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Jesteśmy w połowie wakacji, niebawem 
rusza kolejny rok szkolny. Możliwe, 
że część z Was myśli już o wyprawce 
dla swoich pociech, o dodatkowych 
zajęciach z języka obcego, o lekcjach 
tenisa, pływania... Z tej okazji 
przygotowaliśmy dla Was garść 
informacji na temat edukacji - ale tej 
artystycznej.

Wszystkie osoby zaproszone do 
rozmowy oraz współtworzenia tego 

numeru nie mają najmniejszych 
wątpliwości, jak ważna  jest w życiu 
małego człowieka rola edukacji 
artystycznej. Sam fakt „wyedukowania” 
dziecka w danym kierunku nie jest 
jednak najważniejszy; nic nie zastąpi 
elementu współ-uczestniczenia i współ-
doświadczenia. Przede wszystkim chodzi 
o wspólne-bycie, o bycie razem. 

To wspólne doświadczanie jest 
równie ważne dla dorosłych, dla 
rodziców. To szansa, aby „nauczyć się” 
swojego dziecka. Aby w atmosferze 
beztroskiej zabawy obserwować jego 
reakcje, emocje, aby poznać jego 
preferencje, wsłuchać się w jego 
potrzeby – te naturalne, wypływające ze 
środka, nie przybrane konwenansem, 

skrępowaniem czy chęcią spełnienia 
oczekiwań dorosłych. 

Co poza tym w magazynie? Między 
innymi historyczny spacer z Przemkiem 
Głową po podwórkach Szczecina; 
„Morowe Panny”, czyli recenzja kolejnej 
części antologii prac konkursowych 
„Powstanie `44 w komiksie” autorstwa 
Adama Morawskiego; relacja Marty 
Garbaczewskiej z wystawy prac Józefa 
Wilkonia i Justyny Matysiak z „Pod 
Sukniami”.

Odwiedzajcie także nasz portal. 
Tam znajdziecie wiele więcej: felietony, 
zapowiedzi, na bieżąco aktualizowane 
kalendarium wydarzeń.
Zatem miłej lektury i do zobaczenia na 
www.SIC.szczecin.pl.
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Na dzisiejszej ulicy Tkackiej w XIX w. 
mieszkała rodzina Schleichów. Mały 
Carl Ludwig biegał wraz dziećmi 
z innych podwórek po placu przed 
Berliner Tor, dziś Bramą Portową. Bawili 
się w Indian, w grenadierów, ale praw-
dziwym marzeniem Carla Ludwiga było 
zostać dorożkarzem i powozić ośmio-
konnym zaprzęgiem. Dzisiaj zaprzę-
gów już nie ma, ale możemy je zoba-
czyć na starych obrazach. W Muzeum 
Narodowym w Szczecinie znajduje się 
obraz szczecińskiego malarza Ludwiga 
Mosta zatytułowany „Mały Pocztylion”, 
który przedstawia chłopca bawiącego 
się miniaturowym zaprzęgiem. 

Mały Carl Ludwig Schleich miał 
też inną pasję – zbieractwo motyli. 
W Szczecinie powstało pierwsze sto-
warzyszenie entomologiczne na terenie 
Niemiec i dzięki temu upowszechniono 
wśród wyedukowanych dzieci pasję 
badania i odkrywania przyrody. (...) 
Mały Carl Ludwig, kiedy dorośnie, 
zostanie chirurgiem. Przejdzie nawet 
do literatury jako przyjaciel Dagny 
i Stanisława Przybyszewskich, Muncha 
i Strinberga, artystów związanych z ber-
lińską bohemą końca XIX w.

W Książnicy Pomorskiej przechowywane 
są dzienniki Carla Ludwiga Schleicha, 
będące dokumentem życia codzien-
nego Szczecina drugiej połowy XIX w. 
Ukazują one niezwykle cenny obraz 
dzieciństwa w szybko zmieniającym się 
mieście, które z twierdzy przekształca 
się w ośrodek wielkomiejski. Zakamarki 
twierdzy są scenerią pierwszych unie-
sień miłosnych ówczesnej młodzieży 
szczecińskiej. Oczywiście nie brakuje 
też opisów portu, Łasztowni i bulwarów 
szczecińskich pełnych woni przypraw 
i ryb oraz ryku syren okrętowych. 
Ludność Szczecina w połowie XIX w. 
liczyła ok. 40 tysięcy; sto lat temu dobie-
gała 240 tysięcy.

W okolicach bulwarów starego 
miasta będzie także mijało dzieciństwo 
braci Döblin. Pochodzili oni z krawiec-
kiej rodziny. Ich podwórko znajdowało 
się na starym mieście przy nadodrzań-
skim bulwarze (dziś już nie istniejąca 

Bollwerk Strasse). Jeden z braci został 
pisarzem (SIC! [#09] 07/2011), drugi 
- aktorem.

Wracając do autora obrazów z życia 
Szczecina I połowy XIX w., Ludwiga 
Mosta, warto zatrzymać się przy jesz-
cze jednym obrazie: „Handlarze Ryb” 
(Muzeum Narodowe w Szczecinie). 
Dzieło Mosta przedstawia - pośród 
dorosłych rybaków zajętych pracą - 
dwójkę dzieci bawiących się w pusz-
czanie statków w drewnianym wiadrze 
(profesja rodziców w skali mikro). Most 
interesował się obyczajowością i folk-
lorem życia codziennego szczecińskich 
przedmieść. Na jego płótnach odnaj-
dujemy miasto jeszcze przed epoką 
industrializacji, z charakterystycznym 
rzemiosłem i folklorem.

XIX w. przynosi zmianę kanonu, 
według którego ukazywano dzieci na 
portretach. Dotąd przedstawiane były 
jako mali dorośli. Takie wyobrażenia, 
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Tragicocomedia 1498

tekst: Przemek Głowa

charakterystyczne na przykład dla sztuki 
gotyckiej, możemy oglądać również 
w Muzeum Narodowym w Szczecinie. 
Szczególne wrażenie robią epitafia 
rodzinne z przełomu XVI/ XVII w., przed-
stawiające dzieci jako miniaturki wła-
snych rodziców, stojące rzędami niczym 
małe zabaweczki. 

W XIX w. nastała moda na mun-
durki marynarskie, w które ubierano 
zarówno chłopców jak i dziewczęta. 
Oczywiście nie wszystkich rodziców było 
stać na takie wdzianka. Pamiętajmy też, 
że ulice były bardzo brudne. Nawóz 
koński, uryna zbierana w beczkach, 
służąca do utrwalania barwników tka-
nin. Codzienność i zabawy opisane są 
w książce „Życie codzienne w Szczecinie 
w latach 1800-1939” pióra Lucyny 
Turek-Kwiatkowskiej. (...)

W XVII w. miasto stało się for-
tecą. Kultura przez następne 300 
lat dławiona była przez wizerunek 

miasta wojskowych, co nie pozostało 
bez wpływu na najmłodszych mieszkań-
ców miasta, ich zabawy i postrzeganie 
świata. W tym czasie koloryt podwó-
rek Szczecina, jego tajemnice i nie-
spodzianki stały się doświadczeniem 
małej Fieke lub Fiekchen, która wyro-
śnie na carycę Katarzynę II. Jej ojciec 
był dowódcą twierdzy, ale guwernantki 

pozwalały jej się bawić z mieszczań-
skimi dziećmi Szczecina.

Zespół T-Love śpiewał uliczną pio-
senkę, wykonywaną wcześniej przez 
Grzesiuka: „Rum Helka, Rum Helka, tyś 
gruba jak ta belka”. Jest to przeróbka 
utworu pochodzącego z 1917 r., z ope-
retki „Das Schwarzwaldmädel”. Utwór 
skomponował Leon Jessel, szczecinia-
nin zamordowany przez gestapowców 
w 1941 r. z powodu swojego żydow-
skiego pochodzenia.
Bollwerk, czyli bulwary z czasów II wojny 
światowej, powracają widziane oczyma 
dziecka w powieści „Południca” Julii 
Frank. To dla wszystkich dzieci ciężki 
czas. Zaułki i podwórka Szczecina zmie-
niającego się z niemieckiego w polskie 
miasto stanowią także element świata 
dzieci z powieści „Eine Kleine” A.D. 
Liskowackiego oraz z utworów ojca 
pisarza – Ryszarda Liskowackiego. Setki 
podwórek zostały znowu sterroryzowane 

przez ideologie totalitarne, które dopro-
wadziły do ich zniszczenia, a podwórka 
do dziś podnoszą się z upadku.

W XIX w. pojawiają się w Szczecinie 
ludzie, którzy próbują w nowoczesny 
sposób pokazać naturę świata dzie-
ciom z zaułków rozrastającego się mia-
sta. Ludwik Gené - leśniczy, tworzący 
w Puszczy Bukowej szlaki turystyczne 

dla mieszczuchów, Paul Robien – obie-
żyświat, twórca edukacji ekologicznej 
także dla najmłodszych (pisaliśmy o nim 
w poprzednich numerach magazynu 
SIC! [#05] 03/2011, [#07] 05/2011), 
Dietrich Bonhoeffer – pastor, edukator, 
fascynat afroamerykańskiej muzyki 
kościelnej. 
Wszyscy zginęli tragicznie. Miejmy 
nadzieję, że podobny los nie spotka 
tych, którzy dzisiaj próbują z podwórka 
wyruszyć w świat, pamiętając o miej-
scu, z którego wyrośli.
I róbmy remonty, hip-hop i ogródki, 
bo ważny jest świat podwórek, choć 
brudny i malutki.

W lipcowym numerze magazynu SIC! pojawiła się 

niepełna nazwa książki Alfreda Döblina. Poprawny 

tytuł to „Berlin Alexanderplatz”.

Alfred Döblin urodził się przy ul. Bollwark, czyli 

dzisiejszym Nabrzeżu Wieleckim, a nie Bieleckim jak 

zostało podane w tekście.

Za błąd przeprasza redakcja magazynu SIC!

setki  podwórek  zostały  sterroryzowane  przez 
ideologie  totalitarne  i  do  dziś  podnoszą  się  z  upadku
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Fragmenty  rozmowy  z  Maciejem  Cuske, 
reżyserem filmów dokumentalnych, absol-
wentem  Mistrzowskiej  Szkoły  Reżyserii 
Filmowej  Andrzeja Wajdy  w Warszawie, 
prowadzącym  warsztaty  dokumentalne 
dla  młodzieży  w  trakcie  festiwalu  Ińskie 
Lato Filmowe. 

Rozmawiały: Karolina Głowińska, Anna Tuderek

-  Skąd  pomysł  na  współpracę 
z młodzieżą?  
Sprawia mi radość, gdy udaje się zaszcze-
pić w kimś zapał do robienia filmów. 
Myślę, że to świetna zabawa i niegłupi 
sposób na twórcze spędzenie czasu. Sam 
staram się czerpać z tych spotkań przy-
jemność i energię. Dlatego dbam o to, 
by się nie powtarzać i za każdym razem 
jestem otwarty na pomysły i oczekiwania 
uczestników. (...)

-  Co  jest  według  Ciebie  najważniejsze 
w  warsztatowej  współpracy  z  młodymi 
ludźmi?
(...) Stawiam zawsze na część praktyczną 
warsztatów. Teoria jest w książkach, a naj-
więcej uczymy się na swoich błędach. 
Najważniejsze jednak jest dla mnie, żeby 
wszyscy wyjechali z gotowym efektem 

wspólnej, kilkudniowej pracy. (...)

-  Czy  Twoim  zdaniem  są  jakieś  braki 
w  edukacji  instytucjonalnej,  jeżeli  chodzi 
o edukację artystyczną?
Jestem załamany tym, jak sztuka jest trak-
towana w szkołach powszechnych. Mam 
syna w gimnazjum. Od trzeciej klasy pod-
stawowej szkoły, odkąd przestali mieć pla-
stykę, nie narysował żadnego obrazka, nie 
namalował żadnej pracy, nie poznał żad-
nych technik plastycznych. Muzykę miał 
później przez rok zamiast plastyki. Pani 
nauczyła ich piosenki Marka Grechuty, 
którą pamięta do dziś. Niestety to jedyna 
piosenka, którą znają dzieci w jego klasie, 
bo muzyka też przestała być potrzebna. 
(...) To nieprawda, że dzieciaki tego nie 
potrzebują. Trafiam z warsztatami do róż-
nych miejsc i energia do pracy twórczej, 
którą udaje mi się wykrzesać z młodzieży, 
jest niewyczerpana. 

