
   

 

Program Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie 
w okresie 1.11. – 30.11.2017 (LISTOPAD) 

 
Wstęp na zamkowe dziedzińce codziennie w godz. 6.00 - 23.00. 

 
W dniu 1 listopada galerie wystawowe 

oraz Centrum Informacji Kulturalnej i Turystycznej będą nieczynne. 
 
 

XXXVIII   P O M O R S K I E 
S P O T K A N I A   Z   D I A P O R A M Ą 

 
3-5.11.2017 (piątek-niedziela), Sala Kina „Zamek” (wejście A z dużego dziedzińca), wstęp wolny 
 
3.11.2017 (piątek) 
Godz. 17.00  Projekcja selekcyjna diaporam z udziałem jury 

 
4.11.2017 (sobota) 
Godz. 16.00  Inauguracja XXXVIII Spotkań z Diaporamą 
Godz. 16.30   Projekcja konkursowa diaporam z udziałem jury 

 
5.11.2017 (niedziela) 
Godz. 12.00  Uroczyste ogłoszenie wyników konkursu, wręczenie nagród i wyróżnień 
Godz. 13.00   Pokaz galowy nagrodzonych diaporam 
 
 

W Y S T A W Y 
 
Zwiedzanie galerii wystawowych od wtorku do niedzieli w godzinach od 10.00 do 18.00. 
 
Ceny biletów: 
 

 6 zł normalny 

 4 zł ulgowy 
Bilet upoważnia do jednorazowego wstępu na wystawy. Bilet obowiązuje w dniu zakupu. 

 
 
Galeria Gotycka, Galeria Wschodnia  (wejście J z dużego dziedzińca) 
Dziewczynka w czerwonej sukience i inni z kolekcji Muzeum Narodowego w Kielcach 
29.11.2017-3.02.2019 
 
Wernisaż 28 listopada (wtorek) o godz. 17.00, wstęp wolny. 
 



Kielecka Galeria Malarstwa Polskiego i Europejskiej Sztuki Zdobniczej zaliczana jest do jednej z 
najznakomitszych w Polsce. Ekspozycja prezentowana na Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie, 
przygotowana została w oparciu o znaczną i co ważne, najcenniejszą część kolekcji Muzeum 
Narodowego w Kielcach. Prezentować będzie style, jakie obecne były w polskim malarstwie od XVII 
do połowy XX wieku. Malarstwu towarzyszyć będą wyroby rzemiosła artystycznego: meble, szkło, 
porcelana, fajans i mniej liczne przykłady złotnictwa, zaaranżowane tak, by choć w podstawowym 
stopniu przybliżyć klimat poszczególnych epok. Ekspozycji nadany zostanie układ chronologiczny. 
Otwierać ją będą nowożytne wizerunki z polskich, szlacheckich galerii rodowych z XVII i XVIII wieku, 
wywodzące się z tradycji rodzimej – tzw. Sarmackiej. Dalej zaprezentujemy sztukę epoki 
stanisławowskiej, malarstwo doby romantyzmu aż po rozwijające się w XIX w, malarstwo pejzażowe i 
pejzażowo – rodzajowe. Następnie pokazane zostaną dzieła malarzy związanych ze szkołą 
monachijską, wśród których warto wymienić m.in. J. Chełmońskiego, czy A. Gierymskiego. Licznie 
prezentowana będzie twórczość Olgi Boznańskiej. Interesującą grupę stanowić będą młodopolskie, 
alegoryczno-mitologiczne i symboliczno-patriotyczne kompozycje J. Malczewskiego, czy jednego z 
czołowych przedstawicieli Młodej Polski – S. Wyspiańskiego. Niewątpliwym arcydziełem, które 
pokażemy na wystawie, jest modernistyczny Portret dziewczynki w czerwonej sukience namalowany 
w 1897 roku przez Józefa Pankiewicza. Kolejnym nurtem prezentowanym na wystawie, będzie sztuka 
Art Deco. Dalsza część ekspozycji poświęcona zostanie pierwszym próbom awangardowym w 
malarstwie polskim. Ekspozycję zakończą m.in. przykłady dzieł kolorystów, kapistów oraz 
przedstawicieli polskiej awangardy w różnorodnych wydaniach. 
 
Kurator: Joanna Kaczmarczyk 
 
 
Galeria Przedmiotu (wejście J z dużego dziedzińca) 
Nasza droga do Wolności 
8-19.11.2017 
 
Wernisaż 7 listopada (wtorek) o godz. 17.00. Wstęp wolny. 
 
Wystawa zorganizowana przez Stowarzyszenie „Konie i  Natura” już po raz dziesiąty prezentuje  
dokumenty i pamiątki związane z obchodami rocznicy odzyskania niepodległości. Eksponaty 
pochodzą  ze zbiorów organizacji kombatanckich miasta Szczecin oraz od prywatnych kolekcjonerów. 
Znajdują się wśród nich m.in. korespondencja wojenna, dokumenty, fotografie, plakaty, medale i  
militaria z okresu drugiej wojny światowej. 
 
 
(Hol skrzydła wschodniego, wejście A z dużego dziedzińca) 
Chłopcy Malowani 
9-19.11.2017 
 
Wystawa „Chłopcy malowani” oparta jest na tekstach poetyckich stworzonych w okopach oraz  
wspomnień  piłsudczyków.  W  utworach  tych wyrażone zostały nadzieje związane z wyzwoleniem 
Polski, ale i dopadającym żołnierzy zwątpieniem. W poezji i prozie legionistów jest mowa o bliskości 
śmierci, z którą żołnierze radzili sobie na różne sposoby od przypomnienia sensu poświęcenia ku 
ucieczce w drwinę, żart. 
 
Ilustracją utworów poetyckich i wspomnieniowych są archiwalne fotografie scen z życia legionistów. 
 
 
Galeria Fotoklubu Zamek (Hol skrzydła wschodniego, wejście A z dużego dziedzińca)  
Ludzie stamtąd 
do 29.11.2017 
Wstęp wolny 
 
Wystawa fotografii  Krzysztofa Lachowicza. 
 
„Ludzie stamtąd” to portrety ludzi żyjących w małych miasteczkach, wsiach i większych miastach - 
ludzi z różnych środowisk, różnych profesji. Kamera rejestruje codzienny trud życia, ale też zabawę 



czy lokalne święta i festyny. Czarno-biała fotografia doskonale oddaje momenty szczególne życia tych 
ludzi, ich nastroje, codzienność egzystencji, smutki i radości... 
 
