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Instytucja
SAA

Tytuł wydarzenia

Termin

Miejsce
wydarzenia

Szczecin - 75 lat

maj-lipiec
2020

internet

Urodziny Szczecina

05.07.2020

Internet
od g. 12.00

Opis wydarzenia
Konkurs na piosenkę o Szczecinie „Music Szczecin Net” wykonywaną na
żywo, przeprowadzony przy wykorzystaniu sieci internetowej w trzech
etapach: eliminacje, przesłuchania i ocena nadesłanych utworów, ogłoszenie
wyników i wręczenie nagród podczas Urodzin Szczecina.
W czerwcu Szczecińska Agencja Artystyczna czeka na zgłoszenia
specjalnych jubilatów, którzy:
- tak jak Polski Szczecin, mają 75 lat, urodzili się w 1945 r. w Szczecinie i
mieszkają tu do dziś
- Pionierów, którzy 75 lat temu osiedlili się w Szczecinie i również
mieszkają tu do dziś.
Zgłoszenia mogą być wysyłane przez samych jubilatów, albo ich rodzinę,
przyjaciół, znajomych na adres: urodziny@saa.pl. Ostateczny termin
przesłania zgłoszeń upływa 1 lipca.
„Życzę Szczecinowi” -Od 10 czerwca do 5 lipca na FB SAA codziennie
emitowane będą specjalne życzenia dla Szczecina i szczecinian od
Ambasadorów Miasta.
Podczas „Urodzin Szczecina online” odbędziemy niezwykłą wędrówkę po
historii naszego miasta, od czasów słowiańskich po czasy współczesne oraz
podróż po artystycznym krajobrazie Szczecina „wczoraj i dziś”.
Przedstawiony zostanie Szczecin okiem malarzy, fotografów, „młodym
okiem”, a w trakcie wywiadów ze szczecińskimi pisarzami dowiemy się o
ich inspiracjach.
Program Urodzin Szczecina wypełniony zostanie piosenkami o Szczecinie i
wieloma przebojami szczecińskiej sceny muzycznej, tak dobranej, by trafić
w gusta różnorodnej publiczności.
Zaplanowano również sporo urodzinowych życzeń, przepisów na
szczecińskie dania oraz wiele innych atrakcji.
Program:
- „Gramy wspólnie hejnał Szczecina”
- historia Szczecina w pigułce
- portret Szczecina tworzony na żywo przez artystów -plastyków
- Szczecińskie Gryfusy –w przestrzeni miasta pojawia się tajemnicze

postacie gryfusów, które staną się polem działań twórczych młodych
artystów - życzenia urodzinowe
- urodzinowy koncert życzeń – specjalne, muzyczne dedykacje dla jubilatów
-szczecińskich 75-latków i Pionierów
-wspomnienia z wybranych wydarzeń organizowanych przez Szczecińską
Agencję Artystyczną i inne instytucje kultury oraz zapowiedzi tych
wydarzeń co przed nami
- relacje z wystaw o tematyce szczecińskiej
-„Życzę Szczecinowi” – emisja życzeń Prezydenta Szczecina,
Ambasadorów Szczecina, mieszkańców
- wywiady z artystami i pisarzami
- wybrane fragmenty z historii szczecińskiej sceny muzycznej –od lat 60tych po współczesność
- rozstrzygnięcie konkursu na piosenkę o Szczecinie- Music Szczecin Net,
wręczenie nagród
-„Szczecińska kuchnia” –przepisy na szczecińskie dania
- DJ party #SUPPORTYOURLOCALS - stream internetowy na żywo na
wielu platformach: Youtube, Twitch, Facebook podczas którego zagra z
czołówką szczecińskich DJ. Transmisja będzie prowadzona z bulwarów, z
widokiem na Dźwigozaury oraz Wały Chrobrego
- pokaz świetlny
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Wystawa plenerowa „Szczecińskie
metamorfozy”autorstwa Marka Czasnojcia

lipiec 2020

Jasne Błonia

Obraz miasta na przestrzeni 75 lat – czasu liczonego od pierwszych dni
włączenia Szczecina do Polski. Od ruin, poprzez lata odbudowy, aż
do chwili obecnej. Obrazy zostały zestawione tak, aby te same miejsca były
rozpoznawalne na fotografiach z lat powojennych i współczesnych.

Koncert dla Szczecina - premiera online
[nazwa robocza]

5.07. 2020
godz. 19.00

kanały Filharmonii
w serwisach
Facebook
i YouTube

Koncert muzyków Orkiestry Symfonicznej Filharmonii w Szczecinie
prezentujący utwory szczecińskich kompozytorów, m. in. Marka
Jasińskiego, Janusza Stalmierskiego, czy Piotra Klimka

Filharmonia

kanały Filharmonii
w serwisach
Facebook i

YouTube
Premiera teledysku do piosenki "Pierwszy
dzień" z planowanej płyty "I żyli długo i w
Szczecinie 2"
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DK Słowianin

DK 13 Muz

fasada budynku
Filharmonii

Piosenka "Pierwszy dzień" w wykonaniu Hani Ferfet, opowiada o
pierwszym dniu, czyli właśnie 5 lipca, w powojennym Szczecinie.

