieszyło, żeby zaraz, natychmiast zaist-
nieć w   świecie muzycznym i robić muzykę 
„na poważnie”. Wspólne muzyczne spo-
tkania, ciągłe udoskonalanie swojego 
warsztatu gry zaowocowało wydaniem 
dopiero w 2009 roku EP-ki „Exquisite 
Corpse”, której produkcją zajął się John 
Frusciante, zaś pod koniec października 
tego roku dostaliśmy LP „The Fool”.  „The 
Fool” to pewna całość, w którą wgryzasz 
się powoli i  z  rozkoszą, po jakimś czasie 

„The Fool” - Warpaint
wyd. Rough Trade

Dziewczyny z Warpaint niewątpliwe 
mają iskrę bożą. Piosenki robią wrażenie 
zaśpiewanych ot tak, przy okazji spotkania 
towarzyskiego, a jednak efekt, wrażenie 
oddalenia i jakiejś wściekłej samotności 
jest z gruntu przemyślany. Potrafiły prze-
nieść na płytę tę spontaniczność i surowość 
improwizacji. Mimo, że zespół powstał 
w 2004 roku, niezbyt się dziewczynom 

dopiero wychwytując jakiś szmer, który 
dobiega gdzieś z oddali, drugi głos, który 
obniża ton i tworzy jeszcze większe wraże-
nie wyalienowania. Tak, ta płyta jest prze-
sycona samotnością.                          zillah

14 powodów do muzycznego 
zadowolenia z 2010 roku

tekst:  Krzysztof Lubka
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„O.Children” - O. Children 
wyd. Deadly People Recordings

To zespół z Londynu o potężnym, głę-
bokim, zimnofalowym brzmieniu. Tobi 
O’ Kandi – wokalista, miesza w świecie 
muzycznym nie pierwszy raz. Wcześniej 
członek zespołu o  wdzięcznej i jakże 
niebezpiecznej nazwie Bono Must Die, 
po tym jak zespól został pozwany przez 
samego Bono, zmienił nazwę i na 
szczęście dla muzyki również brzmie-
nie. Muzyka O. Children i obdarzony 
powalająca barwą głosu O’ Kandi pro-
wadzi nas gdzieś przez samotne, zimne 
przestrzenie, przeprowadza przez ruiny 
starego zamczyska, czy otwiera przed 
nami wejście do dyskoteki pełnej 

żywych trupów. Jest to więc podróż 
niebezpieczna, pełna mrocznych gitar 
i zimnego strumienia syntezatorów. 
Zimna fala rodzi się na nowo... aż ciary 
przechodzą.                                 zillah

These New Puritans 
i  Janelle Monae na gru-
dniowych koncertach 
w  Berlinie
Jesień i zima to czas koncertów klubowych. 
W Berlinie jak zawsze dzieje się sporo, ale 
ja wybrałam dwie propozycje, które mnie 
szczególnie nęcą. 
6 grudnia w teatrze Hebbel am Ufer zagra 
brytyjski zespół These New Puritans. Ich gra 
jest oszczędna, z post-punkową surowością. 
Przy tym ostra jak brzytwa. Nie brakuje tu 
jednak przebojowości i  melodyjności. Tę 
eklektyczną muzykę dopełniają dziwne, 
jakby w ogóle nie dotykające naszej rze-
czywistości teksty Jacka Barnetta, kojarzące 

się często z  jakąś prastarą sztuką wojenną 
(„Swords of Truth”, „Attack Music”), sły-
chać też fascynacje  mistycznymi wierze-
niami („Numerology (AKA Numbers)”, 
„Colours”). Sam Barnett, określił to, co 
grają jako „spotkanie dancehallu ze Stevem 
Reichem”. Na własne uszy musicie przeko-
nać się co to oznacza.
Natomiast 14 grudnia we Fritzclub im 
Postabahnhof wystąpi jedna z najciekaw-
szych w tej chwili artystek, czyli Janelle 
Monae. Jej talent, nieprzeciętna osobo-
wość i niezależność dały o sobie znać 
na dwóch, jak do tej pory, wydawnic-
twach: EP-ce „Metropolis: Suite I (The 
Chase)” i LP „The ArchAndroid (Suites 
II  and III)”. To zrobione z wielkim   

rozmachem i fantazją buntownicze 
koncept - albumy, opowiadające histo-
rię androidki nr 57821, zwanej Cindi 
Mayweather, która powstała jako ma-
sowy produkt, służący do zaspokaja-
nia potrzeb ludzi. Wyłamuje się jednak 
z wszelkich narzuconych jej norm i zako-
chuje w człowieku. Nie są to jednak słodkie 
i romantyczne opowieści o niespełnionej 
miłości. Cindi Mayweather – buntowniczka 
i outsiderka musi stawić czoła konsekwen-
cjom swego buntu... Nie waham się więc 
określić jej muzykę jako punk, choć to styli-
stycznie taneczno – soulowe rytmy.  Na kon-
cercie przeniesiemy się w wyimaginowany 
świat Janelle Monae, w jej wyobrażenie 
okrutnego Metropolis.                  zillah
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Charakteryzujące się kwadratowym 
formatem szczecińskie wydawnictwo 
Forma wspiera ambitną, wymaga-
jącą atencji ze strony czytelnika, 
polską prozę współczesną. Ponadto 
promuje pisarstwo niezależne, dając 
autorom możliwość przedstawienia 
własnej, oryginalnej wizji rzeczywi-
stości. Dobrem tytułów wydawnictwo 
udowadnia, że literatura oprócz roz-
rywki, wciąż może być wyzwaniem 

intelektualnym i prowadzać do reflek-
sji nad własnymi poglądami.
Zwieńczeniem wspierania postaw 
artystycznych jest seria „Wokół lite-
ratury” stworzona jako pewnego 
rodzaju przestrzeń dla tekstów kry-
tyczno-literackich, przeznaczona do 
prowadzenia subiektywnej i szczerej 
dyskusji na temat literatury.
Chcąc zaspokoić zwolenników róż-
nych gatunków pisarstwa  w ofercie 

wydawnictwa pojawiły się również 
poetycka seria „Tablice”, seria „City” 
będąca prozą miejską, bliższą fanta-
styce i grozie oraz seria bardziej sto-
nowana „Fioletowa” przeznaczona 
dla prozy obyczajowej.
Ostatnio wydanymi przez Formę 
pozycjami są: “Podróż mego życia” 
- proza wspomnieniowa Leszka 
Szarugi oraz fabularyzowany poemat 
filozoficzny “Buty Mesjasza. Traktat
o  podniesieniu rzeczy zdegradowa-
nej” - Kostii Berezina.                                               