Krzysztof Lachowicz - fotograf, diaporamista - fotografuje od niepamiętnych (swoich) czasów. 
Fotografował aparatami średnioformatowymi już w podstawówce. Pod koniec lat 70-tych 
zainteresował się diaporamą; zdobył wiele nagród w tym tych najbardziej prestiżowych na imprezach 
diaporamowych w Lubinie i Szczecinie. Fotograf aktu, również abstrakcjonista, fotograf wciąż 
poszukujący - jak sam o sobie mówi. Fotografuje technikami tradycyjnymi (w tym otworkowo) ale też 
uprawia fotografię natychmiastową i oczywiście cyfrową. Autor i współautor wielu wystaw. Członek 
Fotoklubu Zamek w Szczecinie, ale też Lubuskiego Towarzystwa Fotograficznego, członek elitarnej 
grupy twórczej "Krovvka". 
 
 
Galeria Fotoklubu Zamek (Hol skrzydła wschodniego, wejście A z dużego dziedzińca)  
Egipt przed rewolucją 2011 
30.11.2017-10.01.2018 
 
Wystawa fotografii Artura Klimka. 
 
„Egipt przed rewolucją 2011” to jego pierwsza wystawa indywidualna autora. W 24  kolorowych 
zdjęciach  pokazuje on realia życia w Egipcie, a przede wszystkim odmienność i różnorodność od  
europejskich standardów. Również w inny sposób pokazuje najsłynniejsze zabytki krainy znad Nilu.. W 
zdjęciach tych ukazał ludzi i sytuacje życia codziennego tak bardzo  różnego  od europejskiego. 
Artur Klimek  jest  członkiem Fotoklubu Zamek Szczecin od 2010 roku. Fotografią zajmuje się 
amatorsko, choć korzystając ze szkoleń i doświadczeń innych klubowiczów, członkostwo w Fotoklubie 
Zamek podniosło jego umiejętności warsztatowe. Dotychczas swoje prace prezentował już na kilku 
wystawach zbiorowych. 
 
 
Skrzydło zachodnie (wejście G z dużego dziedzińca) 
Galeria Jednego Obrazu 
od poniedziałku do piątku w godz. 9.00–15.00, wstęp wolny 
 
Łukasz Niewisiewicz, Strojnisie z Dakaru, 1968, olej, płótno, 100x70 

 
 

E K S P O Z Y C J E   S T A Ł E 
 
Galeria Gotycka  (wejście J z dużego dziedzińca) 
Cela Czarownic 
 
Ze szczecińskim zamkiem i rodziną książęcą związana jest historia posądzonej o czary i skazanej na 
śmierć w 1620 roku Sydonii von Borck. Według legendy miała jakoby rzucić klątwę na ród książęcy – 
kolejne przedwczesne zgony książąt pomorskich, niepozostawiających po sobie potomstwa, zaczęły 
zagrażać wygaśnięciem dynastii. Jej losy przybliżają prezentowana na wystawie projekcja 
holograficzna oraz repliki szesnasto- i siedemnastowiecznych narzędzi kar i tortur. Ekspozycję 
wzbogaca cykl prac Andrzeja Maciejewskiego, które są współczesną interpretacją dziejów oskarżonej 
o czary szlachcianki. 
 
 

W Y S T A W Y   P O Z A   Z A M K I E M 
 
Leszek Żebrowski. Plakaty 
Zamek Gribenow (Niemcy) 
26.11.2017 – 28.01.2018 
 
Wystawa plakatów Leszka Żebrowskiego, szczecinianina, wybitnego plakacisty, ucznia prof. J. 
Krechowicza w Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych w Gdańsku, dydaktyka Akademii Sztuki w 



Szczecinie, laureata m. in. Głównej Nagrody na Międzynarodowym Triennale Plakatu w Mons. Jego 
twórczość jest zaliczana do nurtu portretowego w plakacie polskim. W rysunkach wykonanych 
najczęściej techniką aerografu stara się nawiązać do Witkacego oddając za pomocą deformacji 
psychikę portretowanego. Na wystawę w Zamku Gribenow złożą się plakaty z lat 10. XXI w. 
promujące wydarzenia teatralne. 
 
 
Tierpark Ueckermunde (Niemcy) 
Miasto Szczecin 
do 22.12.2017 
 
„Zapraszamy na wystawę fotograficzną Członków Fotoklubu Zamek w Szczecinie, której tematem jest 
miasto Szczecin. 
 
Wszyscy autorzy zdjęć są zaawansowanymi fotografami, dla których fotografia od lat stała się wielką 
pasją. Większość z  nich jest mieszkańcami Szczecina. Widz nie zobaczy na tej wystawie pięknych 
kolorowych pocztówek, które dostępne są w każdym kiosku naszego miasta, ale odkrywamy przed 
nim miejsca ukrywane nie tylko przed turystami, ale także przed szczecinianami. 
 
Przygotowanie zdjęć wymagało od fotografów cierpliwości, oczekiwania na odpowiednią pogodę, a 
również porę roku. Trwało to dniami, tygodniami, a nawet miesiącami. Mgła na zdjęciach otulająca 
uliczki starego miasta dodaje tajemniczości, ale ta sama mgła i słońce ukazuje nasze najpiękniejsze w 
Polsce platany w sposób, który można zobaczyć tylko kilka razy w roku. 
 
Pochwaliliśmy się za zdjęciach naszą bliskością Szczecina z wodą - stoczniami, które pomimo 
problemów cały czas są w mieście obecne. Ukazujemy nie tylko najnowszą miejską inwestycję jaką 
jest "szybki tramwaj", nowoczesną wzbudzającą w całej Europie zachwyt Filharmonię, nowymi 
szczecińskimi Bulwarami, które zmieniły oblicze Miasta, ale także największą w całym regionie 
plenerową imprezę- Zlotem Żaglowców” – Członkowie Fotoklubu Zamek. 
 
Autorzy zdjęć: 
 
Anna Klinkosz 
Jolanta Lalak 
Regina Nowotarska 
Andrzej Krupiński 
Krzysztof Lachowicz 
Grzegorz Mikołajczyk 
Michał Nowakowski 
Paweł Kozanecki 
Paweł Tomiak 
 
Wystawa jest prezentowana dzięki zaangażowaniu Dyrekcji Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie, 
Miejskiego Ośrodka Kultury w Szczecin - Dąbiu oraz Dyrekcji Tierpark Ueckermunde. 
 
