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W maju głos i przestrzeń w maga-
zynie oddajemy muzykom.
O  szczecińskiej  scenie  muzycznej 
można  by  pisać  przez  kilka  kolejnych 
numerów magazynu. Stąd wywodzi się 
Hey  i  Quo  Vadis,  jedni  z  najbardziej 
rozpoznawalnych przedstawicieli swoich 
gatunków na polskiej scenie muzycznej. 
Szczecińska  scena  to  różnorodność 
oraz podróż w mniej znane i nie zawsze 
popularne  obszary  muzyki,  między 

innymi  dzięki  takim  zespołom  jak  Big 
Fat Mama i Baltic Neopolis Orchestra. 
Szczecin to także muzyka alternatywna. 
To  tu  powstały  Pogodno  i  Kristen. 
O  swoich  wspomnieniach  związanych 
ze  Szczecinem  na  łamach  magazynu 
opowiadają Jacek Szymkiewicz i Michał 
Biela, którzy jeszcze do niedawna grali 
i mieszkali w Szczecinie.
W Szczecinie nie brakuje także festiwali, 
prezentujących  różne  nurty  muzyczne: 
akustyczny  i  kameralny  Akustyczeń, 
wraz  z majową  odsłoną Maj  Session; 
czy nagrodzony 2. miejscem w corocz-
nym rozdaniu nagród European Festival 
Awards w 2010 roku (w kategorii „Best 
Small  European  Festival”)  lipcowy 
Boogie Brain. Przed nami kolejne kon-
certy także w ramach festiwalu Szczecin 
Plus Music Fest, prezentującego najważ-
niejsze  zjawiska  współczesnej  muzyki 
świata i  jazzu. Jak się okazuje i w tym 
gatunku posiadamy szczecińskich arty-
stów, jak na przykład Dikanda. O world 
music na łamach magazynu opowiada 
Mateusz Czarnowski, wokalista  i akor-
deonista zespołu Bubliczki.
Ponadto, w majowym numerze udajemy 
się  w  krótką  wyprawę  na  obrzeża 
Szczecina.  Przemek  Głowa  prowadzi 
nas śladami trzech postaci zauroczonych 
pejzażami  okolicznych  lasów,  bagien 
i  wrzosowisk.  Nie  zwlekając,  wybierzmy 
się  tym  szlakiem  na  wycieczkę  w  jeden 
z  najbliższych  majowych  weekendów, 
najlepiej - w towarzystwie dobrej muzyki.
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Maj.  Czas  majówek.  Tym  razem 
wycieczka  za  miasto.  Z  Głębokiego 
w  stronę  granicy.  Za  miejscowością 
Dobra,  poruszając  się  albo  czarnym 
szlakiem dla pieszych, albo rowerowym 
„Puszcza Wkrzańska”- może samocho-
dem  -  kierujemy  się  do  miejscowości 
Buk. Szpalery drzew wzdłuż drogi,  łąki 
i torfowiska.
Nieopodal  XIII-wiecznego  kościoła 
ruszamy  w  stronę  Rzędzin  (dawne 
Nassenheide;  Nass  –  mokry,  Heide 
–  wrzosowisko).  Mijamy  miejscowość 
Łęgi, niedaleko której znajduje się wcze-
snośredniowieczne grodzisko.
Tereny te zamieszkiwane były od tysięcy 
lat przez ludzi. Od XIII wieku stanowiły 
siedzibę rodu von Ramin. W Rzędzinach 
istniał  dwór,  z  którym  związane  są 
postacie  znaczące  nie  tylko  dla  miej-
scowej kultury. Znał to miejsce Goethe, 
największy  niemiecki  pisarz  doby 
romantyzmu.  Dwór  odwiedzał  jego 
syn i wnukowie, z których jeden pobie-
rał  lekcje  muzyki  od  Carla  Loewego, 
kompozytora i organisty szczecińskiego. 
W Rzędzinach mógł wypoczywać w wiel-
kim parku założonym w połowie XIX w. 

utrzymanym w stylu angielskim.
W  1896  roku  zamieszkała  tu 

Elizabeth  von  Arnim  (naprawdę  Mary 
Annette  Beauchamp),  która  wyszła 
za  ówczesnego  właściciela  majątku 
Rzędziny, hrabiego Henninga von Arnim. 
Urodziła  się  w  1866  roku  w  Nowej 
Zelandii,  w  rodzinie  angielskich  kolo-
nistów.  Była  pisarką.  Właśnie  ukazała 
się po raz pierwszy po polsku jej książka 
„Elżbieta i jej ogród” - autorka opisuje 
tam swój ogród w Rzędzinach i życie na 
przełomie XIX  i  XX wieku w majątkach 
miejscowego ziemiaństwa.
Na  kartach  jej  książki  pojawiają  się 
pruscy arystokraci i robotnicy sezonowi 
z Polski, ale przede wszystkim oglądamy 
świat  przez  pryzmat ogrodu, w  którym 
się  koncentruje  życie  osobiste  kobiety 
wyemancypowanej,  inteligentnej,  ale, 
mimo talentu, skazanej na wykluczenie 
z życia publicznego. Pisarka jako lekar-
stwo na sytuację stosuje humor, dystans 
i  kontemplacje  przyrody.  Zajmuje  się 
oczywiście wychowaniem swoich dzieci; 
w  książce  noszą one  imiona miesięcy, 
w których się urodziły: majowe, czerw-
cowe i kwietniowe. 
Elżbieta  (takiego  pseudonimu  będzie 
używała)  często  jeździ  do  Londynu. 
Interesuje się zmianami w obyczajowo-
ści, do których dochodzi w wyniku rewo-
lucji  przemysłowej  i  zmian  cywilizacyj-
nych przełomu wieków XIX i XX. Książka 
pt.  „Elżbieta  i  jej  niemiecki  ogród”, 

po  raz  pierwszy  wydana  w  1898  r. 
w  Londynie,  jest wznawiana do dzisiaj 
(podobno  po  przeczytaniu  tej  książki 
czytelniczki „chwytały za szpadel i biegły 
do ogrodu”).
W  Rzędzinach  Elżbietę  odwiedzają 
przyszli  pisarze,  którzy  zostają  nauczy-
cielami  języka  angielskiego  jej  dzieci, 
m.in.  Edward  Morgan  Forster  i  Hugh 
Walpole. Elizabeth wyjechała z Rzędzin 
w  1907  roku.  Po  rozwodzie  z  von 
Arnimem przenosi się do w Szwajcarii. 
Potem  wychodzi  ponownie  za  mąż 
za  Francisa  Russell,  brata  Bertranda 
angielskiego filozofa.  
W  1925  roku  odwiedzi  jeszcze  raz 
Rzędziny,  jednak  ogród  zastaje  znisz-
czony, a park – zdziczały.
W  czasie  II  wojny  światowej  angiel-
skie  i amerykańskie bombowce  lecące 
z misją zniszczenia fabryki benzyny syn-
tetycznej w Policach bombardują dwór 
w Rzędzinach. Do dzisiaj pozostał tylko 
park i budynki gospodarcze (po wojnie 
był PGR); kasztanowce, lipy, dęby i buki, 
niektóre mają po 400 lat.
Ruszamy dalej. Z Rzędzin kierujemy 

się  do  Stolca.  W  1280  roku  Stolec 
należał  do  rycerza  de  Stoltenborgh. 
Kolejni  właściciele  to  rycerze  z  rodu 
Blenkenburg,  rozbójnicy  i  okrut-
nicy.  Z  czasem  ustatkowali  się.  Jeden 
z potomków zostanie konturem zakonu 
rycerskiego  Joannitów,  z  siedzibą 
w  zamku  w  Swobnicy.  W  XV  wieku 

Trzy pasje, jedna natura
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Tragicocomedia 1498

tekst: Przemek Głowa

rodzina  von  Ramin  przyjmuje  mają-
tek w Stolcu. Na początku XVIII wieku 
majątkiem zarządza Jurgen Berndt von 
Ramin,  który  buduje  w  Stolcu  pałac 
w  stylu  barokowym  -  w  najmodniej-
szej  francuskiej  formie,  z  dziedzińcem 
i ogrodem - entre cour et jardin. 
Po  śmierci  Jurgena  Berndta  von 
Ramina  majątek  przejmie  jego  wnuk 
Jurgen  Berndt  Wilhelm  von  Ramin, 
którego  wielką  pasją  będą  polowa-
nia  i  konne  gonitwy.  Podczas  jednej 
z  gonitw  młody  Jurgen,  zwany  przez 
okolicznych  mieszkańców  szalonym 
jeźdźcem,  w  1792  roku  traci  swoje 
młode, 28-letnie życie. Zostaje pocho-
wany  na  rodzinnym  przypałacowym 
cmentarzu. Nagrobek ufundowała jego 
żona  Julia.  Jest  to  jeden  z nielicznych 
zachowanych na Pomorzu przykładów 
rzeźby w stylu klasycznym; smukły obe-
lisk  z  profilem  Jurgena w medalionie, 
z  kobiecą  postacią  anioła,  małym 

puttem  (amorek,  postać  nagiego 
dziecka) i psem myśliwskim. Po II woj-
nie  światowej  w  pałacu  mieściła  się 
jednostka  wojsk  ochrony  pogranicza. 
Jezioro pałacowe było już po niemiec-
kiej stronie granicy. Do dzisiaj przetrwał 
pałac  w  stylu  północnego  baroku, 
zabudowania folwarczne, kościół i park 
z cmentarzem. Aktualnym zarządcą jest 
Uniwersytet  Szczeciński.  Budowle  cze-
kają na konieczną renowację. 
Ze  Stolca  ruszamy  w  kierunku 

wschodnim  i po 5 kilometrach docie-
ramy do stacji ornitologicznej Świdwie, 
która  się  znajduje  przy  rezerwacie 
Świdwie.  Rezerwat  powstał  w  1963 
roku.  Obszar  wodno-błotny  jest  sta-
nowiskiem pobytu stałego i czasowego 
ponad  stu  gatunków  ptaków,  w  tym: 
bąka,  gęsi  gęgawy,  żurawi,  błotnia-
ków, orłów. Z mniejszych ptaszków żyją 
tam  wąsatka,  muchołówka  mała  czy 
pokrzewka  jarzębata.  Propagatorem 

stworzenia całego rezerwatu był boha-
ter  jednego  z  poprzednich  artykułów 
(patrz: magazyn SIC! #05; 03/2011) 
Paul  Robien,  który  około  1910  roku  
odkrył, że okolice jeziora to punkt odpo-
czynku  na  trasach  przelotowych  oraz 
ważne miejsce lęgowe wielu gatunków 
ptaków wodnych. Już wtedy postulował 
utworzenie  rezerwatu  przyrody,  pisząc 
książki,  prowadząc  wycieczki  i  upo-
wszechniając  wiedzę  o  środowisku 
naturalnym  tej  części  Szczecina  i  jego 
okolic.  Dopiero  polskim  naukowcom, 
na czele z Jerzym Noskiewiczem, zwa-
nym Szeryfem,    udało  się  zrealizować 
marzenie  i  postulaty  tego  pasjonata 
natury. 
Elizabeth von Arnim, Jurgen Berndt 

Wilhelm  von  Ramin  i  Paul  Robien. 
Osoby  z  rożnych  środowisk,  różnych 
charakterów,  zakochane  w  pejzażu 
dawnej  wsi  pomorskiej;  w  naturze 
wrzosowisk,  bagien  i  łąk  na  skraju 
Puszczy  Wkrzańskiej.  Dziś  coraz  chęt-
niej wybierane do  zamieszkania  przez 
współczesnych  szczecinian,  szukają-
cych  spokoju  i  dystansu do  cywilizacji 
miejskiej:  wszystkiego,  co  było  pasją 
trójki bohaterów. 

bibliografia:

Elizabeth  von  Arnim  „Elżbieta  i  jej  ogród”, 
Wydawnictwo MG 2011
Kazimiera Kalita Skwirzyńska, Mirosław Opęchowski 
„Stolec.  Rzędziny.  Łęgi”,  Stowarzyszenie  Czas 
Przestrzeń Tożsamość
Praca zbiorowa „Przyroda Pomorza Zachodniego”, 
Oficyna In Plus
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W maju - miesiącu inspirującym także 
do działań twórczych - zaprosiłyśmy do 
rozmowy frontmanów dwóch zespołów, 
których narodzinom mógł przyglądać 
się Szczecin. Podogno i Kristen to for-
macje powstałe w drugiej połowie lat 
dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku, 
rok po roku. Ani Jacek Szymkiewicz, 
ani Michał Biela nie mieszkają obecnie 
w Szczecinie. Stąd pomysł, aby zaprosić 
ich w sentymentalną podróż, w nie tak 
odległą przeszłość.
Muzycy opowiadają o swoich wspomnie-
niach związanych ze Szczecinem, o tym, 
z czym kojarzy im się miasto oraz o tym, 
jak się tutaj tworzyło...

