
  

Wydarzenia Artystyczne  
szczególnie polecane przez 
Zamek Książąt Pomorskich 

LUTY 2013 

 

 

Wielcy aktorzy w małych formach 

"Obłoczni, czyli sen Chopina"  

 

udział biorą: 

 Olgierd Łukaszewicz, Henryk Talar, Grzegorz Walczak
 

Miejsce: Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie, sala ks. Bogusława X (wejście B, D)  

Kiedy: 23-02-2013 (sobota), godz. 18:00 

Wstęp: bilety 70 zł od 01.01.2013 do 15.02.2013,  

                          80 zł od 16.02.2013

 

  

Spektakl oparty został na faktach z życia Fryderyka Chopina i jego wieloletniego przyjaciela, Juliana 

Fontany, będącego jednocześnie wydawcą i popularyzatorem dzieł muzyka. Listy Fontany do 

Stanisława Egberta Koźmiana i hrabiny Kornelii de Verny rzucają nowe światło na pełną kontrowersji 

przyjaźń między dwoma artystami. Na podstawie tych listów powstała sztuka, w której narastający 

konflikt między kompozytorami wreszcie wybucha - ale już w zaświatach. Burzliwe losy Fontany, jego 

rozczarowania i poczucie niespełnienia w końcu znajdują ujście w bezpośrednich zmaganiach 

muzycznych z wielkim mistrzem. 



  

Największą zaletą przedstawienia jest muzyka Chopina w niezwykłej etnicznej aranżacji Marii 

Pomianowskiej, znanej na świecie i koncertującej wciąż na niemal wszystkich kontynentach oraz 

Juliana Fontany. 

Sztuka nie traktuje tematu chopinowskiego w sposób jubileuszowo - akademijny, nie jest też 

utrzymana w patetycznym tonie, ma momenty swobodne, a nawet żartobliwe.

 

 

KONCERTY: 

 

 
Miejsce: Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie, sala ks. Anny Jagiellonki (wejście B, D) 

Kiedy: 16-02-2013, godz.18:00 

Wstęp: bilety 30 zł do 9.02.2013, 40 zł od 10.02.2013  

 

W programie koncertu najpiękniejsze operetkowe i musicalowe utwory miłosne. 

Wykonanie: 

Joanna Tylkowska – sopran 

Paweł Wolski – tenor 

Michał Francuz - fortepian 

Joanna Tylkowska 

W 2003 debiutowała w szczecińskiej Operze na Zamku partią Paminy w Czarodziejskim Flecie W. A. 

Mozarta. Od roku 2005 artystka pozostaje solistką tej Opery. Współpracuje również z Operą 

Krakowską oraz Teatrem Wielkim w Poznaniu. Śpiewaczka młodego pokolenia, w 2002 roku 

ukończyła z wyróżnieniem bydgoską Akademię Muzyczną. Kunszt wokalny doskonaliła uczestnicząc w 

międzynarodowych kursach mistrzowskich. 

 



  

Paweł Wolski 

Absolwent Akademii Muzycznej w Poznaniu w klasie śpiewu prof. Wojciecha Maciejowskiego. Swoje 

umiejętności doskonalił na wokalnych kursach mistrzowskich. Debiutował w 2005 roku na scenie 

Teatru Wielkiego w Poznaniu w spektaklu Czarodziejski flet. W latach 2006-2008 był solistą Teatru 

Muzycznego w Poznaniu. Od roku 2008 jest solistą Opery na Zamku w Szczecinie. Miał przyjemność 

koncertować z wieloma polskimi i zagranicznymi orkiestrami. 

Michał Francuz 

Naukę gry na fortepianie rozpoczął w wieku dziewięciu lat w PSM I-go stopnia w Szczecinie. Od wielu 

lat funkcjonuje w działalności koncertowej jako muzyk solowy oraz kameralista promując przy tym 

muzykę klasyczną w Polsce jak i za granicą. 

