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Wstęp

W niniejszej publikacji postawiliśmy sobie za cel przedstawienie 
współczesnej literatury szczecińskiej. To raczej zarys całej tema-
tyki, nie zaś próba całościowego uchwycenia tego zagadnienia. 
Niemniej jednak Literacki Szczecin. Przewodnik pokazuje sporą 
przestrzeń szczecińskiej literatury i może być istotnym prze-
wodnikiem dla osób, które chcą poznać ten świat, ale również 
dobrym uzupełnieniem dla tych, którzy już się w nim poruszają.

Dokonaliśmy pewnej selekcji obszarów naszego zaintereso-
wania szczecińską literaturą. Przede wszystkim skupiliśmy się 
na perspektywie współczesnej literatury, rozumianej tutaj jako 
literatura po roku 2000. Oczywiście nie jest tak, że odcinamy 
się od tej wcześniejszej twórczości. Zebranie jednak takiego ma-
teriału byłoby niezwykle trudnym zadaniem, choć oczywiście 
wartym do zrobienia, czego nie wykluczamy w kolejnych latach. 
Przy tym na temat starszej generacji szczecińskich pisarzy po-
wstały książki: Pisarze Pomorza Zachodniego. Informator (1967) 
Erazma Kuźmy i Marii Kowalewskiej, Literatura na Pomorzu Za-
chodnim do końca XX wieku (2003) pod redakcją Ingi Iwasiów 
i Erazma Kuźmy, Przybysze i przestrzenie. Szkice o pisarzach 
szczecińskich (2021) Artura Daniela Liskowackiego i Bogdana 
Twardochleba i, w nieco innej formie, Literatura w Szczecinie 
1945-2015. Książki siedemdziesięciolecia (2016) pod redakcją 
Sławomira Iwasiowa, Jerzego Madejskiego i Pawła Wolskiego.

Bez wątpienia nie udało nam się też opisać wszystkich pisa-
rzy tworzących w naszym mieście. Jednak wybór, którego doko-
naliśmy, jest w naszym mniemaniu reprezentatywny i pokazuje 
różnorodność tej twórczości.

Oprócz pisarzy postanowiliśmy pokazać szczecińskie wydaw-
nictwa i księgarnie. W przypadku wydawnictw skupiliśmy się na 
działalności nieinstytucjonalnej. Tutaj jednak zwracamy uwagę, 
że wiele instytucji takowe posiada. Nie opisaliśmy więc m.in. wy-
dawnictw: Książnicy Pomorskiej, Muzeum Narodowego w Szcze-
cinie, Trafostacji Sztuki, Zamku Książąt Pomorskich, Związku Lite-
ratów Polskich oddział w Szczecinie, Pomorskiego Towarzystwa  
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Historycznego czy Wydawnictwa Naukowego Uniwersytetu 
Szczecińskiego. Ich działalność wydawnicza jest oczywiście silnie 
związana z ich profilem.

 Nieco podobnie podeszliśmy do zagadnienia księgarń. 
W naszych opisach skupiliśmy się na lokalnych księgarniach au-
torskich. Wyłączyliśmy więc księgarnie przy instytucjach oraz 
księgarnie należące do dużych sieci.

Ponadto, jako swoisty suplement do tematu, zamieszcza-
my bogaty w cytaty plan spaceru, którego trasa przebiega od 
ul. Zbożowej aż po ul. Bohaterów Getta Warszawskiego i ofe-
ruje spojrzenie na popularne szczecińskie miejsca z książko-
wej perspektywy.

Oczywiście zagadnienia autorów, wydawnictw i księgarń nie 
wyczerpują tematu literackiego Szczecina, bo można przecież 
mówić też np. o czasopiśmiennictwie czy festiwalach. W mie-
ście wychodziły przecież „Pogranicza” (1994-2012), „eleWator” 
(2012-2021) czy „Pryzmat Literacki” (2020-). Festiwale to m.in. 
Festiwal Czytania „Odkrywcy wyobraźni” i festiwal literatury 
non-fiction „OKOlice Literatury”. Mamy jednak nadzieję, że 
przyjęta przez nas formuła zaciekawi czytelników i będzie po-
czątkiem dalszej przygody z literaturą naszego miasta.

Gabriel Augustyn
Krzysztof Lichtblau
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Księgarnie

Księgarnia Atut
ul. Małkowskiego 6, Szczecin

Księgarnia ATUT to jedna z najdłużej działających księgarni 
w Szczecinie. Działa nieprzerwanie od 2000 r., choć początki 
sięgają roku 1991, kiedy to powstała księgarnia w Stargardzie. 
W obecnym miejscu działa od 2018 r. Ma charakter rodzinny. 
Prowadzi ją dwóch braci – Ireneusz i Robert Kłosowscy, a od 
niedawna również córka jednego z nich.

Znajdziecie tu nie tylko największy w regionie wybór mang 
i komiksów oraz szeroko pojętej literatury historycznej (której 
pasjonatem jest jeden z braci), ale również podręczniki szkol-
ne, biografie, thrillery, literaturę piękną, artykuły papiernicze, 
a także wymalowany przez naszą najmłodszą księgarkę, Kasię, 
wesoły kącik dla dzieci. 



6

Fika
ul. Wielkopolska 19, Szczecin

Księgarnia powstała w 2014 r. Początkowo mieściła się 
w Gmachu Głównym Muzeum Narodowego w Szczecinie, 
później przy al. Jana Pawła II, a od 2022 r. w obecnej siedzibie.

Księgarnie założyły Małgorzata Narożna i Miłka Stankie-
wicz, ale dość szybko przedsięwzięcie indywidualnie zaczęła 
prowadzić ta pierwsza.

Fika specjalizuje się w literaturze dziecięcej, choć nie bra-
kuje też książek dla dorosłych. Przez lata swojej działalności 
odbyło się tu wiele spotkań autorskich i projektów, jak np. 
Fika filozofuje.
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Kamienica w lesie
ul. Pocztowa 19, Szczecin

Kamienica w lesie powstała w 2020 r. jako kawiarnia z książka-
mi w przestrzeni z 1904 r. po byłym sklepie mięsnym. Założy-
cielami są Monika i Konrad Szymanik. Jest miejscem spotkań, 
które opowiada przedwojenną, powojenną i dzisiejszą historię 
Szczecina. W przestrzeni znajdują się przedwojenne płytki, od-
kryte przez właścicieli podczas remontu w 2019 r. Jest to miej-
sce, do którego przyjeżdżają miłośnicy kamienic z całej Polski. 
W księgarni znajdziemy książki o Szczecinie lub szczecińskich 
autorów i autorek, choć nie brakuje książek dla dzieci, szcze-
gólnie reprintów. 
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Mandala
ul. Zawadzkiego 145, Szczecin

Lokalna księgarnia mieszcząca się przy ul. Zawadzkiego 145 (pa-
wilon nr 2). Działa od 2005 r., wcześniej pod szyldem TDK,a od 
2021 jako Mandala. Księgarnię prowadzi Marzena Łopatkiewicz. 
Można tu kupić nowości wydawnicze, publikacje o Szczecinie, 
literaturę dziecięcą, biografie, podręczniki szkolne i lektury. 
W księgarni odbywają się też spotkania z lokalnymi pisarzami.
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Między Wierszami
ul. Stanisława Moniuszki 6, Szczecin

Działa od 4 grudnia 2016 r. Powstała z połączenia pasji do 
książek oraz miłości do kawy dwóch właścicielek – Alicji Prze-
worskiej i Bożeny Licht, znanych szczecińskich prawniczek. 
Pierwsza w Szczecinie przestrzeń, w której spotkała się księ-
garnia z kawiarnią, na wzór takich miejsc, jak gdańska Sztu-
ka Wyboru czy wrocławskie Tajne Komplety. Położone przy 
szczecińskich Jasnych Błoniach, w sąsiedztwie Parku Kaspro-
wicza, otoczone magnoliami, zachwyca bogactwem natural-
nych smaków oraz unikalnym doborem książek. Rozbudowa-
ny asortyment skierowany jest do wielbicieli ambitnej prozy, 
rozpraw naukowo-filozoficznych, dobrej jakości literatury po-
pularnej oraz do młodych, najbardziej wymagających czytel-
ników. Księgarnia organizuje spotkania autorskie, warsztaty, 
prelekcje, wykłady i koncerty.
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Księgarnia Sedina
al. Wyzwolenia 97, Szczecin

Firma Jacka Paszkowskiego rozpoczęła swoją działalność 
w 1990 r. i prowadziła sprzedaż hurtową dla księgarń przy ul. 
Słowackiego w siedzibie szczecińskiego wydawnictwa Glob. 
Pierwsza księgarnia powstała w 1993 r. przy ul. Krasińskiego. 
Pod koniec 2008 r. budynek, ze względu na stan techniczny, 
został rozebrany. Kolejną lokalizacją była ul. Niemierzyńska 31, 
a przeniesiona tam księgarnia przyjęła nazwę Bolinko, wynika-
jącą z położenia w układzie dzielnicowym miasta. Rok 2012 to 
kolejne przenosiny do obecnej lokalizacji, tym razem już pod 
nazwą Sedina. Nazwa oznacza zmianę profilu z ogólnego na na-
stawiony w znacznej części na pozycje dotyczące miasta i regio-
nu. Księgarnia jest m.in. laureatem plebiscytu Orły Księgarstwa.
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Wydawnictwa

Wydawnictwo Bratek

Lokalne wydawnictwo powstałe w 2008 r. z inicjatywy Michała 
Rembasa. Specjalizuje się w książkach o Szczecinie i Pomorzu 
Zachodnim. Współpracuje m.in. z Andrzejem Kraśnickiem, Mi-
rosławem Wacewiczem, Marcinem Przydatkiem i Jarosławem 
Kociubą. W wydawnictwie ukazały się m.in. „Cuda na fasadach”, 
czy seria „Podziemny Szczecin”.

 

Wydawnictwo dudowie.pl

Wydawnictwo dudowie.pl powstało z miłości do książek i do 
Pomorza Zachodniego. Najpierw przez wiele lat założyciele, 
Małgorzata i Tomasz Dudowie, pisali teksty krajoznawcze i po-
pularnonaukowe dla wydawców z całej Polski. Były to albumy 
krajoznawcze, przewodniki, książki biograficzne. A potem po-
stanowili założyć własną oficynę, która wydawanie rozpoczęła 
w 2012 r. (istnieje od 2007 r.).

Dziś wydawnictwo dudowie.pl specjalizuje się w książkach 
związanych z Pomorzem Zachodnim. Są to książki krajoznaw-
cze – na czele z „Kanonem krajoznawczym województwa za-
chodniopomorskiego”, jak i książki dla dzieci, w tym ciesząca się 
ogromną popularnością seria Legendy Pomorza Zachodniego.
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Wydawnictwo Forma

Wydawnictwo powstałe w 2000 r., którego dyrektorką jest 
Anna Nowakowska, a redaktorem naczelnym Paweł Nowa-
kowski. W swoich początkach Forma wydawała publikacje do-
kumentujące wydarzenia artystyczne w Szczecinie oraz płyty 
z muzyką alternatywną oraz elektroniczną.

Od 2005 r. rozpoczęła wydawanie głównie literatury pol-
skiej. Wśród serii wydawnictwa znajdują się m.in: Kwadrat, 
Piętnastka, Forma 21, Tablice, Wokół literatury, City i Fioleto-
wa. Wydawnictwo opublikowało książki m.in.: Henryka Berezy, 
Dariusza Bitnera, Brygidy Helbig, Artura Daniela Liskowackiego, 
Krzysztofa Niewrzędy, Alana Sasinowskiego, Wojciecha Stam-
ma, Leszka Szarugi i Andrzeja Turczyńskiego.

Wydawnictwo Granda

Wydawnictwo powstało w 2018 r. z inicjatywy Krzysztofa 
Lichtblaua. Specjalizuje się w wydawaniu komiksów polskich 
autorów. W ramach tej działalności powstała seria Komiksów 
szczecińskich oraz Biblioteka Polskiego Komiksu Niezależnego. 
Granda wydaje również powieści, m.in. Krzysztofa Niewrzędy 
i Marka Stelara oraz poezję.

Wydawnictwo KAdruk

Wydawnictwo powstałe przy drukarni o tej samej nazwie. 
Wśród publikacji przeważają książki o regionie i autorstwa pisa-
rzy ze Szczecina. KAdruk wydał książki m.in. Aleksandry Szwajdy, 
Mariusza Kurca i Rafała Jessweina.
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Wydawnictwo Natuli

Wydawnictwo powstałe przy firmie Dzieci są ważne (działającej 
od 2011 r.), prowadzącej portal dla dzieci i o dzieciach o tej sa-
mej nazwie. Książki wydawnictwa skupione są właśnie na psy-
chologicznych i socjologicznych aspektach rozwoju dziecka oraz 
książkach dla najmłodszych w różnym wieku.

Wydawnictwo Ongrys

Wydawnictwo powstało na początku 2008 r., a jego założycie-
lem jest Leszek Kaczanowski. Pierwszą publikacją był zbiorczy 
album z przygodami Kubusia Piekielnego. Niedługo później 
ruszyły prace nad zbiorczym wydaniem przygód Gapiszona. 
Wydawnictwo skupia się na wydawaniu klasycznych komik-
sów z czasów PRL, czyli m.in. prac Tadeusza Baranowskiego, 
Szarloty Pawel czy serii Kapitan Żbik. Z czasem zaczęły również 
ukazywać się komiksy zagraniczne, które też można uznać za 
klasyki gatunku.

Przeczytaj.pl

Wydawnictwo powstałe w 2019 r z inicjatywy Łukasza Mole-
skiego. Początkowo skupiało się na gadżetach okołoksiążko-
wych. W 2020 r. przejęło Wydawnictwo Volumina (działające 
od 2011 r.), które bazowało na wydawaniu przedwojennych re-
printów, i od tego czasu ma również taki profil.
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Wydawnictwo Triglav

Wydawnictwo Triglav powstało w 2007 roku jako kolejny 
projekt firmy Trzygłów – Pokazy Historyczne Igor D. Góre-
wicz, która od ponad 20 lat zajmuje się popularyzacją histo-
rii. Główną przestrzenią zainteresowań wydawnictwa jest 
kultura słowiańska. Triglav w ofercie ma literaturę dla dzieci 
i młodzieży, książki popularnonaukowe i naukowe, powieści, 
albumy, katalogi i komiksy. Część publikacji wydawnictwa tłu-
maczona jest m.in. na język angielski i cieszy się uznaniem 
w kręgach zainteresowanych tematyką.

Wydawnictwo Zapol

Wydawnictwo będące jednym z podmiotów Grupy ZAPOL, 
której główną gałęzią działalności jest prowadzenie drukarni. 
W wydawnictwie ukazują się publikacje o różnym charakterze, 
ale ważny element stanowią tu wydawnictwa szczecińskie, ta-
kie jak albumy Marka Czasnojcia, czy przewodniki po regionie.