Karolina Głowińska, Anna Tuderek

Rozmowa z Jackiem „Budyniem” 
Szymkiewiczem, liderem zespołu Pogodno, 

tekściarzem (Kasia Nosowska, M. Brodka, 

Varius Manx), autorem muzyki filmowej 

(m.in. „Jeż Jerzy”) i teatralnej. Ostatnio 

gościł w Szczecinie w ramach Akustycznia 

2011 z projektem Supersam: Budyń, Bajzel 

oraz Jedna Pani z Publiczności

Z czym kojarzy się Tobie maj 
w  Szczecinie?
-  Ostatnie  majowe  wspomnienia  ze 
Szczecina to gorąc, początek lata, wra-
żenie, że początek trochę oszukany, bo 
zaraz pogoda się załamie i trochę tak o. 
No i dziewczyny w końcu porozbierane 
i trochę takiego luzu wakacyjnego.

Jakie miejsca w Szczecinie wspominasz 
szczególnie?
-  Parki  bardzo.  Rzekę  bardzo. 
Śródmieście to z rondami bardzo.

Czy Szczecin potrafi inspirować?
- Szczecin to wspaniałe miejsce do pracy 
twórczej.  Dużo  przestrzeni  i  świętego 

spokoju,  jeśli  ktoś potrzebuje  świętego 
spokoju.

Czy Szczecin jest dobrym miejscem do two-
rzenia muzyki i koncertowania?
- Bardzo dobrym. Trochę nie wierzącym, 
że tak jest i cały czas pokutuje to prze-
konanie, że jak się jest na końcu świata, 
to  się  jest  w  dupie.  Ale  to  naprawdę 
nie musi tak wyglądać i jest sporo ludzi 
w Szczecinie, którzy to udowadniają.

Czy istnieje jakiś deficyt na szczecińskiej 
scenie muzycznej?
- To już Wy musicie mi powiedzieć, bo od 
kilku lat nie śledzę sceny szczecińskiej.

Święty spokój i magnolie

sp
ot

ka
ni

a



7.

Na ile projektów może podzielić się jeden 
„Budyń”?
- Na ile trzeba. To zazwyczaj są naczynia 
połączone i ilość generuje się w trakcie 
pracy nad jednym bazowym projektem.

Czy muzyka, która powstaje w trakcie two-
rzenia z innymi muzykami jest wynikiem 
koincydencji/przypadku, czy przemyśla-
nym i wyrachowanym zestawem dźwięków 
i słów?
- Boże jedyny, to nie da się tak podzie-
lić, ani wyliczyć. Jest tak i  tak. A pro-
porcje  ustalają  się  w  trakcie  pracy 
same. Im mniej się w to ingeruje tym 
bardziej końcowy efekt jest bliższy ide-
ałowi z głowy/serca. 

Czym jest dla Ciebie cisza?
- Początkiem dźwięku. Im więcej się tego 
słucha, tym lepiej dla muzyki.

Kiedy ponownie usłyszymy i zobaczymy 
Budynia w Szczecinie?
-  Nie  wiem,  nie  pamiętam. 
Przepraszam,  zapomniałem,  ale 
wszystkie  info  można  znaleźć  na 
pogodnowym facebooku i w świeżym 
powietrzu.

Rozmowa z Michałem Bielą, muzykiem, 

wokalistą, basistą i gitarzystą zespołu Kristen, 

członkiem zespołu Ścianka i Kings of Caramel; 

ostatnio gościł w Szczecinie z zespołem 

Kristen w ramach Kontrapunktu 2011, promu-

jąc materiał z nowej płyty „Western Lands”

Z czym kojarzy się Tobie maj 
w Szczecinie?
- Z magnoliami na Pogodnie, chociaż 
to może kwiecień jednak.

Jakie miejsca w Szczecinie wspominasz 
szczególnie?
-  Cały  Szczecin  wspominam 
szczególnie.

Czy Szczecin potrafi inspirować?
- Tak!!!

Czy Szczecin jest dobrym miejscem do two-
rzenia muzyki i koncertowania?
-  Jest  bardzo  dobrym  miejscem  do 

tworzenia  muzyki  i  wymagającym  jeśli 
chodzi o koncerty. Szczecińska publicz-
ność  słynie  z  nieśmiałości.  Niektórzy 
odbierają to jako rezerwę.

Czy istnieje jakiś deficyt na szczecińskiej 
scenie muzycznej?
- Nie wiem,  pewnie  deficyt  finansowy, 
tak jak zawsze.

Na ile projektów może podzielić się Michał 
Biela?
- Na moje oko mogę się podzielić mak-
symalnie na cztery.

Czy muzyka, która powstaje w trakcie two-
rzenia z innymi muzykami jest wynikiem 
koincydencji/przypadku, czy przemyśla-
nym i wyrachowanym zestawem dźwięków 
i słów?
- W zespołach w których gram i gra-
łem,  muzyka  jest  wypadkową  osobi-
stej  wizji,  kompromisu  i  przypadku. 
Najpierw  wszyscy  coś  sobie  myślą, 
a  potem  inni  w  zespole  weryfikują 
wizję, a czasem coś ciekawego wycho-
dzi zupełnie przez przypadek.

Czym jest dla Ciebie cisza?
- Nigdy jej nie słyszę, bo zawsze trochę 
szumi mi w uszach.

Kiedy ponownie usłyszymy i zobaczymy 
Michała Bielę w Szczecinie?
- Nie mam najmniejszego pojęcia.

Święty spokój i magnolie
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w
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niespełna  tydzień,  czym wyznaczyli nowe 
standardy dla pewnych starożytnych tech-
nik komunikacji. Koleś, który przypomina 
zbitego psa, gadającego przez walkie-tal-
kie z duchami, wypisał to sobie na tryum-
fującej twarzy. Kolejnej nocy wszystkie roz-
głośnie radiowe nagle umilkły, jakby jakaś 
fala zabrała miasto na podwodną prze-
jażdżkę. Zapanowała niezręczna cisza. Po 
chwili chichot dobiegł zza niedomkniętych 
drzwi. Czy to nie ironia, że tak potoczyły 
się nasze sprawy? Teraz interesujący ludzie 
gaszą  światła  w  swoich  pokojach,  choć 
wieczór  dopiero  dobrze  się  zapowiada 
i  wygląda  na  to,  że  to  jeszcze  chwilę 
potrwa. „Byłam sama w drugim pokoju”, 
napisała, jakby uprzedzając zmiany, które 
zaszły  za  daleko.  Od  pewnego  czasu 
natrętna melodyjka odciągała  jej uwagę 
od ziemi, lecz chwilę później interesowały 
ją  już  tylko przygody.  Jakiś  facet wyrżnął 
na  limonce,  wywołując  salwę  solidnego 
śmiechu. Według zegara na szczycie tęczy 
mają upłynąć lata świetlne tego nieporo-
zumienia,  jakim  stały  się  pierwotne  intu-
icje.  Podobno  teraz  nie  ma  tu  żadnych 
gier, ponieważ plansze zostały spalone lub 
unieważnione  przez  nowe  zasady,  które 

puszczają nas z nurtem dni w wielki niewia-
domy zachód słońca na skraju horyzontu. 
Ale wybór wybrał je za nas, nie dając nic 
z siebie, jedynie lekko popychając w stronę 
tych zniszczeń i nocy, którą zbyt pospiesznie 
anonsowano na potężnej  ścianie niedo-
mówień. A mogliśmy dalej wyjeżdżać za 
miasto, śmiać się i rozmawiać o tym, jak 
zadziwiające są pewne drzewa w ich nie-
ruchomym spektaklu,  szkicując  to  i owo 
na drzwiach lodówki, nie stwarzając sobie 

ograniczeń, pić pepsi, żuć gumę i jeździć 
czasem na południe w  filmowej  scenerii 
zwariowanych  poranków.  Tymczasem 
teraz neon inicjuje sztuczny świt na tle przy-
jemnej perspektywy miasta i wpada nam 
w ręce taka kartka: „Drogi duchu, jestem 
we  Francji”,  więc  cokolwiek mogły  zna-
czyć poprzednie zapewnienia, że wybiera 
się na północ, pewnie tak też jest dobrze. 
Ale z czasem przejdziemy do konkretów. 
Obecnie wszyscy mamy własne sprawy.8.

Obserwator kultury

tekst: Marcin Czerkasow
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Z  okazji otwarcia nowego centrum 
handlowego w naszym mieście wystąpi 
zespół Boys. Zapowiedź tego wydarze-
nia  znalazłem na  fejsbukowym profilu 
o wdzięcznej nazwie „Szczecin nie  jest 
wioską  z  tramwajami”.  Paradoksalnie, 
administratorzy strony mającej polemi-
zować  ze  znaną  diagnozą  Szczecina 
nie  zauważyli  zgrzytu,  zachodzącego 
między  jej  nazwą  a  zawartym  na  niej 
wpisem.  Czy  nie  ma  w  tym  czegoś 
żenującego, że otwarcie nowego szcze-
cińskiego przybytku konsumpcji „uświet-
nia” gwiazda disco polo? Czy koncert 
tej formacji jest naprawdę takim powo-
dem do dumy, że należy  trąbić o nim 
na portalu społecznościowym? „A kto 

miałby  Twoim  zdaniem  wystąpić  - 
mógłby ktoś się odciąć – Penderecki?!” 
Oczywiście, że nie. Oprawa muzyczna 
powinna być, rzecz jasna, dobrana sto-
sownie  do  okoliczności.  Ale  przecież, 
na miłość boską, są jeszcze w tym kraju 
gwiazdy muzyki  rozrywkowej prezentu-
jące wyższy poziom...
Może jednak, zapytam prowokacyjnie, 
ten fakt mówi coś o nas, szczecinianach, 
a przynajmniej o znacznej części z nas? 
Może jest tak, że – zgodnie z irytującą 
oceną antykwariusza Wojciecha Lizaka 
-   w głębi nas samych wciąż  jesteśmy 
mieszkańcami wsi o niewygórowanych 
aspiracjach  intelektualnych  i  wąskich 
horyzontach  estetycznych,  mimo  że 
mieszkamy w dużym mieście? To oczy-
wiście brzmi obraźliwie dla naszej dumy 
własnej,  ale może  jest  to  jakaś  część 
prawdy o nas, z którą powinniśmy się 
skonfrontować? Może powinniśmy prze-
stać tyle mówić o „ukrytym potencjale” 

kulturalnym - który jest tak schowany, że 
mało kto go widział – a stworzyć realne 
warunki dla jego powstania i rozwoju? 
Coś  już  w  tym  kierunku  się  dzieje. 
Największe  nadzieje  budzi  oczywi-
ście Akademia Sztuki. Warto, by w  jej 
murach  powstały  programy  edukacji 
kulturalnej,  które  można  by  wdrażać 
w  szczecińskich  szkołach.  Dzięki  tego 
rodzaju  działaniom,  na  przyszłych 
otwarciach  centrów  handlowych 
w  Szczecinie  już  nigdy  nie  miałyby 
szansy  zaśpiewać  zespoły  disco  polo. 
I mam nadzieję, że to się ziści. W innym 
przypadku, widmo wioski z tramwajami 
nigdy nie przestanie krążyć nad naszym 
miastem...
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dyskutuje się o stworzeniu w Szczecinie 
dużego  wydarzenia  muzycznego.  Bo 
stolica  Pomorza  Zachodniego  ma 
aspiracje, ambicje i Bóg wie co jeszcze. 
W pewnym momencie  tym dążeniom 
przyklasnął  Urząd  Miasta.  Włodarze 
pomyśleli sobie: Szczecin będzie mia-
stem  rockowym.  I  wspólnie  z  firmą 
powiązaną  z  Radiem  Eska  stworzyli 
„coś”.  Poziom,  frekwencja  i  miejsce 
festiwalu  były  co  najmniej  mierne. 
Przebrzmiałe gwiazdy  z formacją Limp 
Bizkit  na  czele  nie  pokazały  niczego 
szczególnego.  Z  wyjątkiem:  jeden 
z muzyków nu-metalowej formacji wdał 
się w awanturę z obsługą największego 
szczecińskiego  hotelu.  Szczecin  Rock 
Festiwal umarł. I dobrze. Władze jed-
nak chciały zapewnić ludziom igrzyska 
i wypełnić pustkę.
Rok  później  rozpoczęły  się  rozmowy 
z  Polską  Telefonią  Cyfrową,  właści-
cielem marek Era i Heyah. Była mowa 
o koncercie gwiazdy formatu Red Hot 
Chilli  Peppers,  imprezach  klubowych 
oraz finale konkursu młodych talentów. 
Na gadaniu  się  skończyło.  I w opinii 
wielu Szczecin został z niczym.