„Nasza klasa. Historia 
w XIV lekcjach” - Tadeusz 
Słobodzianek 

wyd. słowo/obraz terytoria

Próba podsumowania tego, co wyda-
rzyło się w literaturze przez ostatni rok 
zdaje się być czynnością karkołomną. 
Nie sposób jednak przejść obojętnie 
obok wydarzenia szczególnie istotnego, 
jakim było tegoroczna nagroda NIKE 
wręczona Tadeuszowi Słobodziankowi 
za dramat „Nasza klasa”. Fakt przyzna-
nia nagrody dramatowi jest o tyle nie-
spodziewany, że zdarzyło się to po raz 
pierwszy w 14- letniej historii nagrody. 
Dotychczas największym sukcesem tego 

rodzaju literackiego była znajdująca się 
wśród finalistów  „Kartoteka rozrzucona” 
Tadeusza Różewicza w roku 1998.    
Cóż więc zadecydowało, że sztuka 
teatralna zdobyła tak znaczące wyróż-
nienie. Czy nadszedł czas unobilitowa-
nia tej formy pisarstwa? Lub odnosząc 
się do treści „Naszej klasy” nadal czu-
jemy potrzebę przepraszania za historię 
i błędy przeszłości? A może dlatego, 
że jest to naprawdę świetnie napisana 
sztuka teatralna o historii, której nie da 
się wytłumaczyć i opowiedzieć.  
Temat Jedwabnem i pogromu Żydów 
w  1941 roku mimo, iż wielokrotnie podej-
mowany przez historyków, moralistów 
i dziennikarzy zawsze traktuje się jako 

tragedię zbiorową. Słobodzianek uka-
zuje historię w wymiarze ludzkim. Dramat 
pojedynczych zdarzeń, jednostkowych 
tragedii.
„Nasza klasa” to historia od cza-
sów szkolnej ławy po współczesność. 
Przewrotny tytuł nawiązuje do beztroskich 
czasów młodości, gdy polscy i żydowscy 
uczniowie szkoły powszechnej wspólnie 
uczą się i bawią, by w czasie wojny sta-
nąć po przeciwnych stronach barykady, 
zbudowanej z własnych fobii, zazdrości 
i tradycji kulturowych. Kolejne lekcje 
ukazują eskalację konfliktów. Rosnącą 
niechęć. Rozpad wspólnoty. Narodziny 
ofiar i katów, w relacji dla nas Polaków 
często niewygodnej.                         [kg]

Jest takie wydawnic-
two… FORMA

tekst:  Karolina Głowińska
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„Myślenie architekturą” 
- Peter Zumthor wyd. Karakter

W kontekście trwającego w listopadzie 
w  Szczecinie Westivalu, nie sposób pomi-
nąć nowej pozycji na rynku wydawniczym. 
„Myślenie architekturą” to zbiór dziesięciu 
esejów jednego z najwybitniejszych współ-
czesnych architektów, laureata nagrody 
Pritzkera w 2009 r. - Petera Zumthora. 
Próba odpowiedzi na pytania: Czym 
jest piękno w architekturze? Jak kształcić 
architektów? Co to znaczy, że budynek 
ma duszę? Jakie są zadania współczesnej 
architektury? 
W tekstach Zumthora odzwierciedla się 
wrażliwość, z jaką traktuje swoją pracę. 
Skupienie, namysł, dogłębna znajomość 

architektonicznego rzemiosła i sztuki 
w  ogóle sprawiają, że dla szwajcarskiego 
mistrza projektowanie to – prócz tworzenia 
budynków – zarazem kształtowanie rzeczy-
wistości: wzbogacanie systemu odniesień 

pomiędzy rozmaitymi dziedzinami – archi-
tekturą, muzyką, literaturą. Przedstawiona 
lektura jest wyjątkową okazją, by zajrzeć 
mistrzowi przez ramię podczas pracy.                                   

    [kg]

„Niczym aksamitna rę-
kawica odlana z żelaza” 
- scenariusz i rysunki: 
Daniel Clowes

wyd. Kultura Gniewu

Komiks drogi – taki wniosek można by 
wysnuć po pierwszych kartach. Im dalej 
jednak zagłębiamy się w historię, tym bar-
dziej zaczynamy się gubić w psychodelicz-
nym świecie, który mógłby równie dobrze 
istnieć obok nas. „Niczym aksamitna ręka-
wica odlana z żelaza” to opowieść żywcem 
wzięta ze światów, którymi doskonale ope-
ruje David Lynch. Galeria „kolorowych” 
postaci przeraża nie tylko samą sobą, 
ale daje świadectwo niepohamowanej 

wyobraźni autora, co z kolei przekłada się 
na pogmatwaną fabułę.
Historia zaczyna się dość banalnie – Clay, 
główny bohater wyrusza na poszukiwanie 
dawnej miłości, którą zobaczył w jednym 
z podrzędnych filmów porno. Tu zaczyna 
się jego podróż i jednocześnie kończy 
względna normalność przedstawionego 
świata. Wyprawa Claya jest jedynie pre-
tekstem do tego, by pokazać Amerykę 
z kompletnie dziwnej strony. Clowes 
w specyficzny sposób ukazuje kraj pełen 
cynizmu, nietolerancji, psychozy i anoma-
lii wyśmiewając jednocześnie tandetną 
popkulturę wyniesioną na pozycję kultu. 
Wszystko to zostaje sprowadzone do krań-
cowego stopnia absurdu, dzięki czemu 

zyskuje jednocześnie na realizmie a to 
jeszcze bardziej przeraża. 
Surrealizm „Aksamitnej rękawicy...” dopra-
wiony jest szczyptą czarnego humoru 
i  przedstawiony w iście filmowy sposób. 
Clowes zresztą ma już na koncie przygodę 
z filmem, więc wie doskonale jak opero-
wać obrazem. Szczególnie tym rysowa-
nym przez siebie. Dla fanów lynchowskiej 
„Głowy do wycierania” pozycja obowiąz-
kowa!                            Adam Morawski





1 XII 2010

 śr/ mi/ wed

10:00 Dornröschen/ 
Śpiąca Krόlewna - 
Weihnachtsmärchen 
in Zusammenarbeit 
mit dem Teatr Lalek 
Pleciuga Szczecin, 
Uckermärkische 
Bühnen Schwedt

17:00 Krystio 
Todorov Keca – wy-
stawa malarstwa, 
wernisaż, Galeria 
SORAYA (do 15.12)

19:00 Festiwal Tańca 
Współczesnego 
Nieważkości, Teatr 
Polski

2 XII 2010 

cz/ do/ thu

17:00 Spotkanie 
z Tadeuszem 
Zwilnianem-Gra-
bowskim - promocja 
książki Święto Kozła, 
Książnica Pomorska

18:00 Gala Architek-
tury – zakończenie 
Westivalu, 13 Muz

19:00 polenmARkT - 
Polnische Kulturtage/ 
Dni Kultury Polskiej, 
Zwischen Stettin und 
Szczecin Metamor-
phosen einer Stadt 
von 1945 bis 2005/ 
Pomiędzy Stettinem 

a Szczecinem – 
metamorfozy miasta 
od 1945 do 2005 
roku, Greifswald

3 XII 2010 

pt/ fr/ fri

13:00 Barbara 
Kuźnicka - wystawa 
fotografii Szczeci-
nianie - wernisaż, 
Książnica Pomorska 
(do 31.12)

17:00 BZ WBK 
Press Foto 2010, 
wernisaż, Zamek 
Książąt Pomorskich 
(do 02.01)

18:00 Moc pre-
zentów - spektakl, 
premiera, Teatr 
Pleciuga

19:30 Dyskusyjny 
Klub Filmowy: poroz-
mawiajmy o filmie 
w języku angielskim 
- W drodze do domu, 
Kino Zamek

22:00 Coredukacja 
b-day bash - impre-
za, Mezzoforte

4 XII 2010 
so/ sa/ sat

14:00 Adventsmarkt, 
Greiffenberg/ 
Jarmark adwentowy, 
Greiffenberg k/ 
Angermünde

20:00 Penny Press 
- wystawa fotografii 
- wernisaż, Brama 
Jazz Cafe (do 31.12)

20:00 polenmARkT - 
Polnische Kulturtage/ 
Dni Kultury Polskiej, 
Oranżada - koncert, 
Greifswald

21:00 Soul Vibes 
live, band Lost fm, dj 
Sempone – impreza, 
Klub Patio 

21:00 Stereo Typy: 
Benn the Ball - 
impreza, City Hall

5 XII 2010 
n/ so/ sun

11:00, 14:00, 16:30 
Moc prezentów 
- spektakl, Teatr 
Pleciuga

15:00 Dornröschen/ 
Śpiąca Krόlewna - 
Weihnachtsmärchen 
in Zusammenarbeit 
mit dem Teatr Lalek 
Pleciuga Szczecin, 
Uckermärkische 
Bühnen Schwedt