-  Czy  dla młodych  ludzi  dokument  –  jako 
gatunek filmu - jest ważny? Co w nim znaj-
dują dla siebie?
Z pozoru mogłoby się wydawać, że 
dokument jest mniej atrakcyjny dla mło-
dzieży niż film fabularny. Ale w działaniu 
okazuje się, że odwrotnie! (...) W for-
mach dokumentalnych, nawet jeśli są 
to pierwsze ćwiczenia, udaje się często 
sięgnąć głębiej. Bohaterowie są praw-
dziwi, często można trafić na wyjątkowo 
barwne postaci, które budują film. Fajnie 

podpatrzona rzeczywistość wywołuje 
zazwyczaj nieporównanie większe emocje 
niż ta wykreowana fabularnie. Oryginalna 
pani, zapoznana podczas warsztatów na 
przystanku autobusowym ma szansę 
zapaść głębiej w pamięć niż wstający 
z trumny wampir, zakochany w młodej 
dziewczynie

-Czy młodzi ludzie potrzebują „przewodni-
ków” przez świat sztuki, filmu, muzyki?
Pamiętam do dziś swojego nauczyciela 
języka polskiego z czasów szkoły pod-
stawowej. Siadaliśmy na stołach zamiast 
na krzesłach, bawiliśmy się w teatr. 
Każda lekcja to było totalne zaskoczenie. 
Niestety, nowatorski pedagog nie przysta-
wał do tamtych czasów i po roku został 
zwolniony. 
Wiem jednak, ile mu zawdzięczam 
wyobraźni. To taki wiek, że się chłonie jak 
gąbka każdą próbę ubarwienia rzeczywi-
stości. (...)    
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Fragmenty  rozmowy  z  Marią 
Stafyniak  i  Pawłem  Kulą,  którzy  kie-
rują  Stowarzyszeniem  Edukacyjno-
Artystycznym Oswajanie Sztuki, prowadzą 
warsztaty  artystyczne,  wykłady,  lekcje 
muzealne i prezentacje związane z zagad-
nieniami sztuki współczesnej. 

Rozmawiały: Karolina Głowińska, Anna Tuderek

-  Kiedy  najlepiej  zacząć  oswajać  małego 
człowieka ze sztuką?
M.S.: Im wcześniej, tym lepiej. Dzieci na 
początku nie uczą się jeszcze wyrażać 
według określonego schematu. Wydają 
się wtedy być zdecydowanie bardziej 
otwarte na różne rozwiązania estetyczne. 
(...) Sztukę współczesną możemy porów-
nać do języka obcego. Im jesteśmy starsi, 
tym trudniej nam się go uczyć. (...)

-  Co  jest  według  Was  najważniejsze 
w  warsztatowej  współpracy  z  młodymi 
ludźmi?
M.S.: W ideę warsztatu wpisane jest 
doświadczenie i chyba doświadczanie 
stanowi najważniejszy element całego 
spotkania. We współpracy staram się 
budować zaufanie, a jednocześnie 
niwelować „efekt autorytetu”, który 

działa hamująco zarówno na tych 
„wiecznie złych” uczniów, jak i na pupili. 
(...)

-  Czy  nie  jest  tak,  że  większość  działań 
związanych  z  edukacją  artystyczną  to 
działania,  które  odbywają  się  poza  insty-
tucją szkoły?
P.K.: (...) Spotykamy się z młodzieżą 
licealną i niestety najczęściej nie mają 
oni zbyt dużej wiedzy na temat różnych 
oddziałujących na siebie obszarów 
kultury. Nie znają elementów języka 
wizualnego, nie potrafią odnajdywać 
kontekstu, patrzeć, słuchać i rozumieć 
syntetycznie. A na dodatek ta straszna, 
pokutująca w umysłach XIX-wieczna 
wizja sztuki, twórcy i jego społecz-
nej roli! Mdlące mity o natchnieniu, 
muzach i artystycznym bałaganie... (...) 
Niestety, szkoła dokonuje spustoszenia 
bardzo wcześnie; zamyka, kanalizuje 
i uczy właściwych odpowiedzi. (...) 

-Jakie  jest  zainteresowanie  warsztatami 
dla dzieci w Szczecinie?
M.S.: Szczecin na tle miast, w których 
pracujemy (Poznań, Warszawa, Kraków) 
wygląda dość mizernie, chociaż jest 
lepiej, niż było. Przede wszystkim bra-
kuje wypracowanych standardów, jeśli 
chodzi o edukację nieformalną. Mam 
nadzieję, że pojawienie się Akademii 
Sztuki coś zmieni. (...) Bo wyedukowana 
i znająca swoje potrzeby publiczność 

zupełnie inaczej rezonuje z kulturalnymi 
wydarzeniami.

-  Od  kilku  lat  w  kolejnych  miastach 
w  Polsce  powstają  miejsca  dedykowane 
rodzicom,  którzy  chcą  spędzać  czas  ze 
swoim  dziećmi.  Czy  Szczecin  sprzyja 
rodzicom?
P.K.: Ostatnio spędziłem przeuro-
cze popołudnie, wieczór (i pół nocy) 
z dziećmi i ich rodzicami w miejscu 
przystosowanym pod względem aran-
żacji wnętrza, wyposażenia i menu, ale 
to było u znajomej w domu. Właściwie 
jak się nad tym zastanowię, to tylko 
Pajdokracja w Piwnicy Kany, jest czymś, 
co mógłbym polecić. (...)
M.S.: Nie spotkałam się z takim miej-
scem w Szczecinie, które by mnie 
urzekło pod tym względem. Menu dla 
potrzeb dzieci i kobiet w ciąży? Niech 
już lepiej siedzą w domu (śmiech taki, 
że ho ho). (...)    
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Jeśli przeglądasz teraz SIC!a, 
szanse, że jesteś rodzicem, ciotką, 
wujkiem, macochą* są całkiem spore. 
W tejże właśnie chwili Twoje dziecko/ 
podopieczny znajduje się w szkole/ 
przedszkolu/ pod opieką dziadków lub, 
co najbardziej prawdopodobne, pró-
buje wetknąć Ci do rąk klocki, sugeru-
jąc jednoznacznie zmianę aktywności. 
Po raz setny usiłujesz cało wyjść z opre-
sji zaspokojenia rodzinnych potrzeb 
przy jednoczesnym zachowaniu rów-
nowagi i zdrowych zmysłów. Jak spra-
wić, by więzy rodzinne zacieśniały się 
miarowo i swobodnie, pozostawiając 
dość miejsca na głęboki oddech? Jak 
się związać, żeby się nie rozwiązać?

 (...) Pewnego dnia spotkałyśmy się 
z Karoliną. Obie przekonane, że owe 
potrzeby da się harmonijnie zaspokoić. 
W postaci klubokawiarni – wspólnej 
przestrzeni dla rodziców i dzieci.
Pozbawione (g)astronomicznych 
nakładów finansowych postanowiły-
śmy skorzystać z gościnnych murów 
Piwnicy Kany i ubrać nasze pomysły, 
pasje i sposób życia w Pajdokrację. 
W formułę niedzielnych spotkań, pod-
czas których plastyczne (muzyczne, 

kulinarne) warsztaty stają się pretek-
stem do wspólnego bycia, uzewnętrz-
niania nierzadko ukrytych emocji, 
potrzeb, marzeń. (...)  

Jako dobry sposób na cementowa-
nie rodziny oraz odtrutkę na wszędo-
bylską cyfro- i wirtualizację, proponu-
jemy więc formy analogowe. Pozwalają 
namacalnie celebrować rzeczywistość 
i uwspólniać małe-wielkie przeżycia. 
Formy analogowe to te, które – dla 
niektórych – „trącą myszką”: zabawy 
światłocieniem i materią, obrazowane 
z pomocą rzutnika na ścianę, tworze-
nie w ziemi „niebek” – małych sekreci-
ków z osobistych skarbów, wyszywanie 
makatek z imionami, wspólne (!) czy-
tanie bajek.

Znaczącym skrawkiem analogo-
wego świata są także wyjścia w plener 
kulturalny. Oczywiście w komplecie.
Wybraliśmy się niedawno Spajać 
Kulturę, w przyjacielsko-rodzinnym 
gronie. Pewnej Pani, nader aktyw-
nej uczestniczce koncertu „ashita” 
Kazuyi Nagayiego i Hiroko Komiyi, 
nie spodobała się nasza dzieciata 
obecność, która oznaczać miała 
brak szacunku dla artystów i miejsca. 
Zasięgnęliśmy opinii u źródła: japoń-
ską artystkę rozczulił widok dwóch 
czterolatków z naszej gromady, którzy 
zupełnie zdrowym odruchem, na prze-
szywający odgłos gongów, wetknęli 
sobie w uszy... kredki. Muzykę chłonęli 

ciałem – swoiste zatyczki do uszu nie 
przeszkadzały im tańczyć. (...)  

Moje serce od tego dnia nadal bije 
nieco mocniej. Także z powodu zapró-
szenia ognia pewnego Powiązanego 
pomysłu. Za iskrę szczerze i niezmier-
nie Pani słuchaczce dziękuję.
Odpowiadam także na Pani pyta-
nie: można kochać i Dzieci, i Muzykę 
(Kulturę, Sztukę, Kulinaria....). Jednego 
i drugiego nie przesłaniając mas(ecz)
ką infantylności. Przydadzą się zaś 
z pewnością elastyczne nici.
Do zobaczenia w nowej przestrzeni dla 
Powiązanych.

* wybraną opcję zaznaczyć i zachować w pamięci, 
stosować odpowiednio do pozostałych części artykułu8.
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Rodzinne Re-Kreacje

Przygotujcie chwilę wolnego czasu, 
kawałek podłogi. Dorzućcie dwa 
arkusze szarego papieru, markery, 
farby, pędzle, skrawki tkanin, bibułek, 
kolorowych wycinanek. Odmierzcie 
sporą dawkę marzeń i chęci.
Teraz wspólnie przygotujcie Wasze 
„płótno”: sklejcie dwa arkusze papieru 
szeroką taśmą – powstanie duży 
format, który pomieści Wasze wizerunki 
naturalnej wielkości. 
Połóżcie się na rozłożonym na podłodze 
papierze, odrysujcie wzajemnie kontury 
Waszych sylwetek. Spróbujcie wspólnie 
odnaleźć takie ułożenie względem 

siebie, które będzie ilustrować Wasze 
rodzinne relacje. 
Teraz wypełnijcie kontury postaci. 
Zaszalejcie. Doróbcie sobie koronę, 
dorysujcie młotek, przyklejcie spodnie 
w panterkę. Stwórzcie siebie takimi, 
jakimi jesteście, i jakimi chcielibyście 
być.

Oddajcie Rodzinnemu Portretowi 
należne honory – najlepiej czuje się 
zawieszony na ścianie; nieśmiałym 
polecamy hol – będzie „witać” za Was 
gości, ekspresyjnym – reprezentacyjną 
ścianę w salonie. Wyśmienicie 
wkomponuje się w pejzaż dziecięcego 
pokoju.

Portret możecie zmieniać, dodawać 

elementy, niech podlega ewolucji 
i Waszym nastrojom.
Za jakiś czas powtórzcie zabawę 
– zobaczycie, jak zmieniacie się 
Wy, Wasze rodzinne powiązania 
i marzenia. Stwórzcie rodzinną galerię 
– bezcenny album pamięci. 
Koncepcja: Agata Kiedrowicz-
Dąbrowska, Karolina Machowicz

Agata Kiedrowicz-Dąbrowska

Rodzinne Re-Kreacje 
tekst: Przemek Głowa
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padkiem na tyłach supermarketu, 
poprosił mnie o drobną przysługę i na 
pożegnanie, jakby mimochodem, rzucił: 
„Przywitaj się ze swoim cieniem”. Cień, 
który wskazywał, nie należał jednak do 
mnie, lecz do niebieskiej furgonetki sto-
jącej na skraju parkingu. Z przedniego 
siedzenia dobiegały dźwięki jakiejś 
ożywionej rozmowy, przebijającej się 
przez szybką, połamaną muzykę (coś 

w stylu Nation Of Ulysses skrzyżowa-
nego z Converge i wyciem twojego psa, 
błagającego o wypuszczenie z wnętrza 
rozgrzanego samochodu). „Ta płyta 

jest zajebista!”, krzyknął ktoś ze środka, 
wymachując z ekscytacją pięściami 
w stronę przedniej szyby. Znad poziomu 
deski rozdzielczej niewielka figurka 
świętego Krzysztofa spoglądała z prze-
rażeniem w głąb furgonetki. Tymczasem 
niewysoki nieznajomy zawrócił w stronę 
zabudowań i chwilę później straciłem go 
z oczu. Podszedłem od strony kierowcy, 
spojrzałem pod stopy. W oleistym cie-
niu pojazdu leżała niewielka książeczka 
w ciemnej oprawie, być może notes lub 
kieszonkowa wersja modlitewnika. Na 
skórzanej okładce widniał niewielki gra-
werunek, przedstawiający mężczyznę 
zaglądającego w głąb studni. Starannie 
wykaligrafowany napis pod spodem 

stanowił tytuł: „Fiona”. 
Po wnikliwej lekturze zawartości 

okazało się, że książeczka zawiera kilka 
stylizowanych na średniowieczne ryciny 
grafik przedstawiających: 1) bawiące się 
na skraju klifu dzieci, 2) płonącą ścianę 
do ćwiczeń strażackich, 3) człowieka 
z monetą na sznurku, 4) okręt w butelce, 
5) szkic człowieka spoglądającego 
w głąb studni (tutaj jednak z pod-
pisem: „Sześć ukrytych figur”) oraz 
6) puste pomieszczenie z płonącą na 
jego środku świecą. Oprócz tego znaj-
dował się tam również niestarannie 
nabazgrany tekst, którego fragment 
przedstawiam poniżej:

Na potrzeby publicznego kultu bur-
mistrz uruchomił zieloną linię. Specjalny 
numer, którego poszczególne cyfry 
publikowane będą w kolejnych wyda-
niach policyjnego biuletynu, anonsuje 
troskę władz o dobre maniery podczas 
dorocznego festynu na rzecz struktur 
municypalnych. Zaplanowano zbiórkę 
pieniędzy, paradę karłów w zamknię-
tej przestrzeni drewnianego koloseum 
wzniesionego na tę okazję na central-
nym placu miasta, pokazy strzeleckie 
psów, wyścigi bileterów kinowych, 
a także manewry delfinów w wodach 
mariny, fantazyjnie zabarwionej na 
fioletowo.