Ale czy na pewno musimy silić się na 
sprowadzanie  do  nas  zachodnich 
gwiazd  i  gwiazdeczek?  Konstruować 
kolejne  nierealne  i  megalomańskie 
projekty?  Dogadywać  się  z  miastem 
na  temat  pokrycia  80  proc.  kosztów 
imprezy?  Koncepcja  absolutnie  bez 
sensu.
Szczecinowi  nie  brakuje  fajnych, 
kameralnych,  wartościowych  imprez 
muzycznych.  Mamy  przecież  Boogie 

Brain,  Akustyczeń.  I  chyba  starczy. 
Rozwijajmy  je  konsekwentnie,  może 
za kilka lat okaże się, że będzie o nich 
jeszcze  głośno.  Tworzenie  kolejnego 
festiwalu  jest  bezcelowe.  Nie  przebi-
jemy Open’era  i  krakowskiego Coke 
Live Music. Za tymi wydarzeniami stoi 
przecież  potężna machina  finansowa 
i medialna. 
Jeśli  ktoś  ma  jednak  wspaniały 
pomysł  i  chciałby  go  realizować,  to 
proszę bardzo. Ale pod jednym warun-
kiem. Pieniądze powinny być zebrane 
głównie od sponsorów, nie z kasy miej-
skiej.  Trochę  operatywności,  drodzy 
pomysłodawcy i organizatorzy imprez 
muzycznych!
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„Maus” (Wydanie zbior-
cze) - Art Spiegelman

Wydawnictwo Post

 „Maus”  Arta  Spiegelmana 
trzeba  znać. Śmiało można go  sta-
wiać  na  równi  z  takimi  pozycjami 
jak  „Medaliony”  Nałkowskiej  czy 
„Rozmowy  z  katem” Moczarskiego. 
Choć  faktycznie, przez swoją  formę 
może  nigdy  się  w  tym  kanonie  nie 
znaleźć.
Mimo,  iż  jest  to  pierwszy  komiks 
w  historii  uhonorowany  nagrodą 
Pulitzera,  trochę czasu musi  jeszcze 
upłynąć,  zanim  niektórzy  nieszczę-
śnicy spojrzą przychylnym okiem na 

komiks  jako  formę  sztuki.  Bo para-
doksalnie  to  właśnie  dzięki  swojej 
formie  „Maus”  jest  historią  wielo-
warstwową,  pełną  sugestywnych 
metafor.  Spiegelman  przedstawia 
historię swojego ojca nie  tylko  jako 
ocalonego  z  obozu  zagłady,  ale 
również  starszego  człowieka,  na 
którym  holokaust  odcisnął  swoje 
piętno. Dwie warstwy  narracji  swo-
bodnie  się  przeplatają,  pozwalając 
czytelnikowi  dostrzec  pełny  obraz 
psychologiczny  osoby  skazanej  na 
śmierć i cudem ocalałej. Forma gra-
ficzna komiksu odkrywa drugie dno 
opowieści, którym jest po prostu hi-
storia – jedna z najczarniejszych kart 

w historii ludzkości. Wszelkie ideolo-
giczne założenia II Wojny Światowej 
pokazane przez pryzmat jej biernych 
uczestników  ukazują  prawdziwe 
trudy, porażki i sukcesy, na jakie ska-
zani zostali niewinni ludzie. Z pozoru 
zwykła  historia  przetrwania  -  mo-
mentami szczegółowo opisująca co-
dzienność - ma jednak niesamowity 
ciężar  emocjonalny  i  po  głębszym 
przyjrzeniu  się  odkrywa  swój  praw-
dziwy cel. 
„Maus” nie jest jedynie historią jed-
nego człowieka.  Takich  jak on były 
miliony.  Takich,  którzy mogli  o  tym 
opowiedzieć zostało niewielu.

Adam Morawski
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„Masło przygodowe” - 
Barbara Stenka

Wydawnictwo Literatura

„Masło  przygodowe”  to  trzecia 
książka  szczecińskiej  autorki  Barbary 
Stenki,  skierowana  do  młodszych  czy-
telników.  Jest  to  książka  szczególna, 
gdyż w tym roku zdobyła  I nagrodę w II 
Konkursie Literackim im. Astrid Lingren, 
zorganizowanym przez Fundację ABCXXI 
- Cała polska Czyta Dzieciom.
„Masło  przygodowe”  to  opowieść 

o rodzinie Końców. Bohaterką i jedno-
cześnie  główną  narratorką  jest  Kasia 
Koniec - wesoła i niezwykle pomysłowa 

dziewczynka.    Wachlarz  spraw  poru-
szanych w  tej  książce  jest  zaskakująco 
szeroki, mowa tu o tolerancji, o miłości 
i  przyjaźni,  o  poszanowaniu  zwierząt, 
o przemocy.  Jest  to  historia o dziecię-
cych  marzeniach  i  odwadze,  o  dąże-
niu  do  realizacji  własnych  pomysłów. 
Wszystko podane z humorem, bez pa-
tosu  i w sposób łatwy do przyjęcia przez 
młodego czytelnika. Czytając o  losach 
rodziny Końców każdy czytelnik znajdzie 
wśród bohaterów cząstkę siebie; dotyczy 
to zarówno dzieci, jak i dorosłych. 
Książka  ta  jest  świetną  lekturą  dla 

całej  rodziny.  W  pamięci  czytelników 
bez  wątpienia  na  długo  pozostaną 
słowa Kasi: „Życie i tak jest ciekawe”.

Ewa Kowalewska

www.edukacja-rozwoj.szczecin.pl

„Tęsknota atomów”- 
Linus Reichlin

wyd. Niebieska Studnia

Nie  spodziewałam  się,  że  książka, 
której  przynależność  gatunkową  okre-
ślono mianem „kryminał” może zaskar-
bić sobie moje wpierw zainteresowanie, 
a w efekcie uznanie. Być może stało się 
tak dlatego, że wbrew kategoryzacji po-
wieściowy debiut Reichlina kryminałem 
de facto  nie jest. Co prawda pojawia 
się  tutaj  motyw  głównego  bohatera 
policjanta,  zagadki  i denata,  jednakże 

„Tęsknota atomów” to przede wszystkim 
opowieść o życiu, śmierci i samopozna-
niu. Całość - przyprawiona szczyptą teo-
rii fizyki kwantowej, będącej fascynacją 
detektywa  u  progu  emerytury.  Historia 
wciąga  nas  mackami  kolejno  wpro-
wadzanych  postaci,  faktów  i  zagadek, 
z  których  największą  stanowi  postać 
pierwszego planu - Hannes Jensen, któ-
rego  życie  nabiera  nieznanego  dotąd 
tempa: podróże, romans, magia...   
Dla fanów kryminałów pozycja może 

być  rozczarowująca,  zbyt  dużo  w  niej 
metafizyki. Miejscami akcja rozgrywana 
jest  zbyt  nachalnie,  zaś  pewne  wyda-
rzenia  zdają  się  nie  mieć  logicznego 
początku.  Niniejszą  książkę  polecam 
szczególnie  tym,  którzy  lubią  być  za-
skakiwani, bowiem abstrahując od for-
malnych  niedoskonałości,  do  ostatniej 
strony fabuła pozostaje nieodgadniona, 
nawet jeśli wydawało nam się inaczej.   

                                   [kg] 
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Niekonwencjonalni, otwarci, mło-
dzi, z pasją, którą chcą się dzie-
lić. Sytuują się na pograniczu 
offu i teatru zawodowego. Nowa, 
teatralna siła w Szczecinie – 
Teatr Niekonsekwentny.

Na  pomysł  stworzenia  własnej 
formacji,  która  na  nowo  zdefiniuje 
teatralne działania w Szczecinie wpa-
dli  aktorzy  Teatru  Współczesnego 
– Małgorzata  Klara  i  Adam Kuzycz-
Berezowski.  Chcieli  stworzyć  teatr, 
który  daje  szansę  młodym  twórcom 
i  przyciąga  ludzi  zainteresowa-
nych  sztuką  i  rozwojem  osobistym. 
Powstało stowarzyszenie, które będzie 
tworzyło  projekty  teatralne  skupione 
na promocji współczesnej dramatur-
gii  i  młodych  artystów.  Teatr  będzie 
dawał  też  szansę  rozwoju  szczeci-
nianom,  którzy  są  zainteresowani 
sztuką, chcą w przyszłości związać się 
z  teatrem  lub  są  po  prostu  ciekawi 
nowych wyzwań. 
Inicjatywę  wsparło  finansowo  m.in. 
Miasto  Szczecin  i  prywatni  sponso-
rzy,  pojawiły  się  przyjazne  instytucje, 

w  których  będą  się  spotykali  pasjo-
naci  teatru.  Jedno  z  tych  miejsc  to 
Klub 13 Muz, gdzie już 28 i 29 maja 
odbędą  się  pierwsze  dwudniowe 
warsztaty  teatralne  dla  wszystkich 
chętnych. Dochód uzyskany z biletów 
wstępu zasili budżet realizacji spekta-
klu teatralnego, który będzie najważ-
niejszą częścią projektu o tajemniczej 
nazwie „Słodka Fibi“. Przedstawienie 
wyreżyseruje Ivo Vedral (pracuje m.in. 
w  teatrach  w  Krakowie,  Gdańsku 
i Wałbrzychu,  wcześniej  był  asysten-
tem  Krzysztofa  Warlikowskiego). 
Premierę  spektaklu,  która  powsta-
nie  w  koprodukcji  ze  szczecińskim 
Teatrem Współczesnym będzie można 
obejrzeć w Teatrze Małym na Deptaku 
Bogusława już we wrześniu. Na jesień 
aktorzy planują także sceniczne czyta-
nia współczesnej dramaturgii. 
Tymczasem  aktorkę  Małgorzatę 
Klarę,  która  jest  prezesem  nowego 
stowarzyszenia  teatralnego  będzie 
można  oglądać  w  maju  na  dużej 
scenie  Współczesnego  w  najnow-
szej  produkcji  tej  sceny  „A  komórka 
dzwoni“  Sary  Ruhl  w  reż.  Norberta 
Rakowskiego  (reżysera m.in.  niezwy-
kle  popularnego  w  Szczecinie  spek-
taklu „Bliżej“).   
Wbrew  nazwie  –  Teatr 
Niekonsekwentny,  mimo  przeszkód, 
bardzo konsekwentnie dąży do reali-
zacji  swoich  celów.  Nie  ukrywam  

-  trzymam  kciuki!  Więcej  informacji 
o działaniach nowego teatru na stro-
nach  internetowych:  www.facebook.
com/teatrniekonskewentny oraz www.
niekonsekwentny.pl.
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Spoglądając 
w kierunku raju 

Rozmowa z Agatą Zbylut, artystką, 

prezes Zachęty Sztuki Współczesnej, 

adiunkt w Katedrze Projektowania 

Krajobrazu ZUT i Katedry Nowych Mediów 

Akademii Sztuki w Szczecinie.

