
Berlińskie stowarzyszenie „Polnische Frauen in Wirtschaft und Kultur e.V.“   
(Polki w Gospodarce i Kulturze t.z.) przedstawia: 

 
frühlings VERSE  

Begegnungen mit Gesungener Poesie aus Polen 
Spotkania z Poezj ą Śpiewan ą 

 
 

czwartek, 11.04.2013– godz. 20.00 – Konrad Pawicki & Band 
miejsce: Grüner Salon der Volksbühne am Rosa-Luxemburg-Platz, Berlin (U2) 
 
      Konrad Pawicki  - poeta, aktor, dziennikarz Polskiego Radia Szczecin. Urodził się 29 
lipca 1968 roku we Wrocławiu. W latach 1986 – 1990 studiował na wrocławskim Wydziale 
Aktorskim Krakowskiej PWST. Debiutował w 1989 roku na scenie Teatru im. Jana 
Kochanowskiego w Opolu rolą Jakuba  w Akropolis St. Wyspiańskiego. Od 1990 roku na 
stałe związany z Teatrem Współczesnym w Szczecinie. W sezonach 1990/91 oraz 1995/96 
w plebiscycie „Głosu Szczecińskiego” i Młodych Miłośników Melpomeny zdobył tytuł 
najpopularniejszego aktora scen szczecińskich a w 2001 r. nagrodę aktorską za rolę Guy'a 
Boulina na XXXVI Ogólnopolskim Przeglądzie Teatrów Małych Form „Kontrapunkt” 2001 za 
„Da Vinci miał rację”. W roku 2003 ukazał się pierwszy tomik poezji Konrada Pawickiego: 
„Kobietojad”, a w 2006, nakładem wydawnictwa 3kropek Audio Publishing, tomik poezji pt: 
„Niech żyję” wraz z płytą muzyczną zawierającą autorskie piosenki Konrada Pawickiego do 
muzyki Piotra Klimka. Artysta wystąpi w Berlinie po raz pierwszy. 

 

© Irena Naumowicz 

 
 
 
poniedziałek, 13.05. 2013 –godz. 20.00 -  Monika Parczy ńska & Band 
miejsce: Grüner Salon der Volksbühne am Rosa-Luxemburg-Platz, Berlin (U2) 
 
                  Monika Parczy ńska - poetka, kompozytorka, "bard w sukience". Urodziła się 8 
stycznia 1990 roku w okolicach Lublina. Jest absolwentką Państwowej Szkoły Muzycznej I i 
II stopnia imienia Witolda Lutosławskiego w Lublinie, a obecnie studiuje nauki humanistyczne 
na Uniwersytecie Warszawskim. Mimo młodego wieku, artystka zdobyła już 21 nagród na 
różnych festiwalach, w tym w 2010r.  III Nagrodę na prestiżowym Festiwalu Piosenki 
Studenckiej w Krakowie. Monika jest stypendystką Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Lubelskiego  w dziedzinie twórczości artystycznej. Jej recital – „Dziewczyna z zapałkami” jest 
zbiorem nastrojowych ballad, pisanych ze skrajnie subiektywnej, kobiecej perspektywy. 
Liryczne teksty i towarzyszące im kantylenowe melodie współtworzą piosenki o 
niepowtarzalnym, ulotnym charakterze.  Artystka wystąpi w Berlinie po raz pierwszy. 
 
 

© Michał Chrzanowski 

 



 

czwartek, 06. 06.2013 –godz. 20.00 – Andrzej Brzesk i & Friends 
miejsce: Grüner Salon der Volksbühne am Rosa-Luxemburg-Platz, Berlin (U2) 
 
                 Andrzej Brzeski  - poeta, kompozytor, aktor teatralny i filmowy. Urodził się  
14tego listopada 1949 roku w Warszawie. W latach 1970-1974 studiował w 
Państwowej Wyższej Szkole Teatralnej w Warszawie. Po studiach występował w 
kilku renomowanych teatrach, między innymi w Teatrze Rozmaitości oraz w Teatrze 
Narodowym. W latach osiemdziesiątych artysta poświęcił się poezji i poezji 
śpiewanej oraz teatrowi muzycznemu. Współpracował z polskim radiem Trójka , 
najintensywniej z  kultowym programem  "Powtórka z rozrywki", dla którego napisał 
wiele piosenek, wierszy, monologów i słuchowisk radiowych. Dla Edyty Geppert, 
Maryli Rodowicz i Krystyny Tkacz stworzył wiele oryginalnych tekstów piosenek a dla 
Celiny Muzy kilkanaście literackich tłumaczeń, które ukazały się na płycie  „Czułość” 
w wydawnictwie duo-phon records. Jako aktor zagrał w ponad dwudziestu 
produkcjach telewizyjnych i filmowych. Artysta wystąpi w Berlinie po raz pierwszy. 

 

© D. Ciszkiewicz 

 
Konferansjerka: Celina Muza 

Wstęp wolny – Zgłoszenia: info@2001-ev.de  

 

Projekt zrealizowany przy finansowym wsparciu Rzecznika Rządu RFN do Spraw 
Kultury i Mediów oraz Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w RFN. 

                                                                                               
 
 
Projekt towarzyszący: 
konkurs literacki dla dzieci i młodzieży na  najciekawszy wiersz autorski w języku polskim 
oraz najlepsze autorskie tłumaczenie ulubionego wiersza polskiego na język niemiecki.  
We współpracy z Polskim Towarzystwem Szkolnym „Oświata”  .  
Zgłoszenia: info@2001-ev.de        
 
Nagrody książkowe fundują firmy:  

                          
 

Elektro Trojnar, Oettel Versicherungen, 3kropek Audio Publishing  oraz 
 
 

„Polnische Frauen in Wirtschaft und Kultur e.V.“  


