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Gratulujemy Jubilatom!

Z W Sali Ślubów Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie zorganizowano 
uroczystość dla wyjątkowych par, które przeżyły w małżeństwie 50 lat 
i więcej. Jubilaci odebrali z rąk prezydenta miasta Piotra Krzystka Medale 
za Długoletnie Pożycie Małżeńskie nadane przez prezydenta RP Andrzeja 
Dudę. Wśród odznaczonych (od góry) byli m.in. Jolanta i Ryszard Ora-
czyńscy oraz Helena i Antoni Pisowodzcy. Serdecznie gratulujemy! (gan)  
 Fot. Ryszard PAKIESER

Spektakle i koncerty

Ruszyły Spoiwa Kultury
W Szczecinie trwa organizowana przez Teatr 
Kana jubileuszowa dwudziesta edycja festiwalu 
pt. „Spoiwa Kultury”. Kulturalna impreza 
potrwa do soboty. Oprócz ciekawych spektakli 
przygotowano również koncerty. Na wszystkie 
wydarzenia tradycyjnie wstęp jest wolny.

Miłośnicy teatru wczoraj mieli okazję zobaczyć 
spektakl Teatru Kana „Gęstość zaludnienia” opowia-
dający o katastrofie elektrowni w Czarnobylu w 1986 
roku, o mechanizmach pamięci i stosunku człowieka 
do przeszłości. Spektakl, przywołując doświadczenia 
dramatu tysięcy ludzi, który wydarzył się tuż za 
wschodnią granicą Polski, opisany przez noblistkę 
Swietłanę Aleksijewicz, jest próbą zrozumienia 
kondycji człowieka po apokaliptycznej katastrofie.

– W dwudziestym roku trwania festiwalu i czter-
dziestym roku istnienia Teatru Kana chcemy 
przyjrzeć się bliżej najważniejszym tematom i py-
taniom, jakie staramy się zadawać podczas naszej 
pracy – wyjaśnia Dariusz Mikuła, dyrektor Teatru 
Kana. – Ostatnie dwie edycje festiwalu kumulowały 
wiele wydarzeń w jedną zaledwie dobę. Tym razem 
chcemy czas rozciągnąć. Każdy z dni „Spoiw” będzie 
pogłębionym spotkaniem z jednym z ważnych dla 
nas problemów.

Dzisiaj o godz. 19 w Teatrze Lalek „Pleciuga” 
odbędzie spektakl „Dziady polsko-japońskie” Ja-
dwigi Rodowicz-Czechowskiej nawiązujący do 
japońskich Zaduszek.

Jutrzejszy dzień będzie należał do aktorów z Te-
atru Tetraedr i muzyków z zespołu Cukry (Warsza-
wa). W przestrzeniach firmy Gryf Nieruchomości 
(wejście z nabrzeża Starówka) widzowie zobaczą 
dwa spektakle: „Blaszany bębenek” (godz. 17.30) 
i  „Gwoli jakiejś tajemnicy” (godz. 20). W  Starej 
Rzeźni (godz. 18.30) zapowiadany jest koncert 
grupy Cukry.

Teatr Tetraedr z  Raciborza istnieje od 1992 
roku. Jest „wspólną drogą i kawałkiem życia wielu 
młodych ludzi, którzy zostawili w nim dużo dobrej 
energii, emocji, własnych historii i przyczynili się 
do wypracowania swoistego stylu pracy”. Z kolei 
zespół Cukry powstał w  2017 roku. Łączy starą 
i  nową tradycję, przestrzenie wiejsko-miejskie, 
lata 90. i podwórkowe historie.

Środa (26 czerwca) to – jak mówią organizato-
rzy – „raport z niedobrego snu, który się spełnił”. 
Gościem specjalnym festiwalu będzie Paweł Jurow, 
ukraiński reżyser teatralny i uczestnik Majdanu, 
który swoje doświadczenie przekłada na teatr. 
W Teatrze Kana (godz. 18 i 21) widzowie zobaczą 
spektakl „EMDR (eyes, movement, donbas, re-
negade)”, dotykający traumy wojny, uwięzienia, 
przesłuchania, zagrożenia utratą życia.