Zbliża się Międzynarodowy Festiwal 
Sztuk Wizualnych inSPIRACJE 2011. Co 
według Ciebie jest największą siłą tego 
festiwalu?
-  inSPIRAJCE  pokazują  różnorakie 
działania związane ze sztuką współ-
czesną.  Jednocześnie  podkreślają 
jak  duża  jest  potrzeba  kontaktu 
z tym, co aktualne, pod warunkiem, 
że jest to dobra sztuka. To szczeciń-
ski  festiwal,  który  z  powodzeniem 
przebija  się  do  prasy  ogólnopol-
skiej.  Fakt  dostrzeżenia  Szczecina 
jest ważny, bo ciągle pokutuje prze-
konanie o tym, że Szczecin to odle-
głe  miejsce,  do  którego  nikt  nie 
dociera.  Szczęśliwie  to  się  zmie-
nia  i  inSPIRACJE mają  swój wkład 
w  zmianę wizerunku miasta.  inSPI-
RACJE  jako  festiwal  sztuk  wizual-
nych ma dobrą markę. Wziąć udział 
w tym festiwalu jest czymś nobilitu-
jącym dla artystów.

Festiwal to możliwość nawiązania 
twórczego dialogu. Czy ten dialog rodzi 

się głównie na linii artysta-artysta, czy 
głównie między artystą a odbiorcą?
-  Współczesny  artysta  bar-
dzo  mocno  poszukuje  kontaktu 
z  widzem.  Pragnie  zwrócić  jego 
uwagę na dzieło sztuki, na problem, 
o którym opowiada. Chyba nigdy ta 
potrzeba nie była  tak silna  jak dzi-
siaj. Stąd tak często artyści posługi-
wali się - i posługują nadal - kontro-
wersją i szokiem artystycznym, jako 
rozpaczliwą próbą zwrócenia uwagi 
na własną twórczość.

Tegorocznym inSPIRACJOM przyświeca 
hasło „Paradise”. Czym jest „raj” dla 
Ciebie i jaką pracę przygotujesz na ten 
festiwal?
-  Raj  dla  mnie  jest  ułudą.  Może 
w  ogóle  nie  ma  raju,  może  jest 
wiele.  Raj  nie  jest  dla  mnie  poję-
ciem  absolutnym.  Dla  mnie  raj  to 
małe radości.
Na  tegoroczny  festiwal  przygoto-
wuję pracę o nadziei  i dążeniu do 
szczęścia. Jest to obiekt, instalacja 
artystyczna,  zatytułowana  „Łajka”. 
Jednym  z  elementów  będzie  reali-
styczna rzeźba psa.
Łajka  została  ujęta  w  momen-
cie  przygotowania  do  lotu.  Siedzi 
podparta  w  skafandrze,  ze  wzro-
kiem  skierowanym  ku  górze.  Jej 
wzrok  jest oczekiwaniem. Nie wie, 
co się stanie, ale jest pełna nadziei 

i  zaufania  do  ludzi,  którzy  przy-
gotowują  ją  do  lotu.  Spogląda 
w niebo, jednak co w nim zobaczy, 
to  już  inna  historia,  ponieważ  nie 
wie tego, co oni wiedzą - że ona już 
nie powróci...
Spotykam  ludzi,  którzy  są  rozcza-
rowani  swoimi  życiowymi  wybo-
rami  i  mają  poczucie  porażki. 
Podejmują  kolejne  próby  z  nieza-
chwianą wiarą w  to,  że  tym  razem 
będzie inaczej.
Moja praca jest właśnie o tej fascy-
nującej  i  obłędnej  sile.  O  nieza-
chwianej  wierze,  że  tym  razem  na 
pewno  los  będzie  nam  sprzyjał, 
chociaż  obiektywnie  nic  na  to  nie 
wskazuje... 
Myślę,  że  tak  naprawdę  wszyscy 
mamy zawsze nadzieję, że nam się 
uda. Sceptycyzm wydaje się jedynie 
formą asekuracji. 
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IX międzynaro-
dowy festiwal 
Performance 
Intermedia 2011
miejsce: SZCZECIN 
2016 (Willa Lentza, 
Obserwatorium 
Kultury)

12-14 V 2011

Cologne OFF 2011: video 
art in a global context

19 V 2011

20.30 Bartosz Wójcik 
referat Sedina wczoraj 
i dziś, w ramach projek-
tu Nowa Amerika 

26 V 2011

18.00 wernisaż 
wystaw: Mój Tramwaj 
1980-2010,  2003-2011

19.00 promocja katalo-
gu OFFicyna 1998-????; 
dyskusja OFFicyna, 
miasto, miejsce sztuki

28-29 V 2011

24h, artyści: Hilla 
Steinert (DE), Antoni Kar-
wowski (PL), Dorothea 
Rust (CH), Bartosz 
Wójcik (PL), Marcio 
Carvalho (PT), Andrzej 
Pawełczyk (PL), Marcel 
Sparmann (DE)

2-8 VI 2011

Schmalz-Stuhlmann: 
sztuka dla Szczecina. 
rezydencja 

Weekend z Cy-
frowym Planete 
Doc - III edycja
6-8 V 2011 
Kino Zamek

Nie zależy wam 
na prawdzie; Krew 
w twoim telefonie; 
Upadek gubernatora; 
Kraj gazem płynący; 
Czwarta rewolucja

1. Edycja Festiwa-
lu „Lato Filmów 
w Drodze”
6-12 V 2011 
Kino Pionier

W lepszym świecie; 
Karen płacze w auto-
busie; Peepli!; Fryzjerka; 
Sydentki; Angèle i Tony

Przegląd Filmów 
Indonezyjskich
19-22 V 2011 
Kino Zamek

Jermal; Zakazane 
drzwi; Merantau; 
Takut: Oblicza horroru; 3 
Marzenia, 3 Miłości

wystawy
Oscar Achenbach 
(1868-1935) – malar-
stwo i grafika, Zamek 
Książąt Pomorskich (do 
08.05)

Shangtuf Image & 
Art Club of Taizhou, 
Zhejing – China, 
współczesna fotografia 

chińska, Zamek Książąt 
Pomorskich (do 08.05)

Anna Wojsznis Linia 
życia w rozszczepio-
nym obrazie świata, 
Galeria Kapitańska (do 
14.05)

Prace studentów Po-
litechniki Koszalińskiej 
Instytutu Wzornictwa 
Warsztatów Komunika-
cji Wizualnej (do 22.05)

Maria Gostylla-Pachuc-
ka Tkaniny i akwarele, 
Książnica Pomorska 
(do 28.05)

Malarstwo Andrzeja 
Kurzawskiego, Zamek 
Książąt Pomorskich (do 
29.05)

Szczepan Karaś 
Bajki-obrazy-rzeźby, 
Książnica Pomorska 
(do 30.05)

Marek Czasnojć 
Historia morzem pisana, 
Cafe 22 (do 31.05)

Natalia Szostak Polaro-
id etc., Palarnia kawy 
Erakawy.pl (do 06.06)

Panna Lu presents: 
Friday 13th, Brama 
Jazz Cafe

Rzeszów. Karty kore-
spondencyjne i fotografie 
z negatywów szklanych 
Edwarda Janusza 
z przełomu XIX/XX w. 
ze zbiorów Zbigniewa 
Tybury, Galeria SORAYA 
(do 15.06)
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10 V 2011 wt/ di/ tue

12.00 Szczepan 
Karaś. Bajki – obrazy 
– rzeźby, wernisaż 
i spotkanie z autorem, 
Książnica Pomorska

17.00 promocja książki 
Jerzego Rostkow-
skiego Podziemia III 
Rzeszy i dyskusja na 
temat podziemi szcze-
cińskich, Książnica 
Pomorska

18.00 Herbatka 
z „Kisielem”, goście: 
Małgorzata Gąsiorow-
ska, Jerzy Kisielewski, 
Willa West Ende

18.00 dyskusyjny 
klub OFFilmowy, 
Bartosz Wójcik & Dana 
Jesswein: Pomiędzy 
Somali, Afar i Hamera-
mi. Róg Afryki: Etiopia, 
Somaliland i Djibouti, 
Kino Obserwatorium

11 V 2011 śr/ mi/ wed

18.00 Tandemy 
językowe – spotkania 
otwarte, Piwnica Kany

19.00 A komórka 
dzwoni – spektakl, 
Teatr Współczesny

20.00 Muzyczna 
kawiarnia – Tequila 
Band, Cafe 22

20.00 Niewypowie-
dziane - spektakl, Teatr 
Kana (11-12.05)

12 V 2011 cz/ do/ thu

17.30 Szczeciński 
Salon Poezji – poezję 
Czesława Miłosza 
czytają: Olgierd Łuka-
szewicz, Sławomir 
Kołakowski, Zamek 
Książąt Pomorskich

18.00 Errata Literata, 
spotkanie z Woj-
ciechem Kuczokiem 
i Magdaleną Piekorz, 
Studio S1 Polskiego 
Radia Szczecin

20.00 Rosyjskie 
wieczory z muzyką 
na żywo – Krzysztof 
Kamiński (akordeon), 
restauracja Ładoga

21:00 Studencka Bunga 
Bunga - impreza, Alter 
Ego

13 V 2011 pt/ fr/ fri 

19.00 Duvelor, albo 
farsa o starym 
diable – spektakl, Teatr 
Pleciuga

20.00 xTrue Naturex 
– koncert akustyczny, 
Bold Native - film, orga-
nizator: Szczecińska 
Inicjatywa Wegańska-
Teatr Kana

20:00 Panna Lu 
presents: Friday 13th 
– wystawa, wernisaż, 
Brama Jazz Cafe

20:00 Vespa + gość 
specjalny Jarek 
Ważny (Kult i Buldog) – 

koncert, Cafe Jerzy 

21:00 Engerling – kon-
cert, Free Blues Club

21:00 Oldschool 
Rootsboys – impreza, 
Alter Ego

14 V 2011 so/ sa/ sat

VI Europejska Noc 
Muzeów 14/15 V 2011 

19.00 Technika Punktu 
Świetlnego - spektakl 
Chórów Gertrudy Stein, 
Projekt Scena Równo-
legła, Teatr Kana

19:00 KAT & Roman 
Kostrzewski, support: 
Wishmaster – koncert, 
DK Słowianin

20.00 Joanna & The 
Forests – impreza, 
P1erwsze Miejsce

21.00 Kasia 
Trzepiałowska – Buja 
- impreza, Nowy Klub 
Patio

21:00 RaveRiver 
PROXY – impreza, 
Alter Ego

23.00 Coredukacja #17 
– impreza, Karoseria 
Pub

15 V 2011 n/ so/ sun

12.00 Muzyczne 
ARFIKołki - spotkanie 2 
pt. Masło przygodowe, 
czyli... jak napisać 
książkę, pl. Matki 
Teresy z Kalkuty 8

Rodzina sołtysa 
i inne plakaty Leszka 
Żebrowskiego, Zamek 
Książąt Pomorskich (do 
30.06)

Stanisław Lesz-
czyński – wieczny 
tułacz, Zamek Książąt 
Pomorskich (do 31.07)

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

Sztuki Piękne. Zbiory 
artystyczne Muzeum 
Narodowego w Szcze-
cinie (14.05.2011-
08.01.2012)

1 V 2011 n/ so/ sun

18.00 Niezgody Jona-
sza – recital Grażyny 
Madej, Zamek Książąt 
Pomorskich

2 V 2011 pn/ mo/ mon

19.00 Morrison i Cave 
w Piwnicy - koncert 
na dwa głosy i zespół, 
Zamek Książąt 
Pomorskich

4 V 2011 śr/ mi/ wed

09.30, 11.30 8 dni 
stworzenia świata – 
spektakl, Teatr Pleciuga 
(04-06.05)

20.00 Muzyczna 
kawiarnia – Swing 
Lovers, Cafe 22

5 V 2011 cz/ do/ thu

20.00 Rosyjskie 
wieczory z muzyką 
na żywo - Paweł 
Kuprianowicz Kluczko 
(pianino), restauracja 
Ładoga

6 V 2011 pt/ fr/ fri

17.00 Maria Gostylla-
Pachucka Tkaniny 
i akwarele - wystawa, 
wernisaż, Książnica 
Pomorska

21:00 Kaki King – kon-
cert, Free Blues Club

21:00 All Our Noise – 
impreza, Alter Ego

21.30 Pornograf – 
spektakl, Teatr Polski

7 V 2011  so/ sa/ sat

18.00 Plantacje Cafe 
– wieczór gier planszo-
wych, Piwnica Kany

18:30 Chaos Festival, 
CKS Kontrasty

20.00 klosz_ART: 
Malwina Grzelak, 
Łukasz Woś - koncert 
na flet i fortepian, Willa 
Lentza