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

19:00 Buldog – 
koncert, Słowianin
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13 XII 2010 

pn/ mo/ mon

Krystio Todorov 
Keca – wystawa 
malarstwa, Galeria 
SORAYA (do 15.12)

19:00 Kolaboranci - 
koncert, Klub Hormon

14 XII 2010 

wt/ di/ tue

13:00 Spotkanie 
z Tadeuszem 
Bartosiem - promocja 
książki Koniec 
prawdy absolutnej. 
Tomasz z Akwinu w 
epoce późnej nowo-
czesności, Książnica 
Pomorska

17:00 Future Shorts 
- the best of 2010, 
13 Muz

19:00 Tango – spek-
takl, Teatr Współcze-
sny (14-16.12)

15 XII 2010 

śr/ mi/ wed

Wybitni kartogra-
fowie i ich dzieła - 
wystawa, Książnica 
Pomorska (do 31.12)

09:00, 11:30 Moc 
prezentów - spek-
takl, Teatr Pleciuga

18:00 Wigilia 
Tandemowa, Piwnica 
Kany

16 XII 2010 

cz/ do/ thu

17:30 Koszalińska 
Solidarność - doku-
ment fabularyzowa-
ny, Kino Zamek

19:00 Dyskusyjny 
Klub Filmowy: poroz-
mawiajmy o filmie w 
języku niemieckim - ό 
Miete (Wsό lokator), 
Kino Zamek

17 XII 2010 

pt/ fr/ fri

Rodzinne Warsztaty 
Świąteczne - Podaruj 
dziecku siebie, Kurnik 
Talentów (17-19.12)

19:00 Ulica Man-
delsztama - koncert 
Sklepu z Ptasimi 
Piórami, Teatr Polski

19:00 Getsemani 
- spektakl, Teatr 
Współczesny (17-
19.12)

21:00 Projekt A.R.H 
- koncert, Free Blues 
Club

18 XII 2010 

so/ sa/ sat

19:00 Mayday 2 - 
spektakl, Teatr Polski 
- Duża Scena

21:00 Space Faces 
- koncert, Free Blues 
Club

21:00 21 Gram - 
Snack/ Twister/ 
Wullah/ Falcon, 
City Hall

21:00 Full of Funk, 
dj’s: Miss M & dj 
Tamto, Klub Patio

19 XII 2010 

n/ so/ sun

Deutsch-Polnisches 
Begegnungszen-
trum - Architektur 
im neuen Stettin/ 
Architektura nowego 
Szczecina, schloss 
bröllin e.V. (bis/ 
do 31.12), www.
transkultura.info

12:00 Kiermasz 
Dizajnu, Piwnica 
Kany

16:00 Mayday2 - 
spektakl, Teatr Polski

6 XII 2010 

pn/ mo/ mon

Krystio Todorov 
Keca – wystawa 
malarstwa, Galeria 
SORAYA (do 15.12)

10:00 Białe baloniki 
- spektakl, Teatr 
Współczesny

7 XII 2010 

wt/ di/ tue

Waldemar Marzęcki 
- wystawa fotogra-
ficzna, Książnica 
Pomorska (do 31.12)

19:00 Wieczór 
Jazzowy - koncert 
Agnieszki Wilczyń-
skiej & trio Włodzi-
mierza Nahornego, 
Teatr Pleciuga

19:00 Uwierz w 
swoją nieważność - 
piosenki W.Warskiej 
i A.Kurylewicza, 
Teatr Polski

8 XII 2010 

śr/ mi/ wed

Deutsch-Polnisches 
Begegnungszentrum 
- Architektur im neuen 
Stettin/ Architektura 
nowego Szczecina, 
schloss bröllin e.V. 
(bis 31.12), www.
transkultura.info

19:00 Pokaz 
laureatów XXI 
Pomorskich Spotkań 
z Diaporamą, Kino 
Zamek

19:00 Zemsta - spek-
takl, Teatr Współcze-
sny (08-09.12)

9 XII 2010 

cz/ do/ thu

Wieża Babel. 
Rzecz o językach 
i formach ich zapisu 
- wystawa, Zamek 
Książąt Pomorskich 
(do 20.02)

17:00 Ilustracja 
i rzeźba Józefa 
Wilkonia - wernisaż, 
Zamek Książąt 
Pomorskich (13.02)

10 XII 2010 

pt/ fr/ fri

Rodzinne Warsztaty 
Świąteczne - Podaruj 
dziecku siebie, Kurnik 
Talentów (10-13.12)

19:00 Małe zbrodnie 
małżeńskie - 
spektakl, Teatr Mały 
(10-12.12)

11 XII 2010 

so/ sa/ sat

20:13 Baltic Neopolis 
Orchestra - Szymon 
Brzóska & Kinematic 
Ensemble, Klub 13 
Muz

21:00 Śląska Grupa 
Bluesowa - koncert, 
Free Blues Club

21:00 Full of Funk, 
band Lost fm, dj Sem-
pone - impreza, Klub 
Patio

21:00 Sorry, Music 
Only: Burn Reynolds 
( Soul Service) & 
Mario (FamilyGroove) 
– impreza, City Hall

22:00 Terapia - kon-
cert, klub Mezzoforte

12 XII 2010 

n/ so/ sun

18:30 Kabaret Hrabi, 
Teatr Pleciuga

19:00 Tango - 
spektakl, Teatr 
Współczesny

19:00 Heine - 
monodram Marka 
Żerańskiego, Teatr 
Polski
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27 XII 2010 

pn/ mo/ mon

Deutsch-Polnisches 
Begegnungszentrum 
- Architektur im 
neuen Stettin/ 
Architektura 
nowego Szczecina, 
schloss bröllin e.V. 
(bis 31.12), www.
transkultura.info

28 XII 2010 

wt/ di/ tue

18:00 Dyskusyjny 
Klub Filmowy 
OFFilm - Wpatrzona, 
Kino Obserwatorium

19:00 Dzień świra - 
spektakl, Teatr Mały 
(28-29.12)

19:00 Przyjazne 
dusze - spektakl, 
Teatr Polski 
(28-30.12)

29 XII 2010 

śr/ mi/ wed

Agata Pełechaty - 
galeria jednego 
obrazu, Książnica 
Pomorska (do 31.12)

19:30 Pyramid - 
The Magical 
Mystery Band plays 
a tribute to 
Pink Floyd, 
Uckermärkische 
Bühnen Schwedt

30 XII 2010 

cz/ do/ thu

18:00 Kino Retro - 
Obywatel Kane, Kino 
Obserwatorium

18.00 Apolnia Breuil 
i Louis Neuville 
- instalacja 
interaktywna, Willa 
Lentza

19:30 Sehnsucht 
nach dem Süden - 
Jahresendkonzert 
der Brandenburger 
Sinfoniker unter der 
Leitung von GMD 
Michael Helmrath, 
Uckermärkische 
Bühnen Schwedt

31.12.2010 

pt/ fr/ fri

11:00 Moc prezen-
tów - spektakl, 
premiera, Teatr 
Pleciuga

19:00 Tango - 
spektakl 
sylwestrowy, Teatr 
Współczesny

19:00 Przyjazne 
dusze - wieczór 
sylwestrowy, Teatr 
Polski

21:00 Red Alert 
Party, 13 Muz

20 XII 2010

pn/ mo/ mon

Barbara Kuźnic
ka - wystawa foto-
grafii Szczecinianie, 
Książnica Pomor-
ska (do 31.12)