Impreza zapowiada się pysznie. 

Dziewczęta stroją się we wstążki: czer-
wone, żółte i czarne; chłopcy polerują 
rewolwery i spożywają świąteczne spa-
ghetti, które ich matki przygotowują 
w wielkich aluminiowych baliach wysta-
wianych na podwórzach. 

Tymczasem Fiona obserwuje zatokę 
z wysokości płotu za domem pana 
Wiktora, obwodząc palcem zarys odda-
lającego się ratusza. Ratusz, zainstalo-
wany na pokładzie barki, opuszcza wła-
śnie wody zatoki, kierując się na swój 
popołudniowy patrol. „Chyba czas na 
obiad”, myśli Fiona i zeskakuje w swój 
cień na ulicy przyległej do domu pana 
Wiktora. Jest obrzydliwie głodna.

niewielka  figurka  świętego  Krzysztofa  spoglądała  z  przerażeniem  w  głąb  furgonetki
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mieszkaniec Szczecina nie może 
sobie wyobrazić pięknego, letniego 
dnia bez korzystania z komunika-
cji miejskiej? Na pewno nie chodzi 

o lśniące nowością autobusy i tram-
waje. Mało kto zwraca uwagę na 
komunikaty głosowe czy ekrany, 

na których można poczytać sobie, 
co w szczecińskiej trawie piszczy. 
One nie stanowią żadnej wartości 
dodanej.

Otóż chodzi mi o Zapach. Nie 

jest on delikatny, lekko unoszący się 
w powietrzu. Na pewno nie skłania 
do medytacji, błogiej drzemki, spo-
kojnej i leniwej podróży. Jest ciężki 
jak topór średniowiecznego wojow-
nika, uporczywy, nie daje spokoju. 
Bije w nozdrza, aż ciężko się oddy-
cha. Otworzenie wszystkich dostęp-
nych okien i łapczywe wdychanie 
zmieszanych z wiatrem miejskich 
spalin też nie pomoże. Głupcy, 
myślicie, że Zapachu można się tak 
łatwo pozbyć? Że uciekniecie przed 
jego karzącą ręką sprawiedliwości? 
Będzie was kąsał. Będzie bolało.

Ma wiele wspólnego z człowie-
kiem. Często nawet z ludźmi. Gdy 
uderza ze zdwojoną siłą, wszyscy 
pasażerowie truchleją. Niekiedy nie 
wytrzymują presji i, słaniając się 
na nogach, próbują skrócić swoje 

męki. Wysiadka lub przesiadka nie 
jest jednak żadnym rozwiązaniem: 
ON może pojawić się znowu. Nie 
lękają się go tylko ci, którzy wiedzą 
o nim dużo. Przejrzeli go na wylot. 
Nauczyli się z nim żyć. Lubią mieć 
go przy sobie. I roztaczać tę niewia-
rygodnie mocarną aurę coraz dalej. 
I dalej. I dalej.

Ten niezwykle ostry, przewraca-
jący trzewia Zapach nie ma płci. 

Nie upodobał sobie konkretnej linii 
autobusowej albo tramwajowej. 
Działa z zaskoczenia. Może pojawić 
się o każdej porze dnia i nocy, nie 
jest jednak nie do wykrycia. Można 
wytypować, że zaraz się pojawi. Ale 
to niełatwe. Jak gra w totolotka - 
ciężko wygrać. Najgorsze, że zwy-
cięstwo nie daje takiej satysfakcji jak 
porażka. 

Czasami myślę sobie, że los 
sobie ze mnie drwi. Nie może prze-
cież codziennie rano powtarzać się 
ta sama tragedia. Nie mam już sił. 
Chyba muszę powiedzieć to wprost, 
także w imieniu innych. Ludzie, myj-
cie się! To naprawdę nie boli. Może 
nawet poczujecie się lepiej. A na 
pewno zrobicie ukłon w stronę umę-
czonych dusz, które są już na skraju 
załamania nerwowego. Amen.

głupcy,  myślicie,  że  Zapachu  można  się  tak  łatwo  pozbyć?  Że  uciekniecie  przed 
jego  karzącą  ręką  sprawiedliwości?  Będzie  was  kąsał.  Będzie  bolało
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dziecko stało się  idealnym konsumentem obrazów i  towarów - bezkrytycznym i nienasyconym

  Nikt już w to nie wątpi – na naszych 
oczach zmienia się przestrzeń dzieciń-
stwa, zmieniają się też dzieci.

Nowe media, technologie i super-
markety masowo wkroczyły w życie 

przeciętnego malca i zdominowały 
jego aktywność oraz pragnienia. Już 
nie obrazki w książkach, a serwowane 
godzinami identyczne estetycznie kre-
skówki, już nie guma do skakania, a   
o k r e ś l o n a   guma do żucia przed 
monitorem, już nie wyścigi podwórkowe, 
a wirtualne wyścigi wypasionych aut. 

O dziecko bezceremonialnie kon-
kurują firmy, producenci i sieci han-
dlowe. Na rynku w kategorii zysku liczy 
się każde niepozorne kieszonkowe. Tym 
samym, dzieciństwo stało się miejscem 
walk dorosłych o wpływy, a dziecko 
z dziecięcego kreatora (jak mówiono 
o nim jeszcze w latach osiemdziesią-
tych dwudziestego wieku) stało się ide-
alnym konsumentem obrazów i towa-
rów. Idealnym, bo bezkrytycznym 
i nienasyconym. 

Wszystko to, zdaniem różnych eks-
pertów od rozwoju i jakości życia 

dzieci, nie budzi optymizmu. Stąd pro-
testy przeciw komercjalizacji, koloniza-
cji i zniewoleniu dzieciństwa oraz apele 
o prawo dziecka do ekspresji artystycz-
nej i zabawy wolnej od ukrytej pre-
sji. Za niniejszymi głosami stoją mocne 
argumenty naukowe. Używając meta-
fory: zabawa jest dziecku niezbędna jak 
słońce florze. Jej brak generuje zuboże-
nie aktywności, prowadzi do wycofania, 
znudzenia, kapryszenia i bezradności. 

O zabawie mówi się dziś jako o źró-
dle kompetencji i wyborów życiowych; 
to naturalna metoda twórczej adaptacji 
i odpowiedni do potrzeb i umiejętności 
dziecka sposób poznania rzeczywistości. 
Waga tego poznania jest przez eksper-
tów porównywana z poznaniem nauko-
wym człowieka dorosłego. Wreszcie, 
powszechnie uznaje się zabawę za źró-
dło spontanicznej twórczości. Zresztą, 

kto odważyłby się zawyrokować, w któ-
rym miejscu kończy się pierwsza, 
a zaczyna druga? Którędy przebiega 
granica między nimi? 

Obie, z zasady niepraktyczne, nie 
dają się zinstrumentalizować czy wymu-
sić. Charakteryzuje je doznanie bezinte-
resownej i niczym nieuzasadnionej przy-
jemności. Bezsprzecznie są enklawą 
wolności. 

Dzieciństwo ma swoje naturalne 

prawa, które wymagają ochrony. 
Paradoksem jest to, że współcześnie, 
wśród wielu innych, należy do nich prawo 
do zabawy – kluczowego doświadczenia 
wieku dziecięcego. Niestety, w naszej 
kulturze jest coraz więcej dzieci zasy-
pywanych zabawkami i zabawianych, 
a nie umiejących bawić się; nauczanych 
w zakresie kolejnych umiejętności, ale 
nie twórczych. Zatem, ostrożnie.
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Wielcy malarze dla dzieci? Jak poka-
zać obraz ośmio- czy dziewięciolatkowi? 
Czy on to zrozumie?Wprowadzenie 
dzieci w świat malarstwa i wielkich mi-
strzów może być przyjemne. Są książki, 
które w zrozumiały, kolorowy i wesoły 
sposób poruszają tematy z zakresu hi-
storii sztuki, życia i twórczości malarzy. 
To edukacja kulturalna, która rozbudza 
wyobraźnię i twórcze myślenie, i tu za-
pewniam, że nie tylko dzieci, ale również 
czytających z nimi rodziców.

„Poznajemy arcydzieła. Przewodnik po 
sztuce” - Rosie Dickins,  wyd. Papilon

Jest to książka, która bez zbędnych 
słów i niezrozumiałych dla dziecka zwro-
tów podpowiada, jak patrzeć na obraz 
oraz uczy odczytywać ukryte treści. Każde 
arcydzieło to także spotkanie z jego 
autorem. Dzięki temu mały czytelnik 
dowiaduje się podstawowych informa-
cji o malarzach. Czytanie tej książki to 
jednocześnie zabawa w zgadywanie, 
wyszukiwanie, wypatrywanie. Czas spę-
dzony na lekturze mija niezwykle szybko. 
Spotkanie z zaprezentowanymi tutaj arcy-
dziełami jest wstępem do rozmowy o tym, 
czym jest sztuka, wrażliwość i piękno.

„Moja  pierwsza  książka  o  sztuce”  – 
Rosie Dickins, wyd. Grafag

To kolejna książka, która wprowa-
dza dzieci w świat malarstwa. Odbywa 
się to poprzez przedstawienie ponad 
trzydziestu światowej sławy, powszechnie 
lubianych obrazów. W książce tej znaj-
dziemy dużo faktów dotyczących arty-
stów, ich życia oraz tego, w jaki sposób 
tworzyli swoje dzieła. Są to ciekawostki, 
które młody czytelnik z łatwością zapa-
mięta. To informacje, które pomagają 
zrozumieć, czym jest sztuka i dlaczego 
wszyscy uważają, że ma ona tak wielkie 
znaczenie.

„Linnea w ogrodzie Moneta” - Christina 
Bjork, Lena Anderson, wyd. Zakamarki

Jest to opowieść małej dziewczynki 
o świecie malarstwa Moneta, który 
odkrywa sama podczas podróży do 
Paryża i Giverny. Linnea opowiada 
o swojej podróży i wrażeniach. To 

z jej perspektywy młody czytelnik 
podgląda świat wielkiego malarza, 
poznaje tajemnice, odkrywa źródła 
inspiracji, dowiaduje się o jego życiu. 
Wybór takiej narracji jest niezwykle 
trafny. Czytając Linneę ma się wraże-
nie, że dziecko edukuje dziecko i jest 
to niesamowite odczucie. Piękne ilu-
stracje stanowią dodatkowy walor 
tej książki. Rozbudzenie wyobraźni 
i miłe chwile w towarzystwie Linnei 
- gwarantowane.

Najlepszym sposobem na pokaza-
nie dzieciom tych tematów jest wspólne 
z nimi czytanie, przeglądanie i odkry-
wanie tego, co w każdej z książek naj-
cenniejsze. Czas spędzony z dziećmi 
przy lekturze będzie równie ważny, jak 
pokazane w nich obrazy. A na zakoń-
czenie podróży po książkowym świe-
cie sztuki z chęcią wybierzemy się na 
wspólny spacer do galerii.
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cyjnych dla dzieci znajduje się pozy-
cja idealna do familijnego czytania 
- choć może jest to regułą, a ja nie 
dość uważnie przyglądałam się temu 
działowi wydawniczemu. Ostatnio 
urzekły mnie książki z serii eduka-
cyjnej wydawnictwa Dwóch Sióstr. 
Pierwszy z serii pojawił się D.O.M.E.K, 
traktujący o współczesnej architektu-
rze. Młodzi ludzie uczą się, że dom to 
nie tylko klasyczny kwadraciak z dym-
kiem unoszącym się z komina: może 
przybierać zaskakujące formy z po-
szanowaniem naturalnego środowi-
ska lub wykorzystując zastane formy 
przestrzenne. Ilustracje prezentują m. 
in. dom 4x4 Tadao Ando oraz Bolko-
loft Łukasika. 