Zaułek Wydawniczy Pomyłka

Wydawnictwo założone w 2001 r. przez Cezarego Sikorskiego. 
Skupia się przede wszystkim na wydawaniu poezji, ale wpro-
wadzane są również inne publikacje, jak choćby w serii Esej. 
Słowo. Rozmowa. Duże znaczenie w wydawanych publika-
cjach ma też malarstwo, które jest często integralną częścią 
tomów poetyckich.
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Słownik szczecińskich 
pisarzy XX w.

Szczepan Atroszko  
(ur. 1986 r. w Dębnie)

Ilustrator, autor komiksów. Jest absolwentem Liceum Pla-
stycznego w Szczecinie i Laureatem wielu konkursów komik-
sowych. Autor dłuższych i krótszych komiksów, które można 
zobaczyć w wydawanych przez niego zinach, a także antolo-
giach, m.in.: dwóch tomach Komiksu szczecińskiego. Autor 
komiksów Pół-Jankes i Lis pospolity oraz ilustracji do serii 
Przygody Rysia i Krzysia.

Dariusz Bitner  
(ur. 1954 r. w Gdyni)

Ze Szczecinem związany jest od 1958 roku. Debiutował na ła-
mach tygodnika „Jantar”. Przez lata współpracował z miesięcz-
nikiem Twórczość. Ponadto publikował w „Miesięczniku Lite-
rackim”, „Nowym Wyrazie”, „Piśmie Literacko-Artystycznym”, 

„Literaturze”, „Odrze”, „Akcencie”, „Radarze”, „Studencie”, 
„Pograniczach” i „Nowym Nurcie”. Autor powieści, opowiadań, 
szkiców literackich oraz książek dla dzieci. W trakcie swojej 
kariery założył agencję dziennikarsko-literacką „Basil” oraz 
dystrybuowane bezpłatnie pismo „BABORAK. Kultura Szczeciń-
ska”. Pracował dla Polskiego Radia, Miejskiego Ośrodka Kultury 
w Szczecinie, Miejskiej Biblioteki Publicznej w Szczecinie oraz 
jako współscenarzysta w Teatrze Kana. Jego prozę można okre-
ślić jako awangardową – charakteryzują ją słowne i narracyjne 
eksperymenty. Najczęściej sięga po tematykę współczesną. Au-
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tor książek Jesień w Szczecinie, czyli majaki cynamonowe (2011), 
Fikcja (2018), Wędrowiec (2020) i in.

W 1999 roku wyróżniono go Nagrodą Artystyczną Miasta 
Szczecina. Członek Stowarzyszenia Pisarzy Polskich.

Jarosław Błahy  
(ur. 1966 r. w Szczecinie)

Absolwent filologii polskiej na Uniwersytecie Szczecińskim. Ese-
ista, poeta, prozaik, instruktor teatralny, nauczyciel oraz woka-
lista punkrockowy (w zespołach Zwolnienie Warunkowe i Zenon 
Reagan). Jego fascynacja Leo Lipskim zaowocowała esejem 
Literatura jako lustro, a zainteresowanie mroczną stroną czło-
wieczeństwa zbiorem opowiadań Rzeźnik z Niebuszewa. Teksty 
Jarosława Błahego można znaleźć również w antologiach: 2011, 
2017 oraz 2020. Związany ze szczecińskim wydawnictwem For-
ma oraz The Serpent.pl. Autor o wyrazistym stylu, w którym 
poezja spotyka się z podwórkowym slangiem, a fikcja miesza 
się z wątkami autobiograficznymi. Autor książek Literatura jako 
lustro. O projekcji i odbiciach fizjologicznych w twórczości Leo 
Lipskiego (2009), Rzeźnik z Niebuszewa (2019), Zaklęty w szer-
szenim gnieździe (2021) i in.

W 2022 zakwalifikowany do Literackiej Nagrody Europy 
Środkowej Angelus za książkę Zaklęty w szerszenim gnieździe.

Beata Zuzanna Borawska  
(ur. 1985 r. w Kostrzynie nad Odrą)

Dziennikarka, animatorka kultury, wydawczyni płyt z muzyką 
jazzową. Zadebiutowała w 2021 r. tomem Sama siebie nie pa-
miętam. Jest współautorką filmu pt.: „Narcyz o sobie. Historia 
Marka Kazany”. Współautorka projektu Bizarny Szczecin.
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Marek Boszko-Rudnicki  
(ur. 1952 r. w Słupsku)

Z wykształcenia informatyk. Zawodowo dziennikarz i redak-
tor kilku tytułów prasowych. Współpracował m.in. z „Głosem 
Szczecińskim” oraz tygodnikiem „Morze i Ziemia”. Laureat 
nagród dziennikarskich Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich, 
Stowarzyszenia Dziennikarzy Rzeczypospolitej Polskiej oraz Bu-
siness Centre Clubu. Obecnie freelancer. Jest zafascynowany 
teoriami spiskowymi, odkryciami z pogranicza nauki nieakade-
mickiej oraz paleoastronautyką, czemu daje wyraz w swoich 
powieściach. Autor książek Remedium 111 (2018), Szpony dia-
bła (2019), Krwawy bursztyn (2022) i in.

Diana Brzezińska  
(ur. 1993 r. w Szczecinie)

Magisterka Wydziału Prawa i Administracji oraz asystentka 
w Instytucie Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie Uniwersytetu 
Szczecińskiego. Przez trzy lata prowadziła bloga Recenzje z Pa-
zurem. Debiutowała książką Będziesz moja, którą otworzyła 
cykl o Adzie Czarneckiej i Krystianie Wilku. Zafascynowana 
kryminalistyką, suicydologią oraz medycyną sądową, czemu 
dała wyraz w reportażu Zbrodnie bez ciał, napisanym wspólnie 
z doktorem Andrzejem Gawlińskim. Dla EmpikGo nagrywa pod-
cast 7 złotych pytań. W swojej prozie łączy elementy sensacji, 
kryminału i powieści erotycznej. Autorka Będziesz moja (2019), 
Zbrodnie bez ciał (2020, wspólnie z Andrzejem Gawlińskim), Nie 
dopniesz swego (2022) i in.
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Wojciech Burger  
(ur. w Szczecinie)

Z wykształcenia socjolog i elektronik. Określony przez wydawcę 
mianem „szczecińskiego Dana Browna” – z czym się nie zgadza. 
Autor prawdopodobnie pierwszej szczecińskiej powieści roz-
rywkowej (Szamani życia), w której fikcyjna kryminalna intryga 
miesza się z wątkami historycznymi. Pisarz, który Szczecin uczy-
nił ważnym bohaterem swoich powieści oraz otworzył oczy na 
historię miasta rzeszom młodszych i starszych czytelników. Au-
tor książek Szamani życia (2009), Ostatni z bogów (2013), Ślady 
na śniegu (2014) i in.

Roman Ciepliński  
(ur. 1965 r. w Szczecinie)

Redaktor naczelny „Kuriera Szczecińskiego” oraz prezes szcze-
cińskiego okręgu Związku Polskich Artystów Plastyków. Pisarz 
i malarz. Publikował m.in. w „eleWatorze”, „Formacie” i „ArsFo-
rum”. Jest związany ze szczecińskim wydawnictwem Forma. 
W swoich powieściach porusza tematykę tożsamości (np. pró-
bę jej odnalezienia na tzw. „Ziemiach Odzyskanych”), mierzy się 
z poważnymi zagadnieniami filozoficznymi i obyczajowymi, co 
idealnie wspiera eseistyczny styl z licznymi literackimi aluzjami. 
Pojawiają się u Romana Cieplińskiego wątki wspólnego bagażu 
przeżyć dla danej grupy społecznej, a tropy historyczne łączą 
się z autobiograficznymi. Autor książek Diabelski Młyn (2011), 
Ukryte myśli (2020), Życie zastępcze (2021) i in.
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Wojciech Ciesielski  
(ur. 1979 r. w Koszalinie) 

Ukończył muzealnictwo na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika 
w Toruniu. W latach 2006-2018 pracował w Muzeum Sztuki 
Współczesnej, oddziale Muzeum Narodowego w Szczecinie. 
Wykładał historię sztuki, kultury i designu na ZUT oraz psy-
chofizjologię widzenia na Akademii Sztuki w Szczecinie. Autor 
licznych artykułów z zakresu historii sztuki oraz szeroko po-
jętej krytyki artystycznej. Kurator wystaw sztuki współcze-
snej. Jest autorem komiksów Zosia. Pierwsze loty (2019) oraz 
Sztuka. Komiks szczeciński (2022). Prowadzi bloga Komiks TV  
(http://komikstv.blogspot.com/).

Marek Czasnojć  
(ur. 1942 r. w Trokach)

W 1968 roku rozpoczął pracę jako fotoreporter w „Głosie Szcze-
cińskim”. Od 1975 roku współpracował z tygodnikiem „Czas” 
oraz z miesięcznikiem „Morze”. Po stanie wojennym pracował 
w nowo powstałym gdańskim tygodniku „Wybrzeże”. Przez kil-
ka lat był członkiem zespołu ilustracyjnego Państwowego Wy-
dawnictwa Naukowego, gdzie współpracował m.in. przy Wiel-
kiej Encyklopedii Powszechnej.

Pływał na „Darze Pomorza” i wielu innych żaglowcach, co 
udokumentował w swoich fotoreportażach. W 2016 roku otrzy-
mał tytuł honorowego Ambasadora Szczecina. Jest autorem 
albumów: Świat wielkich żagli (1991), Morski Szczecin (1998), 
Magia wody (2002), Żaglowce świata (2008), Magiczny Szczecin 
(2010), Szczecin w czasach PRL (2011) i in.
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Roman Czejarek  
(ur. 1966 r. w Szczecinie) 

Z wykształcenia inżynier elektryk. Znany przede wszystkim ze 
swojej pracy dla Polskiego Radia oraz Telewizji Polskiej. Do-
świadczony dziennikarz, publicysta, konferansjer i prezenter, 
który debiutował na łamach Akademickiego Radia „Pomorze”. 
W swoich książkach stara się w przystępny sposób przybliżyć 
m.in. historię oraz ciekawostki związane z rodzinnym miastem 
i regionem. Autor książek Szczecin przełomu wieków XIX/XX 
(2008), Sekrety Szczecina (2014), Sekrety Pomorza Zachodniego 
(2017) i in.

Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Pol-
ski oraz Złotym Krzyżem Zasługi.

Róża Czerniawska-Karcz  
(ur. 1950 r. w Szczecinie)

Poetka, eseistka, publicystka, redaktorka serii :akcent, anima-
torka kultury. Absolwentka filologii polskiej na Uniwersyte-
cie Jagiellońskim w Krakowie. Przez trzydzieści pięć lat uczyła 
w szczecińskich szkołach, a przez przeszło lat dwadzieścia 
pracowała z uczniami z niepełnosprawnościami. Debiutowa-
ła w 1999 roku tomikiem po prostu wiersze… W Szczecińskim 
Oddziale Związku Literatów Polskich od roku 2001 – Prezeska 
w latach 2011-2015. Za jej kadencji ustanowiono Nagrodę im. 
Niny Rydzewskiej: Róża Poetów i Żagiel Marynistów. Aktywnie 
promuje poezję na spotkaniach w Szczecinie, w województwie 
i w kraju. Bywa jurorką w konkursach literackich i recytator-
skich. W jej twórczości pojawiają się często odniesienia malar-
skie, m.in. do Jana Vermeera van Delfta, a motyw czasu zdaje 
się wiążący dla wielu jej utworów. Autorka książek zapytaj ja-
błoni… (2017), Z akcentem na… (2018), pisać przyjaźń (2019) i in. 
Została odznaczona Medalem Komisji Edukacji Narodowej oraz 
Srebrną Odznaką Honorową Gryfa Zachodniopomorskiego.
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Leszek Dembek  
(ur. 1957 r. w Reczu)

Z wykształcenia politolog. Oficer rezerwy Wojska Polskiego. Po-
eta, autor piosenek literackich, bibliotekarz i aktywny anima-
tor kultury. Debiutował w 1992 roku tomikiem Z dumą białych 
werbli. W Szczecińskim Oddziale Związku Literatów Polskich 
od roku 1997. Od 2015 jest jego Prezesem (niedawno wybra-
no go na drugą kadencję). Zainicjował cykl wydarzeń kultural-
nych Zachodniopomorska Wiosna Poezji i Szczecińska Wiosna 
Poezji, które nadal się odbywają. Współodpowiedzialny za 
eksperyment poetycki Polifonia poezji, w którym udział wzięło 
kilkunastu twórców ze szczecińskiego środowiska literackiego, 
a którego efektem był Wiersz Polifoniczny, inspirowany książką 
Raymonda Queneau. Chętnie łączy poezję z innymi dziedzinami 
sztuki oraz intensywnie wspiera młodych twórców. Autor ksią-
żek re-vers dla e-lizy (2014), Aporia (2015), Świat niezatrzymany 
(2015) i in.

Małgorzata Duda  
(ur. 1974 r. w Nowogardzie)

Licencjonowana przewodniczka turystyczna, pilotka wycieczek, 
instruktorka krajoznawstwa regionu, wydawczyni, autorka 
książek dla dzieci oraz autorka i współautorka przewodników. 
Specjalizuje się w Pomorzu Zachodnim, które to jest również 
bohaterem jej publikacji, w których silnie nawiązuje do historii 
oraz kultury regionu. Prowadzi wykłady, a także zajęcia eduka-
cyjne dla szkół, bibliotek itp. Od przeszło roku ma swój autorski 
program Odkryj Szczecin na nowo w radiu Super FM, w którym 
na początku udział brał także jej mąż – Tomasz Duda. Swoje li-
terackie fascynacje lokalnymi autorami i autorkami przekuwa 
od czasu do czasu na spacery po Szczecinie. Autorka książek Sy-
donia von Borcke (2017), O gryfach na pomorskiej ziemi (2018), 
Eryk Pomorski – ostatni wiking Bałtyku (2020) i in.
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Robert A. Florczyk  
(ur. 1963 r. w Szczecinie)

Ukończył studia prawnicze. Od wielu lat jest zawodowo związa-
ny z portem na Łasztowni. Pasjonuje go historia Szczecina, z któ-
rej często korzysta w swojej twórczości. Publikował na łamach 
prasy lokalnej i ogólnokrajowej. Pierwszą książkę wydał w 2014 
roku w ramach serii :akcent lokalnego oddziału ZLP. Współor-
ganizator corocznych happeningów Wodowanie Statków Poezji 
w szczecińskiej Marinie, które promować mają polską poezję 
marynistyczną. Autor tomików poezji Brama Portowa (2014), 
Łasztownia. Kapsuła czasu (2016), W Mieście Wenedów (2020) 
oraz zbioru opowiadań Trzy razy wolność! (2018).