 

T E A T R 
 
Ślimak 
11,18,25.11.2017 (soboty), godz. 10.00, sala Kina „Zamek” (wejście A z dużego dziedzińca, I p.), 
bilety: opiekun 20 zł, dziecko 10 zł 
 
Spektakl teatralny dla dzieci od 18. miesiąca życia do 6. lat. 
 
Autor: Marta Guśniowska 
Reżyseria: Laura Słabińska 
Muzyka: Jacek Gałkiewicz 
Scenografia: Wanda Kowalska 
Obsada: Paulina Lenart, Rafał Hajdukiewicz, Paweł Niczewski 



 
Spektakl Ślimak powstał na podstawie znakomitego materiału literackiego Marty Guśniowskiej, autorki 
najczęściej wystawianych sztuk teatralnych dla dzieci w Polsce. To mądra i zabawna opowieść dla 
najmłodszych, mówiąca Dzieciom o tym, że trzeba nauczyć się doceniać to, co się ma i cieszyć się z 
tego, bo to, co nieznane nie zawsze jest lepsze od tego, co nam bliskie.  
Oto Ślimak, zamieszkując swój mały, muszlowy domek, spotyka na swej drodze Bobra, zajmującego 
się handlem nieruchomościami. Bóbr naigrywa się z mieszkania Ślimaka, roztaczając przed Nim wizję 
nowego apartamentu, w którym nie tylko poczułby się lepiej, ale i inni zaczęliby Go lepiej postrzegać. 
Rozpoczyna się droga w poszukiwaniu nowego domu dla Ślimaka, w której naszemu bohaterowi 
towarzyszy rezolutny Bóbr. W podróży spotkają wiele niezwykłych postaci, jak Kret czy Mrówki, będą 
przymierzać się do najprzeróżniejszych eleganckich domów – a wszystko po to, ażeby na koniec nasz 
Ślimak zrozumiał starą prawdę, że wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. Żeby docenił, to co ma i 
pojął, że nawet jeśli Jego domek nie jest idealny to nic nie szkodzi – ważne, żeby był idealny dla 
niego. 
 
 
Kolega Mela Gibsona 
11.11.2017 (sobota), godz. 17.00, Sala Kina „Zamek” (wejście A z dużego dziedzińca, I p.), bilety: 30 
zł, ulgowy 25 zł     
 
Monodram według tekstu Tomasza Jachimka. 
 
Reżyseria: Waldemar Patlewicz 
Obsada: Adam Dzieciniak 

 
Tekściarz i  satyryk Tomasz Jachimek napisał „Kolegę Mela Gibsona” na przekór  aktorom, których 
zna doskonale. Opowiada w monodramie o ich śmiesznostkach, przyzwyczajeniach ,poczuciu 
niedowartościowania, słowem-wadach. Feliks Rzepka bohater tekstu, to uosobienie „wybitnego” 
aktora, który ze szczytów sławy i popularności za sprawą jednej decyzji dyrektora teatru stacza się na 
samo dno scenicznego niebytu.... ale Rzepka to nie tylko Aktor. To wyjątkowe zwierciadło, w którym 
podczas półtoragodzinnego spektaklu możemy się przeglądać. I zaczyna nam być  niewygodnie i 
nieprzyjemnie -  Waldemar Patlewicz. 
 
 
Misiaczek 
12,19,26.11.2017 (niedziele), godz. 10.00, sala 101 (wejście A z dużego dziedzińca, I p.), bilety: 
opiekun 15 zł, dziecko 10 zł 
 
Spektakl teatralny dla dzieci od 18. miesiąca życia do 6. lat. 
 
Misiaczek według tekstu Marty Guśniowskiej to produkcja Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie 
przygotowana z myślą o najmłodszych widzach. 
 
Autor utworu: Marta Guśniowska                                              
Reżyseria: Paweł Niczewski 
Opieka artystyczna: Anastasiia Miedviedieva   
Muzyka: Jacek Gałkiewicz 
Teksty piosenek: Marta Guśniowska 
Scenografia, kostiumy: Agnieszka Miluniec, Maciej Osmycki 
Obsada: Paulina Lenart / Marta Uszko,  Paweł Niczewski 
 
Zapraszamy Was serdecznie! 
Bardzo ciepło! Bardzo grzecznie! 
Zapraszamy... Chodźcie z nami... 
Dokąd? Zobaczycie sami... 
 
W lesie jakich wiele... mieszkał sobie zwykły niedźwiadek. Miał kochającą Mamusię... i oddanych 
przyjaciół. Ale pewnego dnia... coś się zmieniło. Co się dzieje z Misiaczkiem? Miłość, przyjaźń... 
kłopoty. Misiaczek - nieznana historia. 
 



 
Moja Abba 
15.11.2017 (środa), godz. 19.00 (Premiera) 
18.11.2017 (sobota), godz. 17.00  
19.11.2017 (niedziela), godz. 19.00 
sala Kina „Zamek” (wejście A z dużego dziedzińca, I p.), bilety: 30 zł, ulgowy 20 zł 
 
Premiera spektaklu muzycznego „Moja Abba” autorstwa Tomasza Mana w reżyserii Pawła 
Niczewskiego. Ostatnim spektaklem muzycznym w Zamku było przedstawienie „Drzwi Morrisona”, 
którego premiera miała miejsce w marcu 2009 r. 
 
Tomasz Man - autor 
Paweł Niczewski - reżyseria, adaptacja               
Tomasz Lewandowski – opracowanie muzyczne i wokalne     
Wanda Kowalska - kostiumy               
Arkadiusz Buszko - choreografia              
Jan Estrada Osmycki – projekt plakatu       
Obsada: Rafał Hajdukiewicz, Marta Uszko, Dorota Chrulska, Konrad Pawicki    
                                          
Lata 70-te XX wieku w Polsce to  czasy smutne, szare i pozbawione inspirujących rozrywek.  
Przyjazd szwedzkiego zespołu muzycznego Abba obudził tęsknotę za kolorową rzeczywistością. 
Urzekające melodie, barwne, fantastyczne kostiumy, uśmiech, pewność siebie i beztroska. Wówczas 
w Polsce nikt nie miał odwagi tak wyglądać, ani nawet podobnie myśleć. Tekst Tomasza Mana „Moja 
Abba” doskonale oddaje klimat tamtych czasów. 
 