Po fascynującej podróży krainą 
sztuki dużych form przyszła pora na 
D.E.S.I.G.N, która prezentuje najcie-
kawsze przykłady światowego oraz 

polskiego wzornictwa przemysłowego. 
Warto bowiem dodać, że każdy z pro-
jektów przedstawionych we wszystkich 
książkach wskazuje jego twórcę, czas 
oraz miejsce pochodzenia; niekiedy 
tworzywo, które wykorzystano do 
jego stworzenia. Książka uzmysła-
wia młodemu czytelnikowi znaczenie 
przedmiotów domowego użytku, ich 
konstrukcję oraz fakt, iż nie zawsze 
proste przeznaczenie musi wiązać się 
z nudną i banalną formą. Nawet wy-
ciskarka do soku czy suszarka mogą 
być piękne! Najważniejsze jednak, 
to pokazać, że fantazja projektantów 
jest nieograniczona. Nie zabrakło 
oczywiście odniesień do działań eko-
logicznych, które wiążą się zarówno 
z wykorzystaniem tworzywem, jak 
również sztuką ponownego użycia. 
Prezentowane projekty to głównie 
meble. Dywan wycinanka, malowane 
tapety, pływające wazony, krzesła 
jajka, sufit w lampie - a wszystko to, 
by pobudzić wyobraźnię dziecka.

Ostatnio na rynku pojawiła się pozy-
cja stereotypowo bardziej ukierunko-
wana na dziewczynki: M.O.D.A (choć 
biorąc pod uwagę ilość projektantów 

w Polsce myślę, że znajdzie uznanie 
dzieciaczków obojga płci). Dzięki tej 
pozycji wejdziemy w arkany mody, po-
znamy historie jeansu i obcasa, zna-
czenie małej czarnej, wartość pasków 
na dresie oraz dowiemy się,kim jest 
pani o rudych kręconych włosach.

Ja nie mam wątpliwości, że to 
książki godne polecenia, jednak 
przeprowadziłam test na reprezen-
tatywnej grupie maluchów w wieku 
różnym i te istotki dały im najlepszą 
recenzję. Młodsze zaczynały od gry-
zienia oraz sprawdzania, do czego 
przydaje się twarda oprawa. Z zaafe-
rowaniem i ciekawością przewracały 
książki w rączkach; dwulatki cieszyły 
wzrok kolorami i ilustracjami, bawiły 
się przewracaniem kartek, zadając 
wciąż pytania- a co to?, a tamto? 
Starsze dzieci zasiadły do samodziel-
nego oglądania i czytania.

Merytorycznie kopalnia wiedzy nie 
tylko dla najmłodszych, a wszystko to 
- w towarzystwie świetnych ilustracji 
młodych i utalentowanych grafików. 
Polecam z uwagi na walor edukacyjny 
i estetyczny, format, niebanalne te-
maty oraz jakość wydania.



Wystawy
Oskar Karaś, Floating 
Fish 2043 - malarstwo, 
Odra Zoo Galeria Cafe 
(do 06.08)

Krajobrazy i detale 
– fotografia Huberta Ro-
manowskiego, Zamek 
Książąt Pomorskich 
(do 14.08)

Mieczysław Ziomek 
– malarstwo, Zamek 
Książąt Pomorskich 
(05.08-04.09)

Pokonkursowa wysta-
wa prac Plastyczna 
przygoda dla Małych 
i Dużych. Kolorowe 
Wiersze i Bajki Marii 
Kownackiej, Odra Zoo 
Galeria Cafe (08-31.08)

Pasja i miłość 
- wystawa Stowa-
rzyszenia Twórców 
Niepełnosprawnych 
Nasza Galeria, Zamek 
Książąt Pomorskich 
(19.08-04.09)

Zofia Stryjeńska - 
gwiazda dwudzie-
stolecia, Zamek 
Książąt Pomorskich 
(26.08-06.11)

Krzysztof Krzywiński 
Przypadki wieku 
średniego, Cafe 22 (do 
31.08)

7. Międzynarodowy 
Festiwal Sztuki 
Wizualnej inSPIRACJE 
2011 Paradise, 13 

muz, Muzeum Sztuki 
Współczesnej, Galeria 
Zona (do 31.08)

Alicja Kwade-
52°31´17.23, 13°62.65, 
Instytut Polski w Berlinie 
(do 31.08)

Rodzina sołtysa 
i inne plakaty Leszka 
Żebrowskiego, Zamek 
Książąt Pomorskich 
(do 31.08)

Moda Majów. Elita 
i dwór-Jaina 600-900 
n.e., Gmach Główny 
Muzeum Narodowego 
(do 18.09)

Mieczysław Welter – 
rzeźba, Zamek Książąt 
Pomorskich (do 18.09)

Odkrywanie tajemnic 
Majów. Polskie wyko-
paliska w Gwatemali 
w obiektywie Roberta 
Słabońskiego, Gmach 
Główny Muzeum Naro-
dowego (do 18.09)

Bursztyn – złoto 
Bałtyku. Wystawa 
ze zbiorów Muzeum 
Bursztynu w Gdańsku, 
Gmach Główny Muzeum 
Narodowego (do 20.09)

Małgorzta Łempicka-
Brian Transgresje, Mu-
zeum Historii Szczecina 
(do 16.10)

Sztuki Piękne. Zbiory 
artystyczne Muzeum 
Narodowego w Szczeci-
nie (do 08.01.2012)

PRZESZŁOŚĆ 
PRZYSZŁOŚCI. Zbiory 
Fundacji Książąt 
Czartoryskich, Gmach 
Główny Muzeum Naro-
dowego (do 12.2012) 

Świat toruńskiego 
piernika, Gmach 
Główny Muzeum Naro-
dowego (od 12.07)

1-7 VIII 2011 
38. Ińskie Lato Filmowe, 
Ińsko

1 VIII 2011 pn/ mo/ mon

Otwarcie wystawy 
Krzysztofa Krzywiń-
skiego Przypadki wieku 
średniego, Cafe 22

9:00 DRYFART, letnie 
warsztaty edukacyjno-
artystyczne, Zamek 
Książąt Pomorskich

9:00 Teatralna 
Wyspa Skarbów, letnie 
warsztaty teatralne dla 
energicznych i twór-
czych, Teatr Mały

10:00 Czytaj z OFFi-
cyną, Stowarzyszenie 
Officyna

12:00 Maluj z OFFicyną, 
Stowarzyszenie 
Officyna

2 VIII 2011 wt/ di/ tue

9:00 DRYFART, letnie 
warsztaty edukacyjno-
artystyczne, Zamek 
Książąt Pomorskich

9:00 Teatralna 
1 -
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18:00 Pod Krużgankami, 
recitale fortepiano-
we, Zamek Książąt 
Pomorskich

8 VIII 2011 pn/ mo/ mon

9:00 Teatralna 
Wyspa Skarbów, letnie 
warsztaty teatralne dla 
energicznych i twór-
czych, Teatr Mały

10:00 Czytaj z OFFicyną, 
Stowarzyszenie Officyna

12:00 Maluj z OFFicyną, 
Stowarzyszenie Officyna

18:00 Pokonkursowa 
wystawa prac pla-
stycznych Plastyczna 
przygoda dla Małych 
i Dużych. Kolorowe 
Wiersze i Bajki Marii 
Kownackiej, Odra Zoo 
Galeria Café

19:00 100% Hardcore 
Punk Gigs, koncerty, 
Alter Ego

9 VIII 2011 wt/ di/ tue

9:00 Teatralna 
Wyspa Skarbów, letnie 
warsztaty teatralne dla 
energicznych i twór-
czych, Teatr Mały

10:00 W świecie bajek, 
warsztaty bajkoterapii, 
Stowarzyszenie Officyna

13:30 Interaktywny 
warsztat twórczy, 
warsztaty sceniczne, 
Stowarzyszenie Officyna

18:00 dyskusyjny klub 
OFFilmowy, Benek, Kino 

Obserwatorium

10 VIII 2011 śr/ mi/ wed

9:00 Teatralna 
Wyspa Skarbów, letnie 
warsztaty teatralne dla 
energicznych i twór-
czych, Teatr Mały

11:00 Wakacyjne 
warsztaty artystyczne: 
plastyczno-rzeźbiar-
skie, Zamek Książąt 
Pomorskich

19:00 Medium 
rzeczy pospo-
litych, spektakl 
Nieformalnej 
Grupy Avis, Zamek 
Książąt Pomorskich

20:00 Muzyczna 
Kawiarnia, Blue Bossa, 
Cafe 22

11 VIII 2011 cz/ do/ thu

9:00 Teatralna 
Wyspa Skarbów, letnie 
warsztaty teatralne dla 
energicznych i twór-
czych, Teatr Mały

11:00 Wakacyjne 
warsztaty artystyczne: 
plastyczno-rzeźbiar-
skie, Zamek Książąt 
Pomorskich
19:00 Medium 
rzeczy pospo-
litych, spektakl 
Nieformalnej 
Grupy Avis, Zamek 
Książąt Pomorskich

12 VIII 2011 pt/ fr/ fri

9:00 Teatralna 
Wyspa Skarbów, letnie 
warsztaty teatralne dla 
energicznych i twór-
czych, Teatr Mały

11:00 Chwila dla Malu-
cha – familijne poranki 
filmowe, Kino Zamek

12:00 Warsztaty zacie-
śniające więzi rodzinne, 
Kino Zamek

20:00 Recital Ryszarda 
Słowickiego, Zamek 
Książąt Pomorskich

13 VIII 2011 so/ sa/ sat

12:10 Spektakle plene-
rowe dla dzieci, Zamek 
Książąt Pomorskich

16:00 Zuzu i Lulu, 
spektakl, Teatr Lalek 
Pleciuga

16:00 Zamkowa Prome-
nada Muzyczna, Zamek 
Książąt Pomorskich

20:00 Międzynaro-
dowy Festiwal Ogni 
Sztucznych PYROMAGIC 
& MUSIC Wave 2011, 
Wały Chrobrego

21:00 Zespół Reprezen-
tacyjny, Zamek Książąt 
Pomorskich

21:00 Full of Funk, 
impreza, Klub Patio

Wyspa Skarbów, letnie 
warsztaty teatralne dla 
energicznych i twór-
czych, Teatr Mały

10:00 W świecie bajek, 
warsztaty bajkoterapii, 
Stowarzyszenie 
Officyna

13:30 Interaktywny 
warsztat twórczy, 
warsztaty sceniczne, 
Stowarzyszenie 
Officyna

18:00 dyskusyjny klub 
OFFilmowy, Najszczę-
śliwsza dziewczyna 
na świecie, Kino 
Obserwatorium

3 VIII 2011 śr/ mi/ wed

9:00 DRYFART, letnie 
warsztaty edukacyjno-
artystyczne, Zamek 
Książąt Pomorskich

9:00 Teatralna 
Wyspa Skarbów, letnie 
warsztaty teatralne dla 
energicznych i twór-
czych, Teatr Mały

11:00 Wakacyjne 
warsztaty artystyczne: 
plastyczno-rzeźbiar-
skie, Zamek Książąt 
Pomorskich

19:00 Medium 
rzeczy pospo-
litych, spektakl 
Nieformalnej Grupy 
Avis, Zamek Książąt 
Pomorskich

20:00 Muzyczna 

Kawiarnia, Tequila 
Band, Cafe 22

4 VIII 2011 cz/ do/ thu

9:00 DRYFART, letnie 
warsztaty edukacyjno-
artystyczne, Zamek 
Książąt Pomorskich

9:00 Teatralna 
Wyspa Skarbów, letnie 
warsztaty teatralne dla 
energicznych i twór-
czych, Teatr Mały

11:00 Wakacyjne 
warsztaty artystyczne: 
plastyczno-rzeźbiar-
skie, Zamek Książąt 
Pomorskich

17:00 Wernisaż 
wystawy Mieczysław 
Ziomek – malarstwo, 
Zamek Książąt 
Pomorskich

19:00 Medium 
rzeczy pospo-
litych, spektakl 
Nieformalnej 
Grupy Avis, Zamek 
Książąt Pomorskich

5 VIII 2011 pt/ fr/ fri

Festiwal Słowian 
i Wikingów, Wolin

9:00 DRYFART, letnie 
warsztaty edukacyjno-
artystyczne, Zamek 
Książąt Pomorskich