17:30, 20:00 Wa-
riatka – spektakl 
gościnny, Teatr 
Współczesny

20:00 Chill-out 
- impreza, Royal 
Jazz Cafe

21 XII 2010

wt/ di/ tue

09:00, 11:30 Dorn-
röschen/ Śpiąca 
Krόlewna - Weih-
nachtsmärchen 
in Zusammenarbeit 
mit dem Teatr Lalek 
Pleciuga Szczecin, 
Uckermärkische 
Bühnen Schwedt

18:00 Dyskusyjny 
Klub Filmowy 
OFFilm - prezen-
tacja Wydziału 
Radia i Telewizji im. 
K.Kieślowskiego 
Uniwersytetu 
Śląskiego, Kino 
Obserwatorium

19:00 Mayday 
2 – spektakl, Teatr 
Polski (21-22.12)

19:00 Weihnacht-
skonzert der 
Neubrandenburger 
Philharmonie/ kon-
cert bożonarodze-
niowy, Kulturforum 
Historisches U, 
Pasewalk, www.
transkultura.info

22 XII 2010 

śr/ mi/ wed

Penny Press - 
wystawa fotografii, 
Brama Jazz Cafe 
(do 31.12)

10:00 Calineczka 
- spektakl, Teatr 
Pleciuga

19:00 Idiotki - 
spektakl, Teatr 
Współczesny (22-
23.12)

21:00 dj Kain – 
impreza, Klub 
Hormon

23 XII 2010 

cz/ do/ thu

Wieża Babel. 
Rzecz o językach 
i formach ich zapisu 
- wystawa, Zamek 
Książąt Pomorskich 
(do 20.02)

20:00 Kanapa 
Trippin prezentuje 
Zombie, klub Mez-

zoforte25 XII 2010 

so/ sa/ sat

22:00 Szczecin 
Razem - koncert 
charytatywny, City 
Hall

26 XII 2010 

n/ so/ sun

12:00 Niedzielny 
Koncert Południo-
wy, Zamek Książąt 
Pomorskich

16:00 Dornröschen/ 
Śpiąca Krόlewna 
- Weihnacht-
smärchen in 
Zusammenarbeit 
mit dem Teatr Lalek 
Pleciuga Szczecin, 
Uckermärkische 
Bühnen Schwedt

19:00 Dzień świra 
- spektakl, Teatr 
Mały
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SIC! Szczecin, I Care!

We are closing the year 2010 with the second issue of SIC! Magazine. 
In the December issue, we have decided to go for a walk around 
Szczecin as well as to cross the border. We invited three foreigners 
to an interview in order to find out how they see Szczecin. As a result 
of these meetings, we asked a question on whose way is Szczecin – 
the natives’ or foreigners’? It turns out that the reasons for grumbling 
given by the citizens of Szczecin, such as lack of the city’s identity, 
downtown and old town, are viewed by foreigners as a chance to 
create the city anew. With great joy, we observe cooperation between 
Polish and German organisations in the field of culture becoming more 
and more intense. For instance, a play entitled  Dornröschen/The 
Sleeping Beauty from Schwedt (Uckermärkische Bühnen Schwedt) 
was prepared in co-operation with the Puppet Theatre Pleciuga/Teatr 
Lalek Pleciuga  from Szczecin.

What interesting events can be seen in Szczecin, then? The Museum 
of Technology and Communication/Muzeum Techniki i Komunikacji, 
which is located in the old tram depot in ul.Niemierzyńska, was ope-
ned over a month ago. While walking through Niebuszewo, it’s worth 
paying visit there and seeing the exhibits for yourself. Starting Dec 3, 
a press photography exhibition entitled BZ WBK Press Foto 2010 will 
be on at the Pomeranian Dukes’ Castle/Zamek Książąt Pomorskich. 
Moreover the Kana Cellar/Piwnica Kany invites you to tandem langu-
age meetings every Wednesday where there will be a chance to see 
a photographic exhibition by one of the most regarded Russian artists 
– Andrey Chegin. The Castle Cinema/Kino Zamek invites you to two 
language evenings as well. On Dec 3, there will be a film meeting in 
English (“Home for Christmas”/ „Hjem til jul”) and on Dec 16, there will 
be a film meeting in German („Rent 1/2”/„Miete 1/2”).

As Christmas is approaching, let’s give Jack-the-Pumkin-King from 
the film “Nightmare Before Christmas” the floor: What’s this, in here? 
They’ve got a little tree./ How queer. And who would ever think?/ And 
why? They’re covering it with tiny little things,/ They’ve got electric 
lights on strings/ And there’s a smile on everyones’ face, so now cor-
rect me if I’m wrong/ This looks like fun, this looks like fun! 

Lots of laughs and great fun!

Editorial team.

tłum. Łukasz Kowalik

SIC! Szczecin, I Care!

Wir verabschieden das Jahr 2010 mit der zweiten Nummer von “SIC!“ 
Magazin. 

In der Dezember - Ausgabe präsentieren wir Ihnen Stettin sowohl aus 
der Sicht der gebürtigen Stettiner als auch aus der Sicht der in Stettin 
lebenden Ausländer. Wir fragten drei Ausländer nach Ihren Meinung 
zum Leben im Stettin und haben herausgefunden, dass die Ansicht 
der ”Autochtonen“ und Ausländer unterschiedlich ist. Der Mangel 
an konkrete Identität der Stadt oder das fehlende Stadtzentrum, 
die für die Stettiner der meiste Grund zur Klage ist, wird von den 
Ausländer gegenseitig als die Gelegenheit für einen Neubeginn 
betrachtet. Die zunehmende Zusammenarbeit zwischen polnischen 
und deutschen Organisationen im kulturellen Bereich weckt auch 
unseren Optimismus. Als Beispiel dieser Zusammenarbeit kann das 
Schauspiel “Dornröschen/ Śpiąca Krόlewna“ in Uckermärkischen 
Bühnen Schwedt dienen. Die Veranstaltung wurde in Zusammenarbeit 
mit dem Szczeciner Puppentheater PLECIUGA vorbereitet.

Und was wird in Stettin im Dezember geschehen? Vor einem Monat 
wurde das Museum für Technik und Kommunikation – Kunstbetriebshof 
in Szczecin (im Straßenbahndepot in Niemierzyńska Str. 18) eröffnet. 
Wenn Sie einen Spaziergang durch Szczecin Niebuszewo unter-
nehmen möchten, ist es empfehlenswert die Museumssammlung 
zu sehen. Ausserdem, wird ab 3. Dezember in dem Schloss der 
Pommerschen Herzöge die Ausstellung der Pressefotografie BZ WBK 
Press Photo 2010 zu sehen. Das Kana Theater lädt jeden Mittwoch 
zu den Sprachtandems ein. Auch in Kana Theater im Dezember die 
Ausstellung von Fotografien von einem der bekanntesten russi-
schen Künstler - Andrey Chegin zu sehen. Das Kino Schloss lädt am 
3. Dezember zum Kinoabend in englischer Sprache („Auf dem Weg 
nach Hause” / „Hjem til Jul) und am 16. Dezember zum Kinoabend in 
Deutsch („ Miete 1/2”).