 
Klub Komediowy „Impro” 
17.11.2017 (piątek), godz. 21.30, Sala Kina „Zamek” (wejście A z dużego dziedzińca, I p.), bilety: 25 zł 
 
Wystąpi Grupa Improwizacji „Impro z Krypty”. 
 
Grupa Teatru Improwizowanego "Impro z Krypty" tworzy przedstawienia „tu i teraz”. Dzięki współpracy 
z widownią na gorąco powstają „bachanalia bez wspomagania”, które zdarzają się tylko raz i nigdy się 
nie powtórzą. Idąc do teatru po raz drugi na ten sam repertuarowy spektakl oglądacie po raz drugi to 
samo przedstawienie, które Wam się podobało. W impro jest zupełnie na odwrót, poza wspólnym 
mianownikiem: pozytywnej percepcji przedstawienia. Idąc po raz drugi, trzeci, piąty etc. na spektakl 
impro za każdym razem oglądacie zupełnie inne historie. I jeszcze jedna istotna rzecz. To Wy, 
widzownie b. często jesteście autorami pierwszego zdania scenariusza, na podstawie którego 
powstaje przedstawienie. To Wasze wizje i idee są kanwą dalszych historii, które rodzą się na 
Waszych oczach na deskach teatralnych. 
 
Macie pomysł na spektakl?  
 
Zapraszamy do nas! Chętnie go dla Was zagramy! Od ręki! 
 
Grupę Improwizacji „Impro z Krypty” tworzą aktorzy Teatru Brama, Teatru Pleciuga, Teatru 
Współczesnego w Szczecinie i Teatru Polskiego w Szczecinie, w skład której wchodzą m.in.:  
  
- Wojciech Sandach 
- Rafał Hajdukiewicz 
- Paweł Niczewski 
- Agata Kolasińska 
- Marta Uszko 
- Adam Kuzycz Berezowski 
- Maciej Sikorski 
 
Improwizacja teatralna to sztuka tworzenia scen komediowych (krótkich lub długich form teatralnych) 
bez wcześniejszego przygotowania. Sceny w znacznej mierze opierają się o sugestie publiczności, co 
pozwala na stworzenie niepowtarzalnych, interaktywnych widowisk.  
 



 

K I N O 
 
Działająca w historycznych zamkowych murach, jedna z najmniejszych sal kinowych w Polsce – 
kameralna sala Kina „Zamek”. Bilety w cenie: 15 zł normalny, 13 zł ulgowy, 10 zł dla grup 
zorganizowanych (od 10 osób) do nabycia: 
 
Centrum Informacji Kulturalnej i Turystycznej (wejście I z małego dziedzińca), tel. 91 48 91 630, 
czynne: 15 IV - 15 X (poniedziałek – niedziela), godz. 10.00-18.00, 16 X - 14 IV (poniedziałek – 
sobota), godz. 10.00-18.00. 
 
Kasa w skrzydle wschodnim (wejście A z dużego dziedzińca, I p.), tel. 91 434 83 65, czynna od wtorku 
do niedzieli w godzinach: wtorek – niedziela 10.00 – 18.00. W poniedziałki kasa nieczynna. 
Dodatkowo kasa jest czynna do czasu rozpoczęcia seansów filmowych. 
 
 
Człowiek z magicznym pudełkiem  
2.11.2017 (czwartek), godz. 17.00  
17.11.2017 (piątek), godz. 16.45 
18,19.11.2017 (sobota, niedziela), 15.00 
23-25.11.2017 (czwartek-niedziela), godz. 17.00 
2017, Polska, romans/sci-fi,  
Reżyseria: Bodo Kox 
 
Obsada: Olga Bołądź, Piotr Polak, Arkadiusz Jakubik, Wojciech Zieliński, Agata Buzek, Sebastian 
Stankiewicz, Helena Norowicz, Bartosz Bielenia, Bartłomiej Firlet. 
 
Najniezwyklejszy film Konkursu Głównego 42. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni.  
Zjawiskowy obraz Bodo Koxa. Czegoś takiego w polskim kinie jeszcze nie było!  
 
Niezwykła historia miłości potrafiącej pokonać wszelkie granice czasoprzestrzeni. W rolach głównych 
zobaczymy Olgę Bołądź („Botoks”) oraz debiutującego w głównej roli Piotra Polaka. Na ekranie 
partnerują im: Arkadiusz Jakubik („Pod Mocnym Aniołem”), Agata Buzek („Niewinne”), Wojciech 
Zieliński („Zgoda”), Bartosz Bielenia („Na granicy”), Bartłomiej Firlet („Planeta Singli”), Sebastian 
Stankiewicz („Amok”) oraz Helena Norowicz („Zaćma”). Film „Człowiek z magicznym pudełkiem” 
znalazł się w prestiżowym gronie produkcji nominowanych do Złotych Lwów 42.  
 
 
Botoks 
2.11.2017 (czwartek), godz. 19.00  
12.11.2017 (niedziela), godz. 19.00  
16.11.2017 (czwartek), godz. 19.00 
17.11.2017 (piątek), godz. 18.35 
25,26.11.2017 (sobota, niedziela), godz. 14.45 
2017, Polska, Thriller, 135 min 
Reżyseria: Patryk Vega 
 
Obsada: Olga Bołądź, Agnieszka Dygant, Katarzyna Warnke, Marieta Żukowska, Janusz Chabior, 
Sebastian Fabijański, Piotr Stramowski, Tomasz Oświeciński  
 