9:00 Teatralna 
Wyspa Skarbów, letnie 
warsztaty teatralne dla 
energicznych i twór-
czych, Teatr Mały

11:00 Chwila dla Malu-
cha – familijne poranki 
filmowe, Kino Zamek

12:00 Warsztaty 
zacieśniające więzi 
rodzinne, Kino Zamek

21:00 Projekt Volodia 
z udziałem Mirosława 
Baki, Zamek Książąt 
Pomorskich

6 VIII 2011 so/ sa/ sat

Festiwal Słowian 
i Wikingów, Wolin

9:00 DRYFART, letnie 
warsztaty edukacyjno-
artystyczne, Zamek 
Książąt Pomorskich

12:10 Spektakle plene-
rowe dla dzieci, Zamek 
Książąt Pomorskich

16:00 Zamkowa 
Promenada Muzyczna, 
Zamek Książąt 
Pomorskich

21:00 Salsa Night, dj 
Alex Baxter, impreza, 
Klub Patio

7 VIII 2011 n/ so/ sun

Festiwal Słowian 
i Wikingów, Wolin

12:00 Warsztaty 
twórcze dla dzieci 
i dorosłych GROŹNE 
MASKOTKI, Studio 
Minosfera

16:00 Zamkowa 
Promenada Muzyczna, 
Zamek Książąt 
Pomorskich 8 
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14 VIII 2011 n/ so/ sun

11:00 Zuzu i Lulu, 
spektakl, Teatr Lalek 
Pleciuga

12:00 Niedzielny Koncert 
Południowy, Zamek 
Książąt Pomorskich

18:00 Pod Krużgankami, 
recitale fortepianowe, Za-
mek Książąt Pomorskich

21:00 Recital pieśni 
rosyjskich i gruzińskich, 
Zamek Książąt Pomor-
skich

15 VIII 2011 pn/ mo/ mon

10:00 Czytaj z OFFicyną, 
Stowarzyszenie Officyna

12:00 Maluj z OFFicyną, 
Stowarzyszenie Officyna

16 VIII 2011 wt/ di/ tue

18:00 dyskusyjny klub 
OFFilmowy, Żegnaj DDR! 
Przez Warszawę do 
wolności, Kino Obser-
watorium

17 VIII 2011 śr/ mi/ wed

11:00 Wakacyjne 
warsztaty artystyczne: 
plastyczno-rzeźbiar-
skie, Zamek Książąt 
Pomorskich

20:00 Muzyczna 
Kawiarnia, Tequila Band, 
Cafe 22

18 VIII 2011 cz/ do/ thu

11:00 Wakacyjne 
warsztaty artystyczne: 
plastyczno-rzeźbiar-
skie, Zamek Książąt 
Pomorskich

16:00 Zamkowa Prome-
nada Muzyczna, Zamek 
Książąt Pomorskich

18:00 Wernisaż wysta-
wy Pasja i miłość, Zamek 
Książąt Pomorskich

19 VIII 2011 pt/ fr/ fri

11:00 Chwila dla Malucha 
– familijne poranki 
filmowe, Kino Zamek

12:00 Warsztaty zacie-
śniające więzi rodzinne, 
Kino Zamek

18:00 Szambala Inspiruje 
Szczecin, Ukryty Potencjał 
Konfliktu, 13 Muz

19:00 Bóg Mordu, 
spektakl, Teatr Polski

21:30 Pornograf, spektakl, 
Teatr Polski

20 VIII 2011 so/ sa/ sat

9:00 Szambala Inspiruje 
Szczecin, Ukryty Potencjał 
Konfliktu, 13 Muz

12:10 Spektakle plene-
rowe dla dzieci, Zamek 
Książąt Pomorskich

16:00 Mayday 2, spektakl, 
Teatr Polski

16:00 Zamkowa Prome-
nada Muzyczna, Zamek 
Książąt Pomorskich

19:00 Bóg Mordu, 
spektakl, Teatr Polski

19:00 Konrad Mastyło, 
koncert muzyki filmowej, 
Zamek Książąt Pomor-
skich

21:00 Soul Vibes: 
Miss Ashberry (vocal), 
impreza, Klub Patio

21:30 Pornograf, spektakl, 
Teatr Polski

21 VIII 2011 n/ so/ sun

9:00 Szambala Inspiruje 
Szczecin, Ukryty Potencjał 
Konfliktu, 13 Muz

12:00 Niedzielny Koncert 
Południowy, Zamek 
Książąt Pomorskich

16:00 Mayday 2, spek-
takl, Teatr Polski

16:00 Zamkowa Prome-
nada Muzyczna, Zamek 
Książąt Pomorskich

17:00 Spotkania z we-
ganizmem, Społeczny 
Infopunkt Alert

18:00 Pod Krużgankami, 
recitale fortepianowe, Za-
mek Książąt Pomorskich

19:00 Bóg Mordu, 
spektakl, Teatr Polski

22 VIII 2011 pn/ mo/ mon

10:00 Czytaj z OFFicyną, 
Stowarzyszenie Officyna

11:00 Wakacyjne warsz-
taty artystyczne: Klub 
Małego Aktora-zabawy 
z głosem, Zamek Książąt 
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Pomorskich

12:00 Maluj z OFFicyną, 
Stowarzyszenie Officyna

23 VIII 2011 wt/ di/ tue

11:00 Wakacyjne warsz-
taty artystyczne: Klub 
Małego Aktora-zabawy 
z głosem, Zamek 
Książąt Pomorskich

18:00 dyskusyjny klub 
OFFilmowy, Podróż ze 
zwierzętami domowymi, 
Kino Obserwatorium

24 VIII 2011 śr/ mi/ wed

11:00 Wakacyjne 
warsztaty artystyczne: 
plastyczno-rzeźbiar-
skie, Zamek Książąt 
Pomorskich

11:00 Wakacyjne 
warsztaty artystyczne: 
Klub Małego Aktora-za-
bawy z głosem, Zamek 
Książąt Pomorskich

20:00 Muzyczna 
Kawiarnia, Blue Bossa, 
Cafe 22

25 VIII 2011 cz/ do/ thu

11:00  Wakacyjne 
warsztaty artystyczne: 
plastyczno-rzeźbiar-
skie, Zamek Książąt 
Pomorskich

11:00 Wakacyjne warsz-
taty artystyczne: Klub 
Małego Aktora-zabawy 
z głosem, Zamek 
Książąt Pomorskich

17:00 Wernisaż wy-

stawy Zofia Stryjeńska, 
gwiazda dwudziesto-
lecia, Zamek Książąt 
Pomorskich

26 VIII 2011 pt/ fr/ fri

11:00 Chwila dla Malu-
cha – familijne poranki 
filmowe, Kino Zamek

11:00 Wakacyjne 
warsztaty artystyczne: 
Klub Małego Aktora-za-
bawy z głosem, Zamek 
Książąt Pomorskich

12:00 Warsztaty zacie-
śniające więzi rodzinne, 
Kino Zamek

19:00 Bóg Mordu, 
spektakl, Teatr Polski

20:00 Dobra muza 
w urokliwym miejscu, 
czyli rockowe zakoń-
czenie wakacji, Zamek 
Książąt Pomorskich

21:30 Pornograf, spek-
takl, Teatr Polski

27 VIII 2011 so/ sa/ sat

Spotkanie Kultur, Zamek 
Książąt Pomorskich

16:00 Mayday 2, 
spektakl, Teatr Polski

16:00 Zuzu i Lulu, 
spektakl, Teatr Lalek 
Pleciuga

19:00 Bóg Mordu, 
spektakl, Teatr Polski

21:00 Skarb, projekt, 
Plater´wka

21:00 Full of Funk, 
impreza, Klub Patio

21:30 Pornograf, spek-
takl, Teatr Polski

28 VIII 2011 n/ so/ sun

Spotkanie Kultur, Zamek 
Książąt Pomorskich

11:00 Zuzu i Lulu, 
spektakl, Teatr Lalek 
Pleciuga

12:00 Niedzielny Koncert 
Południowy, Zamek 
Książąt Pomorskich

16:00 Mayday 2, 
spektakl, Teatr Polski

19:00 Bóg Mordu, 
spektakl, Teatr Polski

29 VIII 2011 pn/ mo/ mon

10:00 Czytaj z OFFicyną, 
Stowarzyszenie Officyna

12:00 Maluj z OFFicyną, 
Stowarzyszenie Officyna

30 VIII 2011 wt/ di/ tue

18:00 dyskusyjny klub 
OFFilmowy, Włoszki, 
Kino Obserwatorium

21:00 Diaporama, Za-
mek Książąt Pomorskich

31 VIII 2011 śr/ mi/ wed

20:00 Muzyczna 
Kawiarnia, Tequila Band, 
Cafe 22
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SIC! Szczecin, I Care!

August in SIC! Magazine will be dominated by child education issues. 
Right before the end of summer holiday and the beginning of the new 
school year we want to inspire and encourage parents to try out toge-
ther with their children various forms of activity from creativity work-
shops to simply spending time together.

What will be taking place in Szczecin this month?
First of all a lot of artistic and educational workshops aimed at chil-
dren organised across the city, such as the Pomeranian Dukes’ Castle/ 
Książąt Pomorskich, OFFicyna Association/ Stowarzyszenie OFFicyna 
and the Small Theatre/ Teatr Mały.

At the beginning of August the  Ińsko Summer Film Festival/ Ińskie 
Lato Filmowe will take place in the Ińsko Landscape Park/ Iński Park 
Krajobrazowy (West Pomerania) which is characterised by lakes, 
boulder areas and forests. Films presented during the festival are of 
high artistic value which comment our contemporary reality. Visitors 
can also expect cinematography from Eastern Europe and promotion 
of young film-makers pictures. For more information visit www.ilf.stop-
klatka.pl

It is worth paying a visit to the Island of Wolin/ Wyspa Wolin (northe-
astern part of the Pomerania Bay) during the first weekend of August in 
order to take part in the Slavs and Vikings Festival/ Festiwal Słowian 
i Wikingów. This is a journey back in time to the Middle Ages where 
you will learn about the culture of the early Medieval Baltic peoples. 
The annual rally of “live archaeology” enthusiasts gathers thousands 
of warriors, craftsmen, fiddlers and re-enactors of customs and tradi-
tions of old Europe on this small island located on the Dziwna Strait. It 
is also a magnet for several thousand tourists. A detailed programme 
of the festival can be found at www.jomsborg-vineta.com

At the end of August Szczecin theatres will be opening their stages. 
Adult audiences are invited to the Polish Theatre/ Teatr Polski while 
the younger to the Pleciuga Puppet Theatre/ Teatr Lalek Pleciuga.

We would also like to encourage you to pay a visit to the magazi-
ne’s website at www.SIC.szczecin.pl where you can browse through 
more information on what will take place in Szczecin in the near future. 
Apart from the calendar of current events, articles are in both English 
and German.

tłum. Łukasz Kowalik

SIC! Szczecin (deut. Stettin), I Care!

In der Augustausgabe des SIC!-Magazins überwiegen die Themen, die 
mit der künstlerischen Erziehung der Kinder verbunden sind. Kurz vor 
dem Ende der Sommerferien und vor dem Anfang des Schuljahres 
möchten wir die Eltern inspirieren und dazu ermuntern, mit ihrem 
Nachwuchs verschiedene Formen der Aktivitäten auszuprobieren: 
von künstlerischen Workshops bis zu „normalen“ gemeinsamen 
Freizeitbeschäftigungen.

Und was ist da im August in Stettin los?
Vor allem viele künstlerische und spielerisch-erzieherische 
Workshops, die an den verschiedenen Stellen in Stettin stattfin-
den, wie z.B. am Schloss der Pommerschen Herzöge, bei dem Verein 
Stowarzyszenie OFFicyna, in dem Theater Teatr Maly.

Anfang August, im Landschaftspark Iński Park Krajobrazowy 
(Westpommern), der sich durch saubere Seen, Wälder und Findlinge 
charakterisiert, findet der Ińskie-Kinosommer statt. Präsentiert und 
gefördert werden dort das künstlerisch hochqualitative Kino, die auf die 
Realität der gegenwärtigen Welt Bezug nehmenden Bilder, die osteuro-
päische Filmproduktion sowie das Kino der jungen Künstler.
Mehr Infos: www.ilf.stopklatka.pl

In der ersten Augustwoche lohnt es sich, sich auf die Insel Wolin 
(südliche Seite der Pommerschen Bucht)zu begeben, um am Festival 
der  Slawen  und Wikinger teilzunehmen. Das ist eine Zeitreise ins 
Dunkel des Mittelalters, während der die Kultur der frühmittelalterli-
chen baltischen Völker näher gebracht wird. Jedes Jahr treffen sich 
auf dieser kleinen Insel des Flusses Dziwna die Liebhaber der „leben-
den Archeologie“ - mehr als tausend tapfere Krieger, Handwerker, 
Musikanten und andere Anhänger der alten Bräuche und Rituale aus 
zahlreichen europäischen Ländern kommen hierher. Wie ein Magnet 
werden zigtausend Touristen und Besucher angelockt.