21.00 uroczyste 
otwarcie fontanny na 
pl. Teatralnym, Teatr 
Lalek Pleciuga

21:00 Mandylion & 
AC7 – koncert, Free 
Blues Club

21.00 Praia Latina 
z Eedem Szynszylem, 
gość specjalny Andrzej 
Janusz-perkusjonalia 
- impreza, Nowy Klub 
Patio

21:00 Synths of 80’s – 
impreza, Alter Ego

8 V 2011 n/ so/ sun

12.00 Muzyczne 
ARFIKołki – spotkanie 
1 pt. Arfik i zwierzaki, 
pl. Matki Teresy 
z Kalkuty 8

12.00 Pajdokracja 
czyli Dzieciaki Górą 
- rodzinne niedziele, 
Piwnica Kany

19.00 A komórka 
dzwoni – spektakl, 
premiera, Teatr 
Współczesny

20.00 XBNGDSA – 
pokaz powarsztatowy 
w reż. Janka Turkow-
skiego, Teatr Kana

9 V 2011 pn/ mo/ mon 

17.00 promocja 
książek Michała 
Jagiełło Ciało i pamięć. 
Wiersze,  Narody i na-
rodowości, Książnica 
Pomorska 

20:00 Lesja i Muzyky – 
koncert, Rocker Club
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12.00 Pajdokracja czyli 
Dzieciaki Górą - rodzinne 
niedziele, Piwnica Kany

19.00 Mona Rogers we 
własnej osobie - spek-
takl Chórów Gertrudy 
Stein, Projekt Scena 
Równoległa, Teatr Kana

16 V 2011 pn/ mo/ mon 

18.00 DKF: porozmawiaj-
my o filmie w języku 
francuskim - Les Palmes 
de monsieur Schutz 
(Palmy pana Schutza), 
Kino Zamek

20:00 Andreas Kapsalis 
& Goran Ivanovic Guitar 
Duo – koncert, Rocker 
Club

17 V 2011 wt/ di/ tue

18.00 dyskusyjny klub 
OFFilmowy - Dzieci 
z dekretu, Kino Obser-
watorium

19.00 Kolacja dla głupca 
– spektakl, Teatr Polski 
(17-19.05)

19.00 Wstęp do 
kathakali – spotkanie 
z Koryną Dylewską na 
temat tradycji teatralnej 
z południowych Indii, 
Teatr Kana

18 V 2011 śr/ mi/ wed

18.00 Tandemy języko-
we – spotkania otwarte, 

Piwnica Kany

20.00 Juan Carlos Ca-
ceres – koncert, Zamek 
Książąt Pomorskich

20.00 Muzyczna ka-
wiarnia – Swing Lovers, 
Cafe 22

21:00 Moonshine – 
Młoda Nuta w ramach 
Floating Trippin Festival, 
Free Blues Club

19 V 2011 cz/ do/ thu

Polska w przededniu 
Prezydencji: polityka, 
społeczeństwo, kultura 
i gospodarka – konferen-
cja, Fundacja Genshagen, 
Berlińsko-Brandenburski 
Instytut Współpracy 
Francusko-Niemieckiej 
w Europie (19-20.05)

19.15 DKF: porozmawiaj-
my o filmie w języku nie-
mieckim - Nachbarinnen 
(Sąsiadki), Kino Zamek

20.00 Rosyjskie 
wieczory z muzyką na 
żywo - Paweł Kupriano-
wicz Kluczko (pianino), 
restauracja Ładoga

20.00 Diamenty, to 
węgiel, który wziął 
się do roboty Pawła 
Demirskiego - premiera 
sztuki,  Volksbühne am 
Rosa-Luxemburg-Platz, 
Berlin

20 V 2011 pt/ fr/ fri

19.00 A komórka dzwoni 
– spektakl, Teatr Współ-
czesny (20-22.05)

20.00 Lailonia - spek-
takl, Teatr Kana

21:00 Free Blues Band – 
koncert, Free Blues Club

21:00 Got Fashion2 
– impreza, pokazy, 
wernisaż, Alter Ego

21 V 2011 so/ sa/ sat

V edycja Święta 
Polskiej Niezapominajki 
– m.in. wystawy, pokaz 
origami oraz degustacja 
kwiatowych herbat, 
gmach Biblioteki Głównej 
US (początek: 10.00)

12.00 Spotkanie 
z Krystyną Gierszew-
ską-Dubik i promocja 
tomiku wierszy, 
Książnica Pomorska

19.00 Na pełnym 
morzu – spektakl Teatru 
Karawana, Teatr Kana

21.00 DJ Twister - im-
preza, Nowy Klub Patio

21:00 Electronic 
Legends: Psyche, 
No More. Afterparty: 
Depeche Mode – koncert, 
Altert Ego

22 V 2011 n/ so/ sun

12.00 Pajdokracja czyli 
Dzieciaki Górą - rodzinne 
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niedziele, Piwnica Kany

18.00 Fascynacje 
- recital Wojciecha 
Brzezińskiego, Piwnica 
przy Krypcie

19.00 Niewypowie-
dziane - spektakl, Teatr 
Kana

24 V 2011 wt/ di/ tue

18.00 dyskusyjny klub 
OFFilmowy, California 
Dreamin, Kino Obser-
watorium

19.00 Oskar i pani 
Róża – spektakl, Teatr 
Współczesny

 

25 V 2011 śr/ mi/ wed

17.00 Warsztaty pi-
sarskie, Zamek Książąt 
Pomorskich

18.00 Tandemy 
językowe – spotkania 
otwarte, Piwnica Kany

20.00 Muzyczna 
kawiarnia – Tequila 
Band, Cafe 22

20.00 OXBOW – kon-
cert, Katakumba Club, 
Stargard Szczeciński

26 V 2011 cz/ do/ thu

17.00 Salon Literacki 
- wieczór autorski 
Marcina Szczygiel-
skiego, Zamek Książąt 
Pomorskich

20.00 Rosyjskie 

wieczory z muzyką 
na żywo – Krzysztof 
Kamiński (akordeon), 
restauracja Ładoga

 

27 V 2011 pt/ fr/ fri

19.00 Zamknięta 
5 – projekcja filmu 
dokumentalnego w reż. 
Weroniki Fibich 
i Krzysztofa Saneckie-
go, Teatr Kana

19.00 Ożenek – spek-
takl, Teatr Współcze-
sny (27-28.05)

21:00 Electrego 
–impreza, Alter Ego

21:00 Jan Gałach 
Band – koncert, Free 
Blues Band

28 V 2011 so/ sa/ sat

INKONTAKT 2011 
- Marktplatz der 
Euroregion-Verbindung 
von Wirtschaft und 
Kultur, Uckermärkische 
Bühnen Schwedt 

10.00 Warsztaty 
teatralne – Stowa-
rzyszenie Teatr 
Niekonsekwentny, 

13 muz

17.00 Król Zofius 
i Cudowna Kura – 
spektakl, premiera, 
Teatr Pleciuga

19.00 Ryszard 
Leoszewski akustycz-
nie – koncert, Teatr 
Kana

20.00 DKF: poroz-
mawiajmy o filmie 
w języku angielskim – 
The King’s Speech (Jak 
zostać królem), Kino 
Zamek 

21:00 Drum and Bass 
Szczecin All Star – 
impreza, Alter Ego

29 V 2011 n/ so/ sun

11.00, 13.00 Król Zofius 
i Cudowna Kura – 
spektakl, premiera, 
Teatr Pleciuga

12.00 Pajdokracja 
czyli Dzieciaki Górą 
- rodzinne niedziele, 
Piwnica Kany

14.00 Warsztaty 
teatralne – Stowa-
rzyszenie Teatr 
Niekonsekwentny, 

13 muz

2011 wt/ di/ tue

09.30, 11.30 Król 
Zofius i Cudowna Kura – 
spektakl, premiera, Teatr 
Pleciuga

18.00 dyskusyjny klub 
OFFilmowy, List, Kino 
Obserwatorium

18.00 Errata Literata, 
spotkanie z Katarzyną 
Grocholą, Studio S1  PRS
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SIC! Szczecin, I Care!

We are opening the May issue of the SIC! Magazine with an invitation to 
a trip to the outskirts of Szczecin: Rzędziny – Stolec – Świdwie route. 
First go in the direction of Głębokie Lake towards the border, pass 
Dobra and Buk and head to Rzędziny (previously Nassenheide; Nass – 
wet, Heide – moorland). A mansion used to stand there. It was visited 
by a son and grandsons of Goethe, a German Romantic writer. From 
Rzędziny go to Stolec. From the 15th century, the estate was managed 
by von Ramin family. One of not many preserved examples of classical 
sculpture in the Pomerania survived over there to the present day. It 
is a tombstone of Jurgen Berndt Wilhelm von Ramin who died young 
at the age of 28. After going 5 km east from Stolec, you will arrive at 
an ornithological station – Świdwie. It a place where over 100 bird 
species live either permanently or temporarily. 

Apart from that there are many attractions in Szczecin in May. 

The 6th European Night of the Museums will take place in our city, 
however, it occurred in Berlin for the first time ever. This year was no 
different as the first night of museums was held in Berlin in January. 
Many Szczecin exhibition spaces, clubs and other institutions will be 
opened until late night hours from the 14th to  15th May. Then visitors 
will have a chance to get familiarized with particular exhibitions. 

A legend of Argentinian music, Juan Carlos Caceres will come to 
Szczecin for his first ever Polish concert. He will perform on 18th 
May at the Pomeranian Dukes’ Castle / Zamek Książąt Pomorskich.  
Juan Carlos Caceres was born in 1936. He is a renowned vocalist, 
composer and painter who had a guest appearance on  the “Lunatico” 
album by Gotan Project. His Szczecin concert will take place as part 
of the Szczecin Puls Music Fest 2011. For more information visit www.
koncerty.com.

We would also like to encourage you to participate in Szczecin 
Tandem Meetings taking place at the Kana Cellar / Piwnica Kany  
every Wednesday. As every month, the Castle Cinema / Kino Zamek 
extends an invitation to screenings of films part of the “let’s talk about 
a film in French” (16th May - „Les Palmes de monsieur Schutz), the “let’s 
talk about a film in German” (19th May „Nachbarinnen” ) and “let’s talk 
about a film in English” (28th May „The King’s Speech”) series. We also 
recommend foreign language shows on Szczecin.fm.

tłum. Łukasz Kowalik

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

Die Maiausgabe des Magazins SIC! eröffnen wir mit dem Vorschlag 
eines Ausfluges am Stettiner Stadtrand , die Strecke Rzędziny (deutsch 
– Nassenheide) - Stolec – Świdwie. Sie fahren vom Glebokie-See, 
Richtung der deutsch-polnischen Grenze, an den Ortschaften Dobra 
und Buk  vorbei und kommen nach Rzędzin. Dort gab es einen Hof, den 
der Sohn und die Enkelkinder von Goethe, den Dichter der deutschen 
Romantikepoche, besucht haben. Von Rzędzin aus fahren wir nach 
Stolec (Dorf nordwestlich von Stettin, deutsch Stolzenburg). Vom XV. 
Jahrhundert an wurde dieses Landgut von der Familie von Ramin ver-
waltet. Bis zum heutigen Tag steht dort eine der ganz wenigen klassi-
schen Skulpturen, die in Pommern zu finden sind - der Grabstein des 
jung verstorbenen Jürgen Berndt Wilhelm von Ramin. Indem wir von 
Stolec in die östliche Richtung fahren, kommen wir nach 5 km zu einer 
ornitologischen Station in Świdwie, wo sich über 100 Vogelgattungen 
entweder temporär oder fest ansiedeln. 
Darüber hinaus gibt es viele Attraktionen direkt in Stettin.
Wir begegnen der VI. Europäischen Museumsnacht. Eine solche 
Veranstaltung fand zum ersten Mal in Berlin statt und dieses Jahr 
im Januar konnte auch diese Stadt wieder damit anfangen. In der 
Nacht vom 14. auf den 15. Mai werden in Stettin viele Galerien, Clubs 
und andere Institutionen bis in die  späten Abendstunden geöffnet 
sein, so dass es den Besuchern ermöglicht wird, sich die einzelnen  
Ausstellungen genau anzuschauen.
Am 18. Mai am Zamek Książąt Pomorskich (deutsch: Schloss der 
Pommerschen Herzöge) werden wir zum ersten Mal in Polen die 
Legende der argentinischen Musik, Juan Carlos Caceres, begrüßen 
dürfen. Der 1936 geborene Vokalist, Komponist und  Maler trat unter 
anderem als Gast auf dem Album „Lunatico“ von Gotan Project auf. In 
Stettin spielt er im Rahmen des Festivals Stettin Plus Music Fest 2011.
Mehr Infos: www.koncerty.com
Wir ermuntern Sie zu der Teilnahme an den Sprachtandems, die jeden 
Mittwoch im Kana-Keller stattfinden. Das Zamek (deutsch Schloss) - 
Kino lädt Sie zu den Filmvorstellungen im Rahmen der Filmreihen 
Lassen Sie uns mal über den Film auf Französisch unterhalten - 
am 16. Mai „Les Palmes de monsieur Schutz”- Lassen Sie uns mal 
über den Film auf Deutsch unterhalten - am 19. Mai „Nachbarinnen“ 
und Lassen Sie uns mal über den Film auf Englisch unterhalten - 
am 28. Mai „The King‘s Speech“ ein. Wir empfehlen Ihnen auch die 
Sprachsendungen beim Radiosender szczecin.fm

tłum. Małgorzata Worona

deu

en
g



19.