 

 

TEATR: 

KOMEDIA MAŁŻEŃSKA 

DZIŚ WIECZÓR ARSZENIK, CZYLI KOMEDIA Z KAWĄ…

Miejsce: Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie, Teatr Krypta (wejście B, D) 

Wstęp: bilet 25zł, ulgowy 15zł 

Kiedy: 02-02-2013 (sobota), godz. 17:00 

             03-02-2013 (niedziela), godz. 17:00 

             09-02-2013 (sobota), godz. 17:00 

             10-02-20`13 (niedziela), godz. 17:00    

reżyseria: Tomasz Obara. 

obsada: Anna Januszewska i Grzegorz Młudzik - dwoje wybitnych aktorów w życiu    

prywatnym małżeństwo z wieloletnim stażem...

 

Spektakl to historia małżeństwa z wieloletnim stażem - 

opisana błyskotliwie i z poczuciem humoru. Utrzymana w 

konwencji kryminalnej komedii z domieszką psychodramy, 

w stylu godnym Mistrza suspensu Alfreda Hitchcocka – 

dwoje ludzi prowadzi ze sobą przewrotne dialogi. O miłości, 

o nienawiści, o straconych złudzeniach i zaprzepaszczonych 

marzeniach. Granica między rzeczywistością, a grą pozorów, 



  

zaciera się coraz bardziej. 

Jacyż są śmieszni… i  jacy straszni…  
Jak bardzo przypominają nas samych… 
W powietrzu unosi się zapach morderstwa, dokonanego niemal z gracją, z wdziękiem. Który 

łyk kawy będzie tym ostatnim w życiu? I dla kogo? Dla niego czy dla niej? 

Zaskakujące zwroty akcji potęgują napięcie i oddalają odpowiedź na to pytanie. 
 

 

 

ZABÓJCA – w nowej jeszcze groźniejszej wersji !

Miejsce: Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie, Teatr Piwnica przy Krypcie (wejście B, D) 

Wstęp: bilety 30 zł, ulgowy 20 zł 

Kiedy: 08-02-2013 (piątek), godz.19:00 

             09-02-2013 (sobota), godz.19:00

 

Laureatka „Bursztynowego Pierścienia” Maria Dąbrowska jako Oksana i młody, dynamiczny Rafał 

Hajdukiewicz w roli Andrieja w spektaklu „Zabójca” Aleksandra Mołczanowa na scenie Piwnicy przy 

Krypcie w  Zamku Książąt Pomorskich. Całość wyreżyserował Paweł Niczewski, znany z tak 

znakomitych realizacji jak „Dracula”, „Miłosne opowieści wg Nicka Cave'a” czy „Drzwi Morrisona”.  

Kto zabił? 

Od kiedy na scenie Piwnicy przy Krypcie pojawił się „Zabójca”, to 

pytanie stało się nieważne, banalne, bez znaczenia. 

Istotne jest: 

Czy zabije? 

Andriej ma karciany dług. Ale nie ma pieniędzy, by go spłacić. Może 

to zrobić inaczej. 

Zabić. 

Z nożem w kieszeni i dziewczyną szulera u boku wyrusza w podróż.  

Co czeka go u jej kresu? 

To nowoczesny, dynamiczny i atrakcyjny teatr.

 

 



  

 

LOVE BOUTIQUE  

spektakl tylko dla widzów dorosłych 

Miejsce: Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie, Teatr Krypta (wejście B, D) 

Wstęp: Bilety 25 zł, ulgowe 15 zł 

Kiedy: 23-02-2013 (sobota), godz.17:00 

                  24-02-2013 (niedziela), godz.17:00 

reżyseria: Paweł Niczewski 

scenografia i kostiumy: Wanda Kowalska 

obsada: Magdalena Myszkiewicz, Jacek Piątkowski

 

 

Akcja sztuki rozgrywa się w sklepie z artykułami erotycznymi. To 

właśnie tutaj odbywa się dialog sprzedawcy z klientką sklepu. Lekko 

frywolna na początku rozmowa nabiera coraz bardziej intymnego 

kolorytu. Sztuka emanuje napiętą erotyczną atmosferą, w której 

wychodzą na jaw problemy i frustracje obu płci. Zaskakująco 

odważna, skłaniająca do refleksji nad ludzką naturą. 

 

 

 

 
 

DZIEŁA WSZYSTKIE SZEKSPIRA 

 (w nieco skróconej wersji)

Miejsce: Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie, Piwnica przy Krypcie (wejście B, D) 

Wstęp: bilety 30 zł, ulgowy 20 zł  

Kiedy:   23-02-2013 (sobota), godz. 19:00 

              24-02-2013 (niedziela), godz. 19:00 

 

 



  

Ósmy rok na afiszu! 