Das Rahmenprogramm des Festivals: www.jomborg-vineta.com
Ende August machen die Bühnen der Stettiner Theater wieder auf. Die 
erwachsenen Zuschauer können sich mit dem Repertoir des Theaters 
Teatr Polski bekannt machen und die jungen Besucher werden im 
Puppentheater Teatr Lalek Pleciuga bestimmt auch etwas für sich 
finden.

Schauen Sie bitte auf unsere Internetseite www.SIC.szczecin.pl, wo 
Sie mehr Informationen bezüglich der neuesten und kommenden 
Ereignisse in Stettin finden können, nicht nur das Kalendarprogramm, 
sondern auch die Artikel in der englischen und deutschen Sprache.

tłum. Małgorzata Worona
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„Powstanie `44 
w komiksie. Antologia 
prac konkursowych 2010 
– Morowe Panny”

wyd. Muzeum Powstania 

Warszawskiego & Egmont

Jak co roku Muzeum Powstania 
Warszawskiego oferuje wielbicielom 
komiksu nie lada gratkę, publikując 
antologię prac konkursu „Powstanie 
`44 w komiksie”. W roku 2010 po 
raz pierwszy narzucono uczestnikom 
temat przewodni: „Morowe panny”. 
Poprzez skupienie się na losie kobiet 

w Powstaniu Warszawskim, twórcy 
w swoich pracach mieli pokazać, 
jak ważną i bohaterską rolę odgry-
wały one w samym powstaniu; czę-
sto nie mniejszą od stereotypowego 
powstańca. Do tej pory artystom 
dawano wolną rękę w wyborze opo-
wieści, lub zadaniem ich było wple-
cenie w historię kadru, będącego 
reprodukcją oryginalnego zdjęcia 
z powstania. Wybór tematu prze-
wodniego dla konkursu nie spowo-
dował jednak wcale zmniejszenia 
różnorodności prac, jakie zostały 
nadesłane. 

I tak w antologii „Morowe panny” 
znajdziemy najprzeróżniejsze formy 
grafik czy narracji. Często fabuła 
(siłą rzeczy ograniczona w krótkiej 
formie do minimum) wydaje się być 
jedynie lekko inspirowana tematem 
Powstania Warszawskiego – jednak 
każdy z komiksów prezentuje zarówno 
wysoki poziom artystyczny, jak i kon-
cepcję broniącą się przed zarzu-
tami zbytniego odejścia od tematu. 
Laureat IV edycji konkursu, „Traf” 
dowodzi jednak, że najlepiej przez 
jury (11 osobowe) przyjęta została 
wręcz klasyczna forma, pozbawiona 
zbędnej fantazji i upiększeń. Inną 
sprawą jest to, że „Traf” to po pro-
stu małe arcydzieło, które doskonale 
obroniłoby się w jakimkolwiek kon-
kursie. Wart odnotowania jest fakt, 

że jego twórcy: Ernesto Gonzales 
i Grzegorz Janusz są zawodowcami, 
którym świat komiksu nie jest obcy. 
A do tego znany z różnych form, żeby 
wymienić choćby takie jak: „Roar!”, 
czy „City Stories”. 

Antologia to jednak nie tylko 
zwycięzca konkursu, ale i mnóstwo 
innych świetnych prac, które kolejny 
rok z rzędu pokazują, że polska 
sztuka komiksu ma się całkiem nieźle. 
Zarówno w tej bardziej oficjalnej for-
mie, jak i w undergroundzie. A jako, 
że edycja V konkursu „Powstanie ̀ 44 
w komiksie” już ruszyła, warto zacie-
rać ręce na kolejną antologię. 

Adam Morawski
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Teatr  doskonale  przyczynia  się  do 
rozwoju dziecka, pod każdym względem – 
artystycznym, kulturalnym, międzyludzkim. 
Być małym teatromanem w Szczecinie? Nic 
prostszego! 

Pierwsze kroki możemy skierować 
do Teatru Lalek Pleciuga. Wśród spek-
takli – propozycje dla „Naj, najów…”, 
czyli dzieci, które właśnie ukończyły 
pierwszy rok życia. Ogromne powo-
dzenie „Afrykańskiej przygody” spra-

wiło, że cykl się rozwija i spektakli dla 
maluszków będzie przybywało. Już 
w sierpniu możemy zobaczyć „Zuzu 
i Lulu”. W ofercie „Pleciugi” figurują 
zawsze warsztaty teatralne, czytania 
bajek, teatralne urodziny, rodzinne 
festyny. Co roku w kwietniu - przegląd 
teatralny Mały Kontrapunkt, dzięki 
któremu można obejrzeć najlepsze 
dziecięce spektakle z całego świata 
i jednocześnie poznać je bliżej na 
zajęciach towarzyszących. 

Warto też uważnie śledzić działania 

Opery na Zamku, która od przy-
szłego sezonu przenosi się do nowej 
siedziby. „W obszernym foyer zagosz-
czą niedzielne OPERanki, a to nie 
jedyne zajęcia teatralne i muzyczne 
dla dzieci” – obiecują pracownicy 
opery. Już jesienią – także premiera 
dla najmłodszych: „W krainie czaro-
dziejskiego fletu”.

Obowiązkowo należy odwiedzać 
także Zamek Książąt Pomorskich, 
gdzie od kilku lat działa Pogotowie 

Teatralne, grając przedstawienia 
nawet dla niemowląt! Pogotowie 
wraca już w sierpniu, po wakacyj-
nej przerwie. W niedzielne południa 
w Domu Kultury 13 Muz zawsze pro-
wadzi swoje spektakle i warsztaty dla 
najmłodszych Teatr Otwarty Bajto.

Latem działają: Teatr Mały 
z warsztatami „Teatralna Wyspa 
Skarbów”, Zamek Książąt Pomorskich 
z „Artystycznym dryfowaniem teatral-
nym pod znakiem Sindbada Żeglarza”. 
Także na dziedzińcu zamkowym, 

w specjalnym cyklu – pokaz spekta-
kli gościnnych dla dzieci. Wakacyjny 
program twórczy „W świecie bajek” 
realizuje też Miejsce Sztuki Officyna. 

Czego możemy się spodziewać po 
twórczych zajęciach teatralnych prze-

znaczonych dla najmłodszych? Przede 
wszystkim dobrej zabawy i zaangażo-
wania, które sprawia, że dzieci, będąc 
widzami, szybko stają się twórcami 
małych etiud lub całych przedstawień. 
Teatr to także sztuka, której tworzy-
wem jest wiele dziedzin – literatura, 
muzyka, plastyka, ruch, taniec. I naj-
ważniejsze – teatr jest autentycznym, 
żywym spotkaniem z ludźmi, dlatego 
dzieci poprzez teatr lepiej rozumieją 
innych i samych siebie. W dzisiejszych 
czasach to wartość bezcenna.
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teatr  jest  żywym  spotkaniem  z  ludźmi,  dlatego dzieci  poprzez  teatr  lepiej 
rozumieją innych i samych siebie. W dzisiejszych czasach to wartość bezcenna
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Teatr Circolando „Charanga”
fot. inmost_night

W „Pleciudze” 
codziennie jest dzień 
dziecka!
U progu nowego sezonu teatral-

nego, który 25 września rozpocznie pre-
miera „Szpargałów” w reżyserii Agaty 
Biziuk, warto przypomnieć o kontynu-
acji działań okołoartystycznych, kiero-
wanych do widzów w różnym wieku.

Od lat „Pleciuga” stara się zachęcać 
swych odbiorców do rozwijania własnej 
twórczej aktywności. Każde nowe przed-
stawienie ma być okazją do pobudze-
nia wyobraźni naszych młodych widzów 
– w związku z tym będziemy propo-
nować im konkursy oraz warsztaty, 

tematycznie związane z prezentowa-
nymi w tym roku przedstawieniami. 
W soboty ponownie zapro-
simy na wspólne czytania, po któ-
rych odbywać się będą warsz-
taty i zabawy plastyczno-teatralne. 

Inspiracją do twórczego spędzania 
czasu z dziećmi mogą stać się zeszyty 
metodyczne, będące pomocą w pracy 
pedagogów i nauczycieli, zawierające 
pomysły na zabawy związane ze sztuką. 
Wydawana przez „Pleciugę” gazeta 
teatralna „Gabit” to w założeniu rów-
nież pretekst do tego, aby razem z dziec-
kiem porozmawiać o teatrze – redakcja 
gazety z chęcią przyjmuje od dzieci prace 
plastyczne i wrażenia spisane po obej-
rzeniu „Pleciugowych” przedstawień. 

Wiosną zapraszamy na Mały 
Kontrapunkt (13-15 IV 2012) 
– warto już dziś zarezerwo-
wać sobie czas na teatralne świę-
towanie ze swoimi pociechami.

Początek nowego sezonu to 
dobra okazja do spotkania – kon-
tynuując rozpoczętą podczas tego-
rocznego Dnia Dziecka akcję 
„Codziennie jest dzień dziecka!” ser-
decznie zapraszamy Państwa 10 
września do wspólnej zabawy na 
terenie Teatru Lalek „Pleciuga”.

Wszystkie informacje o bieżących 
wydarzeniach w „Pleciudze” znajdą 
Państwo na stronie www.pleciuga.pl.
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Idąc szczecińską ulicą coraz częściej 
możemy „przez przypadek” zwiedzić 
całkiem interesującą wystawę. 
Na przykład w nowopowstałej „Odrze 
Zoo”, gdzie oprócz całkiem niezłej 
kawy można też łyknąć sztuki. Mamy 
jeszcze Galerię VHS, gdzie prezento-
wane prace charakterem zapewne 
odpowiadają deptakowej lokalizacji 
i tamtejszym bywalcom; ja niecierpliwe 
czekam na kolejne wydarzenia, zor-
ganizowane w tym miejscu, licząc na 
pewne zmiany...

Wśród niezinstytucjonalizowanych 
miejsc wystawienniczych prym zdecy-
dowanie wiedzie „Pod Sukniami”. Czy 
to dzięki zdobytemu już doświadcze-
niu, czy może konsekwencji i ukierun-
kowaniu - dość, że jakość jest pewna 
i stała.
Na aktualną wystawę składają się 
prace Józefa Wilkonia i Justyny 
Matysiak.

Po zamkowej wystawie z prze-
łomu zeszłego i obecnego roku wiemy 
już, czego się spodziewać po pierw-
szym z wymienionych artystów. Jak 
nam doniesiono, stojący w bramie 
słoń z optymistycznie uniesioną trąbą 

skutecznie zachęca tych mniej i bar-
dziej dojrzałych przechodniów do zwie-
dzenia ekspozycji. Dojrzałych między 
innymi wiekiem. Po przyjęciu zapro-
szenia można ujrzeć charakterystyczne 
dla twórcy ilustracje i przeskalowane 
bryły wykonanych w drewnie ryb, które 
w swej groteskowości świetnie grają 
w zastygłej przestrzeni. Świetnie też 
korespondują ze zwierzęcymi moty-
wami Matysiak, eksponowanymi we 
wnętrzu galerii. Z wielu określeń sztuki 
art brut, bo z taką mamy tu do czynie-
nia, najbardziej adekwatnym wydaje 
mi się „malarstwo intuicyjne”. Po fran-
cusku słowem „brut” możemy też okre-
ślić szampana jako bardzo wytrawny. 
I to również jest odpowiednie, gdyż 
takie są prace Justyny: proste, prostoli-
nijne, a poprzez to szlachetne. Ujmują 
zindywidualizowaniem wizerunku każ-
dej z przedstawionych postaci jak 
i kontrastem pomiędzy mozaikową 
fakturą, a aplą czystej bieli.

Możemy tu dostrzec przejaw nie-
zwykłej wrażliwości i spostrzegawczo-
ści, przez myśl przebiega też aspekt 
słabości wielu innych twórców, ich 
narzekań na ciężar życia, świata i brak 
intrygujących motywów.

Mówiąc o wrażliwości i wraca-
jąc do naszych przechodniów - myślę, 
że zachodzi tu najważniejsze zjawisko 
związane ze sztuką i kulturą w ogóle. 
Nie jest najważniejsza nauka sama 

w sobie, poznawanie nazwisk, dat, 
dzieł przełomowych dla danych epok, 
lecz właśnie uwrażliwienie, ośmiele-
nie. Co jest zdecydowanie łatwiejsze 
gdy, pozbywamy się (jak w tym przy-
padku) zbędnych barier. Uwrażliwienie 
i po prostu obcowanie, co doprowadzi 
(a przynajmniej powinno) do dostrze-
gania i doceniania coraz to nowych 
wartości.