Wiosnę  wypróbować  możemy 
nie  tylko  podczas  majowego  dłu-
giego weekendu, ale  także podczas 
Europejskiej  Nocy  Muzeów.  Nie 
dajmy  zwieść  się  nazwie  -  niestety, 
podczas  przeżywania  kulturalnych 
wrażeń  nie  możemy  połączyć  się 
mentalnie  z  całym  starym  konty-
nentem.  Idea  wspólna,  termin  nie: 
w  samej  Polsce mają miejsce  tygo-
dniowe,  a  w  Europie  nawet  mie-
sięczne różnice. 
Wydarzenie to po raz pierwszy odbyło 
się w Berlinie; zarówno premiera, jak 
i  tegoroczna,  styczniowa  inaugura-
cja.  Oprócz  bycia  pionierem  mia-
sto  to  wyróżnia  się  częstotliwością 

i różnorodnością „Nocy” (Die Lange 
Nacht der Museen odbywa się dwa 
razy  w  roku.  Jej  druga  odsłona 
będzie  miała  miejsce  w  sierpniu, 
a  sama  idea  obejmuje  także  dzie-
dziny sztuki inne niż wystawiennicze: 
organizowana jest na przykład kwiet-
niowa Lange Nacht der Opern und 
Theater).  Terminowe  rozbieżności 
mają  i  zaletę  - nie musimy dokony-
wać trudnych wyborów. Mamy nato-
miast  możliwość  niemal  w  równych 
odstępach  czasu  odwiedzić  kilka 
europejskich miast: Zurych we wrze-
śniu, a Paryż w październiku.
W  chwili  oddania  niniejszego  tek-
stu  do  druku  szczegóły  dotyczące 

organizacji  Szczecińskiej  Nocy 
Muzeów  nie  są  jeszcze  znane. 
Nie  wiem,  czy  sprawa  została 
zapomniana,  czy  może  chodzi 
o  gorączkowo  przygotowywaną 
niespodziankę.  Czy  po  raz  kolejny 
odbędziemy  w  czasoprzestrzeni 
podróż  do  (skądinąd  lubianej  przez 
wszystkich) afrykańskiej wioski?
Na  szczęście mamy  inny,  pewny  już 
punkt programu, który z instytucjami 
nie ma nic wspólnego; to inicjatywa 
samych  twórców  oraz  mieszkań-
ców  Szczecina.  Według  mnie  fakt 
ten  dodaje  wydarzeniu  wartości 
i nowego wymiaru.
„Podczas  VI  Europejskiej  Nocy 
Muzeów w Szczecinie, podwórko przy 
ul. Emilii Plater 92 będzie miejscem, 
gdzie  twórczość  swoją  zaprezentuje 
kilku  młodych  artystów  polskiego 
pochodzenia. Wystawa „The Rainbow 
Family of Living Light” zainauguruje 
działalność  Platerówki,  prywatnego 
mieszkania (nr 29)- odtąd stanie się 
ono miejscem sztuki przystępnej dla 
każdego. Tego wieczoru nowy obraz, 
dźwięk  i gest nie  tylko przenikną do 
życia codziennego mieszkańców, ale 
staną  się  one  widzialne  dla  wszyst-
kich,  którzy  zechcą  wyjść  im  na 
spotkanie.  Serdecznie  zapraszamy 
na  naszą  dzielnicę!”-  mówi  pomy-
słodawczyni  wydarzenia  Natalia 
Szostak.
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„Ja” objawione w tańcu 
rozmowa z Elizą Hołubowską, 

szefową zespołu Teatru Tańca Vogue

Stałość, 
wiarygodność i prawość 

Motto wyszczególnione w kodek-
sie  postępowania  spółki  Calbud 
przypomina  obietnicę  wyborczą. 
Na szczęście, w praktyce  sprawdza 
się  zdecydowanie  lepiej  niż  słowa 
polityków.
Calbud  to  jedna  z  największych 
firm  inżynieryjno  -  budowlanych 
Pomorza  Zachodniego.  Poszczycić 
się może dwudziestoletnim doświad-
czeniem w pracy nie  tylko na  tere-
nie Polski, ale też Niemiec, Islandii, 
Holandii  i  Szwecji.  Wyróżniona 
wieloma  prestiżowymi  nagrodami 
(Diamenty magazynu Forbes, Medal 
Europejski),  spółka  specjalizuje  się 
także  w  działalności  deweloper-
skiej, a nawet pro-ekologicznej. To 
jednak nie wszystko: pole działania 
Calbudu sięga znacznie szerzej.

Architekci i artyści
W  2008  roku  powstała  galeria 
Kapitańska,  umiejscowiona  w  siedzi-
bie firmy.  
- Wiem, że pod wpływem sztuki można 
się  zmienić  -  mówi  prezes  Edward 
Osina,  inicjator  przedsięwzięcia.  - 
Jestem  tego  najlepszym  przykładem. 
Chciałbym, żeby osoby, wśród których 
pracuję  i  żyję,  także odczuły  jej pozy-
tywne  oddziaływanie,  a  galeria  stała 
się dla nich miejscem inspirującym.
Tak  jest  niewątpliwie.  Przy  ulicy 
Kapitańskiej  2 można  oczekiwać  róż-
norodności  artystycznych  działań: 
debat, koncertów, wernisaży. Do współ-
pracy zaproszono wielu artystów szcze-
cińskich  tak  znanych,  jak  Przemysław 
Cerebież  -  Tarabicki  czy  Jarosław 
Eysymont,  przy  czym  nie  zapomniano 
także  o  młodych  twórcach.  Galeria 
rozwija się, obecnie  trwa  już dziesiąta 
wystawa: „Linia życia w rozszczepionym 

obrazie  świata”  Anny  Wojsznis.
Krajobraz  miasta  też  zyskał.- 
Postanowiliśmy,  że  firma  będzie  ozda-
biać  dziełami  sztuki  każdy  wznoszony 
obiekt - mówi Edward Osina. Pierwszym 
krokiem do wypełnienia tej obietnicy jest 
Rzeżba Wiesława Domańskiego,  która 
stanęła już na osiedlu Magnolia Park.

Społeczna odpowiedzialność biznesu
„Współfinansujemy  szereg  działań  na 
rzecz osób najuboższych, chorych oraz 
zagrożonych  wykluczeniem  społecz-
nym”  -  widnieje  na  stronie  interneto-
wej  firmy  w  zakładce  “wspieramy”.  
Lista instytucji, z którymi Calbud działa 
“ramię w ramię”, jest długa - znajdziemy 
na  niej  m.in  Polski  Czerwony  Krzyż. 
Pomoc  otrzymują  nie  tylko  najsłabsi; 
logo  spółki  na  swoich  koszulkach 
w sezonie 2010/2011 nosi nawet spor-
towa sława regionu, Pogoń Szczecin. 

Agata Brodkiewicz
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„Ja” objawione w tańcu 
rozmowa z Elizą Hołubowską, 

szefową zespołu Teatru Tańca Vogue
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„Nieściszalni” („Sound of 
noise”) - Johannes Stjärne 
Nilsson, Ola Simonsson 

dystr. Kino Świat

Producenci  głośnych  „Jabłek 
Adama”  oddają  widzom  kino  łączące 
w  sobie  muzyczny  eksperyment  oraz 
kino  policyjne  z  romansem  w  tle. 
„Nieściszalni”  to  niewątpliwie  orygi-
nalny  obraz,  w  którym  wbrew  poję-
ciu kina - jako sztuki wizualnej, główną 
rolę  odgrywa  dźwięk  oraz  jego  brak. 
Reprezentantami  pierwszego  jest  sek-
stet muzycznych terrorystów, którzy two-
rzą miejską symfonię, ratującą słuchaczy 
przed wszechobecną kakofonią. Z ciszą 
natomiast  utożsamiany  jest  przedstawi-
ciel prawa – detektyw o wymownym imie-
niu Amadeusz Warnebring, który mimo 
tego,  pochodzi  z  muzykalnej  rodziny, 
nienawidzi  dźwięków.  Pożądający 

spokoju  policjant  ściga  niepopraw-
nych  perkusistów,  którzy  konsekwent-
nie  realizują  swój  plan  zemsty,  wyko-
rzystując  doń    skradzione  przedmioty, 
porwanych  ludzi  oraz  wszelkie  dobro-
dziejstwa,  jakie  niesie  ze  sobą miasto. 
Świetna  muzyka,  zaskakujące  zwroty 
akcji,  świeżość  slapstikowe  gagi  oraz 
niebanalny  humor  wszystko  to  doce-
nione  zostało  nagrodą  publiczności 
na  Warszawskim  Festiwalu  Filmowym.
Pomysł  na  realizację  „Sound of  noise” 
sięga roku 2001, kiedy to reżyserzy stwo-
rzyli  krótkometrażówkę „Music for One 
Apartment and Six Drummers”, w któ-
rej  muzycy  (ci  sami,  których  zobaczyć 
można  w  „Nieściszalnych”)  uprawiają 
„granie  udomowione”.  Film  dostępny 
w serwisie YouTube. Oba obrazy warte 
uwagi,  nie  tylko  dla  melomanów.

[kg]

„Sezon na kaczki” („Duck 
season”) – Fernando 
Eimbcke           dystr. Art House

Po wielu latach od premiery świato-
wej wreszcie mamy okazję zobaczyć peł-
nometrażowy  debiut  reżysera,  nomino-
wanego do Złotego Niedźwiedzia za film  
„Nad jeziorem Tahoe”. „Sezon na kaczki” 
to  z  pozoru  prosta,  leniwa,  nie  pozba-
wiona  humoru  historia  dwóch  czterna-
stoletnich  przyjaciół:  Flamy  i Moko.  Za 

minimalistyczną  formą  filmu  kryje  się 
bogata treść płynąca z obserwacji powoli 
odrywanych  kuponów  „szczęśliwego” 
dzieciństwa, a raczej jego kresu.  Śledząca 
wydarzenia kamera staje się  świadkiem 
zarówno tego, co realne - inicjacji seksu-
alnej, rozwodu rodziców - oraz metafo-
ryczne, pozwalając odkryć co kryje w sobie 
czekoladowe ciasto  i obrazek z kaczką.
Fabuła  osadzona  została  w  olbrzymim 
kompleksie domów mieszkalnych, gdzie 
widz  wprowadzony  zostaje  serią  foto-
graficznych ujęć, to w połączeniu z czar-
no-białym obrazem i szerokimi ujęciami, 
dodaje  filmowi  realizmu  bliskiego  styli-
styce „Clerks” Kevina Smitha, jak również 
wczesnym  obrazom  Jima  Jarmuscha. 
Nie  jest  dla  mnie  zrozumia-

łym,  dlaczego  film  tak  późno  docze-
kał  dystrybutora.  Mam  nadzieję, 
że  na  kolejne  filmy  Eimbcke’go  nie 
będziemy  musieli  czekać  siedem  lat.