Szpital ukazany w „Botoksie" to nie fikcja z popularnych seriali czy folderów prywatnych sieci 
medycznych. To zakład pracy, gdzie codziennie wylewa się krew, pot i łzy. W jego murach splatają się 
losy czterech kobiet. Daniela (Olga Bołądź) pracę w służbie zdrowia zaczyna jako ratowniczka 
medyczna, jeżdżąc na akcje z bratem Darkiem (Tomasz Oświeciński). Poddając się licznym zabiegom 
medycyny estetycznej, z brzydkiego kaczątka zmienia się w bezwzględną, odnoszącą sukcesy 
przedstawicielkę koncernu farmaceutycznego. Magda (Katarzyna Warnke) jest ginekologiem 
położnikiem. Swoją renomę zbudowała jako etatowa specjalistka od aborcji. Gdy sama zachodzi w 
ciążę, jej konflikt z ordynatorem (Janusz Chabior) wchodzi w dramatyczną fazę i zwierzchnictwo 
szpitala próbuje pozbawić ją pracy. Poukładany świat cenionej chirurg – Patrycji (Marieta Żukowska) 



rozsypuje się, gdy kobieta dowiaduje się o zdradzie męża. Podkopane poczucie wartości popycha ją w 
kierunku ginekologii estetycznej i kobiecego libido. Swoje odkrycia Patrycja chce sprawdzić w związku 
z metroseksualnym Michałem (Piotr Stramowski), który jest zaprzeczeniem mężczyzny. Beata 
(Agnieszka Dygant) to lekarka SOR-u, która w wypadku motocyklowym traci narzeczonego. Samotna 
kobieta uśmierza ból, uzależniając się od silnych leków opioidowych, które wykrada w szpitalu. 
Wówczas poznaje Marka (Sebastian Fabijański), sanitariusza, który ukrywa przed światem własny 
sekret 
 
 
Twój Vincent 
10.11.2017 (piątek), godz. 17.30 
12.11.2017 (niedziela), godz. 15.00, 17.00 
16.11.2017 (czwartek), godz. 17.00 
2017, Polska, Wielka Brytania, animacja, 95 min 
Reżyseria: Dorota Kobiela, Hugh Welchman 
 
27 lipca 1890 r. szczupła postać idzie po zmierzchu chwiejnym krokiem senną ulicą francuskiego 
miasteczka Auvers. Mężczyzna nie ma nic przy sobie; dłonie przyciska do świeżej rany postrzałowej, z 
której sączy się krew. To Vincent van Gogh – wówczas mało jeszcze znany artysta, dziś uznawany za 
jednego z największych malarzy na świecie. O jego tragicznej śmierci wiadomo od dawna, jednak 
nadal nie jest jasne, jak i dlaczego doszło do śmiertelnego postrzału. "Twój Vincent" opowiada właśnie 
tę historię, odkrywa okoliczności tajemniczej śmierci artysty. Czy na pewno popełnił samobójstwo? Co 
się wydarzyło przez 6 tygodni od ostatniego listu van Gogha, w którym pisał, że czuje się dobrze i jest 
zupełnie spokojny? "Twój Vincent" to pierwsza pełnometrażowa animacja malarska, która zachwyca 
widzów na całym świecie.  Każda z 65 000 klatek filmu została ręcznie namalowana, w projekcie 
wzięło udział 125 zawodowych malarzy z całego świata, którzy świat znany z obrazów van Gogha 
ożywili na ekranie 
 
 
Filmowe drogi do niepodległości  
Rzecz o Marszałku Piłsudskim  
10.11.2017 (piątek), godz. 19.30, wstęp wolny  
 
 „Niezwyciężeni” (4 min) 
Animowany film o najnowszej historii Polski pokazujący walkę Polaków  
o wolność od pierwszego dnia II wojny światowej aż do upadku komunizmu w Europie w 1989 roku. 
Narratorem angielskiej wersji filmu jest brytyjski aktor Sean Bean, a polskiej – Mirosław Zbrojewicz. 
  
„Od Komendanta do Marszałka” (16 min) 
 
„Pasjanse Pana Marszałka. Rzecz o Józefie Piłsudskim” (31 min) w reż. Leny Szurmiej 
 
„Marszałek Józef Piłsudski” (30 min) w reż. Zbigniewa Kowalewskiego 
 
Prelegent Grzegorz Czapski – IPN  
 
Dyskusyjny cykl filmowy, którego celem jest projekcja filmów dotyczących drogi Polski do odzyskania 
niepodległości. Pokazy filmowe opatrzone słowem wstępnych i zakończone dyskusją prowadzoną 
przez specjalistów z IPN.  
 
Projekt realizowany przy okazji setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, przez Instytut 
Pamięci Narodowej Oddział w Szczecinie i Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie, w okresie 
sierpień 2017- grudzień 2018 r.  
 
 
Goodbye Berlin 
23-26.11.2017 (czwartek-niedziela), godz. 19.00 
2016, Niemcy, dramat, komedia, 93 min 
Reżyseria: Fatih Akin 
 

http://www.filmweb.pl/film/Goodbye+Berlin-2016-758344
http://www.filmweb.pl/search/film?countryIds=38
http://www.filmweb.pl/search/film?genreIds=6
http://www.filmweb.pl/search/film?genreIds=13
http://www.filmweb.pl/person/Fatih+Akin-99996


Obsada: Tristan Göbel, Anand Batbileg, Mercedes Müller, Anja Schneider, Uwe Bohm, Udo Samel, 
Claudia Geisler-Bading, Alexander Scheer 
 
14-letni Maik jest typowym samotnikiem: bez przyjaciół, dziewczyny i hobby. Wszystko się zmienia w 
momencie, gdy na jego drodze staje Czik – zawadiacki nastolatek, buntownik i rozrabiaka, który bez 
skrępowania sięga po alkohol czy wszczyna bójki. Między chłopakami nawiązuje się nić porozumienia, 
która przeistacza się w przyjaźń – są gotowi niemal na wszystko. Pewnego razu Czik kradnie starą 
Ładę, którą udają się w spontaniczną podróż – bez mapy, bez planu i bez rodziców. Zaczyna się 
wielka wakacyjna przygoda, która pozostanie w pamięci chłopaków już na zawsze... 
 
 
Teatroteka  
Odkrycie Europy 
26.11.2017 (niedziela), godz. 17.00, bilety: 10 zł 
Rok produkcji: 2016 
Reżyseria: Jagoda Madej 
 
Występują: Katarzyna Herman (Maria), Katarzyna Warnke (Pinta), Katarzyna Maciąg (Nina), Piotr 
Grabowski (Krzysztof). 
 