Polecam artykuł poświęcony arty-
stce na portalu zakatek21.pl, zatytuło-
wany „Nikifora nie pamięta”.

Ilustracje Józefa Wilkonia (bez rzeźb) i rysunki 

Justyny Matysiak do obejrzenia w herbaciarni także 

po wakacjach.
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„Bobasy” - Thomas 
Balmes

dystr. Kino Świat

Szykując niniejszy numer magazynu 
nie sposób było ominąć ten pełen cie-
pła, radości i wyzwań film. Dokument 
przedstawia pierwszy rok z życia czwórki 
bobasów z różnych części świata - 
Japonii, Mongolii, USA oraz Namibii. 
Film nakręcony został bez konkretnego 
scenariusza, jednak symultaniczność 
rozwoju dzieci rodzi spostrzeżenia, iż 
mimo różnic kulturowych czy odmien-
nych poglądów na rodzicielstwo efekt 
jest taki sam: bobasa trzeba nakarmić 
i ukochać. 

Dokument Balmesa - nie tylko dzięki 
pięknym zdjęciom - rozczula, a jedno-
cześnie daje wiarę we własne możliwości 
zdobywania świata. Skoro szczyty osią-
gają brzdące ledwo stojące na nogach, 
nam, twardo stąpających po ziemi, nie 
straszną powinna być żadna góra. 

Mieliśmy takie filmy jak Mikro- 
i Makrokosmos; teraz przyszła pora na 
samo życie w jego najbardziej real-
nej, intymnej i bohaterskiej postaci. 
Wydawało się, że film oglądany 

z perspektywy innej niż rodzicielska 
będzie nużący i banalny, jednak pre-
cyzja i wnikliwość, z jaką reżyser wkra-
cza w ten delikatny świat powoduje, 
że historię śledzi się z zaciekawieniem. 
Mimo to, słodycz bijąca z ekranu może 
być dla niektórych ciężkostrawna.  
Innym godnym polecenia filmem 
z dziećmi w rolach głównych jest „Być 
i mieć” Nicolasa Philiberta, tu jed-
nak wkraczamy już w wiek formalnego 
kształcenia.                                    [kg]

„Parking królów” - 
Valdís Óskarsdóttir

dystr. Against Gravity

Filmy islandzkie nie są u nas najpo-
pularniejszą częścią światowej kinema-
tografii. Po „101 Reykjavik” Baltasara 
Kormakura nie przypominam sobie 
tytułu, który zapadłby mi w pamięć - 
i oto pojawia się „King’s Road”, fatalnie 
przetłumaczony po polsku jako „Parking 
królów”, co już na początku odejmuje 
widzowi zabawę i ironię sytuacji, w jakiej 
znaleźli się bohaterowie w pierwszych 
sekwencjach filmu. Historia jest prosta: 
to tragikomedia, ukazująca dość her-
metyczną i osobliwą grupę mieszkańców 
parkingu. Bohaterami są ludzie, któ-
rzy znaleźli się poza systemem i stano-
wią przykład umiarkowanego zaufania 
do państwa i dobrobytu współczesnego 

świata. Jak mówi sama reżyserka, to 
historia o kilku nieszczęśnikach, którzy 
utknęli w równie nieszczęsnym miejscu. 
Jednak nie ogląda się ich życia jak dra-
mat. Bohaterowie wyjęci z innego świata 
- wariaci i outsiderzy, pijani poeci, bab-
cia z wypchaną foką, jedyny prawdziwy 
kierowca - bawią sytuacyjnie, goniąc 
absurd za absurdem. Gdy w ich enkla-
wie pojawiają się osoby z zewnątrz, 
muszą podjąć decyzję, czy chcą uwol-
nić się z tego miejsca, zarówno fizycz-
nego jak i mentalnego. Filmy islandzkie, 
jak twierdzi sama reżyserka, opowia-
dają po prostu ciekawe historie, które 
cechuje dynamizm i pasja aktorów. Siłą 
tego kina jest również wyobraźnia i kre-
atywność, których w „Parkingu królów” 
nie brakuje.

Film będzie można obejrzeć podczas 
Festiwalu Ińskie Lato Filmowe. Pełen pro-
gram na stronie www.ilf.stopklatka.pl.

[kg]
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Ekskluzywny 
„underground”

Letnia scena „szekspirowska” 
z widownią na 600 miejsc, wzo-
rowana na tej w londyńskim The 
Globe. Eksperymentalna scena, urzą-
dzona w zabytkowym wnętrzu oficyny. 
Rozbudowane zaplecze techniczne. 
Duża Scena na piętrze, o gardzieli prze-
chodzącej w imponujące foyer. Galeria 
wystawowa, kawiarnia, restauracja, 
ogród letni, ogród zimowy z oranżerią...
Wbrew pozorom nie jest to charakte-
rystyka zaplecza kulturalnego miasta 
średniej wielkości, lecz zaledwie wyjątki 
z opisu funkcjonalno-użytkowego planu 
rozbudowy Teatru Polskiego w Szczecinie. 

Konkurs na opracowanie architekto-
niczno-urbanistycznej koncepcji rozbu-
dowy zabytkowego budynku, znajdują-
cego się przy ulicy Swarożyca 5, ogłoszony 
został przez Stowarzyszenie Architektów 
Polskich. Nie było łatwo; na liście wyma-
gań funkcjonalność szła „łeb w łeb” 
z estetyką. Rdzeń teatru, czyli istniejący 
budynek główny, miał pozostać niezmie-
niony, a wręcz „oczyszczony z ahistorycz-
nych dobudów z okresu powojennego”.

23 października 2010 roku, podczas 
wystawy konkursowej, ostatecznie wyło-
niono zwycięski projekt. Najbardziej 
spójna z wizją organizatorów konkursu 
okazała się propozycja pracowni Atelier 
Loegler, krakowskiego zespołu architek-
tów pod kierunkiem Romualda Loeglera. 

- Nowe pomieszczenia zostaną po 
części wkomponowane we wnętrze 
skarpy, na której stoi teatr - objaśnia dr 
inż. arch. Wojciech Bal, członek Sądu 
Konkursowego. - Będą się znajdować 
poniżej poziomu fundamentów budynku.
Plany budowy podziemnych pięter uru-
chomiły istną lawinę zmian, które powoli 
ogarniają cały kwartał. - Okolica ma 
stanowić godną oprawę dla nowej 
fasady. We wrześniu zostaną prawdo-
podobnie zademonstrowane nowe 
projekty, dotyczące całego narożnika 
ulicy Swarożyca - dodaje Wojciech Bal. 

Wiele wskazuje, że ongiś eksklu-
zywna dzielnica ma coraz większe szanse 
odzyskać swą historyczną świetność. 
Scena eksperymentalna, na potrzeby 
której zostanie zagospodarowana 
tylna oficyna w zespole kamienic na ul. 
Kapitańskiej, wymusi zmianę wystroju 
okolicy również u stóp teatralnego 

wzgórza. Firma Calbud, której siedziba 
mieści się właśnie tam, wesprze „deko-
racyjny wyścig”. - Dostosujemy fasadę 
siedziby firmy do estetyki nowego pro-
jektu fasady Teatru Polskiego - mówi 
Edward Osina, prezes. - Chcemy spra-
wić, że to miejsce będzie magiczne. 

Magia zdaje się miesz-
kać w tych zaułkach od dawna.
- To już nie jest ekskluzywna dziel-
nica, ale mam nadzieję, że po rozbu-
dowie kawałek dawnego Szczecina 
zostanie odtworzony - konstatuje Jacek 
Gałkowski, zastępca dyrektora Teatru 
Polskiego. - Miejsce może stać się ikoną 
miasta. Oczywiście trzeba się będzie 
zintegrować z materią teatru, przywyk-
nąć, że to właśnie tutaj, że w tym i tym 
pomieszczeniu gramy. Forma musi się 
dostosować do sposobu użytkowania. 

Co o przedsięwzięciu sądzą miesz-
kańcy Szczecina?
-(...) Ja myślę, że ta moda na podzie-
mia fajnie nawiązuje do naszego „pod-
ziemnego” miasta.- pisze dr_szczecin, 
użytkownik forum www.skyskrapercity.
com. - Tak to odczytuję i bardzo mi się 
to podoba.

Agata Brodkiewicz

Sestyna

tekst: Marcin Czerkasow
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Śpiewać każdy może, więc i tań-
czyć też - właściwie to prawda. (...) 
Historia tańca jest niewątpliwie bardzo 
bogata i sięga odległych lat, a rozwój 
tej dziedziny - niebywały. Środki maso-
wego przekazu spopularyzowały taniec 
ogromnie. (...) Dużo mówi się także 
o głębszym aspekcie wspomnianej 
dziedziny sztuki, o tym, że tancerz musi 
mieć duszę, a taniec to emocje, nie 
tylko kroki. Uczymy się odpowiedzial-
ności za własne ciało, za ruch. To już 
nie tylko zabawa (choć zabawa wciąż 
ma być podstawą).

Tańcem interesują się także dzieci. 
(...) Jest wybór – szkoły tańca towarzy-
skiego, szkoły tańca nowoczesnego 
– wystarczy dołączyć do zespołu. (...) 
Ale na tym nie koniec. Istnieją przecież 
dziedziny tańca inne, niż nowoczesny - 
mniej popularyzowane w mediach, jed-
nakże warto o nich pamiętać. Mowa 
o balecie, a także tańcu ludowym. 
Piękno w każdym calu! (...)

Balet to przede wszystkim precy-
zja, harmonia, która tworzy obraz nie-
zwykle pozytywny. To jednak również 
praca, czasami bardzo bolesna. Efekt? 
Potrafi odebrać dech w piersiach, 

wywołać łzy wzruszenia i uśmiech na 
twarzy. Trudno wyobrazić sobie balet 
bez klasycznej muzyki. Dziecko wpusz-
czone w taki świat uwrażliwia się choćby 
mimochodem, nieświadomie i bez-
wiednie. Niesamowite emocje wywo-
łuje taniec młodej, niewinnej osoby, 
która delikatnie wykonuje figury, rysuje 
swoim ciałem linie, kształty, obrazy. (...)
W Szczecinie działa Ognisko Baletowe, 
ale też Studio Taneczno-Musicalowe, 
które stworzyła Fundacja Balet.

Dzieci - i te małe, i te starsze - mogą 
także wycinać hołubce w rytm muzyki 
góralskiej, kaszubskiej, łowickiej. Taki 
taniec to spotkanie z tradycją, ale też 
inną kulturą czy z muzyką (...) Figur 
oberka nie sposób zaprezentować na 
młodzieżowej zabawie ani w mod-
nym klubie. Jednak nauka tańca ludo-
wego, dodatkowo połączona ze śpie-
wem, pozwala dzieciom zbliżyć się do 
własnych korzeni. Każdy młody czło-
wiek pląsający w rytm hajduka bądź 
czardasza staje się spoiwem między 
tym, co było a tym, co jest. Wprowadza 
folklor do życia, staje się poniekąd jego 
twórcą. Obrazy, jakie daje połącze-
nie muzyki i tańca ludowego są nie-
zwykle barwne, wesołe i dynamiczne. 
Oglądanie takich występów sprawia, 
że (cytując tradycyjne przyśpiewki) „oj, 
raduje się serce oj, raduje się dusza”. 
(...) Tańce rzeszowskie, krakowskie, ślą-
skie, pasterskie, morskie, spiskie, górali 

żywieckich i łowickie można poznać 
w Zespole Pieśni i Tańca Szczecinianie.

Co jeszcze może tańczyć nasze 
dziecko? Proszę bardzo – istnieją 
grupy tańca irlandzkiego czy flamenco. 
Tańce ludowe innych narodowości zbli-
żają do odmiennej kultury, pokazują, 
jak różni są ludzie na całym świecie. 
Nauka w takich zespołach jest cieka-
wym doświadczeniem. Niewątpliwie 
jest to także spotkanie z „egzotyczną” 
muzyką.

Rozwijanie pasji tanecznych polega 
na ciągłym doskonaleniu umiejętno-
ści, co z kolei wymaga systematycznej 
pracy oraz cierpliwości. O tym musimy 
pamiętać my, rodzice - dzieci bowiem 
łatwo się zniechęcają, często przery-
wają rozpoczętą naukę po to, by spró-
bować czegoś innego. Trzeba im poka-
zać, że wszystko wymaga czasu, nikt 
nie zostaje mistrzem w dwa tygodnie, 
a praca przynosi efekty.
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Jak zawsze pokornie spełniam na-
kazy naczelnej, dlatego w miesiącu, 
którego hasłem przewodnim jest edu-
kacja dzieci (także poprzez muzykę), 
opowiem historię Christiane F. Oprócz 
tego, że jako dziecko wprawiała się 
w eksperymentach z różnego rodzaju 
niedozwolonymi substancjami na ber-
lińskim Dworcu Zoo, to jeszcze całkiem 
kochała muzykę. Narkotykowe pery-
petie mocno nadszarpnęły jej zdrowie, 
ale pozwoliły poznać idola z dzieciństwa 
- Davida Bowiego, który nagrał płytę 
zatytułowaną jej imieniem. Christiane 
jak mało kto potrafiła wypłynąć na fali 
swojej sławy i na początku lat 80-tych 
nagrała kilka piosenek. Jedna z nich, 
„Wunderbar”, stała się nawet chwilo-
wym hitem.