Anna Frajlich  
(ur. 1942 r. w Kattatałdyk)

Wybitna polska poetka żydowskiego pochodzenia, prozaiczka, 
slawistka i wykładowczyni literatury polskiej, która wyemi-
growała w 1969 roku do Stanów Zjednoczonych. W Szczeci-
nie spędziła młodość. Debiutowała w „Głosie Szczecińskim” 
oraz „Naszym Głosie” w 1958 roku. Polonistykę studiowała 
na Uniwersytecie Warszawskim. Pracowała na uniwersytecie 
stanowym Stony Brook. Od 1982 roku wykładała literaturę 
polską na Uniwersytecie Columbia w Nowym Jorku. W swojej 
twórczości często porusza temat emigracji, zatracającej się 
pamięci oraz upływającego czasu. Niejednokrotnie poetyc-
ko komentowała wydarzenia w kraju. Nie szczędzi odniesień 
do innych dzieł sztuki. Autorka książek W słońcu listopada 
(2000), Łodzią jest i jest przystanią (2013), Przeszczep/Powro-
ty [wiersze zebrane] (2022) i in.

Uhonorowana tytułem Ambasadora Szczecina. Laureatka 
Nagrody Fundacji im. Kościelskich oraz nagrody Fundacji Wła-
dysława i Nelly Turzańskich. Została odznaczona Krzyżem Kawa-
lerskim Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej.
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Agnieszka Gładzik  
(ur. 1990 r. w Szczecinie)

Absolwentka filologii angielskiej połączonej z germanistyką na 
Uniwersytecie Szczecińskim. Pasjonuje ją historia – zwłaszcza 
rodzinnego Szczecina i Pomorza Zachodniego – oraz kultura 
i język niemiecki. Debiutowała w 2015 roku. W swoich powie-
ściach skrupulatnie rekonstruuje warunki życia codziennego. 
Poświęca sporo miejsca miastu i jego architekturze. Autorka 
książek Republika (2015), Pomorzanie (2018) oraz Daleko od 
morza (2019).

Przemek Głowa 
 (ur. 1973 r. w Szczecinie)

Kultowy przewodnik miejski, bukinista, wielbiciel Szczecina. 
Niczym Ulisses, od przeszło dwudziestu lat, przemierza ulice, 
przybliżając i odkrywając miejsca powiązane nie tylko z historią 
czy architekturą, ale też z licznymi odniesieniami do literatury 
lokalnej, światowej i komiksu. Rozpoznać go można z daleka po 
charakterystycznym, czerwonym plecaku, z którego wnętrza 
mamią go syrenie śpiewy zachęcające do poznania kolejnych 
faktów bądź jeszcze jednej opowieści. Pomysłodawca wielu 
unikalnych spacerów miastoznawczych. Przygotowywał spe-
cyfikacje historyczne i merytoryczne dla instytucji kultury oraz 
SARP-u. Publikował w „Magazynie SIC!”, „Szczecinerze” i ma-
gazynie skandynawskim „Zew Północy”. Pojawił się na kartach 
pierwszego tomu Komiksu szczecińskiego (2018). Prowadzi 
bloga: przemekglowa.blogspot.com. Współautor przewodnika 
Zrób to w Szczecinie (2012) i wielu innych publikacji.
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Igor D. Górewicz  
(ur. 1976 r. w Szczecinie)

Autor, wydawca, producent i odtwórca historyczny. W 1998 r. 
założył Drużynę Grodu Trzygłowa, której jest wojewodą. Od 
1999 roku opublikował kilkadziesiąt artykułów popularno
-naukowych, naukowych i publicystycznych z zakresu historii 
i archeologii Słowian, historii wojskowości, rekonstrukcji histo-
rycznej (m.in. „Focus”, „Z Otchłani Wieków”, „Mare Integrans”, 

„Archeologia Żywa”, „Gazeta Rycerska”). Autor książek: Zdobnic-
two wczesnego średniowiecza. Katalog graficzny (2007), Borek 
i Bogowie Słowian (2009), Poznaj Słowian (2014), Miecze Europy 
(2015) i in. Prowadzi Wydawnictwo Triglav.

Katarzyna Górewicz  
(ur. 1981 r. w Kołobrzegu)

Pierwsze kreski stawiała w pracowni mistrza Dariusza Kalety. 
Po kilkuletniej przygodzie z filologią germańską wyjechała do 
Hamburga, aby rozpocząć studia na HAW-Hamburg na wydziale 
ilustracji książek dla dzieci, które ukończyła w 2012 roku. Po 10 
latach wróciła do Polski. Współtworzy Drużynę Grodu Trzygło-
wa i Wydawnictwo Triglav. Jest autorką ilustracji do dziesięciu 
książek, a w roku 2021 ukazała się jej debiutancka, przeznaczo-
na dla najmłodszych dzieci Jaka jesteś Babo Jago?, którą rów-
nież zilustrowała. 
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Małgorzata Gwiazda-Elmerych 
(ur. 1967 r. w Międzyzdrojach)

Dziennikarka, coach, trenerka biznesu, pisarka i mediatorka. 
Absolwentka pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej na Uni-
wersytecie Szczecińskim oraz rozlicznych studiów podyplomo-
wych związanych z psychologią, psychoterapią i coachingiem. 
Współpracowała z telewizją (TVP Szczecin, TVN, TVN 24), ra-
diem i prasą. Autorka reportaży o tematyce społecznej, m.in. 
Czy Bóg tutaj zagląda? Opublikowała książki ...nie-całkiem do-
bra kobieta (2011), Toto (2014), Zapojutrze (2021) i in.

W 2001 została laureatką Nagrody Prix Circom Regional za 
najlepszy program informacyjny Nareszcie sobota oraz tytułu 
Publicystka Roku.

Brygida Helbig  
(ur. 1963 r. w Szczecinie)

Właściwie Brigitta Helbig-Mischewski. Ukończyła polonistykę 
na Wyższej Szkole Pedagogicznej w Szczecinie. W 1983 roku 
wyemigrowała do Niemiec, gdzie kontynuowała studia na 
kierunkach slawistyka i germanistyka na Uniwersytecie Ruhry 
w Bochum. W 1990 roku ukończyła studia, a cztery lata póź-
niej uzyskała stopień doktora nauk humanistycznych. W grud-
niu 1994 roku przeprowadziła się do Berlina i rozpoczęła pracę 
na uniwersytecie. W 2004 roku na Uniwersytecie Humboldtów 
otrzymała habilitację.

Opublikowała dwa tomy wierszy Wiersze Jaśminy (1997) 
i Hilfe (2010), zbiór opowiadań Enerdowce i inne ludzie, czyli jak 
nie zostałem bohaterem (2011) oraz powieści: Pałówa (2000), 
Anioły i świnie. W Berlinie!! (2005), Niebko (2013) i Inna od sie-
bie (2016). Jest również autorką książek i artykułów naukowych 
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m.in. „Pałuba” Karola Irzykowskiego – Konstrukcja i psycholo-
giczna koncepcja powieści (praca magisterska, 1990), Strąco-
na bogini. Rzecz o Marii Komornickiej (rozprawa habilitacyjna 
2004). W 2012 i 2014 była nominowana do Nagrody Literackiej 
Nike (za Enerdowców… i Niebko). Jej książki tłumaczone są na 
język niemiecki.

Leszek Herman  
(ur. 1967 r. w Szczecinie)

Właściwie Lesław Piotr Herman. Architekt i pisarz. Absolwent 
Politechniki Szczecińskiej – w 1994 roku obronił pracę dyplo-
mową pt. Renowacja zespołu pałacowego w Przelewicach. Od 
1997 roku współprowadził Pracownię Projektową Konserwacji 
Zabytków w Szczecinie. Obecnie (wspólnie z bratem Marcinem) 
tworzy rodzinne Herman Studio Projektowe, gdzie w ramach 
działalności zaprojektował m.in. Starą Rzeźnię, Venezia Tratto-
ria Toscana, wnętrze restauracji Chrobry czy Grand Park Rusał-
ka. Między 1993 a 1995 rokiem współpracował ze szczecińskim 
oddziałem „Gazety Wyborczej” oraz miesięcznikiem „Spotkania 
z Zabytkami”, na łamach których opublikował serię artykułów 
o interesujących miejscach i budowlach w Szczecinie oraz na 
Pomorzu. Debiutował w roku 2015 powieścią Sedinum. Wiado-
mość z podziemi, która była pokłosiem tych zainteresowań oraz 
przyczyniła się do tego, że autora nazwano kolejnym „szczeciń-
skim Danem Brownem”. Od tego czasu każda następna książka 
kryminalno-przygodowa Leszka Hermana cieszy się ogromną 
popularnością (nie tylko lokalną) i jest dużym wydarzeniem dla 
czytelników. Autor Sedinum. Wiadomość z podziemi (2015), Bi-
blia Diabła (2018), Krzyż Pański (2021) i in.

Otrzymał nagrodę Szczecin Business Awards w kategorii 
Osobowość Regionu. Od 2017 roku nosi miano honorowego 
Ambasadora Szczecina. 
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Katarzyna Huzar-Czub  
(ur. 1977 r. w Szczecinie)

Autorka i tłumaczka książek dla dzieci. Specjalistka od tekstów 
i przekładów rymowanych. Recenzentka literatury dziecięcej, 
redaktorka najnowszej serii przekładów książek Roalda Dahla. 
Pisze m.in. dla wydawnictwa Natuli i Polskiego Wydawnic-
twa Muzycznego. Współtwórczyni warsztatów muzycznych 
w szczecińskiej filharmonii.

Autorka serii książek dla dzieci o polskich kompozytorach: 
Tatulczyk Moniuszko (2019) Impro Frycek (2020), Ignacy Jan 
i jego plan (2020), Henio i cztery struny (2022). Dla najmłod-
szych opublikowała również wiersze zachęcające do interakcji 
z dzieckiem: Wierszyki Paluszkowe (2021), Wierszyki Bliskościo-
we (2021) i Wierszyki na dobranoc (2022).

Inga Iwasiów  
(ur. 1963 r. w Szczecinie)

Prof. dr hab., literaturoznawczyni, pisarka i krytyczka literacka. 
Uczęszczała do Liceum Ogólnokształcącego nr 1 im. Marii Skło-
dowskiej-Curie. Filologię polską studiowała w Wyższej Szkole 
Pedagogicznej (w 1985 roku przemianowanej na Uniwersy-
tet Szczeciński). Doktorat obroniła w 1994 roku na podstawie 
rozprawy Świat kresowy w prozie Włodzimierza Odojewskiego. 
Habilitację uzyskała w roku 2000 na Uniwersytecie Mikołaja 
Kopernika w Toruniu (rozprawa pt. Opowieść i milczenie. O pro-
zie Leopolda Tyrmanda). Od 2007 profesorka tytularna. W pra-
cy akademickiej zajmuje się m.in. badaniami historii literatury 
XIX, XX i XXI wieku, krytyką feministyczną, zagadnieniami toż-
samości kulturowej, gender studies oraz autobiografizmem. 
Jako pisarka debiutowała tomem opowiadań Miasto-ja-mia-
sto (Kurier-Press, 1998). Za swoją pierwszą powieść (Bambino, 
Świat Książki, 2008) była nominowana do Nagrody Literackiej 
Nike, Nagrody Literackiej Gdynia oraz Nagrody Mediów Publicz-
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nych „Cogito”. Publikowała m.in. w „Tygodniku Powszechnym”, 
„Znaku”, „Gazecie Wyborczej”, „Polityce”. Przez kilkanaście lat 
była redaktorką naczelną dwumiesięcznika „Pogranicza”. Jest 
współtwórczynią Nagrody Literackiej dla Autorki „Gryfia” oraz 
Polskiego Towarzystwa Autobiograficznego. Autorka książek 
Gender dla średnio zaawansowanych. Wykłady szczecińskie 
(2004), Umarł mi. Notatnik żałoby (2013), Kroniki oporu i miło-
ści (2019) i in.

Odznaczona Brązowym Krzyżem Zasługi oraz Brązowym 
Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis” oraz Nagrodą Arty-
styczną m. Szczecina i tytułem Ambasadorki Szczecina. Została 
nagrodzona przez Marszałka Województwa Zachodniopomor-
skiego „Jantarem” (za Kroniki oporu i miłości).

Mateusz Jakubowski  
(ur. 1989 r. w Szczecinie)

Podróżnik i twórca uruchomionego w 2012 roku serwisu Tanie-
Zwiedzanie.com, w którym na przestrzeni lat opisywał swoje 
doświadczenia z podróży. Na ten temat wydał też książkę Tanie 
Zwiedzanie (2017). Obecni zbiera materiały do kolejnej książki 
poświęconej polonii osiadłej m.in. w Ameryce Południowej.

Paweł Jakubowski  
(ur. 1984 r. w Szczytnie)

Głównie autor fantastyki i nie tylko. Wydał powieści: Ty 
(2010), Najemnicy cz. I (2013), Kopuła (2013), Najemniczy cz. 
II (2016), Gwiazda (2017), Duch Miasta (2019) Jest związany 
z Teatrem NieMa, na deskach którego wystawił spektakl „Ko-
puła”. Od 2022 roku współpracuje z Uniwersytetem Szcze-
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cińskim, gdzie wykłada przedmiot Narracja fantastyczna na 
Studiach Pisarskich.

Jolanta Jonaszko  
(ur. 1986 r. w Szczecinie) 

Absolwentka studiów literatury niemieckiej i rosyjskiej na 
Oxfordzie oraz studiów magisterskich europeistyki na Yale Uni-
versity. Obecnie mieszka we Frankfurcie nad Menem. Wydała 
dziennik Bez dziadka. Pamiętnik żałoby (2018) oraz zbiór opo-
wiadań Portrety (2020).

Anna Kaniecka-Mazurek 
(ur. 1971 r. w Szczecinie)

Autorka recenzji, artykułów, esejów i wywiadów publikowa-
nych w prasie literackiej i codziennej. W latach 1995-2005 wła-
ścicielka szczecińskiej księgarni artystycznej. Autorka powieści 
Kobieta/Mężczyzna. Niepotrzebne skreślić (2016). Obecnie pra-
cuje jako psychoterapeutka.

Jarosław Kociuba  
(ur. 1981 r. w Szczecinie)

Miłośnik tematyki pomorskiej i szczecińskiej. Autor wielu ar-
tykułów w Magazynie Miłośników Szczecina „Szczeciner”. Jest 
redaktorem komiksów ukazujących się nakładem Wydawnic-
twa Ongrys. Autor książek: Pomorze – praktyczny przewodnik 
turystyczny po ziemiach dawnego Księstwa Pomorskiego (2012), 
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Szczecin – praktyczny przewodnik turystyczny (2015), Legendy 
Pomorza (2017), Szczecin znany nieznany (2017), Kamień Pomor-
ski w kieszeni – przewodnik turystyczny (2018), Szczecin w kie-
szeni – przewodnik turystyczny (2018). 