Autor tekstu: Beniamin Maria Bukowski, reżyseria: Jagoda Madej, zdjęcia: Wojciech Suleżycki, 
scenografia: Kazimierz Madej, kostiumy: Paulina Polończyk, muzyka: Aleksander Brzeziński, montaż: 
Janusz Dworzaczek, dźwięk: Leszek Freund, Michał Robaczewski, opieka artystyczna: Maciej 
Wojtyszko 
 
Bohaterkami tej postdramatycznej sztuki są trzy kobiety w różnym wieku, które czekają na przybycie 
mężczyzny. Z rozmowy, którą toczą, można przypuszczać, że były kolejno kochankami tego samego 
mężczyzny. Właściwie nic się nie dzieje, postaci dialogują ze sobą, czasem monologują do widza 
(kamery) i… czekają na kogoś, kto nie przychodzi. „Sytuacja jak u Becketta” – komentuje jedna z nich 
i staje się jasne, że autor prowadzi tu żartobliwą grę z konwencją teatralną nawiązując ostentacyjnie 
do poetyki „Czekając na Godota”. To zresztą nie jedyna gra literacka, z jaką mamy do czynienia w tej 
sztuce. Imiona kobiet: Maria, Pinta i Nina (nazwy okrętów Kolumba), a także imię mężczyzny, na 
którego czekają – Krzysztof, są wyraźnym sygnałem, że nie mamy tu do czynienia wyłącznie z 
pogawędką porzuconych kobiet o relacjach męsko-damskich. To raczej teatralny, pełen literackiej 
metafory, ironii i dowcipu dyskurs m.in. o miejscu Europy i Europejczyków we współczesnym świecie. 
 
Sztuka Beniamina Marii Bukowskiego (ur. 1991) otrzymała II nagrodą w konkursie zamkniętym na 
utwór dramatyczny dla Teatroteki rozpisanym w 2016 roku przez WFDiF oraz Stowarzyszenie 
Autorów ZAiKS. Jest to pierwsza realizacja tekstu pochodzącego z tego konkursu. 
 
Jagoda Madej jest absolwentką reżyserii na Wydziale Radia i Telewizji Uniwersyetu Śląskiego. Jej 
krótkie fabuły "Poradzi sobie" oraz "Jasna strona" były prezentowane na licznych festiwalach zarówno 
w Polsce jak i za granicą (Clermont - Ferrand, Borghes en Curt, Zlin Dog, Sapporo Short Film 
Festival). Film „Jasna strona” otrzymał nagrodę na festiwalu KRAKFFA. Zanim zdecydowała się 
stanąć za kamerą, przez wiele lat występowała na scenie jako wokalistka i skrzypaczka. Odkąd jako 
4-latka pojawiła się w filmie „Dwa pawie na złotych sznurkach”, jej znakiem rozpoznawczym stał się 
melonik. Następnie występowała w „Salonie ekscentrycznym” założonym przez Zbigniewa Raja i  
Kazimierza Madeja. Od 1991 do 2011 związana była z krakowskim kabaretem Loch Camelot. W 2013 
jej zdjęcie jako jedyne z Polski zakwalifikowało się do projektu "Life in High-Rises" gazety The New 
York Times. 
 
 

S P O T K A N I A   I   W Y K Ł A D Y 
 
Szczecin. Retrospekcje 
7.11.2017 (wtorek), godz. 17.00, Sala Literacka (wejście A z dużego dziedzińca, II p.), bilety: 5 zł 
 
Temat spotkania:  Wycieczki po legendarnym Szczecinie: O dziwnych stworzeniach, snach i dawnych 
skarbach. 

http://www.filmweb.pl/person/Tristan+G%C3%B6bel-1208675
http://www.filmweb.pl/person/Anand+Batbileg-2405049
http://www.filmweb.pl/person/Mercedes+M%C3%BCller-957197
http://www.filmweb.pl/person/Anja+Schneider-911693
http://www.filmweb.pl/person/Uwe+Bohm-122147
http://www.filmweb.pl/person/Udo+Samel-52490
http://www.filmweb.pl/person/Claudia+Geisler+Bading-9916
http://www.filmweb.pl/person/Alexander+Scheer-9889


 
Prowadzenie: Małgorzata Duda 
 
Gość spotkania - z urodzenia i zamiłowania Pomorzanka, przewodniczka po Szczecinie i Pomorzu 
Zachodnim, współautorka książek i  przewodników oraz autorka legend związanych z regionem -  
opowie, skąd na Pomorzu wzięły się pewne niezwykłe istoty i gdzie  można je dzisiaj spotkać oraz czy 
warto wierzyć snom. Przybliży również postać szczecińskiego burmistrza z dawnych wieków, ubogiej 
pasterki oraz… pewnych niegrzecznych dzieci. 
 
 
Promocja publikacji 
Pompa funebris książąt z dynastii Gryfitów  
9.11.2017 (czwartek), godz. 14.00, Galeria Wschodnia  (wejście J z dużego dziedzińca), wstęp wolny 
 
Podczas spotkania będą dostępne nieodpłatnie egzemplarze książki. 
 
Dzieje dynastii Gryfiów mają dziś bogatą literaturę, obejmującą wiele zagadnień historycznych i 
artystycznych. Nie ma wśród nich jednak pozycji poświęconej książęcym sarkofagom. Zadaniem 
publikacji Pompa funebris książąt z dynastii Gryfitów było wypełnienie tej luki. Wydawca – Zamek 
Książąt Pomorskich w Szczecinie – był szczególnie zobowiązany do podjęcia tego tematu ze względu 
na fakt, iż sześć paradnych trumien Gryfitów stanowi najcenniejszą część zamkowych zbiorów. 
Wydobyte z ruin szczecińskiego zamku w 1946 r., po poddaniu zabiegom konserwatorskim, stanowią 
dziś obiekty muzealne eksponowane w Krypcie Gryfitów. 
 
Zebrane w katalogu artykuły prezentują zabytkowe książęce trumny na szerokim historycznym, 
religijnym i obyczajowym tle epoki. Stąd w publikacji znalazły się artykuły dotyczące ceremoniału 
pogrzebowego  i jego głęboko symbolicznej wymowy oraz analizujące utwory poetyckie o niezwykłej 
formie tzw. poezji kunsztownej poświęcone zmarłym książętom. Publikację zamykają  tłumaczenia 
tekstów źródłowych tj. mowy pogrzebowej ku czci  Bogusława XIII i opis ceremonii pogrzebu księcia  
oraz noty katalogowe szczecińskich sarkofagów. 
 
Zadanie zrealizowano w ramach programu Dziedzictwo kulturowe. Wspieranie działań muzealnych ze 
środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz z dotacji celowej pochodzącej 
ze środków Województwa Zachodniopomorskiego. 
 