Historia „Wir Kinder vom Bahnhof 
Zoo” wywołała ogromne poruszenie, 
ponieważ odkrywała kulisy tego, co do 
prasy niemieckiej właściwie się nie prze-
dostawało i obnażało mało chlubną 
prawdę: oto w społeczeństwie dzieje 
się coś, nad czym państwo niemieckie 
zupełnie straciło kontrolę. W książce jak 
i w filmie rysuje się wyjątkowo ponury 
obraz wielkiego miasta, społeczeństwa 

industrialnego doby kryzysu, gdzie naj-
bardziej samotne i pozostawione sa-
mym sobie były właśnie dzieci.

Trzeba przyznać, że Christiane miała 
dużo szczęścia - po sukcesie książki i filmu 
nie przepadła niczym kamień w wodę (jak 
choćby przykład z naszego podwórka, 
Aleksandra Gietner, odtwórczyni głów-
nej roli w filmie „Cześć, Tereska”), ale 
potrafiła wykorzystać szansę, jaka się 
jej przydarzyła. W Hollywood, gdzie 
wyrusza, by promować film, poznaje 
Rodney’a Bingenheimera, prezentera 
radiowego, którego wpływ na pro-
mocję amerykańskiej muzyki punko-
wej jest ogromny. Wystarczyło słowo, 
a Bingenheimer umożliwia jej nagranie 
wokali do piosenki „Wunderbar” dla wy-
twórni Posh Boy. Wersja ostateczna ab-
solutnie jej nie satysfakcjonuje, dlatego 
po powrocie do Hamburga nagrywa 
całość raz jeszcze, tym razem pod tytu-
łem „Süchtig” (czyli żądna, uzależniona). 
Tym razem pracuje wspólnie ze swoim 
ówczesnym chłopakiem Alexandrem 
Von Borsigiem vel Alexandrem Hacke, 
założycielem m. in. Einstüzende 
Neubauten. Na tym się nie kończy 
i Christiane wspólnie z Alexandrem za-
kładają jeden z pierwszych jego projek-
tów – Sentimentale Jugend.

Jeśli chodzi o muzykę, powiedzieć 
można, że jest ona wyrazem czasów 
współczesnych Christiane i świetną 
ilustracją do książki. Kiedy słucham 

wściekłego „Spinnen”, widzę scenę 
z książki, kiedy Christiane próbuje 
przejść detoks i walczy z tzw. cold tur-
key. Pierwsza wersja „Wunderbar”, nie 
tknięta jeszcze szaleńczą produkcją 
Alexandra Hacke, przyprawia natomiast 
o ciary wyczyszczonym i wręcz sterylnym 
brzmieniem. W książce jest opisany dom 
kultury Haus der Mitte, który miał za-
pewnić dzieciakom rozrywkę i aktywne 
spędzanie czasu. Zapewnił, lecz nieko-
niecznie w sposób, jakiego oczekiwał 
prowadzący klub pastor Jürgen Quandt. 
Ta muzyka jest właśnie taka: zimne disco 
późno w nocy, kiedy tylko kilkoro dzie-
ciaków tańczy jeszcze na haju, a reszta 
zdycha po kiblach. Mam wrażenie, że 
ta muzyka była w jakiś sposób dla niej 
terapią, oferując szybką odskocznię od 
dotychczasowego życia. Jednak hero-
ina nie daje o sobie łatwo zapomnieć 
i Christiane Flescherinov walczy z nało-
giem po dziś dzień.
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Czwarta edycja Eco Jam Graffiti 
         odbędzie się w dniach 

2-4 września 2011 r. 
pod filarami Trasy Zamkowej 

przy ul. Gdańskiej w Szczecinie. 

Idea Eco Jam Graffiti to 
przemiana estetyczna 

zaniedbanych miejsc, które 
przez artystyczną ingerencję 

polegającą na tworzeniu murali 
w sposób trwały zmieniają swoje 
oblicze. Miejsca dotąd niepokojące, 
brudne i zaśmiecone stają się przez 

to bardziej przyjazne dla 
mieszkańców.

Filary Trasy Zamkowej 
to część ważnego szlaku 
komunikacyjnego, dlatego chcemy, aby 
sprawiały jak najlepsze wrażenie.

Obrazy graffiti powstające 
podczas Eco Jam oprócz poprawy 

estetyki mają zwracać uwagę na 
ważne kwestie związane z ekologią 
i ochroną środowiska. Artyści 
graffiti w swoich dziełach odniosą się do 
tych tematów.

Eco Jam Graffiti towarzyszyć 
będą zabawy i warsztaty 

o tematyce ekologicznej. 
więcej na: www.egos.pl
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„Skying” - The Horrors

wyd. XL Recordings, 2011

The Horrors mieli szczęście w nie-
szczęściu stać się pupilkiem brytyjskich 
mediów i, jeszcze przed wydaniem 
debiutanckiej płyty, ozdobić okładkę 
tamtejszego popularnego magazynu 
muzycznego. Zresztą, nie oni pierwsi 
i nie ostatni. Za każdym razem, gdy 
na „wyspach” przedwcześnie powstaje 
tzw. hype naokoło młodego, gita-
rowego (zazwyczaj) zespołu, ma to 
dwojakie skutki - nagłą popularność 
(i jej konsekwencje) oraz olbrzymie 
oczekiwania krytyków. Krytycy najczę-
ściej dzielą się na dwa obozy: jeden 
wychwala debiutantów pod niebiosa, 
a drugi miesza ich z błotem. 
Wydanie dobrej drugiej płyty grani-
czy wówczas z cudem. Jak więc to się 
stało, że The Horrors drugą płytą za-
chwycili znacznie bardziej niż debiu-
tem, a po nagraniu trzeciej zostali na-
zwani skarbem narodowym Wielkiej 
Brytanii? I dlaczego nikt im nie wytyka 
braku konsekwencji i niespójności 
w brzmieniu? Odpowiedź jest pro-
sta - bo to bardzo dobry zespół jest. 
Bardzo dobre piosenki tworzy. A to, że 
kiedyś brzmieli jak The Birthday Party, 
później wzięli się za post punk i zimną 
falę, natomiast teraz słychać u nich 
Davida Bowie, Echo & The Bunnymen 

i Simple Minds, nie ma już żadnego 
znaczenia. Najwyraźniej czasy trzy-
mania się ram gatunkowych minęły 
i to, że niegdyś gotyccy punkroc-
kowcy obecnie dreampopują, nie-
specjalnie zaskakuje. Reverb? Trąbki? 
Klawisze? Sam tytuł i okładka płyty? 
Wszechobecny shoegaze? Widocznie 
właśnie to było potrzebne, żeby do-
brze oddać te drzemiące w nich, pięk-
nie rozmyte 54 minuty. 

Agata Hawrylczuk

Skarb

W ostatnią sobotę sierpnia zosta-
nie przed nami odkryty Skarb...
O 21.00 w Platerøwce będziemy 
mogli zobaczyć projekt z udzia-
łem Pawła Kuli, współzałożyciela 
Stowarzyszenia Oswajanie Sztuki, 
który wraz z mieszkańcami kilku 

kamienic wspólnoty mieszkaniowej 
przy ul. Emilii Plater 92 zrealizuje 
pracę zatytułowaną Skarb.
- Będzie to próba udokumentowania 
niekoniecznie wartościowych, ale 
ważnych przedmiotów i artefaktów 
oraz doniosłych poglądów i „życio-
wych prawd”. Posłużą one do stwo-
rzenia katalogu lokalnych i osobi-
stych „skarbów” – mówi Paweł Kula.
Tego wieczora wystąpią także Maria 
Dąbrowska i Barbara Biel, aktorki 
Teatru Współczesnego w Szczecinie, 
z programem przygotowanym spe-
cjalnie na tę okazję.

[at]
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Kim jest Fibi?
Już w pierwszych dniach wrze-

śnia: premiera autorstwa najnow-
szej szczecińskiej formacji teatralnej. 
Niekonsekwentny we współpracy 
z Teatrem Współczesnym wysta-
wia sztukę Michaela Gowa „Sweet 
Phoebe”. 

Spektakl, który będziemy mogli 
oglądać w Teatrze Małym na 
Deptaku Bogusława to tylko część 
działań w ramach całego projektu, 
noszącego tajemniczą nazwę „Słodka 
Fibi”. Na razie Stowarzyszenie Teatr 
Niekonsekwentny dało się poznać 
jako grupa twórcza, dzieląca się 
swoim zawodowym, aktorskim 
doświadczeniem w formie warszta-
towej. Tym razem Małgorzatę Klarę 
i Adama Kuzycza-Berezowskiego 
zobaczymy w realizacji dramatu, 

z powodzeniem granego na całym 
świecie przez znakomite pary aktor-
skie (w pierwszym wystawieniu sztuki 
w Sidney Theatre Company rolę żeń-
ską grała Kate Blanchett). 

Sztuka australijskiego dramatopi-
sarza z 1994 roku to historia dwojga 
młodych ludzi, których życiowym 

priorytetem jest „realizowanie swoich 
możliwości”. Obracają się w świecie 
pięknym, pożądanym; w rzeczywisto-
ści trendów, stylów i kreacji wizerunku 
- ona jest projektantką wnętrz, on pra-
cuje w agencji reklamowej. Poznajmy 
ich w momencie szczególnym ich 
zawodowego życia - oboje zaczynają 
realizować samodzielne projekty, za 
którymi kryje się prestiż i duże pienią-
dze. Helen i Frazer są małżeństwem, 
kiedyś musieli się w sobie zakochać 
i podjąć decyzję o byciu razem. I taki 

jest początek, w tym momencie są 
ludzie, z którymi się spotkamy. Pojawi 
się ktoś jeszcze - Fibi, która przewróci 

ich życie do góry nogami, zmieni 
sposób patrzenia na rzeczywistość 
i... zniknie. Kim jest Fibi? Tej zagadki 
twórcy spektaklu nie zdradzają, 
a Teatr Mały warto odwiedzić także 
po to, aby poznać odpowiedzi na 
pytania dotyczące potrzeb, pragnień 
i namiętności, które ujawniają się 
w związku kobiety i mężczyzny. 

Reżyserem spektaklu jest Iwo 
Vedral, reżyser na co dzień pracujący 
w teatrach w całej Polsce, przez jakiś 
czas związany także - jako asystent - 
z teatrem Krzysztofa Warlikowskiego. 
Wizualizacje przygotowuje REMOTE 
CONTROL, kostiumy zaś projektant 
mody Wojciech Marczewski.   

Spektakl będzie grany 2,3,4 
września oraz 14, 15, 16 paź-
dziernika. Na stronie internetowej 
Niekonsekwentnego więcej informacji 
o spektaklu, a także trochę „teatru od 
kulis” – projekty scenografii czy zdję-
cia z prób (www.niekonsekwentny.pl)

Kamila Paradowska

spektakl  będzie  grany  2,  3,  4  września  oraz  14,  15,  16  października
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8 sierpnia (poniedziałek)
w klubie Alter Ego koncert 

Geranium, Isaiah i The Throne!
Darmowe wejście dla 

pierwszych 4 osób, 
które prześlą e-mail na: 

redakcja@sic.szczecin.pl
o tytule:       100% Hardcore Punk Gigs

AutoCAD DlA poCzAtkujACyCh

Prywatne lekcje obsługi AutoCADa 
w zakresie potrzebnym do 

samodzielnej pracy projektowej

tel. 511227931
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  projekt 6 x 6
technika 
analogowa

format 6x6
6 fotograficzek

6 miesięcy

  
Małgorzata 

Goliszewska
ur. 1985 

w Szczecinie.  
Studentka 

na kierunku 
Multimedia na 

Akademii Sztuki 
w Szczecinie. 

Inżynier 
rybactwa. 

Realizatorka 
wielu projektów 

filmowych 
i fotograficznych, 

w tym projektu 
dokumentalnego 

„Ubierz mnie”. 
Laureatka 

konkursu 
„Realizuj Filmy 
w Szczecinie” 

2010

finał projektu 
i główna 
prezentacja 

prac:        koniec  
2011 roku

współpraca: 
Miasto 

Szczecin