Kinga Konieczny  
(ur. 1974 r. w Szczecinie)

Dziennikarka, autorka książek, szczecinianka. Z wykształcenia 
socjolożka i dziennikarka. Karierę zawodową zaczynała w ra-
diu, a dokładnie w szczecińskim radiu AS. Tam połknęła bak-
cyla dziennikarstwa na dobre, ale to pisanie jest jej żywiołem. 
Przez wiele lat związana była z redakcją „Gazety Wyborczej”. Jej 
reportaże znalazły się w zbiorze Z Archiwum Sz. Śladem szcze-
cińskich historii niezwykłych, jest też współautorką przewodni-
ków turystycznych Plażownik Zachodni oraz 50 cudów Pomorza 
Zachodniego. Ze Stowarzyszeniem Czas Przestrzeń Tożsamość 
wydała dwie książki (realizowane razem z fotografikiem Andrze-
jem Łazowskim): przywołującą historie szczecińskich autochto-
nów A ty zostaniesz ze mną oraz Matki Solidarności o kobietach 
szczecińskiego podziemia. W 2020 r. serią książek o Fidze, pie-
sku adoptowanym ze schroniska, zadebiutowała jako autorka 
książek dla młodszego czytelnika. 

Zbigniew Kosiorowski  
(ur. 1944 r. w Monasterzyskach)

Medioznawca i ekspert prawa autorskiego, profesor Zachod-
niopomorskiej Szkoły Biznesu. W latach 1990-2006 był preze-
sem i redaktorem naczelnym Polskiego Radia Szczecin. Autor 
monografii naukowych m.in.: Radiofonia publiczna (1999), Dy-
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sjunkcje misji (2009) oraz kilkudziesięciu artykułów naukowych 
z dziedziny zarządzania. Kapitan jachtowy.

Wydał m.in.: 13° w skali Beauforta (1981), W pętli (1985), 
cykl powieści młodzieżowych Przez cztery oceany (1986-1990), 
Gnilec (1986), Archipelag trudnych nadziei (2003), Archipelag 
odpływów (2010), Desant (2013), Kamień podróżny (2016), Ar-
chipelag pod żaglami (2017), Zapadnia ( 2018), Zapodziani 
(2021) i Metanoia (2022).

Joanna A. Kościelna  
(ur. 1988 r. w Szczecinie)

Kulturoznawczyni, absolwentka studiów III stopnia na Wydzia-
le Filologicznym US. Autorka artykułów naukowych poświęco-
nych historii i kulturze Księstwa Pomorskiego w epoce wcze-
snonowożytnej. W swoich pracach porusza tematy związane 
z kulturą dworską, w tym pomorskim teatrem ceremonialnym, 
biografistyką, historiografią, pomorską literaturą tanatologicz-
ną oraz poezją Sybilli Schwartz.

Eryk Krasucki  
(ur. 1977 r. w Drawsku Pomorskim) 

Pracuje w Instytucie Historycznym Uniwersytetu Szczeciń-
skiego. Specjalizuje się w historii powojennej Polski i Pomorza 
Zachodniego, ze szczególnym uwzględnieniem kwestii spo-
łecznych i kulturalnych. Redaktor i współredaktor kilku tomów 
zbiorowych oraz autor wielu artykułów naukowych i popular-
nonaukowych.

Jest autorem książek: Żydowski Marzec ’68 w Szczecinie 
(2008), Międzynarodowy komunista. Jerzy Borejsza – biografia 
polityczna (2009), Historia kręci Drejdlem. Z dziejów (nie tylko) 
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szczecińskich Żydów (2018). Za książkę Międzynarodowy komu-
nista został wyróżniony przez Porozumienie Wydawców Książki 
Historycznej nagrodą KLIO (2009) w kategorii autorskiej, a przez 

„Miesięcznik Literacki KSIĄŻKI” tytułem książki roku w kategorii 
„historia” (2010). Był też nominowany do nagród im. Kazimierza 
Moczarskiego oraz Jerzego Giedroycia.

Andrzej Kraśnicki jr.  
(ur. 1976 r. w Szczecinie)

Dziennikarz „Gazety Wyborczej” od 1996 roku. Pasjonat histo-
rii Szczecina, turystyki rowerowej i kajakowej. Autor książek: 
Moje miasto. Szczecin (2002), Szczecin w szczególe (2008), Ta-
jemnice Szczecina (2009), Puszcza Wkrzańska rowerem i pieszo 
(2013) oraz współautor: Auta, rowery, lokomotywy… Z czego 
słynął szczeciński przemysł maszynowy do roku 1945 (2001), 
Katedra. Historia kościoła św. Jakuba w Szczecinie (2009), 
Szczecin Międzyodrze Jez. Dąbie. Miejski przewodnik kajakowy 
(2010), Historia techniki na Pomorzu (2022) i trzech tomów se-
rii Podziemny Szczecin.

Janusz Krzymiński  
(ur. 1932 r. w Inowrocławiu)

Poeta, autor audycji radiowych oraz scenarzysta filmowy. Stu-
diował historię sztuki na Uniwersytecie Wrocławskim. Miesz-
ka w Szczecinie od 1947 r. Debiutował jako poeta na łamach 
Polskiego Radia w 1955 roku. Od 2011 roku jest sekretarzem 
oddziału Związku Literatów Polskich w Szczecinie. Publikował 
w wielu czasopismach i antologiach. Jest autorem m.in. tomów: 
Smak moreli (1961), List w butelce (1985), W palcach wiatru 
(2012), szczecińskie drobiazgi... zupełne... (2014). Dwa pierwsze 
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tomiki, dzięki serii WZNOWIENIA szczecińskiego oddziału ZLP, 
są od 2022 roku dostępne w jednej książce pt. Smak moreli & 
List w butelce. 

Maciej Kulis  
(ur. 1985 r. w Szczecinie)

Autor dwóch książek poetyckich: Wodny świat (2019), za którą 
otrzymał III Nagrodę w XVI Ogólnopolskim Konkursie Literac-
kim im. Artura Fryza na najlepszą debiutancką książkę poetycką 
2019 roku oraz Zona (2021). Laureat „Połowu 2012”.

Artur D. Liskowacki  
(ur. 1956 r. w Szczecinie)

Pisarz, poeta, dziennikarz i krytyk teatralny. Uczęszczał do 
V Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Asnyka w Szczeci-
nie. Studia polonistyczne o specjalizacji teatrologia ukończył 
na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W li-
ceum współredagował szkolną gazetkę „Kaktus”, a debiutował 
wierszami w lubelskiej „Kamenie”. Artykuły, recenzje, poezję 
i prozę publikował m.in. w „Tygodniku Kulturalnym”, „Gońcu 
Teatralnym”, „Teatrze”, „Dialogu”, „Czasie Kultury”, „Przekroju” 
i „Pograniczach”. Dziennikarsko na stałe związał się z „Kurierem 
Szczecińskim”, gdzie pełnił funkcję kierownika działu kulturalne-
go, prezesa oraz redaktora naczelnego. Współpracował również 
z Radiem Szczecin. Za swoją powieść Eine kleine (2000) oraz 
zbiór opowiadań Capcarap (2008) był nominowany do Nagrody 
Literackiej Nike. Autor książek Mariasz (2007), Ulice Szczecina 
(2016), Hotel Polski (2021) i in.

W latach 1996-1999 pełnił funkcję prezesa Szczecińskiego 
Oddziału Stowarzyszenia Pisarzy Polskich. W 2000 roku został 
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uhonorowany Nagrodą Artystyczną Miasta Szczecina, a od 2001 
nosi tytuł Ambasadora Szczecina. Za Brzuch Niny Conti (2019) 
otrzymał od Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego 
nagrodą „Jantar”.

Andrzej Łazowski  
(ur. 1973 r. w Szczecinie)

Artysta-fotografik, działacz społeczny i kulturalny, wydawca, 
twórca Stowarzyszenia Czas Przestrzeń Tożsamość. W latach 
1994-1997 studiował w Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu 
na wydziale fotografii. W latach 1994-1995 był współpracow-
nikiem „Kuriera Szczecińskiego”. W 1995 r. otrzymał Artystycz-
ną Nagrodę Miasta Szczecina. Jest autorem wielu fotografii do 
książek. Jest m.in. współautorem książek: A ty zostaniesz ze 
mną (2008), Matki Solidarności (2009) i in.

Marek Łuczak  
(ur. 1978 r. w Kaliningradzie)

Policjant pracujący w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Szcze-
cinie, gdzie odpowiada za odnajdywanie zaginionych i skradzio-
nych zabytków. Posiada stopień doktora. Pełni funkcję prezesa 
Pomorskiego Towarzystwa Historycznego. Za swoją działalność 
otrzymał Medal za Zasługi dla Miasta Szczecina i tytuł Ambasa-
dora Szczecina. Jest autorem serii poświęconej historii dzielnic 
i osiedli Szczecina, katalogów zabytków i utraconych dzieł sztuki 
oraz publikacji o walce z przestępczością przeciwko zabytkom.
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Marek Maj  
(ur. 1962 r. w Szczecinie)

Poeta, autor tekstów piosenek, sztuk teatralnych i spektakli 
poetyckich. Mieszka Szczecinie. Wydał tomy wierszy: Obrzeża 
i skraje (2012) i Teorie naiwne (2020). Na podstawie jego tek-
stów powstała płyta Wiem jak nie jest, czyli Leoszewski Majem. 
Publikował w czasopismach: „Pogranicza”, „fo:pa”, „Portret”, 

„Pegazy zarazy” i „eleWator”.

Katarzyna Marciszewska  
(ur. 1984 r. w Szczecinie)

Współautorka i współredaktorka dwóch książek, zbioru arty-
kułów naukowych Tym samym pociągiem. Przesiedlenia przy-
musowe, procesy dezintegracyjne i integracyjne na Pomorzu 
Zachodnim i ziemi lubuskiej w latach 1939-1949 (2013) oraz 
opowiadań historycznych wchodzących w skład tomu Opowia-
dania Numizmatyczne (2014). Na portalu wSzczecinie.pl publi-
kowała artykuły poświęcone historii regionu. W 2017 r. wydała 
powieść kryminalną Wiedźmy Himmlera.

Tomasz Majzel  
(ur. 1965 r. w Szczecinie) 

Poeta i prozaik. Laureat Ogólnopolskiego Konkursu na Opowia-
danie Okno 2005 oraz Konkursu im. K.K. Baczyńskiego w katego-
rii prozy (2006). Wydał tomy wierszy: Fragmenty ciałości (2007), 
Fotoalbum (2009), Treny Echa Tropy (2015), Osiemnasty (2019) 
oraz tom prozy Opowiadania w liczbie pojedynczej (2011).
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Henryk Mąka 
(ur. 1930 r. w Piotrków Trybunalski, 
 zm. 2016 r. w Warszawie)

Pisarz, reportażysta i publicysta, specjalizujący się w tematyce 
marynistycznej. W 1953 r. ukończył dziennikarstwo na Uniwer-
sytecie Warszawskim w 1953, po czym został skierowany do 
Szczecina, gdzie został publicystą i kierownikiem działu w „Gło-
sie Szczeciński” (do 1964). Pracował też w „Tygodniku Morskim” 
(1965-1969), tygodniku „Jantar” (1969-1972), dzienniku „Głos 
Pracy” 1973-1981 i miesięczniku „Morze” (1982-1991). Opubli-
kował ponad sześćdziesiąt książek o tematyce morskiej, z czego 
spora część poświęcona była Szczecinowi i regionowi. Był wie-
lokrotnie odznaczany, m.in. Srebrnym Krzyżem Zasługi (1967), 
Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski (2002), 
Srebrnym Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis” (2015).

Piotr Michałowski  
(ur. 1955 r. w Bydgoszczy)

Dr hab. prof. Uniwersytetu Szczecińskiego, polski poeta, krytyk 
literacki i teatralny. Filologię polską ukończył na UAM w Po-
znaniu, gdzie później uzyskał tytuł doktora. Absolwent Pody-
plomowego Studium Bibliotekarskiego na Uniwersytecie Wro-
cławskim. Habilitował się w Instytucie Badań Literackich PAN. 
Zawodowo związany z Uniwersytetem Szczecińskim. Debiuto-
wał na łamach krakowskiego dwutygodnika „Student”. Publi-
kuje na łamach czasopism naukowych i literackich, m.in. „Lite-
ratura na Świecie”, „Teksty Drugie”, „Odra”, „Tekstualia” oraz 

„Nowe Książki”. Współzałożyciel Szczecińskiego Dwumiesięczni-
ka Kulturalnego „Pogranicza”. Redaktor poetyckiej serii Tablice 
w Wydawnictwie Forma. Autor książek: Li(me)ryczny plan Szcze-
cina (1998), Granice poezji i poezja bez granic (2001), Zaginiony 
w kreacji. Poemat z przypadku (2018) i in.
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Małgorzata Narożna

Współzałożycielka autorskiej kluboksięgarni FiKa, absolwentka 
Polskiej Akademii Księgarstwa, słuchaczka studiów podyplomo-
wych na Uniwersytecie Warszawskim na kierunku Literatura 
dla dzieci i młodzieży wobec wyzwań nowoczesności, członkini 
zarządu Polskiej Sekcji IBBY. Od 2021 roku wydawczyni i autorka 
serii przewodników obrazkowych Fikamy po Szczecinie.

Krzysztof Niewrzęda  
(ur. 1964 r. w Szczecinie)

Polski prozaik, poeta i eseista. Studiował na Wydziale Budow-
nictwa i Architektury Politechniki Szczecińskiej. W 1989 roku 
wyjechał do Niemiec, gdzie przez kilka lat mieszkał w Bremie, 
skąd przeprowadził się do Berlina. Debiutował w 1985 roku 
w wydawanym w Szczecinie tygodniku „Morze i Ziemia”. Na 
przestrzeni lat realizował się artystycznie na różne sposoby 
i w różnej formie: grał jako perkusista w szczecińskich zespo-
łach undergroundowych, tłumaczył, występował w napisanych 
przez siebie monodramach, tworzył teksty piosenek, wiersze, 
felietony i powieści. Współpracował ze szczecińskimi „Pogra-
niczami” i „eleWatorem”. W latach 1998-2003 był współorga-
nizatorem spotkań z polskimi pisarzami mieszkającymi za gra-
nicą, które odbywały się w galerii Piastów 75. Jest laureatem 
licznych konkursów poetyckich i prozatorskich, m.in. Europej-
skiego Konkursu na Polski Wiersz Emigracyjny oraz Nagrody im. 
Marka Hłaski w Międzynarodowym Konkursie Literackim. Był 
nominowany do Literackiej Nagrody Mediów Publicznych CO-
GITO i Europejskiej Nagrody Literackiej. W 2009 roku otrzymał 
stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Za 
twórczość literacką został nagrodzony Złotą Sową Polonii oraz 
aż dziesięciokrotnie nominowano go do finału Nagrody Arty-
stycznej Miasta Szczecina. Publikował m.in. na łamach „Krytyki 
Politycznej”, „Przekroju”, „Odrze”, „Tygodniku Powszechnym”, 
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„Dialogu” czy „Der Tagesspiegel”. Autor książek Czas przepro-
wadzki (2005), Zamęt (2013), Confinium. Szczecińska opowieść 
(2020) i in.

Urszula Orlińska-Frymus  
(ur. 1982 r. w Pyrzycach)

Ukończyła szkołę dla emigrantów w Izraelu oraz podyplomowe 
studium nauki o Holokauście na Uniwersytecie Warszawskim. 
Z kolei doktorat poświęcony twórczości Henryka Voglera pisała 
na Uniwersytecie Szczecińskim w Instytucie Polonistyki i Kultu-
roznawstwa. Zawodowo związana z tematami Zagłady człowie-
ka przez człowieka. Autorka rozlicznych artykułów, reportaży 
z Izraela i Japonii oraz dwóch powieści autobiograficznych, któ-
re zostały później zilustrowane i wydane – Dziadko (2018) oraz 
Nie bo rak (2018).