 
Zamkowe Podróże Literackie 
13.11.2017 (poniedziałek), godz.17.00, Sala Literacka (wejście A z dużego dziedzińca, II p.),  bilety 5 
zł 
 
„Poletko pana Fogga”. Spotkanie z Dariuszem Michalskim 
 
„Energiczny, pracowity, niezniszczalny – zarazem zdumiewająco skromny, niedzisiejszo elegancki, 
wzruszająco serdeczny”. W  ten sposób gość Podróży Literackich przedstawia bohatera swojej 
książki, pełnej zaskakujących faktów, w jakie obfitowała biografia tego znakomitego artysty. Podczas 
spotkania widzowie będą mieli okazję obejrzeć unikalny program telewizyjny z udziałem Mieczysława 
Fogga. Gościem specjalnym spotkania będzie Michał Foxenius, pasierb artysty, który opowie o 
szczecińskim rozdziale w życiorysie M. Fogga. 
 
 
Zamkowe Gawędy Historyczne 
14.11.2017 (wtorek), godz.17.00, Sala Literacka (wejście A z dużego dziedzińca, II p.),  bilety 5 zł 
 
Tematyka książęcych funeraliów jest bliska Zamkowi Książąt Pomorskich. Znajdują się tu sarkofagi 
Gryfitów, unikalne świadectwa  dawnych ceremonii pogrzebowych. Wykład umożliwi słuchaczom 
poszerzenie wiedzy o książęcych pochówkach i obyczajach związanych z pożegnalnymi 
uroczystościami władców na pomorskich zamkach. 
 
Temat spotkania: Kilka słów o książęcych pochówkach 
 



Prowadzenie: dr Monika Ogiewa-Sejnota 
 
 
Szkoła Zdrowia 
15.11.2017 (środa), godz. 17.00, Sala Literacka (wejście A z dużego dziedzińca, II p.), bilety: 5 zł 
 
Słuchacze dowiedzą się, czy zalety życia w wielkim mieście przeważają nad zdrowotnymi 
konsekwencjami przebywania w stresogennym środowisku, narażającym na ciągły pośpiech i nadmiar 
bodźców. Na przykładzie Nowego Jorku – „miasta twórców”  o ogromnym bogactwie form życia 
kulturalnego, zastanowimy się nad tym ciekawym i aktualnym tematem.  
 
Temat spotkania: Żyć w Nowym Jorku. Wpływ środowiska wielkomiejskiego na kondycję zdrowotną  
człowieka 
 
Prowadzenie i oprawa muzyczna: prof. dr hab. n. med. Jacek Rudnicki 
 
 
Potyczki z polszczyzną  
16.11.2017 (czwartek), godz. 17.00, Sala Literacka (wejście A z dużego dziedzińca, II p.), bilety: 5 zł 
 
Temat spotkania: Co spaja spójnik? Gdzie stoi przyimek? 
 
Prowadzenie: prof. dr hab. Ewa Kołodziejek 
 
Wykład kontynuuje tematykę „małych a ważnych” części mowy. Spójnik (np. bo, gdyż, oraz) łączy 
części zdania, natomiast przyimek (np. od, na pod, poza) określa relacje przestrzenne, czasowe i 
przyczynowe. Obie nieodmienne części mowy mają  częstokroć zasadniczy wpływ na sens 
wypowiedzi. 
 
 
Zamkowe Wieczory Książęce 
19.11.2017 (niedziela), godz. 16.00, Galeria Przedmiotu (wejście J z dużego dziedzińca), bilety: 5 zł 
 
Temat spotkania: Kiedy Wolin był Jomsborgiem, czyli Nieznana stolica pomorska 
 
Prowadzący: Wojciech Kral i  Andrzej Wątorski. 
 
O wikingach, o stosunkach polsko-skandynawskich w średniowieczu, o Haraldzie Sinozębym, o 
Storradzie, o Wyszaku – i jeszcze więcej opowiedzą podczas kolejnego spotkania Wojciech Kral i 
Andrzej Wątorski. Głównym bohaterem wieczoru będzie Wolin, który przez pewien czas pełnił funkcje 
stołeczne dla części Pomorza, a jeśli utożsamić go z legendarną Winetą, to był też jednym z 
największych miast ówczesnej Europy. W opowieści nie zabraknie również wątków związanych z 
Jomsborgiem, opisywanym przez skandynawskich kronikarzy. Muzykę z epoki wykonywać będzie 
podczas spotkania Michał Matynia z zespołu „Tryzna” – nie tylko zagra i zaśpiewa, ale jeszcze opowie 
co nieco o instrumentach średniowiecznych, na których będzie wykonywał utwory z przełomu I i II 
tysiąclecia. 
 
Michał Matynia: śpiew, recytacja sag skandynawskich, gra na instrumentach z epoki, opowieść o 
muzyce średniowiecznej. 
 
 
Zamkowe Podróże Literackie 
22.11.2017 (środa), godz.17.00, Sala Literacka (wejście A z dużego dziedzińca, II p.),  bilety 5 zł 
 
Spotkanie autorskie Czesława Kuriaty 
 
Gość wieczoru - autor publikacji o Księstwie Zachodniopomorskim,  m.in. poematów "Bogusław X”   i 
„Powrót księcia Eryka”, laureat nagrody Gloria Artis, przybliży słuchaczom swoją twórczość. Obejmuje 
ona m.in. wiersze, prozę, artykuły i recenzje publikowane w czasopismach takich jak 
„Współczesność”, „Życie Literackie”, „Tygodnik Kulturalny”, „Morze i Ziemia”. Czesław Kuriata pełnił 



wiele odpowiedzialnych funkcji  w środowisku literackim regionu, był m.in. kierownikiem Redakcji 
Literackiej Polskiego Radia i członkiem zarządu Oddziału Koszalińskiego ZLP. 
 
 
Szczeciński Salon Poezji  
23.11.2017 (czwartek), godz. 17.30, Galeria Przedmiotu (wejście J z dużego dziedzińca), wstęp wolny  
 
Poezje Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej czyta Beata Ścibakówna, aktorka Teatru Narodowego w 
Warszawie. 
 
Prowadzenie:  Michał J. Kawecki 
 
 
Zamkowe Spotkania z Psychologią i Sztuką  
28.11.2017 (wtorek), godz. 17.30, Sala Kina „Zamek” (wejście A z dużego dziedzińca), bilety: 8 zł 
 
Temat spotkania: Przekraczanie siebie: Eros i Mnemozyne  
 
Spotkanie Michała J. Kaweckiego, psychologa terapeuty, z Krzysztofem Czyżewskim, praktykiem idei, 
animatorem kultury, twórcą Fundacji „ Pogranicze”. 
 