Zu dem kommenden Weihnachten wünscht Ihnen die SIC! Redaktion 
viel Spaß und alles Gute und hiermit möchten wir Jack vom Film 
„Nightmare Before Christmas” zitieren: What’s this, in here? They’ve 
got a little tree./ How queer. And who would ever think?/ And why? 
They’re covering it with tiny little things,/ They’ve got electric lights 
on strings/ And there’s a smile on everyone, so now correct me if I’m 
wrong/ This looks like fun, this looks like fun!

tłum. Karolina Woltman
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(sokolim) okiem szczecinianina
Szczeciński downtown

tekst: Sokole Oko

Kocham tutejsze Śródmieście miło-
ścią niezwykłą. Miłość tę można 
by porównać do uczucia wielkiego 
poety do ukochanej białogłowy. 
Wzdycham, cichutko, prawie bez-
szelestnie wypowiadam och! 
i ach!.  Patrzę, podziwiam, delek-
tuję się.  Nigdy nie mam dosyć.
Co mnie najbardziej ujmuje kiedy 
spokojnie, spacerowym tempem 
przechadzam się ul. Krzywoustego, 
Jagiellońską, Bogusława, czy 
al. Wojska Polskiego? Przede 
wszystkim wszechogarniające: czy-
stość, ład i porządek.  Nie zwracam 
nawet uwagi na brudne, zdewasto-
wane XIX-wieczne kamienice, wala-
jące się po ulicy butelki i papierki 
po konsumowanym w nocy fast-fo-
odowym jedzonku oraz połamane 
chodniki. Nie czuję nawet poja-
wiającego się w okolicach bram 
śródmiejskich budynków ciężkiego 
odoru moczu. Inni przechodnie 
o  dziwo nie potrafią go znieść. 
Oni swojego serca mia-
sta po prostu nie szanują!
Ale Śródmieście to przede wszyst-
kim wspaniali ludzie. Już od 
wczesnych godzin rannych widzę 
szeroko uśmiechających się męż-
czyzn. Mają podkrążone oczy, są 
niewyspani, ale z radością witają 
w bramach swoich kamienic nowy 
dzień.  To tacy strażnicy, którzy 

nie chcą dopuścić do tego, żeby 
jakaś osoba niepowołana wdarła 
się do ich królestwa. Dla kurażu 
gracko dzierżą w zziębniętych 
rękach piwko lub winko. A  co, 
nie należy się im nic od życia?
Mężczyźni są mili, uprzejmi, powie-
dzą ”dzień dobry”, czasem nawet 
się ukłonią. Szczególnie jeśli pozy-
tywnie zostanie rozpatrzona prośba 
o pieniądze na śniadanko, obiadek, 

kolacyjkę lub papierosy. Czasami 
jednak mają już dość arogancji 
przechodniów. Ci – nie wiedzieć 
czemu – są niemili, opryskliwi, nie-
chętni do jakiejkolwiek pomocy. 
To nie ludzie, to zwierzęta! Wtedy 
spokojni mieszkańcy Śródmieścia 
potrafią przeistoczyć się w praw-
dziwe bestie. Nazywając rzeczy po 
imieniu, z pianą na ustach prze-
mawiają wtedy takiemu delikwen-
towi do rozsądku. Może wresz-
cie nauczy się uprzejmości. Może 
następnym razem poczuje w sobie 
duszę miłosiernego samarytanina.  
Moja miłość do tutejszego 
Śródmieścia mogłaby być jeszcze 
większa.  Problem w tym, ze szcze-
ciński downtown mnie nie kocha. 
Nie rozumie moich potrzeb, nie 
oferuje nic ciekawego. Może 
w  końcu mnie chociaż polubi? 
Na to liczę, bo nie chce codzien-
nie zadawać sobie pyta-
nia: „czy ja przypadkiem nie 
spaceruję po Mogadiszu?”.
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Jak tamten stuknięty farmaceuta 
z Chicago ganiający o świcie na go-
lasa po parku, my również mieliśmy 
niezły ubaw, krążąc bez celu w poszu-
kiwaniu czegoś interesującego w tym 
połatanym krajobrazie. Pola i fabryki, 
panoramy złożone z nieużytków, frag-
mentów dróg, których nie wybraliśmy, 
przestrzenie wspinające się między 
odległe zabudowania i przerażające, 
nieruchome lasy powyciągane z nie-
doświetlonych horrorów, miejsca po-
zbawione nazw, wszystkie jak znaczki 
w strzaskanym klaserze, nieprzytom-
ne światła samochodu otulone ciem-
nością wzdłuż niekończącej się drogi 
przez Ohio, Lake Michigan, Nebra-
skę – „ciemną jak tyłek nietoperza” 
z piosenki, którą złapało nasze roz-
targnione radio gdzieś między Des 
Moines a Omahą. Gdzie my w ogóle 
nie byliśmy? Niczym dygresja na te-
mat gospodarki wolnorynkowej pod-

czas wykładu z mikologii, no wiecie, 
kiedy umysł błądzi trochę bez sensu 
jak kot w pudle po butach porzu-
conym na skraju opustoszałej plaży, 
po prostu ciągnęło nas do przodu to 
dziwne wycie w powietrzu, policyjne 
światła na skraju miasta, przypadko-
we pożary, kłęby fioletowych oparów 
nad zakładami chemicznymi, coś 
w rodzaju niepewnego olśnienia, 
które zjawia się znienacka i po chwili 
gaśnie w objęciach jakiejś nieokre-
ślonej geografii. No i w końcu tra-
filiśmy do miasta, w którym ten facet 
mógł być szeryfem albo strażnikiem 
w zoo. Ciemna sylwetka w drzwiach 
ciasnej knajpy. Surowa góra maje-
statycznego mięsa w beżowym mun-
durze. Wyglądał jakby dla zabicia 
czasu grywał w golfa z niedźwiedzia-
mi. I poczuliśmy, że cztery kilogramy 
kokainy ukryte w bocznych panelach 
pod tapicerką piętnastoletniego for-

da stojącego na zewnątrz zamieniają 
się w niewygodne wakacje na koszt 
lokalnych podatników. Czyżby? Jakiś 
wytatuowany po zęby koleś z głę-
bi sali ruszył w stronę szafy grającej 
i  po chwili zwaliły się na nas dźwięki 
rozdzieranego nieba, pił tarczowych 
i ksylofonu wciśniętego między po-
łamane gitary. Reszta instrumentów 
prześliznęła się niespostrzeżenie w re-
frenie jak buldożer w cieniu młodych 
jagniąt. To było gorsze niż ostatnia 
płyta T… Na szczęście sześć minut 
później było po wszystkim. I wtedy 
zawróciliśmy do domu.

All that jazz

 tekst:  Marcin Czerkasow

fo
t. 

An
na

 T
ud

er
ek



Re
KL

A
M

A
22.

s
ło

w
o

W naszym regionie, od kilku lat na 
polu kultury nasila się współpraca 
pomiędzy polskimi i niemieckimi or-
ganizacjami i instytucjami. Można 
wskazać na rozwijającą się od lat 
kooperacje Teatru Kana z Schloss 
Broellin i Stowarzyszenia OFFicyna ze 
Stowarzyszeniem Latücht, które owo-
cują interesującymi imprezami kul-
turalnymi. Warto wskazać także na 
powstały z inicjatywy Marka Sztarka 
projekt „Transkultura”, którego ce-
lem jest stworzenie sieci organizacji 
i instytucji kulturalnych działają-
cych po obydwu stronach granicy.
Patrząc z szerszej perspektywy na te 
działania, można zauważyć, że ta 
współpraca jest szansą na powstanie 
nowej transgranicznej kultury, w której 
będą twórczo mieszały się wątki pol-
skie i niemieckie. Są już ludzie, którzy 
trafnie odczytują możliwą dynamikę 
tych procesów. Jednym z nich jest 

zamieszkały w Frankfurcie nad Odrą 
artysta Michael Kurzwelly, który roz-
wija artystyczną wizję Nowej Ameriki – 
przygranicznych, polsko-niemieckich 
„Stanów Zjednoczonych”. Zbliżona 
do niej – choć nie tyle artystyczna, 
co bardziej polityczna - jest zawarta 
w  aplikacji Szczecina o tytuł 
europejskiej Stolicy Kultury koncep-
cja Wspólnej Przestrzeni Kultury.
Jaka mogłaby być ta nowa kultura 
i  jak mogłaby powstać? Pierwsze 
kroki już zostały wykonane: sieć 
ponadgranicznej współpracy na 
polu kultury jest coraz gęstsza. 
Powoli również zaczyna się krysta-
lizować myślenie o regionie trans-
granicznym w kategoriach dobra 
wspólnego - dowodem na to jest 
wspomniany projekt „Transkultura”, 
a   także realizowana już od trzech lat 
w Szczecinie polsko-niemiecka 
konferencja „Nasze pogranicze”. 