Tomasz Panek  
(ur. 1990 r. w Gryficach) 

Przyjechał do Szczecina na studia, gdzie ukończył socjologię na 
Uniwersytecie Szczecińskim. Jest autorem dwóch tomów Mało 
szczegółowego przewodnika po Szczecinie oraz książki Szczecin 
leży nad morzem, w których w satyryczny sposób przedstawia 
miasto. Zajmuje się malarstwem cyfrowym, co zaowocowało 
serią „Szczecin 2070” ukazującym miasto w postapokaliptycz-
nym wydaniu.
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Zbigniew Pankiewicz  
(ur. 1977 r.)

Absolwent politologii na Uniwersytecie Szczecińskim, specjali-
sta komunikacji międzykulturowej oraz do spraw marketingu 
i public relations, doradca wizerunkowy, wykładowca, dzienni-
karz, scenarzysta. Pracował w TV Gryf, był wiceprezesem Ra-
dia Koszalin, a przez rok pełnił funkcję zastępcy dyrektora ds. 
programowych TVP Szczecin. Aktualnie prezes zarządu Przed-
siębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Goleniowie. Debiutował 
powieścią Tajemnice Hintersee (2018).

Jan Maria Piskorski  
(ur. 1956 r. w Szczecinie)

Prof. dr hab., historyk, autor licznych publikacji historycznych, 
wykładowca, kierownik Zakładu Europejskich Studiów Porów-
nawczych Instytutu Historii i Stosunków Międzynarodowych na 
Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Szczecińskiego. Stu-
diował historię, archiwistykę, polonistykę oraz filologię klasycz-
ną na Uniwersytecie Poznańskim. Pracę zawodową rozpoczął 
w Instytucie Historii PAN pod okiem profesora Gerarda Labudy 
w Zakładzie Historii Pomorza w Poznaniu. Doktorat, pisany pod 
kierunkiem profesora Jerzego Strzelczyka, obronił w 1983 roku. 
Habilitował się z kolei w roku 1991. W latach 1992–2005 był 
dyrektorem Wydawnictwa Poznańskiego Towarzystwa Przyja-
ciół Nauk. Członek rozlicznych rad naukowych i kolegiów. Przy-
gotowywał filmy edukacyjne dla Telewizji Polskiej, m.in. jest 
autorem scenariuszy do pierwszych odcinków cyklu Pomorskie 
pejzaże historyczne. Publikował w „Odrze”, „Więzi”, „Kwartalni-
ku Literackim Wyspa”, „Gazecie Wyborczej”, „Polityce”, „Rze-
czypospolitej” oraz wielu innych gazetach i miesięcznikach 
polskich oraz zagranicznych. Autor książek Miasta Księstwa 
Szczecińskiego do połowy XIV wieku (2005), Wygnańcy. Przesie-
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dlenia i uchodźcy w dwudziestowiecznej Europie (2010), Polska – 
Niemcy. Blaski i cienie tysiącletniego sąsiedztwa (2017) i in.

Rafał Podraza  
(ur. 1977 r. w Jaworze)

Pisarz, poeta, dziennikarz i autor tekstów piosenek. Ukończył 
III Liceum Ogólnokształcącego w Legnicy, a później historię na 
Uniwersytecie Wrocławskim. Jest ciotecznym wnukiem Mag-
daleny Samozwaniec, której to dotyczy część napisanych przez 
niego książek. Pierwszy wiersz napisał mając zaledwie dziewięć 
lat. Debiutował nim na łamach „Polskiej Miedzi” w 1986 roku. 
W koszalińskim, szczecińskim i trójmiejskim „Magazynie Prestiż” 
prowadzi autorską rubrykę Prestiżowe Książki. Jest członkiem 
szczecińskiego oddziału Związku Literatów Polskich. Założył Ofi-
cynę R, w której pełni funkcję dyrektora wydawniczego. Drugą 
przestrzenią jego zainteresowań jest polska muzyka rozrywko-
wa. Za powołany z jego inicjatywy Festiwal Piosenki im. Anny 
Jantar otrzymał dwie Złote Płyty. Został wyróżniony nagrodą 
Związku Autorów i Kompozytorów. Autor książek Życie przez 
palce mi ucieka (1998) Magdalena, córka Kossaka. Wspomnie-
nia o Magdalenie Samozwaniec (2007), Helena Majdaniec. Ju-
tro będzie dobry dzień (2015) i in.

Radosław Ptaszyński  
(ur. 1977 r. w Szczecinie)

Dr hab., profesor Uniwersytetu Szczecińskiego. Politolog, so-
cjolog, historyk, pracownik Ośrodka Badań Biograficznych US, 
autor licznych artykułów i książek, które skupiają się wokół 
tematów przemian społecznych i politycznych zachodzących 
w Polsce po drugiej wojnie światowej, biografistyki, myśli po-
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litycznej, relacji państwo-Kościół, stosunków polsko-amery-
kańskich, polsko-francuskich i polsko-żydowskich po 1945 roku. 
Pełni funkcję sekretarza redakcji Polish Biographical Studies. 
Członek wielu towarzystw historycznych. Publikował m.in. na 
łamach „Tygodnika Powszechnego”, „Znaku”, „Więzi”, „Gazety 
Wyborczej”, „Polityki” i „Newsweeka”. Autor książek Jacky Jean 
Etienne Challot przyjaciel Solidarności (2013), Stommizm. Bio-
grafia polityczna Stanisława Stommy (2018), Skalpel ’68. Kam-
pania antysemicka w środowisku szczecińskich lekarzy (2021, 
wspólnie z Magdaleną Ptaszyńską) i in. Laureat Zachodniopo-
morskiego Nobla.

Michał Rembas  
(ur. 1964 r. w Koszalinie)

Szczeciński dziennikarz-krajoznawca. Swoje teksty publikował 
m.in. na łamach magazynu „National Geographic”, „Gazety Wy-
borczej”, „Kuriera Szczecińskiego” oraz wielu innych gazet.

Dobrze przyjęty został jego przewodnik Zachodniopomor-
skie tajemnice (2011). Efektem jego zainteresowań sztuką 
cmentarną są wydane w 2009 roku Nekropolie – zabytkowe 
cmentarze wielokulturowej Polski (fotografie wykonali Anna 
i Krzysztof Kobusowie). Jest też autorem tekstu wydanej w 2014 
roku przez Zamek Książąt Pomorskich publikacji Śladami Lubi-
nusa – przewodnik niezwykły oraz przewodnika Zachodniopo-
morskie Tajemnice. Współautor książek: Bitwa o Szczecin (2015) 
i cyklu Podziemny Szczecin.
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Krystyna Rodzewicz  
(ur. w Szczecinie)

Poetka. pisarka, inżynierka budownictwa. Ukończyła studia 
magisterskie na Politechnice Szczecińskiej oraz francuskoję-
zyczne studia podyplomowe Zarządzania Systemami Przemy-
słowymi. W czasie studiów była dziennikarką w Akademickim 
Radiu „Pomorze”.

Publikowała wiersze, reportaże, wywiady i opowiadania 
w periodykach (m.in. „Morze i Ziemia”, „Kurier Szczeciński”, 

„Dialogi”, „Poezja dzisiaj”) oraz wielu antologiach. Jest współre-
daktorką poradnika Diagnoza to nie wyrok (2013), w 2015 roku 
wydała tom wierszy Indeks Szczęścia, w 2016 roku tom prozy 
poetyckiej Na północ od Bieguna Północnego, w 2017 roku po-
wieść Pytania z głębi oraz zbiory prozatorskie Europo… Europa! 
(2018) i Abordaże szczecińskie (2020).

Paulina Romanowicz  
(ur. 1983 r. w Szczecinie)

Historyczka i archeolożka. Pracuje w Instytucie Archeologii i Et-
nologii Polskiej Akademii Nauk w Szczecinie. Zawodowo zajmu-
je się archeologią późnego średniowiecza, nowożytności oraz 
archeologią dzieciństwa. W związku z tym ostatnim zaintereso-
waniem powstała jej praca doktorska, opublikowana w książce 
Zabawa w mieście średniowiecznym. Studium archeologiczne 
z południowego wybrzeża Bałtyku (2016). Na kanwie zaintere-
sowań historycznych krzewi wiedzę o swojej małej ojczyźnie, 
którą jest Stołczyn. Prowadzi bloga stolczyn.com i jest prezeską 
Stowarzyszenia Przyjaciół Stołczyna FORUM. Wydała książkę 
Świadkowie małej historii (2019), będącą zbiorem wywiadów 
z dziesiątką seniorów Stołczyna. Wydała e-booka z mini-prze-
wodnikiem po Stołczynie w postaci jednej trasy dostosowanej 
do potrzeb rodzin z małymi dziećmi.
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Mirosław Salski  
(ur. 1954 r. w Drawsku Pomorskim)

Dziennikarz przez 25 lat związany z TVP Szczecin, a od kilkuna-
stu lat z Uniwersytetem Szczecińskim, gdzie prowadzi zajęcia 
z dziennikarstwa i filmu dokumentalnego. W roku 2000 zade-
biutował zbiorem opowiadań Lato oszustów.

Jest autorem powieści: Muzeum falsyfikatów (2008) i Mię-
dzy słowami (2008) i Wielbłąd przy bramie (2014) oraz mono-
grafii: Dziennikarz na wizji (2014), Nanook w googlach, przewod-
nik po filmie dokumentalnym internetem wspomagany (2016) 
oraz Telewizyjny dokument filmowy (2019).

Alan Sasinowski  
(ur. 1983 r. w Szczecinie)

Prozaik, krytyk literacki i dziennikarz „Kuriera Szczecińskiego”. 
Wydał powieści: Sukces (2006), Rupieć (2010), Pełna kontrola 
(2011), Szczery facet (2016) oraz Wysokie chmury (2019), a tak-
że tom esejów i szkiców Apetyt na eksces. Szkice o literatu-
rze, szkice o krytyce (2015). Publikował m.in. w „eleWatorze”, 

„Dzienniku”, „FA-arcie” i „Pograniczach”.

Jarosław Skurzyński  
(ur. 1980 r. w Szczecinie)

Prozaik, eseista i dramatopisarz. W 2015 opublikował esej 
Tylko ateiści zostaną zbawieni, debiut prozatorski Zrolowany 
wrześniowy Vogue wydał w 2020. W 2013 roku otrzymał tytuł 
doktora nauk humanistycznych w dziedzinie filozofii. W 2021 
roku był stypendystą Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodo-
wego i Sportu. W twórczości rozwija tematy związane z LGBTQ,  
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tożsamością, wyobcowaniem, a także funkcjonowaniem jedno-
stek w opresyjnych systemach.

Barbara Stenka

Pisarka, poetka, autorka piosenek, scenariuszy i słuchowisk, 
a także choreografii i inscenizacji spektakli. Od 1996 r. pracu-
je z grupą artystyczną Arfik. Laureatka wielu konkursów: m.in.: 
ZAiKS-u, Festiwalu Piosenki Aktorskiej, Złotego Kosy. Autorka 
powieści dla dzieci i młodzieży.

W lutym 2007 roku ukazała się pierwsza książka Barbary 
Stenki Oj, Hela, a później Hela i zajęcia pozaszkolne (2009), Pio-
senki Stenki (2012), Sekundnik (2013), Tata, gotuj kisiel! (2016), 
Fisiowanie (2017), Hamak ze stanika (2018) i in. W 2010 r. autor-
ka otrzymała pierwszą nagrodę w II, a w 2021 r. powieść Zostań 
sama w domu dostała główną nagrodę w konkursie Książka 
Roku Polskiej Sekcji IBBY.

Marek Stelar  
(ur. 1976 r. w Szczecinie)

Właściwie Maciej Biernawski. Ukończył studia na Wydziale 
Architektury i Budownictwa Przestrzennego na Politechnice 
Szczecińskiej. Specjalizuje się w makietach. Przez wiele lat za-
wodowo związany z Wydziałem Infrastruktury Zachodniopo-
morskiego Urzędu Wojewódzkiego. Debiutował w 2014 roku 
książką Rykoszet, która otwiera trylogię o Krugłym i Michalczy-
ku. Od tego czasu opublikował kilkanaście powieści, głównie 
trzymających się gatunkowych ram kryminału. W wielu jego 
książkach Szczecin odgrywa ważną rolę. Był kilkakrotnie nomi-
nowany do Nagrody Wielkiego Kalibru, a w 2015 roku otrzymał 
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Złotego Kościeja za tytuł Twardy zawodnik. Autor książek Niepa-
mięć (2017), Sedno (2020), Blizny (2020) i in.

Leszek Szaruga  
(ur. 1946 r. w Krakowie)

Właściwie Aleksander Wirpsza. Prof. dr hab., poeta, współ-
twórca tzw. Nowej Fali, prozaik, eseista, wykładowca uniwer-
sytecki, krytyk literacki, historyk literatury i tłumacz. W mło-
dości mieszkał w Szczecinie. Studia ukończył na Uniwersytecie 
Warszawskim. Był zatrzymany i aresztowany podczas wydarzeń 
marcowych w 1968 roku. Po tych doświadczeniach zdecydował 
się przyjąć pseudonim. Pracę doktorską napisał pod kierun-
kiem prof. Ireny Maciejewskiej. W latach 70. i 80. współpraco-
wał z pismami drugiego obiegu, Radiem Wolna Europa oraz pi-
smem „Kultura”. Mieszkając w Berlinie Zachodnim (1987-1990) 
pracował z polskimi sekcjami BBC, Deutsche Welle i czasopi-
smami emigracyjnymi. Habilitację obronił w 2000 roku na Uni-
wersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu. Do Polski na stałe 
powrócił w 2003 roku. Od tego czasu był zawodowo związany 
z Uniwersytetem Szczecińskim, Częstochowską WSP oraz Uni-
wersytetem Warszawskim. Naukowo jest zainteresowany za-
gadnieniami literatury polskiej XX i XXI wieku, prowadzi wykła-
dy dotyczące dziejów literatury rosyjskiej, kultury pogranicza, 
kultury Niemiec, dziejów i tożsamości obszaru Międzymorza, 
a także problemów przekładu literackiego. Autor książek Przez 
zaciśnięte zęby (1986), Zdjęcie (2008), Łowca (2021) i in. Aktual-
nie mieszka i pracuje w Warszawie.