Piąty dzień festiwalu (27 czerwca) przyniesie 
w Teatrze „Pleciuga” (godz. 18.30) niemiecki spek-
takl dla widzów dorosłych „Ibsen Ghosts” Teatru 
Markus&Markus. Późnym wieczorem (godz. 21) 
w  kościele św. Jana Ewangelisty odbędzie się 
wyjątkowy koncert polskiej żeńskiej grupy śpiewa-
czej „Jarzębina z Kocudzy” i gruzińskiego zespołu 
„Riho Ensemble”.

Ostatnie dwa dni festiwalu będą przepełnione 
głównie spektaklami teatrów zagranicznych. Intere-
sująco zapowiada się m.in. „Democracy”, spektakl 
znanego w Szczecinie Teatru Akhe z Rosji (Gryf 
Nieruchomości, 28 czerwca, godz. 19). Miłośników 
muzyki nie powinno zabraknąć tego samego dnia 
na Łące Kany, gdzie o godz. 21 wystąpi amerykań-
sko-portugalska Orkesta Mendoza. Organizatorzy 
zapowiadają, że będzie to feeria dźwięków od 
Pereza Prado po Quentina Tarantino, „muzyka dla 
wszystkich, którzy lubią burzyć mury”.

W ostatni dzień festiwalu widzowie zobaczą 
m.in. spektakle „W piwnicy Ducha Gór” Teatru 
Czerwona Walizka (Jelenia Góra) i  „Life Short 
Stories” Matthiasa Romira (Niemcy). Nie zabrak-
nie magicznych sztuczek. Rozrywki dostarczy Tavo 
Tavinsky, który – według organizatorów – przeczy 
prawu grawitacji. Na całe popołudnie Łąka Kany 
zamieni się w rodzinne miasteczko zabaw, kolorów 
i smaków.

Każdy dzień festiwalu będzie zwieńczony „mu-
zyczną Łąką Spoiw”. A  wszystko na Łące Kany, 
która – jak przypominają organizatorzy festiwalu 
– jest „przyjazną plenerową przestrzenią”. Pojawią 
się tam leżaki, jurta, będą muzyczne niespodzianki 
i  ciekawi, kolorowi ludzie „do zabawy, rozmowy 
i do zasłuchania”.

Szczegóły festiwalu: kana.art.pl lub spoiwakul-
tury.eu. (KK)

Wspomóż klinikę!

Remont  
Oddziału św. Mikołaja
Na Oddziale Świętego Mikołaja w szpitalu przy ul. Unii 
Lubelskiej w Szczecinie trwa remont. Odnawiany jest parter, 
gdzie działa Oddział Dzienny dla pacjentów oraz poradnie 
i pracownie.

Dali i otrzymali

Wolontariusze 
pomalowali Jadłodzielnię

Prace ruszyły zaraz po Dniu 
Dziecka. Są prowadzone za pienią-
dze zebrane od sponsorów, uzyskane 
ze zbiórek od darczyńców, z akcji 
charytatywnych, a także z funduszy 
pochodzących z 1 proc. podatków 
przekazanych Stowarzyszeniu Ro-
dziców Dzieci Chorych na Białaczkę 
i Inne Choroby Nowotworowe.

W ten sposób uzbierano już 80 
tys. zł. Dzięki temu ekipy remontowe 
mogły już rozpocząć prace – zosta-
ną wymienione okna i instalacja 
elektryczna. Poza tym mają być 
wymalowane ściany. Planowane 
jest też powstanie sali wybudzeń.

Jednak koszt remontu parteru 
wycenia się na dużo więcej, na 
około 200 tys.  zł. Cały czas więc 
stowarzyszenie prowadzi zbiórkę 
pieniędzy potrzebnych na jego 

dokończenie. To praca na lata. 
Jak się dowiedzieliśmy, koniecz-
ne jest bowiem wyremontowanie 
całego budynku – podobnych prac 
nie wykonywano tu od momentu 
powstania kliniki. Łączny koszt 
tego przedsięwzięcia na pewno 
przekroczy sumę 1,5 mln zł (w 
ubiegłym roku odnowione zostały 
pomieszczenia w piwnicach).