Jednakże – to już kwestia przyszłości 
- kluczowym momentem tego pro-
cesu byłoby stworzenie przez obydwie 
strony wspólnej strategii rozwoju kul-
tury, która dałaby możność rozwoju 
nowym formom współpracy i kultu-
rowej wymiany. Dzięki tym wszystkim 
działaniom – tak obecnym, jak i przy-
szłym – ma szansę powstać w naszym 
transgranicznym regionie kultura, 
która będzie miała prawdziwie trans-
narodowy charakter. Trudno wyobra-
zić sobie lepszy przykład europejskiej 
integracji.

Obserwator kultury 
Transgraniczna kultura

 tekst: Robert Jurszo
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PIWNICA KANY
Plac Piotra i Pawła 4/5
70-521 Szczecin

zapraszamy na facebooka: 
Piwnica Kany

PROMOCJA

Piwnica Kany 
- szczecińskie miejsce 
przemienienia

10 lat temu Zygmunt Duczyński 
wraz z aktorami Teatru Kana powo-
łał do życia miejsce spotkań artystycz-
nych. Większość artystów czuła silną 
potrzebę stworzenia miejsca przyjaznego 
i  otwartego zarówno dla twórców jak 
i odbiorców sztuki. Kolejne składy Teatru 
Kana rozwijały ideę Piwnicy, która teraz na 
stałe związana jest z takimi inicjatywami jak 
Festiwal „Spoiwa Kultury”, Międzynarodowe 
Spotkania Teatralne „Okno” czy Przegląd 
Teatrów Małych Form „Kontrapunkt”.

Wieża Babel w centrum miasta
W zeszłym roku z inicjatywy trójki 
Włochów narodził się pomysł na to, 
jak przybliżyć Szczecin obcokrajow-
com. Trochę zagubieni, w poszukiwa-
niu centrum miasta, trafili do Piwnicy 
Kany i tu odnaleźli własny główny punkt 
Szczecina. Doskonale znając ideę 
tandemów językowych, istniejącą od 
dawna w europie, postanowili krzewić 
ją także w Szczecinie, w  Piwnicy wła-
śnie. Obecnie tandemowcy to duża 
grupa studiujących, pracujących tu, 
a  czasem będących przejazdem, obco-
krajowców i szczecinian. W  każdą środę 
o 18.00 Piwnica nieodpłatnie otwiera 
swoje progi dla wszystkich spragnionych 
rozmów w języku własnym i obcym. Jest 

to chwila kiedy mieszają się kultury 
i  języki, a zawierają przyjaźni. Jest to 
także namacalny dowód na to jak wielu 
przedstawicieli różnych kultur rezyduje 
w Szczecinie: Włochów, Niemców, 
Anglików, Hindusów, Pakistańczyków.

W kręgu kanowego ogniska
Gdy za oknem mróz lub szaruga, 
w  Piwnicy Kany każdy może ogrzać się 
w iście rodzinnej atmosferze podczas 
niedzielnych spotkań popołudniowych 
(12.00-18.00). „Pajdokracja” to projekt 
stworzony zarówno z myślą o dzieciach, 
jak i o rodzicach, którzy przy kawie i cie-
ście będą mogli zasiąść do rozmowy ze 
znajomymi, w czasie gdy ich pociechy 
w sali obok będą oddawały się beztro-
skim rozrywkom i nie tylko. Przestrzeń 
i czas spotkań niedzielnych dla malu-
chów będą wypełniały m.in. nieod-
płatne warsztaty, w tym fotograficzne
i  animacyjne.

Cieszyć oczy gości
Piwnica Kany na co dzień pełni rolę galerii. 
Do końca grudnia będzie można zapoznać 
się z twórczością jednego z najbardziej 
cenionych twórców rosyjskich, Andreya 
Chegina, który przyjechał do Szczecina 
z wystawą fotografii „Przestrzeń eschera”. 
W   trakcie pobytu w Szczecinie Chegin 
realizował projekt polegający na foto-
grafowaniu miasta, który będzie można 
zobaczyć w lipcu 2011 roku podczas 
„Spoiw Kultury”.

Ponadto, 15 grudnia Piwnica zaprasza 
na Wigilię Tandemową. Warunek: każdy 
uczestnik przynosi tradycyjne danie świą-
teczne z regionu, z którego pochodzi. 
19 grudnia natomiast odbędzie się świą-
teczny Kiermasz Dizajnu, podczas którego 
wszystkim poszukującym niebanalnych 
prezentów świątecznych, ukaże się pełen 
wachlarz możliwości i potencjału wyro-
bów ręcznych.
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Kolejną podróż po Szczecinie rozpo-
czynamy na położonym 100 m. nad 
poziomem Odry Warszewie, skąd 
rozpościera się widok niezwykły. Przy 
słonecznej pogodzie z góry osiedla 
podziwiać możemy panoramę mia-
sta sięgającą terenu Dolnej Odry, 
gór Bukowych, niemieckich pól wia-
traków za Kołbaskowem jak rów-
nież Goleniowskiej wieży kościelnej 
i  telewizyjnej.
Warszewo, niegdyś wieś klasztorna, 
notowana była już w XIII w. i nale-
żała do klasztoru cysterek szczeciń-
skich. Ta północna dzielnica, mimo 
iż oszczędzona w trakcie wojny, znisz-
czała pod wpływem lat. Układ ulic 
i oryginalna zabudowa pozostają nie-
zmienne od 700 lat. Warszewo przez 
wieki zachowało podmiejski charak-
ter, zaś wokół dzielnicy powstają nowe 
osiedla. Na skwerze w roku 1934 
powstała niezwykła ozdoba przed-
wojennego Warszewa – Słonik, nie-
oficjalny symbol dzielnicy, zaprojekto-
wany przez niemieckiego artystę Kurta 
Schwerdtfegera. Pierwotnie rzeźba-
fontanna, stała pośrodku niewielkiego 
oczka wodnego (obecnie zieleniec). 

Woda tryskała z ustawionej na sztorc 
trąby słonia, spływając po jego 
grzbiecie, niemalże wytyczając trasę 
z góry Warszewa do centrum 
Szczecina. 
Na Warszewie odnaleźć możemy 
liczne głazy narzutowe, z którymi 
związana jest „diabelska” legenda, 
kościół należący niegdyś do Fundacji 
Mariańskiej oraz stary cmentarz 
z  małym lapidarium.