W 1986 roku otrzymał Nagrodę Kościelskich. W 1999 roku 
laureat nagrody literackiej „Kultury”. Dziesięć lat później odebrał 
Srebrny Medal „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”. W 2022 roku 
nominowany do Nagrody Literackiej „Nike” za poemat Mucha.
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Marcin Szczygielski  
(ur. 1972 r. w Warszawie)

Jest synem aktora Cezarego Szczygielskiego oraz Iwony Racz- 
-Szczygielskiej, członkini żeńskiej grupy wokalnej Filipinki. Pisarz, 
dziennikarz, grafik i dramaturg. Absolwent II Liceum Ogólno-
kształcącego im. Mieszka I w Szczecinie. Był m.in. dyrektorem 
artystycznym polskiej edycji miesięcznika „Playboy”, dyrekto-
rem kreatywnym portalu Ahoj.pl, wydawnictwa Gruner+Jahr 
Polska oraz Instytutu Wydawniczego Latarnik. Publikował we 

„Wprost”, „Playboyu”, „Moje Mieszkanie” oraz współprowa-
dził program Pokojowe rewolucje w telewizji TVN. Debiutował 
w 2003 roku powieścią PL-BOY. Poza powieściami dla doro-
słych jest autorem wielu książek dla dzieci i młodzieży. Laureat 
wielu prestiżowych konkursów literackich w kraju i za grani-
cą. Jego powieści trzykrotnie wygrywały Konkurs Literacki im. 
Astrid Lindgren i dwukrotnie zdobywały tytuł Książek Roku 
IBBY, a za całokształt twórczości został uhonorowany nagrodą 
literacką Guliwer w Krainie Olbrzymów oraz brązowym meda-
lem Gloria Artis. Od 2012 roku jest członkiem Stowarzyszenia 
Pisarzy Polskich. Autor książek Berek (2007), Filipinki – to my! 
Ilustrowana historia pierwszego polskiego girlsbandu (2013), 
Za niebieskimi drzwiami (2010) i wielu in.

Monika Szwaja  
(ur. 1949 r. w Krobielewku, zm. 2015 r. w Szczecinie)

Pisarka i dziennikarka telewizyjna. Ukończyła V Liceum Ogól-
nokształcące im. Adama Asnyka w Szczecinie oraz polonistykę 
na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Przez 
osiem lat pracowała jako nauczycielka języka polskiego i histo-
rii w Podgórzynie. Jeszcze na studiach zaczęła pracę w Ośrodku 
Telewizyjnym w Szczecinie, gdzie zajmowała m.in. stanowiska: 
asystentki reżysera montażu, inspektorki programu czy repor-
terki Kroniki. W 1989 roku, po epizodzie nauczycielskim, po-
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wróciła do pracy w telewizji. Trzynaście lat później porzuciła 
ją na rzecz pisarstwa. Zainteresowanie twórczością zdradzała 
już w wieku szkolnym – współredagowała szkolny miesięcznik 

„Kaktus”, a także dostarczała teksty dla pierwszego w Szczeci-
nie licealnego kabaretu literackiego. Debiutowała powieścią 
Jestem nudziarą w 2003 roku. Założyła własne wydawnictwo 
SOL. Silnie związana ze Szczecinem, który często bywał areną 
wydarzeń w jej historiach. Autorka książek Klub mało używa-
nych dziewic (2007), Zupa z ryby fugu (2010), Anioł w kapeluszu 
(2013) i in. W 2004 roku została uhonorowana tytułem Amba-
sadora Szczecina.

Monika Szymanik  
(ur. 1976 r. w Gorzowie Wielkopolskim)

Z wykształcenia germanistka, przewodniczka miejska i tłumacz-
ka. Założycielka profilu Kamienica w lesie w serwisie Instagram, 
gdzie systematycznie publikuje materiały związane z kamie-
niczną przeszłością i teraźniejszością Szczecina. Założycielka 
i uczestniczka wielu akcji charytatywnych. Wspólnie z mężem 
Konradem stworzyli przestrzeń z książką i kawą na Pocztowej 
19 dla miłośników miasta. Wiceprezeska Stowarzyszenia Litera-
tura Działa. Autorka książki Kamienica w lesie – instagramowe 
wędrówki szczecinianki (2020). Ostatnio przetłumaczyła i wzbo-
gaciła fotografiami wspomnienia Christel Schubert pt.: Dzieciń-
stwo 1939-1949 (2021).



48

Maria Towiańska-Michalska
(ur. 1929 r. w Lidzie k. Nowogródka,  
zm. 2021 r. w Szczecinie)

Autorka opowiadań, publicystka. Liceum ukończyła w Słupsku, 
gdzie została przesiedlona w 1945 roku w ramach repatriacji. 
Studia podjęła w Akademii Handlowej w Szczecinie (późniejszej 
Politechnice Szczecińskiej). Następnie, do 1953 roku, uczyła 
w Słupsku w Liceum Rolniczym. Po wyjściu męża na wolność 
w ramach amnestii związanej z „odwilżą” (był więźniem poli-
tycznym) wrócili do Szczecina, gdzie osiedlili się na stałe. Publi-
kowała opowiadania m.in. w: „Głosie Szczecińskim”, „Kresach 
Literackich”, „Kurierze Szczecińskim”, „Kwartalniku Literackim”, 

„Pani”, „Pograniczach”, „Przeglądzie Polskim”, „Twoim Stylu”, 
„Zwierciadle”. Autorka zbiorów Engram (2015), Z Ameryką w tle 
(2016) i Akrazja (2017).

Sylwia Trojanowska  
(ur. 1974 r. w Szczecinie)

Pisarka, autorka sztuk teatralnych, coach i trenerka biznesu. 
Członkini kapituły „Magnolie Biznesu”, która nagradza wyjątko-
we kobiety działające na terenie województwa zachodniopo-
morskiego. Ambasadorka akcji „Wiele powodów by żyć”. Debiu-
towała w 2015 roku powieścią Szkoła latania. Autorka książek 
Sekrety i kłamstwa (2018), Powiedz mi, jak będzie (2020), Ła-
będź (2022) i in.
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Bogdan Twardochleb  
(ur. 1954 r. w Choszcznie)

Dziennikarz, felietonista, eseista, literaturoznawca i krytyk lite-
racki. Z wykształcenia filolog polski, który pracował w Wyższej 
Szkole Pedagogicznej w Szczecinie, a później na Uniwersytecie 
Szczecińskim. Między 1979 a 1981 rokiem publikował cykl Syl-
wetki pisarzy szczecińskich w „Głosie Szczecińskim”. W okresie 
od 1988 do 1991 był związany z redakcją tygodnika „Morze 
i Ziemia”. Przez osiemnaście lat (do 2019 roku) pracował dla 

„Kuriera Szczecińskiego”. Poza tym publikował recenzje, eseje 
literackie i historycznoliterackie, eseje o dziejach Szczecina, Po-
morza, pogranicza polsko-niemieckiego m.in. w: „Dialogu”, „La-
tarni Morskiej”, „Nowych Książkach”, „Pograniczach”, „Pome-
ranii” oraz „Przeglądzie Zachodniopomorskim”. W 1994 roku 
został odznaczony tytułem Publicysta Roku przez szczeciński 
oddział Stowarzyszenia Dziennikarzy RP. Redaktor wyborów 
wierszy Marii Konopnickiej, Haliny Poświatowskiej, prac ks. inf. 
Romana Kostynowicza i in. Współautor książek Integracja i toż-
samość (2003), Szczecin. Odrodzenie miasta (2016), Przybysze 
i przestrzenie. Szkice o pisarzach szczecińskich (2021, wspólnie 
z Arturem Danielem Liskowackim) i in.

Mirosław Wacewicz  
(ur. 1972 r. w Szczecinie)

Absolwent historii na Uniwersytecie Szczecińskim. Pasjonat le-
gend związanych ze Szczecinem i regionem. Miłośnik Puszczy 
Bukowej oraz członek Klubu Kniejołaza. Organizator rajdów 
w ramach inicjatywy Szlakiem Legend. Debiutował publikacją 
Baśń Młyn Prochowy, która otworzyła cykl Legendy Pomorza 
Zachodniego. Ponadto autor książek Legendy Ziemi Polickiej 
(2016), Kościoły Starego Szczecina, czyli legendy w gotyckiej ce-
gle zaklęte (2020), Domena Kołbacka (2021) i in.



50

Sławomir Wernikowski  
(ur. 1964 r. w Szczecinie)

Inżynier informatyk, nauczyciel akademicki, autor opowiadań 
i felietonista. Zawodowo związany z Zespołem Dydaktycznym 
Technik Programowania Zachodniopomorskiego Uniwersyte-
tu Technologicznego. Debiutował w 2007 roku opowiadaniem 
Dolus na łamach dwumiesięcznika „Pogranicza”. Między 1996 
a 2012 rokiem był felietonistą szczecińskiej „Gazety Wyborczej”. 
Autor zbioru opowiadań Passacaglia (2019).

Tomasz Wieczorek  
(ur. 1970 r. w Słupsku)

Kierownik Centrum Informacji Kulturalnej i Turystycznej Zam-
ku Książąt Pomorskich. Przewodnik turystyczny po Szczecinie 
i województwie zachodniopomorskim z dwudziestoletnim sta-
żem. Propagator wiedzy o Dynastii Gryfitów, Księstwie Pomor-
skim, Szczecinie i Mapie Lubinusa. Pomysłodawca szlaku Pom-
pastyczny Szczecin oraz kilku tras zwiedzania miasta w ramach 
m.in. Szczecińskich Spacerów Miejskich. Twórca koncepcji m.in. 
zamkowej publikacji Śladami Lubinusa. Przewodnik niezwykły 
oraz filmu Zamek wśród atrakcji Pomeranii. Autor książek Wały 
Chrobrego. Wrota Szczecina (2017), Szczecin. Gwiezdne Miasto 
(2020) i in.



51

Monika Wilczyńska  
(ur. 1975 r. w Nowogardzie)

Pracuje w Pałacu Młodzieży, gdzie m.in. wspiera działania 
biblioteki. Prowadzi portal SzczecinCzyta.pl, w którym od 
lat ukazują się treści związane z promocją lokalnych autorek 
i autorów, recenzje, zapowiedzi spotkań itd. Wydała książkę 
Zamkowe opowieści duszka Bogusia, której pierwszą edycję 
z 2010 roku zdobią ilustracje Agnieszki Świejkowskiej, a dru-
gą, z 2017 – Doroty Wojciechowskiej. W 2021 roku ukazała się 
wersja audio, którą dla najmłodszych i trochę starszych zinter-
pretował Artur Barciś.

Michał R. Wiśniewski  
(ur. 1979 r. w Szczecinie)

Pisarz, publicysta, popularyzator popkultury i fantastyki. Od 
najmłodszych lat interesował się dziennikarstwem i polityką. 
Publikował m.in. w magazynach „Premiery”, „Pulp”, „Arigato”, 

„Świat Komiksu”. Był redaktorem naczelnym „Kawaii” (2003-
2005) oraz „Anime+” (2005, jeden numer). Współpracuje z „Po-
lityką”, portalem Papaya.Rocks, magazynem „Pixel” i „Dwu-
tygodnikiem”. Pisał m.in. dla „Gazety Wyborczej”, „Nowej 
Fantastyki”, „Tygodnika Powszechnego” i „Esensji”. Prowadził 
blog Pattern Recognition (mrw.blox.pl). Był nominowany do 
Śląkfy oraz do Nagrody Conrada za debiut roku. Autor książek 
Jetlag (2014), Wszyscy jesteśmy cyborgami. Jak internet zmienił 
Polskę (2019) i Zabójcze aplikacje. Jak smartfony zmieniły nasz 
świat (2021).
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Konrad Wojtyła  
(ur. 1979 r. w Zielonej Górze)

Polski poeta, dziennikarz, krytyk, gospodarz spotkań lite-
rackich, wykładowca akademicki. Ukończył filologię polską 
z dziennikarstwem w Katedrze Komunikacji Językowej i Spo-
łecznej na Uniwersytecie Zielonogórskim. Rozprawę dok-
torską obronił w 2021 roku w Instytucie Literatury i Nowych 
Mediów Uniwersytetu Szczecińskiego. Od wielu lat związa-
ny z Polskim Radiem – najpierw z Radiem Zachód, a od roku 
2003 z Radiem Szczecin, gdzie od sierpnia 2010 do sierpnia 
2011 roku był zastępcą redaktora naczelnego. Współpracował 
także z „Jedynką”, „Dwójka” i „Trójką”. Jako dziennikarz publi-
kował w „Gazecie Lubuskiej”, „Lubuskim Nadodrzu”, „Głosie 
Szczecińskim” oraz „Gazecie Wyborczej”. Jego eseje, recenzje, 
omówienia i teksty krytyczne ukazywały się m.in. w: „Odrze”, 

„Twórczości”, „Biurze Literackim”, „Pograniczach”, a także na 
portalach internetowych: dwutygodnik.com, xiegarnia.pl i in. 
W latach 2012-2014 redaktor naczelny kwartalnika „eleWa-
tor” i wiceprezes Fundacji Literatury imienia Henryka Berezy 
w Szczecinie. Od 2014 roku jest jurorem Ogólnopolskiej Nagro-
dy Literackiej dla Autorki Gryfia. Pomysłodawca i autor audycji 
Radiobelfer. W 2015 roku otrzymał tytuł Dziennikarza Roku 
Pomorza Zachodniego. Aktualnie dyrektor Centrum Edukacji 
Medialnej i Interaktywności Uniwersytetu Szczecińskiego oraz 
szef NiUS Radia i portalu www.niusradio.pl. Jako poeta debiu-
tował w roku 2000 tomikiem Z dwojga złego wybieram miłość. 
Wspólnie z Maciejem Meleckim odkrył w 2015 roku (w Zakła-
dzie Narodowym im. Ossolińskich we Wrocławiu) nieznane 
wiersze i opowiadania Rafała Wojaczka. Wiceprezes Fundacji 
im. Sławomira Mrożka. Autor książek Rewersy. Rozmowy li-
terackie (2014), Pod czerwień. 111 wierszy (2019) Anty-Anty-
chryst? Wojaczek religijny (2021) i in.
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Adam Zadworny  
(ur. 1967 r. w Szczecinie)

Dziennikarz, reporter, scenarzysta, drukarz i redaktor prowa-
dzący w regionalnym dodatku „Gazety Wyborczej” w Szczeci-
nie. Absolwent Wydziału Ekonomii Uniwersytetu Szczecińskie-
go. Członek Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich. W latach 80. 
m.in. działacz Solidarności Walczącej, Ruchu WiP, międzyuczel-
nianej podziemnej struktury NZS, współzałożyciel Federacji 
Młodzieży Walczącej oraz uczestnik strajku w Zarządzie Portu 
Szczecin-Świnoujście. W latach 1995-2005 odpowiadał za cykl 
reportaży o przestępczości zorganizowanej. Napisał scenariu-
sze filmowe (Pierwszy krok, Kolizje, Temat) oraz do słuchowisk 
radiowych (Szczecińska trylogia Grudnia ’70, Człowiek z altanki). 
Autor książek Z Archiwum SZ. Śladem szczecińskich historii nie-
zwykłych XX wieku (2005), Psy z Karbali (2009, wspólnie z Mar-
cinem Górką).