„Stara to prawda, że tylko przekraczając siebie, człowiek pozostaje sobą. Nie byłoby to możliwe, 
gdyby nie wyobraźnia dialogu, która jest jak ścieżka wyprowadzająca człowieka poza horyzont 
własnego ja, ku spotkaniu. (…) Przed nami wyzwanie rozwoju sztuki myślenia dialogicznego, 
tworzenia czynnej kultury dialogu w organicznym procesie budowania osobowego i wspólnotowego, w 
procesie długiego trwania” - Krzysztof Czyżewski, Linia Powrotu  
 
Prowadzenie: Michał J. Kawecki, twórca i gospodarz Zamkowych Spotkań z Psychologią i Sztuką.  
 
Oprawa muzyczna: uczniowie szczecińskich szkół muzycznych. 
 
 

W A R S Z T A T Y 
 
Literownia 
23.11.2017 (czwartek), godz. 11.00, Sala Literacka (wejście A z dużego dziedzińca, II p.), wstęp wolny 
 
Temat spotkania: Nathalie Dargent, Mandana Sadat „Mój przyjaciel Kemushi” 
 
Prowadzenie: Marta Wróblewska 
 
Na małych uczestników warsztatu czekają ciekawe i zabawne aktywności powiązane tematycznie z 
historią Kemushiego . Piękna, poetycka opowieść o przemianach w przyrodzie i o przemijaniu 
przeniesie nas na chwilę w cieplejszą porę roku. 
 
 

Ś W I Ę T O   N I E P O D L E G Ł O Ś C I 
 
Historyczny Bieg Rodzinny „Mama, Tata i Ja” 
11.11.2017 (sobota), godz. 10.00, wstęp wolny, zbiórka na dziedzińcu menniczym Zamku 
 
Trasa: Dziedzińce Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie oraz ulice wokół Zamku. 
 
Zapisy rodzin odbędą się w dniu wydarzenia od godz. 9.00 na dziedzińcu menniczym. 
 
Impreza związana z obchodami 99. Rocznicy Odzyskania Niepodległości. 
 



Rodzina - mama, tata i dziecko/ci idą trasą wyznaczoną wokół Zamku, zaliczają punkty kontrolne wg 
mapy odpowiadając na pytania związane z Odzyskaniem Niepodległości. 
 
 
Myśląc o Niepodległej 
11.11.2017 (sobota), godz. 12.00-13.30, Sala Literacka (wejście A z dużego dziedzińca, II p.), wstęp 
wolny 
 
Prowadzenie: Krystyna Maksymowicz – aktorka, specjalistka pracy z głosem 
 
Spotkanie z ważnymi i do dziś aktualnymi przykładami myśli niepodległościowej, zawartymi  w  
tekstach autorstwa wybitnych Polaków, m.in. Józefa Piłsudskiego, Juliusza Kaden – Bandrowskiego, 
Stanisława Wyspiańskiego i Stefana Żeromskiego. 
 
 

Z A M K O W E   W Y D A R Z E N I A 
P O Z A   Z A M K I E M 

 
Dziesiona oraz W imię ojca i syna 
17.11.2017 (piątek), godz. 18.00 i 19.30, Trzcińskie Centrum Kultury, ul. Młyńska 4, Trzcińsko Zdrój, wstęp 
wolny 

 
Spektakle: „Dziesiona” Konrada Dulkowskiego oraz „W imię ojca i syna” Szymona Bogacza w wykonaniu 
aktorów Pracowni Teatralnej „Stół”, działającej w Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie. 

 
Reżyseria: Iwona Korab-Kowalska 
 
Godz. 18.00 „Dziesiona” 
Godz. 19.30 „W imię ojca i syna” 

 
 

C E N T R U M   I N F O R M A C J I 
K U L T U R A L N E J 

I   T U R Y S T Y C Z N E J 
 
Centrum Informacji Kulturalnej i Turystycznej (CIKiT) mieści się w Skrzydle Menniczym (wejście „I” z 
małego dziedzińca) Zamku Książąt Pomorskich i jest czynne: 
 
16 X - 14 IV, godz. 10.00-18.00  (poniedziałek – sobota) 
 
15 IV - 15 X, godz. 10.00-18.00  (poniedziałek – niedziela) 
 
Centrum Informacji Kulturalnej i Turystycznej (CIKiT) zajmuje się udostępnianiem informacji o 
atrakcjach turystycznych Szczecina i województwa zachodniopomorskiego oraz o wydarzeniach 
kulturalnych, w tym także - w miarę pozyskiwanych informacji - o wydarzeniach kulturalnych w 
województwie. Ponadto Centrum dostarcza informacji o historii: Zamku, najważniejszych zabytkach 
Szczecina i regionu.  
 
W biurze można nabyć bilety wstępu do Zamku oraz mapy, przewodniki, książki historyczne i albumy, 
czy też Szczecińską Kartę Turystyczną. 
 
Na terenie biura CIKiT działa punkt sprzedaży biletów na wydarzenia w Szczecinie – Bilety.fm, czynne 
od poniedziałku do piątku w godz. 10.00-18.00. 
 
 



Zamek zastrzega sobie prawo 
do zmian w repertuarze 

 
Zapraszamy do odwiedzania naszej strony: 

zamek.szczecin.pl 
 

oraz profilu: 
facebook.com/zamek.szczecin 

 
Bilety do nabycia: 
Centrum Informacji Kulturalnej i Turystycznej (wejście I z małego dziedzińca), tel. 91 48 91 630, 
czynne: 16 X - 14 IV (poniedziałek – sobota), godz. 10.00-18.00, 15 IV - 15 X (poniedziałek – 
niedziela), godz. 10.00-18.00. 
 
Kasa w skrzydle wschodnim (wejście A z dużego dziedzińca, I p.), tel. 91 434 83 65, czynna od wtorku 
do niedzieli w godzinach: 10.00 – 18.00. W poniedziałki kasa nieczynna. Dodatkowo kasa jest czynna 
do czasu rozpoczęcia spektakli teatralnych, koncertów, spotkań i wykładów oraz seansów 
filmowych. 