Przypomnijmy, że na Oddzia-
le Świętego Mikołaja leczone są 
najciężej chore dzieci z  całego 
regionu – działa tu bowiem Klinika 
Onkologii, Hematologii i Onkologii 
Dziecięcej. Oddział powstał z ini-
cjatywy rodziców. Od blisko 30 lat 
działają w stowarzyszeniu na zasa-
dzie wolontariatu i współpracują 
z personelem szpitala.

 (lw)

Lokal przy ul. Żółkiewskiego, 
gdzie szczecinianie dzielą się i czę-
stują jedzeniem, wymagał odświe-
żenia – trzeba było odmalować 
wnętrze. Tak się złożyło, że grupa 
pracowników tutejszego oddziału 
firmy Nielsen Brandbank (branża 
nowych technologii) zgłosiła goto-
wość pomocy jakiejś organizacji 
do Centrum Wolontariatu Polites, 
które pośredniczy w takich ofertach.

– Firma raz w roku daje nam 
dzień wolny do wykorzystania na 

wolontariat pracowniczy – mówią 
Joanna, Kasia, Krzysztof i  Ben-
jamin z  Nielsen Brandbank. – 
Tego dnia pomagamy na całym 
świecie, my akurat pożytkujemy 
nasze siły na rzecz Jadłodzielni. 
– W malowaniu mamy przeciętne 
doświadczenie, ale przecież Po-
lak wszystko potrafi. Kupiliśmy 
część brakującego sprzętu i farb. 
I działamy!

Co jakiś czas do remontowane-
go lokalu zaglądały osoby, które 

przyszły po żywność. We wtorek 
jednak, z powodu trwających prac, 
ta była wydawana tylko w drugim 
punkcie Jadłodzielni, na Ryneczku 
Kilińskiego.

– Przyznaję, że nie zdawałam 
sobie sprawy, jak wielu odbiorców 
ma Jadłodzielnia – mówi Joanna. 
– Ludzie przychodzą po tak pod-
stawową żywność jak chleb. Na 
pewno będę wspierać to miejsce. 
Już się nawet umówiłyśmy z ko-
leżanką na zakupy.

Katarzyna już wcześniej przeka-
zywała jedzenie i odzież do punktu 
przy pl. Kilińskiego. Cieszy się, że 
teraz może zrobić dla tej organiza-
cji coś więcej. Tak wykorzystany 
dzień przyniósł wolontariuszom 
mnóstwo satysfakcji.

– Wolontariat pracowniczy to 
świetna formuła – przekonują. 
– Zdecydowanie polecamy go 
wszystkim. W  wirze codzienno-
ści nie widać wielu rzeczy. My 
mamy tu okazję doświadczyć czegoś 
szczególnego, poznać działania 
organizacji, która jest ludziom 
bardzo potrzebna. Czasem brakuje 
refleksji, że ktoś obok nas potrze-
buje zwykłego chleba.

Elżbieta Abramowicz, prezes 
Stowarzyszenia Jadłodłodzielnia 
Szczecin, nie mogła się nachwalić 
pomocników.

– Jestem wzruszona i wdzięczna 
– mówiła. – Samym byłoby nam 
trudno wykonać te prace, bo nasi 
wolontariusze i tak mają pełne ręce 
roboty. Dzięki tej grupie będzie 
u nas pięknie!  Tekst i fot. 

 Anna GNIAZDOWSKA

Stowarzyszenie Jadłodzielnia Szczecin potrzebowało rąk 
do pomocy. Tym razem nie przy rozdawaniu żywności, ale 
w sprawach technicznych, a konkretnie w malowaniu lokalu przy 
ul. Żółkiewskiego. Szybko znaleźli się ochotnicy, którzy kupili 
sprzęt, pomalowali i posprzątali. – To był dla nas wyjątkowy 
i ważny dzień – mówią.

Remont Oddziału św. Mikołaja trwa już od dwóch tygodni.  Fot. Agnieszka SPIRYDOWICZ

Na zdjęciu od lewej: Krzysztof, Kasia, Benjamin, Elżbieta Abramowicz oraz 
Joanna