Artur Giza Zwierzchowski  
(ur. 1975 r. w Szczecinie)

Z wykształcenia psychoterapeuta. Zawodowo związany ze śro-
dowiskiem organizacji pozarządowych. Założyciel wydawnic-
twa Studio Legend. Od najmłodszych lat spaceruje ścieżkami 
Puszczy Bukowej, co, w połączeniu z jego koncepcją terapeu-
tycznej funkcji kontemplacyjnego kontaktu z dziką przyrodą, 
zaowocowało debiutancką książką – Przewodnikiem po magicz-
nym lesie. Legendy Puszczy Bukowej (2019).
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Spacer

1. Lastadia Office, ul. Zbożowa 4:

• Marek Stelar, Niewiadoma (Dariusz Suder, tom 2):

Gabinet Jarosława Leśniewskiego, pseudonimu „Malecha”:

Budynek „Lastadia Office” wybudowano niedawno na Łasz-
towni, od której wziął swą nazwę, nad brzegiem Odry, opo-
dal neorenesansowego gmachu Urzędu Celnego. Był duży, 
prezentował nową jakość, nawiązującą jednak do tradycji 
lokalnego budownictwa, nawet mimo kontrastu, jaki swym 
gabarytem stanowił z niedalekimi zabudowaniami starej 
miejskiej rzeźni. Od zakończenia wojny Szczecin unikał wody 
jak ognia, jakby zbliżenie jakimkolwiek nowym budynkiem 
do brzegu rzeki mogło stanowić dla niego jakieś zagrożenie. 
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Jakby każdy taki budynek miał zsunąć się do wody i utonąć 
w odmętach Odry.

Największe wrażenie robił widok za oknem. Biuro Le-
śniewskiego znajdowało się na trzecim piętrze, skąd rozta-
czał się wspaniały widok na szeroką, jeszcze nieopatrzoną 
panoramę miasta. Do tej pory, z wyjątkiem Urzędu Celnego, 
na prawym brzegu Odry nie znajdowało się nic, skąd moż-
na by taki widok ujrzeć. Wały Chrobrego, Trasa Zamkowa, 
dwudziestoparoletnia starówka, Zamek Książąt Pomorskich, 
katedra, wieża uniwersytetu medycznego, kościół Świętego 
Jana, poczta główna, dworzec, oddzielone błękitną wstęgą 
rzeki, w której odbijało się bezchmurne niebo.

• Na Łasztowni, w pobliżu Starej Rzeźni, dzieje się finał Nie-
tykalnego. Jacek Piekarczyk, brat Mirosława Piekarczyka, 
siedzi w budce w bramie (ul. Władysława IV) przy wjeź-
dzie do portu i sprawdza przepustki (gdzie odbywa się 
tajemnicze przekazanie paczki).

• Leszek Herman w Sedinum. Wiadomość z podziemi: 
Pierwsza loża masońska w Szczecinie założona zosta-
ła przez austriackich jeńców wojennych w 1760 roku, 
a miejscem spotkań bractwa był dom na Łasztowni 
(Haus auf der Lastadie).

• W Zbawicielu rozpoczynają się prace przy odbudowie 
zniszczonych w czasie wojny renesansowych spichlerzy. 
Prace idą zgodnie z planem, aż do chwili, kiedy pracowni-
cy natrafiają na dziwne, zalane betonem piwnice.

• Redakcja „Dziennika Szczecińskiego” u Hermana też mie-
ści się od pewnego momentu na Zbożowej.
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2. Most Długi (na środku w stronę Centrum):

• Inga Iwasiów, Bambino:

Szczecin widziany od strony Portu Centralnego. Potem Most 
Długi. Z dala nabierające nowych kształtów katedra i Zamek. 
(Anna wracając znad morza).

• Leszek Herman, Sieci widma:

Gdyby podzielić miasto na dwie części, a jako linię podzia-
łu przyjąć główny wjazd do centrum przez Most Długi i da-
lej, pnącą się pod górę ulicę Wyszyńskiego, Bramę Portową 
i Krzywoustego, to część północna byłaby tą jaśniejszą, ską-
paną w słońcu i zieleni. To tutaj było Stare Miasto, Zamek, 
Wały Chrobrego, to tutaj były wszystkie muzea, modne knaj-
py, galerie handlowe, apartamentowce i bulwary nadod-
rzańskie. Na południe od tej granicy rozciągała się natomiast 
strefa mroku, z której wyłaniały się nieremontowane od lat 
kamienice oraz przede wszystkim ogromne, ponure budynki 
z czerwonej cegły – teraz, tak jak i kiedyś, mieściły się w nich 
sądy, prokuratura, wydziały policji i wojska. Te dzielnice były 
od lat niedoinwestowane, pogrążone w mroku odpadają-
cych tynków i brudnej, miejscami prawie czarnej, czerwonej 
cegły.

• Komiks Szczeciński 1: Szczecin Panny Janki (Janina i Karo-
lina Walczak):

Most Długi był tylko dla tramwajów i samochodów, a jak 
ktoś chciał przejść na drugą stronę pieszo, to była obok taka 
kładka. I tam się przechodziło. A jak ona się huśtała. Nie było 
tam żadnych barierek po bokach, a kładka była dosyć wąska. 
(Narratorka chodzi do Przychodni Portowej).

• Komiks Szczeciński 2: komiks pt. Widma Szczecińskie, 
utrzymany w formie spaceru, opowiada o prof. Ryszar-
dzie Tokarczyku. Pojawia się w nim w jednym z kadrów 
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Brama Portowa, jest park przy Kościele Garnizonowym 
i Most Długi. 

• Marek Stelar, Głębia (Rędzia, tom 3.

3.  Księcia Mściwoja II 8 (Wyszak Browar Rodzinny,  
Ratusz Staromiejski):

• Leszek Herman, Sedinum: pierwsze spotkanie Igora 
i Pauliny w Wyszak Browar Rodzinny:

Stary Ratusz mieścił obecnie Muzeum Historii Szczecina, 
funkcję oficjalną przestał pełnić w XIX wieku, kiedy to władze 
miasta przeprowadziły się do nowej siedziby. Z budynkiem 
wiązała się ciekawa historia z czasów powojennej odbudowy. 
Jak większość gmachów położonych nad samą Odrą, ratusz 
stał na fundamentach wspierających się na dębowych pa-
lach, zanurzonych na stałe w bagnistym terenie. Pale takie 
miały to do siebie, że dopóki tkwiły w wodzie, były praktycz-
nie wieczne i niezniszczalne, wyciągnięte z niej, błyskawicz-
nie gniły. Po wojnie prace wokół gmachu doprowadziły do 
silnego obniżenia wód gruntowych i zanim ktokolwiek się 
zorientował, wielkie filary budynku zaczęły się przechylać, 
a budynek był bliski zawalenia. Na szczęście w porę proces 
ten udało się zatrzymać, kosztem podbijania fundamentów 
i wzmacniania podłoża, ale przekrzywione filary pozostały 
i do dzisiaj było to bardzo wyraźnie widoczne.

Wedle zachowanych dokumentów, na terenie Starego 
Miasta często dochodziło do katastrof i zapadania się całych 
odcinków ulic. W okresie Republiki Weimarskiej w szczeciń-
skich podziemiach mieszkali bezdomni, a w okresie Trzeciej 
Rzeszy wiele korytarzy i przejść zostało przebudowanych na 
schrony przeciwlotnicze. Po zakończeniu wojny, przez pierw-
sze miesiące pokoju, członkowie Werwolfu ukrywali się 
w tych podziemiach, wychodząc jedynie nocą, aby dokonać 
jakiegoś zamachu, wzniecić pożar bądź zdobyć pożywienie. 
Część z nich zabito, a pozostali uciekli przez nieszczelną jesz-
cze wtedy granicę.



58

• Marek Stelar, Blask:

W zapadlisku powstałym na źle zabezpieczonym fragmencie 
terenu dawnej poniemieckiej zabudowy starówki, niedaleko 
Ratusza Staromiejskiego, odnaleziono zwłoki kobiety w sta-
nie daleko posuniętego rozkładu. Tożsamości zwłok nie usta-
lono. Milicja prowadzi czynności zmierzające do jej ustalenia, 
a także wykrycia sprawcy zabójstwa.

• Krzysztof Niewrzęda, Confinium: Regina zaciągnęła Tade-
usza do chłodnych i wilgotnych piwnic starego ratusza, 
w których zachowały się barokowe zdobienia na rozłoży-
stych słupach przypominających bukiety kwiatów.

4. Zamek Książąt Pomorskich, Korsarzy 34:

• Leszek Herman, Sedinum:

(Johann niezadowolony na początku pobytu w Szczecinie) 
Zamek to praktycznie atrapa, z zewnątrz renesans, we-
wnątrz betonowy magazyn.

W tysiąc dziewięćset czterdziestym szóstym w zrujnowa-
nym zamku odnaleziono kryptę, która znajdowała się pod 
kaplicą książęcą. Stało w niej czternaście sarkofagów oraz 
cztery drewniane trumny. Część sarkofagów była zniszczona, 
wysypywały się z nich kości. Nikt się wtedy nimi nie zaintere-
sował, ani ówczesne władze cywilne, ani kościelne. Pracow-
nicy zamku zebrali luźne kości do worka i spalili w piecyku na 
dziedzińcu. Ogrzewając sobie ręce.

Szczątki Gryfitów wydobyte z sarkofagów w latach pięć-
dziesiątych pokazywane były jako atrakcja turystyczna dla 
gawiedzi. Kilkanaście lat później prochy i resztki kości zosta-
ły poskładane do worków i złożone w składzie na szczotki 
i proszki do szorowania podłóg. W latach siedemdziesią-
tych część z tych prochów i kości została pogrzebana gdzieś 
na dziedzińcu. Ot tak, bo prawdopodobnie przeszkadzały 
w składziku, gdy zakupiono więcej proszków do szorowania – 
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Igora ogarniała wściekłość za każdym razem, gdy o tym czy-
tał. Oczywiście nikt się nie przejmował tym, żeby to miejsce 
w jakikolwiek sposób oznaczyć. Do dziś nikt nie jest w stanie 
pokazać, w którym miejscu dziedzińca spoczęły prochy wład-
ców Pomorza.

Beata Komorowska pracuje w pracowni konserwacji dzieł 
sztuki, która mieści się na ostatnim piętrze wschodniego 
skrzydła Zamku Książąt Pomorskich (jej przypadło brać 
udział w pierwszych pracach konserwatorskich przy zagi-
nionym sarkofagu Gryfitów).

• Monika Wilczyńska, Zamkowe opowieści duszka Bogusia:

Adaś spotyka tytułowego duszka i wysłuchuje opowieści 
o dziejach Zamku i o tym, co zdarzyło się w Szczecinie przed 
wiekami. (Duch Sydonii, Czarne Koty).

• Krystyna Pohl, W krainie czaru i uśmiechu czyli dwie de-
kady Teatru Muzycznego na Potulickiej:

Książka wydana przez Operę na Zamku, opowiadająca o Te-
atrze Muzycznym na Potulickiej (Operetka), który dał funda-
ment pod powstanie Opery na Zamku.

5. Plac Solidarności, Małopolska 47:

• Marek Stelar (Trylogia o Suderze): Podinspektor Dariusz 
Suder, radca w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Szcze-
cinie. Tutaj ma miejsce jego zapoznanie się z Rędzią.

• Marek Stelar, Blizny (spotkanie z Anną Kuźmą):

Budynek nowej siedziby szczecińskiej orkiestry symfonicznej 
budził swoją formą skrajne odczucia. Nagradzany w między-
narodowych konkursach architektonicznych biały, syntetycz-
ny obiekt o prostej, a jednak skomplikowanej elewacji stał 
w miejscu przedwojennego Konzerthausu i w zasadzie była 
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to jedyna rzecz, jaka go z nim łączyła. Dyskusyjna forma 
opierała się na jej wizualnym, odbieranym często jako zgrzyt, 
zderzeniu z istniejącą tkanką miejską, jedynie w zarysie na-
wiązującą do niej wysokością i układem szczytów poszarpa-
nej elewacji.

• Diana Brzezińska, Będziesz moja (i kolejne): Ada Czarnec-
ka i Krystian Wilk pracują w Komendzie Wojewódzkiej 
Policji w Szczecinie.

• Inga Iwasiów, Bambino: Janek również pracuje przy Ma-
łopolskiej.

• Leszek Herman, Sieci widma: koniec pościgu, w którym 
bierze udział Paulina.

• Filip Springer, Księga zachwytów (Barak z blachy fali-
stej?): pierwszy z reportaży jest o Filharmonii Szczeciń-
skiej:

Nie dziwi jednak, że obiekt budzi w mieście kontrowersje. Ar-
chitektura zaproponowana przez Katalończyków jest wyma-
gająca, bo taka będzie muzyka wykonywana we wnętrzu fil-
harmonii. I to właściwie jedyne nawiązanie do muzyki, jakie 
można dostrzec w działaniu architektów. Budynek nie schle-
bia najprostszym gustom, nie idzie na kompromisy. Trzeba 
się na nim skupić, zapatrzyć się w niego. Wymaga obycia, 
architektonicznej kultury, odrobiny wiedzy i zmysłu obser-
wacji. W tym sensie jest elitarny, ale można mu to wybaczyć. 
Potrzeba też spaceru, by docenić jego wartość. Krążąc wo-
kół niego, łatwiej dostrzec, jak gra w przestrzeni, jak zwraca 
na siebie uwagę, przyciąga, uwodzi. Stawia pytania, ale nie 
daje odpowiedzi.

• Dorota Gellner, W filharmonii koncert będzie.

• W komiksie Bon Ton, wydanym przez Filharmonię, akcja 
rozgrywa się w jej przestrzeni.
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6. Brama Młyńska, skrzyżowanie Staromłyńskiej  
z placem Żołnierza Polskiego:

• Spojrzenie na Plac Hołdu Pruskiego (Bramę Królewską), 
o której pisze Artur Daniel Liskowacki w Ulicach Szczecina.

Redakcyjne okno autora w siedzibie „Kuriera Szczecińskie-
go” wychodzi na Bramę Królewską. Mamy tutaj sąsiedztwo 
Placu Hołdu Pruskiego. Pojawia się tutaj sporo refleksji hi-
storycznych o Prusach, samym hołdzie, wspominanie jest 
Stadtteater, który często fotografowano na tyle Bramy.

• Leszek Herman, Sedinum:

U wylotu dzisiejszej ulicy Staromłyńskiej w kierunku placu 
Żołnierza na początku XVII wieku, niczym klamra w łańcuchu 
średniowiecznych murów miejskich, stała potężna brama 
nazywana Młyńską. Od strony miasta ulicę zamykała trzy-
kondygnacyjna wieża z przejazdem w parterze, nakryta dwu-
spadowym dachem z dekoracyjnymi, gotyckimi szczytami. 
Dalej był przerzucony nad fosą, zadaszony most zwany szyją, 
a potem wielki donżon – jego piętro od strony wewnętrznej 
obiegała drewniana galeria, z której strażnicy obserwowali 
wjeżdżających do grodu i wyjeżdżających z niego. Sklepiona 
brama prowadziła na most nad fosą, a następnie zjeżdżało 
się w dość szeroką uliczkę wyjazdową, będącą przedłuże-
niem dzisiejszej Staromłyńskiej. Wzdłuż ulicy stały niewielkie 
kamieniczki, za którymi ciągnęły się ogrody przylegające do 
położonych wzdłuż Odry ogrodów zamkowych. Nieco dalej, 
mniej więcej na miejscu dzisiejszej zabudowy przy ulicy Hen-
ryka Pobożnego, rozciągały się geometryczne ogrody w stylu 
włoskim, w których centrum stał zameczek „Lusthause”, po-
stawiony przez Filipa II i przeznaczony na książęcą kolekcję 
malarstwa.

