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Debata o kulturze 
Temat debaty to „Szczeciński Zamek 
- o kulturze polskiej". Rozmawiać bę
dą Anna Augustynowicz, dyrektor ar
tystyczny Teatru Współczesnego 
w Szczecinie, Wojciech Drożdż, wice
marszałek województwa, Ludwik Fla
szen, krytyk teatralny, pisarz i eseista, 
prof. Ryszard Handke, rektor AS, Anto
ni Libera, pisarz, tłumacz , reżyser, 
prof. jan M. Piskorski, historyk, prof. 
Henryk Samsonowicz, historyk, me
diewista, prof. US Andrzej Skrendo, 
krytyk literacki. Przesłanie z okazji de
baty napiszą julia Hartwig, poetka, 
eseistka i tturF1aczka oraz prezes 
Związku Artystów Scen Polskith, wy
bitny aktor filmowy i teatralny Ol
gierd Łukaszewicz. Debatę poprowa
dzi Dariusz Baranik. 
Piątek, godz. 18.30, studio TVP Szcze
cin przy ul. Niedziałkowskiego, wstęp 
na zaproszenia do odbioru w Centrum 
Informacji Kulturalnej i Turystycznej . 

••• „ 
Wystawa 
Anny Wojsznis 
Wernisaż obrazow pod wspólnym ty
tułem „Linia życia w rozszczepionym 
obrazie świata" z okazji obchodów ju
bileuszu 20-lecia firmy Calbud . 
Piątek, godz. 18, Galeria Kapitańska . 
Wstęp wolny. 

••• 
Konkurs recytatorski 
Eliminacje wojewódzkie do etapu 
ogólnopolskiego. 
Piątek, godz. 15.30, sobota, godz.10, 
Piwnica prży Krypcie (wejścia B, D), 
wstęp wolny. 

••• Jak czytać Ingę 
. lwasi6w 

Temat warsztatów to „Szczecińskie 
smaki i dotyki w prozie Ingi lwasiów". 
Poprowadzi je Krystyna Maksymo
wicz, aktorka, specjalistka pracy z gło
sem. Fragmenty utworów wykorzy
stane podczas zajęc pochodzą ze zbio-

ru opowiadań „Smaki i dotyki". Spot
kaniu towarzyszy prezentacja multi
medialna . 
Piątek, godz. 17, Zamek, sala 202 
(wejście A, F), wstęp wolny . 

• •• 
Chwila dla malucha 
W tym tygodniu zobaczymy film „By
to sobie życie" połączony z warsztata
mi zacieśniającymi więzi rodzinne. 
Poprowadzi je Natalia Piaseczna . 
Sobota, godz. 11, Zamek, sala 101 
(przy kińie), wstęp 5 zł. 

••• 
Kabaret Chatelet 
Grupa powstała w 1996 r. z inicjatywy 
Krzysztofa Niedźwiedzkiego i przy 
udziale Adama Grzanki, Adama Mat
,óyka i Pawła Rybaka . Od 14 lat roz
wesela publiczność w całej Polsce. 
Niedziela, godz. 17 i 19.30 w Lulu 
Klub przy ul. Partyzantów 2. Bilety 
kosztują 40 zł. Można je kupić w klu
bie i na lnfoludku. 

••• 
Szkoła Zdrowia 
o akupresurze 
Wykład „Refleksologia: system wspie
rający leczenie" poprowadzi dr. joanna 
Podlasińska z ZUT-u, specjalista reflek
solog . Gospodarzem cyklu jest dr ja
cek Rudnicki . Mowa będzie o meto
dzie utrzymywania organizmu w sta
nie prawidłowego funkcjonowania za 
pomocą refleksologii, znanej od stro
ny technicznej jako akupresura . Gość 
spotkania pokaże, jak stosować uci
skanie poszczególnych części ciała . 
Środa, godz. 17, Zamek, sala 202 
(wejście A, F), wstęp wolny. 

••• • 
O brzydkich słowach 
Spotkanie poprowadzi prof. US Ewa .• 
Kołodziejek, językoznawca . Tematem 
kolejnego wykładu w cyklu „Potyczki 
z polszczyzną" będą brzydkie słowa, 
obecne w języku ojczystym i używane 
mniej lub bardziej powszechnie. Czy 
wyrazy uznane·za nieładne i obraźli
we rzeczywiście zaśmiecają mowę oj
czystą? 

Czwartek, godz. 17, Zamek, sala księż
nej Anny jagiellonki (wejście B, D), 
wstęp wolny. ASH 