Schodząc lub zjeżdżając rowerem 
w   dół dzisiejszą ul. Duńską, docho-
dzimy styku Warszewa, miejsca nie-
gdyś nazywanego Rollerberg (Stoki). 
Są to tereny na poziomie obecnego 
parkingu sklepu Netto skąd rozpo-
ścierają się cudowne widoki, coraz 
bardziej doceniane wieczorami oraz 
przy okazji noworocznych fajerwer-
ków. Idealne miejsce na zbudowa-
nie w przyszłości wieży widokowej. 
Na tejże granicy powstawały cegielnie 
i  wypalarnie gliny, z której na miej-
scu tworzono cegłę do budowany 
miasta w okresie do I wojny świato-
wej. Na samych stokach - cegielni 
było kilka, w okolicy - kilkanaście. 
Po nich zostały stawy odkrywkowe 
i oczka wodne. Ceniona była również 
woda stąd spływająca, która  w natu-
ralny sposób zasilała miasto. Potoki ze 
wzgórz Warszewskich płynęły do mia-
sta, gdzie pojono konie. Warszewiec 
i Osówka to strumyki, które dziś two-
rzą parkową Rusałkę. 
Podążając dalej  z Warszewskiej góry 
mijamy ceglany budynek byłej rzeźni 
miejskiej, będącej wyrazem funkcjo-
nalizmu i ekspresjonizmu projektu 
Wilhelma Würffela z lat 1928-29, 
obecna siedziba Społem. Na pobliskim 
skwerze po wojnie zatrzymywały się 
tabory cygańskie. Nie sposób pomiąć 
również nieistniejącego już zakładu, 
na rogu Niemcewicza i  Krasińskiego, 

fot. Karolina Głowińska

Północne widoki
Z górki na pazurki… woda płynie z rurki

tekst: Przemek Głowa
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który rozsławił Szczecin. Była to fabryka 
Bernarda Stoewera, w której produ-
kowano maszyny do szycia, pisania 
i  rowery. W tym też miejscu powstała 
pierwsza trasa tramwajowa w 1879 r. 
Warto tu wspomnieć o otwartym nie-
dawno w okolicy Muzeum Techniki 
i  Komunikacji. (szerzej na str. 5) 
Architektów do dziś zachwycają roz-
wiązania urbanistyczne Niebuszewa, 
choć nie była to dzielnica boga-
czy, tylko robotniczej biedoty. Obraz 
ten próbowano zmienić, projektu-
jąc ul. Słowackiego: piękne kamie-
nice z przedogródkami, przestronnymi 
mieszkaniami z widokiem na park 
i   jezioro.  Jeszcze dziś, wiele lat po 
wojnie, uroda tego miejsca pozostaje 
widoczna, mimo dewastacji obej-
mującej niestety niemal cały obszar 
dzielnicy.
Podążając dalej Aleją Wyzwolenia, 
mijając budynek byłej Szkoły Rzemiosł 
Artystycznych, dawnego zakładu 
odzieżowego Dana i pomnika 
Wdzięczności dla Armii Radzieckiej 
docieramy do kresu naszej podróży, 
pod pazury orła białego, górującego 
niegdyś nad gryfami pomorskimi, żół-
wiami i jaszczurkami, umieszczonego 
na barokowej fontannie z roku 1732, 
stanowiącej główną ozdobę dawnego 
rynku Końskiego.
Polecenie wybudowania fontanny 
i wodociągu wydał w roku 1728 

sam Król Fryderyk Wilhelm I, wysyła-
jąc w tym celu majstrów działających 
w Berlinie. Projektem budowy ruro-
ciągu grawitacyjnego ze źródeł na 
Warszewie zlecono po jego śmierci 
Valentinowi Nordheimowi, budową 
zaś zajął się szwajcar Abracham 
Dudendorf. Fontanna zaprojektowana 
została przez berlińskiego architekta 
Johanna Friedricha Graëla, wyko-
nana z piaskowca przez rzeźbiarza 
Hohana Conrado Kocha oraz mistrza 
kamieniarskiego Angerera. Fontana 
pierwotnie stała na miejscu obecnego 
Polmozbytu. Dopiero w roku 1866 
została przesunięta na obecne siedli-
sko i przyłączona do sieci miejskiej, 
by do dnia dzisiejszego cieszyć oko 
mieszkańców i turystów.

Zdjęcie na tej stronie: Ponadto 100 lat temu 

powstało w Stettinie stowarzyszenie na rzecz ście-

żek rowerowych, które liczyło 7000 tyś osób, w tym 

również architekt Wilhelma Meyera. Do dziś na ul. 

Krasińskiego nadal możemy znaleźć fragment naj-

starszej trasy rowerowej.

Zdjęcie na stronie obok : Na postumencie widnieje 

data 1903, jest to jednak wynik zniszczenia, w trak-

cie, którego w pierwotnej dacie odpadła ostatnia 

cyfra 4, zaś ozdobne koło pomiędzy znakami myl-

nie uznano za liczbę zero falsyfikując jednocześnie 

moment powstania Słonika.

fot. Karolina Głowińska
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Jak św. Mikołaj 
budował Szczecin?

Dawne wyobrażenia i zmiany wizerunku 

św. Mikołaja na przestrzeni wieków 

oraz ślady patrona dzieci i  więźniów, 

dziewic i piratów w przestrzeni miasta. 

Wycieczka płatna.

Termin: 05.12.2010r., g.12.00 , 

zbiórka pod Teatrem Kana.

Przewodnik: Przemek Głowa . 

Wymóg: trzy bilety 20-minutowe na 

komunikację miejską.

Istnieje możliwość powtórzenia 

wycieczki. 

Więcej informacji w Teatrze Kana .
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Kino Teatr 
w Willi Lenza

Wieczorem 30 grudnia w Willi Lenza 
będzie można wziąć udział w projek-
cie młodych artystów z Francji, Louisa 
Neuville’a i Apolonii Breuil, którzy 
przedstawią instalację interaktywną na 
temat poetyckiej wizji Polaków. Artyści 
wymyślili pewien świat odnoszący 
się bezpośrednio do Szczecina, na 
który składają się m.in. tekst, rysunki 
i filmy. Neuville i Breuil zaproponują 
publiczności udział w zarejestrowaniu 
zapisów z pomocą kamery, pudełka 
z modelem kina, monitora i dużego 
ekranu, a tym samym pozwolą miesz-
kańcom skonfrontować się i odnieść 
do artystycznej wizji. Warto samemu 
sprawdzić jak działa taki metapoziom 
rejestracji zapisów video.  
Zapraszają Klub Storrady oraz 
Obserwatorium Kultury.                [at]
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Otoczone wodą, zatopione 
w zieleni. Z  charakterystyczną 
śródmiejską zabudową i bra-
kiem centrum. Blisko Berlina, ale 
znacznie od niego tańsze i przy-
tulniejsze. Otwarte i przyjazne, 
z  wartym zachowania lokalnym 
charakterem. Tak Szczecin widzą 
obcokrajowcy, przyjezdni, któ-
rzy to miejsce wybrali na chwilę, 
jak i ci, którzy tu pozostali.
Nie ukrywają, nie łatwo odnaleźć się 
w  Szczecinie. Nie znając języka 
polskiego trudno poruszać się po 
miejscach użyteczności publicz-
nej, odnaleźć na dworcu, kupić 
bilet. Dodatkowo brak centrum 
powoduje, iż nie wiadomo gdzie 
szukać serca miasta, gdzie szukać 
ludzi, śpiewów i rozmów. Dużym 
zaskoczeniem dla nich bywa także 
brak lub zła organizacja miasta, 
brud oraz brak poczuwania się 
mieszkańców do wspólnej odpo-
wiedzialności za ten skrawek ziemi. 
Obcokrajowcy podkreślają zgod-
nie, że Szczecin to wyjątkowe 
położenie geograficznie, nie tylko 
ze względu na bliskość Berlina 
i  morza, lecz również Skandynawii. 
To miejsce, w którym dobrze się 
żyje. Zaprojektowane by przyj-
mować i gościć ludzi. Szczecin to 
miasto pełne możliwości i poten-
cjału, otwarte na nowe pomysły. 