Adam Long, Daniel Singer, Jess Winfield 

Spektakl w wykonaniu kompanii szekspirowskiej w składzie: 

Arkadiusz Buszko, Paweł Niczewski, Konrad Pawicki. 

Szekspir wielkim pisarzem był! Co do tego nie mają 

wątpliwości nawet autorzy „Dzieł wszystkich Szekspira (w 

nieco skróconej wersji)" - swoistej mieszanki pastiszu, parodii i odniesień do kolorytu współczesności, 

a wszystko na kanwie fragmentów, tytułów czy pojedynczych kwestii wyjętych z dzieł wybitnego 

Anglika. 

O spektaklu najlepiej mówią dotychczasowe nagrody: 

- Bursztynowy Pierścień w kategorii "najlepsze przedstawienie sezonu 2003/2004" 

-     Nagroda Marszałka Województwa Podlaskiego podczas Międzynarodowego Festiwalu    Teatrów        

w Walizce w Łomży (czerwiec 2005) 

- Buława Hetmańska '2006, nagroda publiczności XXXI Zamojskiego Lata Teatralnego.

 

 

 

SPOTKANIA: 

Szczeciński Salon Poezji  

JERZY ZELNIK CZYTA POEZJĘ MIŁOSNĄ

Miejsce: Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie, sala ks. Bogusława X (wejście B, D) 
Wstęp: wolny 
Kiedy: 14-02-2013 (czwartek), godz. 17:30

 

Poezję miłosną w Walentynki czytać będzie Jerzy Zelnik - znakomity 
polski aktor teatralny, filmowy i telewizyjny, kojarzony głównie z rolą 
Ramzesa XIII w filmie Jerzego Kawalerowicza FARAON, scenarzysta 
małych form teatralnych, reżyser teatralny, dyrektor artystyczny 
Teatru Nowego w Łodzi w latach 2005-2008. Odznaczony medalem 
Zasłużony Działacz Kultury (1997) i Krzyżem Kawalerskim Orderu 
Odrodzenia Polski (2007). 

Oprawa muzyczna: Noemi Hańczyk – harfa 

Spotkanie poprowadzi: Michał Józef Kawecki
 



  

 

Wystawy: 

SYMBOLE PAMIĘCI  
Powstanie Styczniowe 1863  

 
Miejsce: Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie, sala ks. Jana Fryderyka (Świętoborzyców) - 
wejście B, D 
Wstęp: bilet 6 zł, ulgowy 4 zł 
Kiedy: do 28-04-2013 (niedziela) w godzinach od 10:00 – 18:00

 

Wystawa zorganizowana została w 150. rocznicę wybuchu 
największego polskiego powstania narodowego, będącego 
symbolem walki Polaków z zaborcą rosyjskim. 
Na ekspozycję składają się pamiątki pochodzące z okresu Powstania 
Styczniowego, a także popowstaniowych represji wobec jego 
uczestników. Wystawa prezentuje między innymi fotografie 
przedstawiające powstańców oraz odziane w stroje żałoby 
narodowej kobiety w czasie powstania i w latach kolejnych. Wśród 
eksponatów znajduje się również biżuteria, która - podobnie jak 
pieśni i stroje - stanowiła często formę przekazywania głębokich 
uczuć patriotycznych. Historię tego niezwykle istotnego w dziejach 

Polski wydarzenia przybliżają także litografie Artura Grottgera składające się na 
cykle Polonia, Lithuania i Wojna, militaria, przedmioty oraz dokumenty. 
Prezentowane zabytki pochodzą ze zbiorów Muzeum Hymnu Narodowego w Będominie - Oddziału 
Muzeum Narodowego w Gdańsku, Muzeum Niepodległości w Warszawie, Muzeum Wojsk Lądowych 
w Bydgoszczy, Muzeum Okręgowego w Pile, Muzeum Historii Fotografii im. Walerego Rzewuskiego w 
Krakowie oraz z prywatnych kolekcji. 
  