[kg]
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Fragmenty rozmowy z Mateuszem 

Czarnowskim, założycielem, wokalistą i akor-

deonistą zespołu Bubliczki

Czym jest zespół Bubliczki? Jak sam okre-
śliłbyś muzykę, którą gracie?

-  Jestem  przeciwny  szufladkowaniu 
muzyki;  dzielę  ją  –  oczywiście  wedle 
swojego uznania - na wartą i niewartą 
słuchania.  Poddając  się  jednak  cze-
muś  takiemu  jak podział  na gatunki, 
powiem,  że  Bubliczki  grają  szeroko 
pojętą  muzykę  folkową,  muzykę 
świata,  z  dużymi  wpływami  kaszub-
skimi  (niemal  cały  7-osobowy  skład 
pochodzi  z  Kaszub).  Określiłbym  ją 
także jako muzykę bałkańsko-klezmer-
sko-cygańską. (...) Oczywiście nie jest 
to czysta muzyka bałkańska czy cygań-
ska, gdyż jest w niej dużo naleciałości 
big-bandowych  i  swingowych.  Poza 
tym,  nasz  nowy  „dęciak”  -  Krzysiek 
Kowalczyk  -  jest  we  Wrocławiu  na 
jazzie.  Połączenie  bałkan  i  jazz  daje 
naprawdę fajne efekty.

Można odnieść wrażenie, że rośnie 
popularność muzyki world, nie tylko tej 

z obszaru Wschodu,  ale także np. muzyki 
afrykańskiej, odmiennej od tej, na której się 
wychowaliśmy.

- Wychowanie to kluczowa sprawa. Jeśli 
chodzi o world music, to trzeba zacząć 
od  wiedzy  na  temat  kultury  ludowej 
swojego kraju. W Polsce ta wiedza jest 
bardzo znikoma, gdyż w szkołach się 
tego nie uczy. Ubolewam, że w Polsce 
wstydzimy  się  „wiochy”, a nie powin-
niśmy.  (...)  W  Polsce  swoiste  boom 
na  world  music  rozpoczęli  Bregović 
z  Kają.  Pomijając  moją  fascynację 
Bałkanami,  uważam,  że  ich  wspólna 
płyta jest zjawiskowa (...). Potem poja-
wili  się  już  bracia  Golec,  następnie 
Brathanki  i  inne  składy,  które  z  fol-
kiem miały  bardzo mało  wspólnego, 
a w chwili obecnej nic ich już nie wiąże 
z muzyką świata.

Czym jest dla Ciebie muzyka world?

-  World  music  to  szerokie  pojęcie. 
W  Niemczech  termin  ten  odnosi  się 
do zespołów typu Dikanda, zespołów 
afrykańskich lub grających Fado. Folk 
z  kolei  -  do  zespołów  z  tamtejszych 
okolic,  czyli  austriackich,  szwajcar-
skich.  (...)  Muzyka  world  ma  kilka 
odnóg  i  nurtów.  Nie  jest  to  muzyka 
ludowa w czystej postaci: archaiczna, 
rdzenna,  korzenna.  Ona  by  się  już 
teraz  nie  przyjęła.  Istnieje  potrzeba, 

aby ta muzyka zaistniała obecnie pod 
strzechami współczesnymi - w klubach 
i  salach  koncertowych.  Jednak  nie 
może być wtórna, tylko twórcza. (...)
Szczęśliwie polska muzyka jest bardzo 
charakterystyczna; nie dominuje w niej 
metrum na 2, tylko na 3. Chwała, że 
propagują ją takie zespoły jak Kapela 
Ze Wsi Warszawa,  Village  Collective 
czy inne składy, które uparły się na tę 
naszą muzykę. Pokazują, że w nowym 
świetle jest ona  niesamowicie charak-
terystyczna i piękna.

rozmawiała: Zillah

Całą rozmowę można przeczytać na 
www.bubliczki.com
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Przemysł ciężki upadł – 
został heavy metal!

Gdyby  zadać  szczecinianom  pytanie 
o zespoły, które pochodzą i/lub grają w ich 
mieście, zapewne ankieter otrzymałby jasną 
i  łatwą do przewidzenia odpowiedź: Hey, 
Pogodno;  dalej  Firebirds  i  może  Big  Fat 
Mama. Jednakże, Szczecin ma jeszcze kilka 
asów w rękawie.
Obecnie szczecińska scena  muzyki metalo-
wej i punk-rockowej daje sobie radę dzięki 
ciężkiej  pracy  artystów.  Przeważnie  sami 
muzycy zbierają fundusze na zakup sprzętu 
potrzebnego do urządzenia studia, czego 
przykładem jest Studio Analiz. Gdy ten cel 
jest osiągnięty, przystępują do nagrywania 

swoich kompozycji. Często sami je maste-
rują, wydają i dystrybuują podczas koncer-
tów odbywających się zarówno w Szczecinie, 
jak  i  w  innych  miastach  Polski.  Czasem 
grają  samodzielnie,  a  czasem  jako  sup-
porty  większych  i  bardziej  znanych  arty-
stów. W Szczecinie w marcu NIKT rozgrze-
wali  publiczność  przed  występem  Kazika 
Na Żywo.
Jak  na  kapele  rockowe  przystało,  tworzą 
również  teledyski  do  swoich  najlepszych 
utworów.    Annalisa  zobrazowała  utwór 
„Meaning of life” z ich ostatniej płyty „Wiara 
i Rozum”. Z kolei The Chive - swój ostatni 
singiel „Never more of this”.
Zespoły  z  tego  nurtu  angażują  się  także 
w  festiwale  młodych  talentów,  przeglądy 

kapel  oraz  konkursy  muzyczne  –  z  więk-
szymi i mniejszymi sukcesami. W 2010 roku 
Dead on Time otrzymali nagrodę publicz-
ności  podczas  Szczecińskiego  Festiwalu 
Młodych Talentów GRAMY, a teraz biorą 
udział  w  konkursie  Era  Music  Garden 
ZRÓB GŁOŚNIEJ. 
Do głównych przedstawicieli nurtu metalo-
wo-rockowego w Szczecinie można zaliczyć 
oczywiście Quo Vadis  i The Analogs, ale 
poza nimi duża ilość młodszych zespołów 
również walczy o uznanie fanów:  Annalisa, 
NIKT, Road Trips Over, The Chive, Dead On 
Time, One Dead Cop czy Puatki. Szczecin 
to  nie  tylko  scena  klubowo-dyskotekowa, 
ale także heavy-metal. Przekonajcie się sami 
i wypatrujcie kolejnych koncertów, płyt i tele-
dysków  naszych  lokalnych  gwiazd  heavy-
metalu.                                                goddog
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Szczeciński Krypton

Pod  pseudonimem  Krypton  ukrywa 
się  Krzysztof  Berg  (ur.  1986),  rodowity 
szczecinianin, który muzyką zajmuje się 
od blisko 10  lat. Oficjalnie  zadebiuto-
wał w roku 2006 albumem „Things That 
You Can’t Touch” w barwach Eta Label, 
zaś  rok  później  dyskografię  uzupełniła 
płyta „Silent Drama”, wydana dla por-
tugalskiego netlabelu Test Tube. Krypton 
jest twórcą poruszającym się w stylistyce 
ambientu – obszaru niełatwego i wyma-
gającego. Jednak dokonania Kryptona to 
coś znacznie więcej niż oklepany muzak; 
to  rodzaj  teleportu, zdolnego przenieść 
słuchacza  w  inny  wymiar.  Głębokie 
otchłanie, malowane przez artystę cięż-
kimi, nasyconymi barwami, są chłodne 
i  niemal  bezdenne.  Rozległe  podkłady 
miarowo wypełniają przestrzeń, a gdzieś 
w  oddali  pojawiają  się  niepokojące 
dzwony  i  szkliste  dźwięki.  Twórczość 
Kryptona  jest  oszczędna  i  pozbawiona 
dosłowności. Opowiadana przez niego 
historia rozgrywa się gdzieś między sło-
wami, na poziomie pozajęzykowych sta-
nów mentalnych. Przez głowę przewijają 
się  obrazy,  pod  skórą  buzują  emocje, 
ale  nie  pada  ani  jedno  słowo.  Swoją 
klasę Krypton udowadnia także podczas 
znakomitych występów na żywo.

Maciej Kaczmarski

nowamuzyka.pl/ szczecin.fm

V.A. „Music Against 
Atomic Weapons”

wyd. Turn It Off Recordz 2011

Szczeciński  netlabel  Turn  It  Off 
Recordz  opublikował  niedawno  kom-
pilację  zatytułowaną  „Music  Against 
Atomic Weapons”.  Inicjatywa  jest arty-
stycznym  protestem  przeciwko  atomo-
wej  zagładzie,  której  widmo,  pomimo 
zakończenia zimnej wojny  i wielu mię-
dzynarodowych dokumentów, wg auto-
rów wcale się nie oddaliło. Na składance 
znajdziemy 12 autorskich utworów, przy-
gotowanych  specjalnie  na  tę  okolicz-
ność przez 11 artystów z Polski, Francji, 
Brazylii i Litwy. Dźwiękowe środki wyrazu 
oscylują  głownie  wokół  takich  gatun-
ków  jak  breakcore,  hardcore  i  dru-
m’n’bass. W projekcie wzięły udział tak 
uznane nazwiska europejskiej sceny jak  
Desper (Ślepcy/Redekonstrukcje), Strog, 

Ruby  My  Dear  czy  Zombie.  Całość 
można pobrać za darmo ze stron netla-
belu:  http://turnitoffrecordz.blogspot.
com  lub  http://myspace.com/turnitof-
flabel.                             Maciej Cybulski
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„4” - Smolik
wyd. Kayax

Konsekwencja  nadawania  tytu-
łów  własnym  płytom  towarzyszy  rów-
nież ich wysokiemu poziomowi. Czwarty 
w kolejności krążek Smolika - „4” - koi 
ucho  spokojnymi,  loungowymi  melo-
diami,  niespiesznymi  smyczkami  oraz 
sekcją  dętą,  łącząc  je  z  elektroniką 
w  stylu  retro.  Każdy  kolejny  utwór  sta-
nowi  odrębną  historię,  opowiedzianą 
charakterystycznymi  głosami  zapro-
szonych  gości.  Nagrany  na  żywo  krą-
żek  to  jednostajna podróż, przez którą 
prowadzą  nas  zarówno  starzy  zna-
jomi (Kasia Kurzawska z zespołu SOFA, 
której  samo  wspomnienie  wykona-
nia „Cye” na poprzedniej płycie wywo-
łuje miły  dreszczyk  czy Mika  Urbaniak 
w  nastrojowym  „Memotion”),  jak  rów-
nież nowe głosy m.in.  charyzmatycznej 
Gaby  Kulki,  nastrojowej  Emmanuelle 
Seigner  w  utworze  melorecytacyjnym 
oraz Natalii Grosiak z DigitAllLove, która 
urzeka  lirycznym  wykonaniem  „Fades 
Away”. Mimo,  iż  aranżacje  nie  zaska-
kują, konsekwencja Smolika powoduje, 
że odnajduje się w nich pożądany spo-
kój oraz miłą odmianę w papce rodzi-
mego rynku muzycznego. 
Z  twórczością  Smolika  będziemy  mieli 
okazję zapoznać się podczas tegorocz-
nych Inspiracji. Bilety na koncert w sprze-
daży od 1 maja. Więcej informacji 
na stronie: www.inspiracje.art.pl.            