Zmieniając perspektywę, przeko-
nują się, że brak centrum daje moż-
liwość odnalezienia lub stworzenia 
własnego serca miasta, a brak 
sztywnego profilu pozwala na wzię-
cie głębokiego oddechu, przysta-
nięcie na chwilę, uwolnienie myśli 
i swobodne realizowanie własnych 
pomysłów.  Jednak – o czym każdy 
obcokrajowiec powie - nie byłoby 
to możliwe, gdyby nie fantastyczni 
ludzie, poznani w Szczecinie.
A rodowici szczecinianie... narze-
kają. Panujący wokół marazm tłu-
maczą brakiem tożsamości miasta. 
Mówią, że Szczecin jest miastem 
niewykorzystanych szans. A gdyby 
odwrócić ten obraz i brak owej 
tożsamości zamienić na wartość 
dodaną, okazuje się, że miasto bez 
atakującej zewsząd historii daje 
szansę tworzyć charakter i ducha 
Szczecina na nowo. Zachowując 

w pamięci minione dzieje, współ-
czesny Szczecin jest niczym tabula 
rasa, na której zapis tworzenia 
lokalnej tożsamości rozpoczyna 
się właśnie tu i teraz, w działa-
niu w mieście i na rzecz miasta.
Warto zatem skupić się na kultu-
rze, nowych inwestycjach, odbu-
dowaniu unikalnego morskiego 
charakteru miasta, reanimowaniu 
życia nad rzeką. Należy patrzeć 
w przyszłość, a przykłady nie-
udanych lokat, upadłych gigan-
tów, niech służą za przestrogę, 
a  nie powód ciągłych roztrząsań.
My, autochtoni, dawno zatra-
ciliśmy obiektywizm. Uczmy się 
patrzeć na własne podwórko 
przychylniejszym okiem, bowiem 
nasze położenie i zapał ludzi 
to szansa i siła, których pozaz-
drościć mogą nam inne miasta.
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Komu ze Szczecinem po drodze

tekst: Karolina Głowińska, Anna Tuderek
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Słyszę „Szczecin” i myślę... o mie-
ście, które powinno szybciej się 
rozwijać.
Największym potencjałem Szczecina 
jest... jego położenie oraz 
multikulturowość.
Możliwości jakie daje mi Szczecin to... 
kontakt z kulturą oraz żeglowanie.
W Szczecinie spotykam ludzi, którzy są... 
głównie studentami, czasem biznes-
menami, rzadko obcokrajowcami.
Słabe strony tego miasta to... brak 
ciągłości realizacji projektów oraz 
przekonanie o byciu miastem 
zapomnianym.
Szczecin powinien inwestować w... edu-
kację, również związaną z integra-
cją europejską.
Moje życzenie dla Szczecina na nowy 
rok to... ładnej pogody oraz wielu 
inwestorów.

Peter Robb

Słyszę „Szczecin” i myślę...  dom.
Największym potencjałem Szczecina jest...  
jego wolność.
Możliwości jakie daje mi Szczecin to... spo-
kojny duch i nastrój, który pozwala mi 
skupić się na pracy.
W Szczecinie spotykam ludzi, którzy są...  
wyjątkowi, otwarci i życzliwi.
Słabe strony tego miasta to... brak inicja-
tyw płynących z góry (politycznych).
Szczecin powinien inwestować w... mło-
dych, kreatywnych i utalentowanych 
ludzi.
Moje życzenie dla Szczecina na nowy rok 
to... tajemnica. Jeżeli powiem, może 
się nie spełnić.

Miguel Gaudencio

Słyszę „Szczecin” i myślę... o zieleni, 
parkach, przyrodzie.
Największym potencjałem Szczecina jest... 
transgraniczny charakter miasta.
Możliwości jakie daje mi Szczecin to...  
robienie tego, co zawsze chciałem.
W Szczecinie spotykam ludzi, którzy są... 
otwarci i interesujący.
Słabe strony tego miasta to... brak pew-
ności i kompleksy mieszkańców.
Szczecin powinien inwestować w... mło-
dych, inteligentnych mieszkańców.
Moje życzenie dla Szczecina na nowy rok 
to...  większej ilości gości z zagranicy.

Martin Hanf

fot. Anna Tuderek
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Grudzień jest specyficznym miesiącem. 
Zapowiedzią grudnia, a właściwie 
grudniowych świąt, są listopadowe wy-
stawy sklepowe, gdzie manekiny ubra-
ne w czerwono-białe kożuszki lekko 
sztucznie do nas się uśmiechają. To ty-
tułem dość swobodnego wstępu. Gru-
dzień jest też miesiącem podsumowań 
tego, co działo się w mijającym roku, 
co i ja pozwolę sobie teraz uczynić.
Być może oko i ucho dziennikarza nie 
jest do końca bezstronne. Dziennikarz 
zawsze powie, że w mieście się dzieje, 
z prostej przyczyny - zawsze jest w centrum 
wydarzeń. Mimo wszystko zgodzicie się 
ze mną, że w Szczecinie odbyły się akcje, 
które zdecydowanie zasłużyły na uwagę.
W rok 2010 wkroczyliśmy muzycznie. 
Festiwal  Akustyczeń 2010  to m.in. 
Wojciech Waglewski, projekt Kucz/
Kulka, Muchy, Afro Kolektyw i Wojciech 
Karolak. Marzec to Międzynarodowy 
Festiwal Sztuki Wizualnej – Inspiracje. 

Kwiecień - dwa wielkie wydarzenia, 
a mianowicie rozpoczynający się Szcze-
cin Music Fest (m.in. Mulatu Astatke, 
Gotan Project, Paco De Lucia) oraz 
Kontrapunkt – XLV Przegląd Teatrów 
Małych Form, impreza, którą warto 
chwalić się w każdy możliwy sposób. 
Wakacje upłynęły pod znakiem imprez 
plenerowych. Po raz pierwszy regularnie 
mogliśmy oglądać filmy na dziedzińcu 
Zamku Książąt Pomorskich, na Dep-
taku Bogusława oraz dziedzińcu Mu-
zeum Narodowego. Lipcowy Boogie 
Brain okazał się najlepszą jak dotąd 
edycją (Deszcz? Jaki deszcz?). We wrze-
śniu przesłuchiwaliśmy młode talenty 
na Festiwalu Gramy. Po wakacjach 
zaś oglądaliśmy filmy dokumentalne 
w ramach polsko-niemieckiego Doku-
mentart, Watch Docs poruszającego 
tematykę prawach człowieka i StuDay, 
gdzie młodzi twórcy prezentowali filmy 
poświęcone tematyce Szczecina. A listo-

pad upłynął pod znakiem powoli wyra-
stającego nam Szpaka – Szczecińskie-
go Przeglądu Autorskich Kabaretów.
Zataczamy koło i powracamy do grud-
nia, miesiąca refleksji. Wciąż u nas 
słabo ze świadomością o otaczającej 
nas rzeczywistości, tej kulturalnej. Lu-
bimy ponarzekać, że Szczecin to pro-
wincja, tak naprawdę nie wiedząc, co 
w najbliższy weekend w Szczecinie się 
dzieje. Musimy nauczyć się tego, że 
pewnych rzeczy nie dostaniemy na tacy. 
Poczytajmy gazety, przejrzyjmy internet, 
posłuchajmy radia. Postarajmy się tro-
chę poszukać, a wtedy na pewno ujrzy-
my inny Szczecin - bardziej kulturalny.

Szczecin (coraz) bardziej kulturalny
tekst: Maciej Borowski
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Wydawca:  

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

Anna Tuderek
anna@sic.szczecin.pl
tel. 660 283 156
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Redakcja nie zwraca materiałów niezamówionych oraz 
zastrzega sobie prawo do opracowania redakcyjnego 
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