Na fotografii: 
Marian Langiewicz, fotografia ze zbiorów Muzeum Historii Fotografii im. Walerego Rzewuskiego w 

Krakowie 

 

 
 

 

 



  

Dariusz Mlącki. Ucieczka przed asteroidą
Miejsce: Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie, Galeria Gotycka, - wejście J 
Wstęp: bilet 6 zł, ulgowy 4 zł 
Kiedy: 08-02-2013 (piątek) – 24-03-2013 (niedziela) w godzinach od 10:00 – 18:00 

 

Serdecznie zapraszamy na wernisaż wystawy w dniu 7 lutego (czwartek), godz. 17.00 w Galerii 
Gotyckiej! Wstęp wolny. 

Malarstwo Mląckiego, przedstawiające pozornie pospolite 
przedmioty, jak kartony czy ozdobne koperty, kojarzyć się może z 
dadaizmem i medytacją. Również tworzone przez niego instalacje 
są szorstkie, przemyślane i surowe; doskonale widać w jego 
autorskim stylu dbałość o warsztat i skupienie na fizyczności, często 
z premedytacją przytłaczającej widza. Na wystawie zebrano prace 
artysty powstałe w ciągu kilku ostatnich lat. 

Dariusz Mlącki (ur. 1953 w Mińsku Mazowieckim) - artysta malarz, 
absolwent Wydziału Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w 
Warszawie. W latach 1992-2001 profesor w Europejskiej Akademii 

Sztuk w Warszawie, następnie członek Związku Polskich Artystów Plastyków oraz Stowarzyszenia 
Otwarta Pracownia w Krakowie. Współpracownik wielu prestiżowych galerii w kraju i za granicą. 

 

 

Czas
 

Miejsce: Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie, Galeria Północna (wejście B, D) 

Wstęp: bilet 6 zł, ulgowy 4 zł 

Kiedy: 23-02-2013 (sobota)– 26-05-2013 (niedziela) w godzinach od 10:00 – 18:00 

Serdecznie zapraszamy na otwarcie wystawy w dniu 22 lutego o godz. 17 w Galerii Północnej 

Zamku. Wstęp wolny. 

Wystawa przygotowana przez Muzeum Narodowe w Kielcach. 

Zamierzeniem wystawy jest ukazanie zagadnienia czasu w dwóch 

aspektach: czasu w ujęciu filozoficznym i czasu mierzalnego. Tematem 

prezentowanych dzieł sztuki z dziedziny malarstwa, grafiki, rzeźby i 

rzemiosła artystycznego są personifikacje, alegorie i sceny - odnoszące się 

do pojęcia czasu, trwania, przemijania i wieczności, końca świata - a także 

alegoryczne przedstawienia pór roku i miesięcy, czasu ludzkiego i czasu w 



  

wymiarze boskim. Obok nich pojawiają się również przyrządy do mierzenia czasu, jakie funkcjonowały 

w różnych epokach: urządzenia astronomiczne, kalendarze, zegary i czasomierze. 

Prezentowane zabytki pochodzą ze zbiorów Muzeum Narodowego w Kielcach, Muzeum - Zamku w 
Łańcucie, Muzeum Pałac w Wilanowie, Biblioteki Gdańskiej PAN, Zamku Królewskiego w Warszawie, 
Muzeum Narodowego w Gdańsku, Muzeum im. Przypkowskich w Jędrzejowie, Muzeum 
Uniwersytetu Jagiellońskiego, Muzeum Ziemi Wałeckiej w Wałczu, Muzeum Pomorza Środkowego w 
Słupsku oraz Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu. 
Kuratorzy wystawy: Joanna Mielcarka - Kaczmarczyk (Muzeum Narodowe w Kielcach) i Jolanta 
Rybkiewicz  (Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie) 

 

  

Szczegółowe informacje na temat wszystkich wydarzeń artystycznych odbywających się na 
Zamku Książąt Pomorskich znajdziecie Państwo na naszej stronie internetowej: 

www.zamek.szczecin.pl

 

Bilety do nabycia: 
 Centrum Informacji Kulturalnej i Turystycznej – Zamek wejście „i”, tel. 91 48 91 630, 

kasa Zamku, tel. 91 43 47 391  
 Rezerwacje i zakup biletów przez działy socjalne oraz grupy:  tel. 91 434 02 86 

 

 