GRAMY w Szczecinie

Na  początku  kwietnia  ruszyła 
5.  edycja  Szczecińskiego  Festiwalu 
Młodych Talentów GRAMY.
Festiwal odwołuje się do szczecińskich 
tradycji  muzycznych,  głównie  festi-
wali  z  lat  60-tych,  kiedy  to  Szczecin 
obserwował  narodziny  sław  takich 
gwiazd  jak  Czesław  Niemen,  Mira 

Kubasińska czy Tadeusz Nalepa.
GRAMY  do  udziału  zaprasza  muzy-
ków  prezentujących  różne  gatunki 
muzyczne, którzy nie osiągnęli jeszcze 
sukcesu komercyjnego. Organizatorzy 
poszukują przebojów, które charakte-
ryzują się świeżością i dobrze brzmią 
w radiu. Celem jest wyłonienie utwo-
rów  w  poszczególnych  kategoriach 
oraz  późniejsza  pomoc w  ich wyda-
niu i promowaniu.
Do  końca  maja  przyjmowane  są 
zgłoszenia  uczestnictwa  w  festiwalu. 
Udział mogą wziąć zarówno soliści jak 
i zespoły, bez względu na wiek i miej-
sce zamieszkania. Do końca czerwca 
zostanie  przedstawionych  26  uczest-
ników  Przesłuchań  Konkursowych, 
a Gala Finałowa Gramy 2011 odbę-
dzie się 3 września w Teatrze Letnim.
Więcej  informacji  na  www.festiwal-
gramy.pl.

[at]
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Z pasji do tańca...

Poszukując  ciekawych  sylwetek 
szczecinian  zajmujących  się  tańcem, 
warto  udać  się  do  Studia  Tańca 
Kimama.  Właścicielkom  szkoły,  Basi 
Śledziewskiej  oraz  Ewie  Stolarskiej, 
chodzi o coś więcej niż taniec. Chodzi 
o pasję!   Sama nauka  tańca nie  jest 
problemem; trudniej jest zarazić ludzi 
pasją.    A  żeby  to  zrobić,  trzeba  ją 

odkryć najpierw u siebie. 
-  Stąd  narodził  się  pomysł  zgro-

madzenia w Kimamie wyróżniających 
się  w  swojej  technice  tancerzy  oraz 
instruktorów. I udało się!
Przy  urokliwej  uliczce  na  starym 

mieście  możemy  znaleźć  nauczycieli, 
którzy  inspirację  czerpią  od  najlep-
szych. Wiedza ta jest niezwykle istotna, 
aby później móc nie  tylko uczyć kro-
ków,  ale  także  przekazać  prawdziwy 

charakter  tańca.  Dlatego  tancerze 
i  instruktorzy  Kimamy  wciąż  podró-
żują, poszukują  i  rozwijają się, a  tym 
samym promują nasze miasto i kraj na 
arenie międzynarodowej.
Jednym  z  instruktorów  Kimamy 

jest  Rada  Żivković,  która  swoim  tań-
cem budzi zachwyt nie tylko w Polsce. 
Bollywoodzkie wytwórnie wielokrotnie 
zapraszały  ją  do  współpracy.  Nielle 
Diarra  zgłębiała  tajniki  streetowych 
technik  w  samym  Londynie,  a  Basia 
Śledziewska  i  Ewa  Trela,  poszuku-
jąc  prawdziwej  kizomby,  odwiedziły 
Cabo Verde i europejską stolicę tego 
tańca - Lisbonę. Wraz z Ewą Stolarską 
zafascynowane salsą czynnie uczestni-
czą we wszelkich ważniejszych wyda-
rzeniach.  Choćby  w  tym  roku  ich 
taneczne zmagania można było obser-
wować  w  Amsterdamie,  Warszawie, 
Miediolananie,  Lisbonie  i  Berlinie… 
Następny kierunek? Nowy Jork.
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Planeta EGOS 
to miejski pro-
jekt ekologiczny 
poświęcony odpa-
dom. Na portalu 

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

Wiosna  to  symboliczny  czas  pro-
wadzenia  porządków  w  naszych 
domach,  podczas  których  powstaje 
dużo  odpadów.    Chcemy  zachęcić 
Was do  tego,   abyście uwzględniali  
zasady  selektywnej  zbiórki  odpa-
dów  i zaczęli ją praktykować na co 
dzień.

Segregacja  odpadów  jest  bar-
dzo prosta  i  bardzo pożyteczna dla 
środowiska.

Na  terenie  Szczecina  rozmieszczo-
nych jest ok. 2 500 pojemników na 
selektywną zbiórkę odpadów na two-
rzywa  sztuczne/  metal  (żółty),  szkło 
(zielony/  biały)  i  papier  (niebieski).  
Daje to mieszkańcom dobre warunki 
dla prowadzenia selektywnej zbiórki 
odpadów już we własnych domach. 

Należy  pamiętać  o  tym,  że 

składowanie  odpadów  na  wysypi-
skach powoduje  emisję    do atmos-
fery  bardzo  dużych  ilości  gazów 
cieplarnianych,  co    prowadzi  do 
ocieplania  się  klimatu  a  w  konse-
kwencji do wystąpienia niekontrolo-
wanych  zjawisk  atmosferycznych  na 
całym  globie.  Recykling  zapobiega 
temu zjawisku. 

Czy  wiesz,  że  aby  wytworzyć  nowe 

produkty  z  materiałów  pochodzą-
cych ze zbiórki selektywnej potrzeba 
dużo mniej   energii niż do  ich pro-
dukcji z surowców pierwotnych?

[sic!]  Selekcjonując odpady przy-
czyniasz się do ograniczenia  
efektu cieplarnianego  [sic!]

Pozyskanie  paliw kopalnych jak ropa, 
węgiel,  czy gaz ziemny  ze źródeł nie-
odnawialnych  wyrządza  ogromne 
szkody  przyrodzie  oraz  jest  źródłem 
wielu konfliktów na całym świecie.

Proces wytworzenia energii  jest wciąż 
uciążliwy    dla  środowiska,  w  którym 
żyjemy i obniża  jakość naszego życia.

Pamiętaj,  że  mniej  zużytej  ener-
gii  to  bardziej  przyjazne    i  zdrowsze 
środowisko!

Zachęcamy Was  zatem  do  selekcjo-
nowania  odpadów  i  odnoszenia  ich  
do  odpowiednich  ,  przeznaczonych 
specjalnie do tego pojemników.

W  ten  sposób  każdy  z  Nas  może 
zostać  pozytywnym  ekobohaterem, 
który  codziennie  robi  coś  pożytecz-
nego  dla  środowiska,  całej  planety 
oraz innych ludzi.

Bądź EKO i segreguj odpady!
eg
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inSPIRACJE 2011

Drugi  weekend  czerwca  upłynie 
w  Szczecinie  pod  znakiem  inSPIRA-
CJI. Temu międzynarodowemu festi-
walowi  sztuki  wizualnej  w  tym  roku 
przyświeca  hasło  „Paradise”,  rozu-
miane  jako  ogród  rozkoszy,  a  tym 
samym miejsce buntu;  jako kolebka 
nieśmiertelności  i  grzechu,  a  także 
miłości i odrzucenia; jako wizja uto-
pii i dystopii.
Tegoroczne inSPIRACJE to około 40 
wydarzeń  artystycznych,  w  których 
wezmą udział twórcy z Polski i zagra-
nicy. Wydarzenia  te będą odbywały 
się  w  budynkach  13 Muz,  Muzeum 
Narodowego,  galerii  „ZONA”  przy 
Akademii  Sztuki,  usytuowanych 
w  tzw.  „Kwartale  Kultury”,  a  także 
w Szkole Top Art.
inSPIRACJOM  będzie  towarzy-
szyć  także  kampania  społeczna 

rajCYKLING – Sztuka Odpadu, czyli 
warsztaty  podejmujące  problem 
ochrony środowiska.
Więcej  informacji  na  www.inspira-
cje.art.pl.

Rozpoczęła euglena
„Rozpoczęła  euglena”  -  tak 

brzmi  tytuł  jednego  z  obrazów  au-
torstwa  szczecińskiej  malarki,  Anny 
Wojsznis.
Impresja  z  prastworzeniem  rozpo-
czyna cykl kilkudziesięciu prac, skła-
dających  się na  serię  “Labirynt  filo-
zofii Ditfurtha”. Wystawę czynną od 
18 kwietnia do 14 maja br. oglądać 

można w Galerii Kapitańskiej.
Dość nietypowy impuls twórczy stano-
wiły dla artystki naukowe publikacje 
Hoimara von Ditfurtha. Dokładniej - 
teoria początków świata i ludzi, tam 
opisana. W jaki sposób można zmie-
nić konkret w kolor?
 - W książkach nie było żadnych ilu-
stracji, ale ja, czytając, szkicowałam 
własne  wrażenia  -  opowiada  Anna 
Wojsznis.  -  Wszystkie  obrazy  są  ze 

sobą  połączone  jakąś  wspólną  ce-
chą.  To  tak,  jak  żywe  stworzenia: 
mają oczy, łapki. 
Z  płócien  wyglądają  niesamowicie 
barwne,  tajemnicze  twory,  wcale 
nie  swojskie. Widmowe  rzęski,  oczy 
i mózgi wykrzewiają się z wypukłych 
spirali,  podkreślonych  czerwonymi 
liniami  życia.  Portrety  ewolucyjnych 
sekretów defilują rzędami przez swo-
bodną  przestrzeń  galerii.    Czy  to 
drzewo, czy może test Rorschacha? 
Najlepiej  przekonać  się  osobiście. 
W  końcu,  jak  głosi  tytuł  kolejnego 
z dzieł, „nastroje interpretują świat”.

Agata Brodkiewicz
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Errata Literata

Miejska  Biblioteka  Publiczna 
realizuje  nowy  projekt  w  ramach 
promocji  literatury  i  czytelnictwa. 
Projekt  „Errata  Literata”  rozpo-
czął  się  w  kwietniu  spotkaniem 
z  Olgą  Tokarczuk,  autorką  książki 
„Bieguni”. 
W maju odbędą się dwa spotkania. 
12 maja Szczecin odwiedzi Wojciech 
Kuczok,  autor  książki  „Gnój”  oraz 
Magdalena Piekorz,  reżyserka  filmu 
„Pręgi”,  nakręconego  na  pod-
stawie  powieści.  W  ostatni  dzień 
maja  w  Szczecinie  gościć  będzie 
Katarzyna  Grochola,  która  opowie 

o swoim przeboju literackim i filmo-
wym „Nigdy w życiu”.
Po  przerwie  wakacyjnej  planowane 
jest  spotkanie  z  Januszem  Leonem 
Wiśniewskim, autorem „S@motności 
w sieci” oraz Andrzejem Stasiukiem, 
pierwszym  wydawcą  książki  w  10 
lat  po  jej  ukazaniu  się.  Ostatnie 
spotkanie  planowane  jest  na  paź-
dziernik,  kiedy  to  gościć  będzie 
Marek  Krajewski,  twórca  komisarza 
Eberharda  Mocka,  autor  powieści 
„Śmierć w Breslau” . 
Wszystkie  spotkania  będą  miały 
miejsce w  sali  studia  koncertowego 
im. Jana Szyrockiego (S-1) w Polskim 
Radiu Szczecin. 

 [at]

Juan Carlos Caceres 
w Szczecinie

18  maja  na  Zamku  Książąt 
Pomorskich  po  raz  pierwszy 
w Polsce usłyszymy Juana Carlosa 
Caceresa,  legendę  muzyki 
argentyńskiej.
To artysta urodzony w 1936  roku, 
wokalista,  kompozytor  i  malarz. 
Jego tanga reprezentują różnorod-
ność  stylów:  candombe,  murga, 
milonga (wpływy afrykańskie i laty-
noskie).  Występował  gościnie  na 
płycie  „Lunatico”  Gotan  Project. 
Występ  Juana  Carlosa  Caceresa 
będzie drugim koncertem w ramach 

Szczecin Plus Music Fest 2011.
Więcej  informacji  na  www.kon-
certy.com.

[at]

Friday 13th, 
czyli Panna Lu presents

Piękno brzydoty; portrety i maka-
breski;  imitacja  klasycznego  malar-
stwa.  Postaci  świętych,  kobieta 
z  rybą,  fotografie  dotąd  niepubli-
kowane.  Panna  Lu  i  organizatorzy 
zapraszają w  świat  bajkowej,  niere-
alnej  atmosfery.  Wernisaż  wystawy 
w majowy „piątek 13tego”.

[at]
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