I to tutaj właśnie, nieco na północ od Bramy Młyńskiej, 
gdzie znajdował się trójkątny plac wytyczony przez dwie dro-
gi okalające kościół Świętych Piotra i Pawła i spotykające się 
pod donżonem bramnym, pewnego wrześniowego poranka 
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1620 roku ustawiono drewniany podest, na którym kat ocze-
kiwał przybycia z oddalonego o kilka kilometrów książęcego 
więzienia – zakratowanego powozu, w którym przyjechać 
miała wiekowa staruszka oskarżona o rzucenie klątwy na 
rodzinę książęcą. Wokół zebrał się tłum gapiów, niemogą-
cy doczekać się już egzekucji. Być może byli tam i Borckowie, 
którzy po wydaniu wyroku śmierci na swoją krewną nagle 
położyli uszy po sobie. Być może uprzytomnili sobie, że ta 
śmierć nie przyniesie im chwały. Może uprzytomnił to sobie 
także książę Franciszek I, obserwujący z okien nieodległego 
zamku całe to zbiegowisko. Jego właśnie historia Pomorza 
miała zapamiętać jako tego, który w noc przed egzekucją 
bezskutecznie błagał Sydonię o zdjęcie klątwy, a potem – 
mimo płynących z sąsiednich księstw i wielu pomorskich 
dworów próśb o ułaskawienie – w zapiekłym gniewie pod-
szytym strachem, zakłamaniem i wiarą w zabobony pozostał 
nieugięty. Sydonię ścięto, a jej zwłoki spalono na stosie, być 
może usypanym tuż obok lub dalej, poza murami miasta. 
Prochy, według różnych podań, rozsypano po polach lub nad 
Odrą, lub też pochowano na cmentarzu dla biedoty, gdzie 
jeszcze w XIX wieku ponoć leżał kamień pamiątkowy.

7. Klub 13 Muz, plac Żołnierza Polskiego 2:

• Artur Daniel Liskowacki, Ulice Szczecina: rozdział o Placu 
Żołnierza Polskiego.

Przywoływanie potoku Szemrząca Struga, płynącego tutaj 
ku Odrze od źródła na Warszewskich Wzgórzach. Pierwszy 
port (tzw. praport).

Opowiada o Katarzynie II i miejscu, w którym krótko miesz-
kała. Pojawia się Klub 13 Muz.

• Przystanek tramwaju linii nr 1, którym podróżował Kon-
stanty Ildefons Gałczyński z (i do) domu na Pogodnie 
przy ul. Skłodowskiej-Curie 17. Wiersze: Do szczecińskie-
go tramwaju nr 1 i Wiosna w Szczecinie.
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Kiedy pisał wiersz Satyra na bożą krówkę w Świetlicy Arty-
stycznej, zaproponował, żeby to miejsce nazwać klubem 
13 Muz. Ta nazwa przetrwała do dzisiaj i nadal odbywają się 
tam imprezy kulturalne.

• Placem Żołnierza Polskiego ucieka też Paulina w pościgu 
opisanym w Sieciach widma Leszka Hermana.

8. Galeria Kaskada, aleja Niepodległości 36:

• Inga Iwasiów, Bambino:

Chodzę teraz codziennie do „Kaskady”. – Wiadomość dla na-
uczyciela muzyki, profesora. Mówi do niego teraz „profesorze”.

Profesor się ożywia:
– Do tej „Kaskady”? I co? Dużo ludzi?
– Dużo, panie profesorze, bardzo dużo. Najlepiej iść na 

początek, na pierwszą. Potem
coraz więcej ludzi, nie ma wolnego stolika.

– I co, dobre jedzenie?
– Dobre. To samo, co w karcie, tylko nie można wybrać. To 

znaczy można, z trzech zestawów.
– I co dziś jadłaś?
– Barszcz, kotlet górski, szarlotka, kompot.

Tutaj też czas spędza Janek. Córka, Magda, widzi go tam, 
z czego Marysia nie jest zadowolona.

• Marek Stelar, Blask: spod Kaskady przepędzili Magdale-
nę Czaban alfonsi miejscowych dziewczyn, bo była obca. 
Później ją zamordowano. I w Kaskadzie bawił się Warnke 
Frank, podejrzany o morderstwa.

• Diana Brzezińska, Będziesz moja: od pytania o zapisanie 
się do siłowni w Kaskadzie zaczyna się sprzeczka Ady 
z mężem, po której wysiada z samochodu i zaczyna ana-
lizować swoje życie z nim.
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• Artur Daniel Liskowacki, Ulice Szczecina: rozdział Aleja 
Wyzwolenia – aleja Niepodległości:

Dużo historii, m.in. Zielony Plac Parad, zabawa nazwami 
ulic, ich znaczeniami i ustawieniami. Haus Ponath (Cafe Po-
nath), później powojenna Kaskada. Autor podążał tędy do 
liceum nr 5.

9. Brama Portowa, Biurowiec Brama Portowa 2:

• Leszek Herman, Sedinum: tutaj po raz pierwszy spotyka-
my Paulinę Weber, która staje się naocznym świadkiem 
zawalenia się nowego biurowca w centrum miasta (po-
dąża za Igorem Flemingiem i Rafałem Borolą). General-
nie większość początkowej sekwencji Sedinum toczy się 
w pobliżu.

Początkowa siedziba redakcji „Dziennika Szczecińskiego”.

• Leszek Herman, Sieci widma: pościg (od strony Krzywo-
ustego).

• Diana Brzezińska, Będziesz moja: w okolicy tego skrzyżo-
wania Ada wysiada z samochodu męża podczas wspo-
mnianej wcześniej sprzeczki.

• Krzysztof Niewrzęda, Confinium: Brama Portowa, czy-
li Berliner Tor, pojawia się kilkukrotnie, szczególnie we 
wspomnieniach Reginy.

• Pomnik Kornela Ujejskiego z Lwowa.

• Filip Springer, Wanna z kolumnadą: okolice Dublin Irish 
Pubu i Pasibrzucha są pokazane w reportażu o „nadmia-
rze” reklam na elewacjach.
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10. Ul. Bolesława Krzywoustego (najlepiej stanąć 
przed przejściem dla pieszych między Kościo-
łem Garnizonowym a Columbusem –  wtedy 
ma się doskonałą perspektywę na ulicę):

• Leszek Herman, Sieci widma: pościg za Pauliną ma miej-
sce również na Krzywoustego (od strony Kościuszki).

• Inga Iwasiów, Bambino: Janek szyje sobie dodatkową 
parę spodni u krawca w jednej z bud przy Krzywoustego.

Waldek (Walter) uważa, że świeże bułki kajzerki są najlepsze 
z piekarni przy Krzywoustego.

• Artur Daniel Liskowacki, Ulice Szczecina: rozdział Ulica 
Bolesława Krzywoustego:

Trochę perspektywy historycznej, kształt, porównanie do 
arterii, najazd wojsk Bolesława na Szczecin w 1121, śmierć 
18 tysięcy Pomorzan. Wcześniej Hohenzollernstrasse.

• Pojawia się też na chwilę u Cezarego Łazarewicza w Tu 
mówi Polska. Reportaże z Pomorza.

11. Only Kebab, Bolesława Krzywoustego 57  
(Plac Kościuszki):

• Inga Iwasiów, Bambino: lokalizacja tytułowego baru 
mlecznego, w którym spotykają się bohaterowie powie-
ści (Maria, Janek, Anna, Ula/Urlike).

W takim mieście ludzie spotykają się przypadkiem, w no-
wych konstelacjach. Ludzie wymyśleni przez przypadek. Po-
wiedzmy, najczęściej w pracy. Dla Anny i Uli miejscem pracy 
jest bar „Bambino”, gdzie trafiają po zaliczeniu kilku innych 
barów. Bambino, bambino, bambino. Janek, też słodki na 
pierwszy rzut oka, ale i mężczyzna, jest ich konsumentem, 
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Marysia lokatorką Uli. Bambini, bambino. Oto przypadkowy 
układ. Komplet poszerzy się później.

„Bambino” wciąż na szlaku, bar przechodni, miejsce, któ-
re trzeba minąć, poruszając się po którejś z osi miasta, nakła-
danej na to, co wystaje spod uprzątniętych ruin.

• Leszek Herman, Sieci widma: pościg za Pauliną ma miej-
sce również przez plac Kościuszki (od strony Turzynu).

• Krzysztof Niewrzęda, Confinium: Lucjan i Tadeusz bywają 
w okolicy w trakcie swoich eskapad w poszukiwaniu ksią-
żek. Do gustu przypadła im także Europa, która mieściła 
się na skrzyżowaniu Piastów i Krzywoustego. Zdecydo-
wali nawet, że pójdą tam na bal sylwestrowy (ważny wą-
tek w dalszej części książki).

12. Aleja Piastów 67:

• Wanda Hagedorn, Totalnie nie nostalgia: kamienica, 
w której mieszka główna bohaterka/narratorka komiksu. 
Oddanie klimatu zasiedlonych na nowo po wojnie kamie-
nic, dzieci bawiące się w hitlerowców.

Opisanie wydarzenia z 9 października 1962 r. w Szczecinie. 
7 osób zginęło, a 43 odniosło obrażenia, gdy czołg, nad któ-
rym kierowca stracił panowanie, wjechał w tłum widzów.

Pierwsze 11 lat życia spędziłam w odzyskanym-dla-macie-
rzy-Szczecinie. Było to dzieciństwo katolickie, patriarchal-
ne, i pe-er-el-owskie, czyli depresyjno-opresyjno-represyjne. 
Całkiem banalne w tym czasie. Nabawiłam się tam ciężkiego 
stanu obcości. To znaczy chronicznego bycia-nie-stąd. I tak 
mi już zostało.

• Artur Daniel Liskowacki, Ulice Szczecina, rozdział Aleja 
Piastów:
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(Barnimstrasse) Pierwsi Polacy w 1945 r. docierali do niej 
od strony dworca na Gumieńcach. Dobrze zachowana, co 
było złudne wobec morza gruzów dalej. Przy Jagiellońskiej 
pierwsza kawiarnia w mieście. Autor pisze o Gimnazjum 
i Powszechnej nr 1. Dzieci znajdowały niemieckie bagne-
ty i szable, co pasuje do Totalnie nie nostalgii. Wspomina 

„Dziurkę”: cukiernio-lodziarnia, jedyna w Szczecinie serwu-
jąca lody w 9 smakach w tamtym czasie.

13. ŚRODEK Śródmiejski Punkt Sąsiedzki,  
Błogosławionej Królowej Jadwigi 43 (skrzyżo-
wanie z Bohaterów Getta Warszawskiego):

• Inga Iwasiów, Bambino:

(Janek i Marysia)
Mają mieszkanie. Komunalne. Przy Królowej Jadwigi. Wciąż 
ten sam sektor miasta, śródmieście. Niedaleko ich poprzed-
nich miejsc, tras, ludzi. Nie jest to najpiękniejsze mieszkanie, 
będą mieli, wierzą, lepsze niedługo. To większe. Jako rodzina 
dostają przydział na dwa pokoje z kuchnią. Kuchnia wąska, 
długa. Z pawlaczem i spiżarnią. Pawlacze wszędzie, zaka-
marki, skrytki. Wyłożone starą tapetą.

• Krzysztof Niewrzęda, Confinium: w końcowych fragmen-
tach powieści narrator wspomina m.in. ulicę Królowej 
Jadwigi jako jedną z ulic o nazwie związanej z polską hi-
storią, która ma przykryć wcześniejszą, niemiecką prze-
szłość.

Zwykłych nazw, niehistorycznych, nieupamiętniających ko-
goś lub czegoś prawie się nie spotykało. Gdzieś na krańcach 
ewentualnie, w najdalszych rejonach można było natrafić na 
Malinową, Ptasią czy Grzybową.

Kobieta, z która Tadeusz spędza wigilię w dalszej części 
książki, opowiada: 
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No to poszłam do polskiego zakładu fotograficznego na 
rogu Berninger (Getta) i Barnima (Piastów) i nie dość, że 
sprzedałam jego leicę za dwa tysiące złotych, to jeszcze 
zostałam tam zatrudniona. Pomagałam drogistom. To też 
była niezła praca.

• Książki „Środka”/Oswajania Sztuki: Bohaterki. O Szczeci-
nie i ważnych dla niego kobietach i Smaki Śródmieścia.



W niniejszej publikacji postawiliśmy sobie za cel przedstawienie współczesnej 
literatury szczecińskiej. To raczej zarys całej tematyki, nie zaś próba całościowe-
go uchwycenia tego zagadnienia. Niemniej jednak Literacki Szczecin. Przewodnik 
pokazuje sporą przestrzeń szczecińskiej literatury i może być istotnym przewod-
nikiem dla osób, które chcą poznać ten świat, ale również dobrym uzupełnieniem 
dla tych, którzy już się w nim poruszają.

Ze wstępu

Gabriel Augustyn – (1986 r. w Szczecinie) rozpoczął swoją 
przygodę z literaturą od ślepej, nieodwzajemnionej miło-
ści do Stephena Kinga. Wielbiciel Cormaca McCarthy’ego, 
Thomasa Pynchona, Witolda Gombrowicza i Yukio Mishi-
my. Wiceprezes szczecińskiego Stowarzyszenia „Literatu-
ra Działa”. Związany z rynkiem księgarskim od przeszło 
dziesięciu lat. Były kierownik księgarni w Między Wier-
szami. Prowadził rozmowy autorskie m.in. z Jakubem 
Małeckim, Anną Frajlich, Małgorzatą Rejmer, Jakubem 

Szamałkiem, Mikołajem Grynbergiem i Maciejem Płazą. Możecie go usłyszeć w Ra-
diu Super FM (cykl Książna na Weekend) i zobaczyć na „Kanale Książkowym”, gdzie 
opowiada o książkach.

Krzysztof Lichtblau – (ur. 1989 w Szczecinie) krytyk li-
teracki i komiksowy, doktor nauk humanistycznych. Od 
2018 r. prowadzi własne wydawnictwo (Wydawnictwo 
Granda). Jest redaktorem „Zeszytów komiksowych” i au-
torem tekstów krytycznych i naukowych m.in. w „Blizie”, 
„Fabulariach”, „Midraszu”, „Pograniczach”, „Tyglu Kultury” 
i w tomach zbiorowych. Jest prezesem Stowarzyszenia „Li-
teratura Działa”. Na portalu wSzczecinie.pl prowadzi autor-
ski cykl rozmów „Pan od książek” poświęconych literaturze 

na Pomorzu Zachodnim, a od tego roku współprowadzi na YT „Kanał Książkowy”.
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