Podświetlenie budynku Filharmonii w
barwach "floating garden" (biały, zielony,
niebieski)

5.07.2020 od
ok. godziny
21:00

Warsztaty pokoleniowe

4.07 2020
godz. 12.00

pl. Lotników

Usypywanie mandali w kształcie herbu Szczecina i napisu I LOVE
SZCZECIN, wspólne wykonanie kotylionów w barwach Szczecina,

Warsztaty pokoleniowe

5.07. 2020
godz. 13.00

Jasne Błonia

Układanie z kwiatów napisu I LOVE SZCZECIN

Zakochani w Szczecinie - cykl wydarzeń
kulturalnych z okazji 75-lecia polskiego
Szczecina.
Zakochani
w
Szczecinie
cz. I - Mój Szczecin

26.06.2020
godz. 18.00

DK „13 Muz”

Program poetycko-muzyczny przygotowany przez artystów z Salonu
Artystycznego Seniorów, Teatru Janusza i Teatru Uhuru 13 Muz, złożony
ze wspomnień i twórczości artystów SAS.

Jak co roku, poza działaniami artystycznymi związanymi z Urodzinami
Szczecina, budynek Filharmonii w Szczecinie zaświeci w kolorach białym,
niebieskim i zielonym, by podkreślić szczecińskość tego wyjątkowego dnia
i samej Filharmonii.

Program oparty na twórczości poetów związanych ze Szczecinem dawniej
i obecnie (K.I. Gałczyński, Helena Kurcyusz, Helena Raszka, Maria
Karczewska, Konrad Wojtyła i in.).

cz. II. Szczecin w poezji

Zakochani w Szczecinie cz. III. Rozmowy
o literackim Szczecinie

Spotkanie z literatami, profesorami, wykładowcami z Instytutu Literatury
i Nowych Mediów Uniwersytetu Szczecińskiego, z udziałem m.in. prof.
dr. hab. Andrzeja Skrendo i dr. hab. Jerzego Madejskiego na temat literatury

27.06.2020
godz. 17.00

o Szczecinie i literatury tworzonej w powojennym Szczecinie do dzisiaj.
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DK Klub

“Moje miasto Szczecin – 75. urodziny”.

1.06-

Wirtualne –

Wirtualna wersja tradycyjnego konkursu organizowanego przez DK „Klub

Skolwin

6

TL Pleciuga

7

Muzeum
Techniki i
Komunikacji

9

MOK

XV Miejski Konkurs Twórczości
Plastycznej (online dla dzieci i młodzieży)

4.07.2020

przygotowania
proceduralno –
organizacyjne.

Skolwin” od 14 lat. Wystawa pokonkursowa w postaci atrakcyjnej
prezentacji odbędzie się również w internecie.

Wystawa plastyczna Zmalowaliśmy nam
Szczecin – prezentacja prac z wizerunkami
charakterystycznych miejsc Szczecina.
Ballada Szczecińska

5.07.2020

W trakcie
przygotowań.

jesień 2020

TL Pleciuga

Internetowa wystawa znanych miejsc Szczecina w porównawczym ujęciu
prac plastycznych dzieci z minionych edycji Miejskiego konkursu
Twórczości Plastycznej „Moje miasto Szczecin”.
Spektakl repertuarowy TL Pleciuga

Kultowe produkty polskiego Szczecina

5.07.-30.09.
2020

MTiK i Tramwaje
Szczecińskie

Wydanie książki „Junak. Smyk.
Szczecińskie motolegendy.”

wrzesień 2020

ProMedia

Rozstrzygnięcie konkursu Moja pocztówka
dla Szczecina - wystawa prac laureatów
(online).

30.06.2020

MOK - Klub Delta

Dom – fotoakcja dla mieszkańców

lipiec-sierpień
2020

MOK - Klub Delta

Wystawy czasowe prezentujące najbardziej znane produkty szczecińskiego
przemysłu z lat 1945-1990. Przypomnimy motocykle Junak, mikrosamochody Smyk z SFM, sukienki z Dany, ubrania z Odry, paprykarz z
PPDiUR Gryf, kasety magnetofonowe z Wiskordu, napoje z browaru na
Pomorzanach. 12 archiwalnych zdjęć z krótkimi opisami będzie jeździć w
12 szczecińskich tramwajach. Plansze będą wyklejone obustronnie na
szybach.
Spotkanie autorskie z Jackiem Ogrodniczakiem we współpracy z MBP.
Książka traktuje o pojazdach ze Szczecińskiej Fabryki Motocykli
produkowanych w latach 50. i 60. XX wieku. Bogato ilustrowana, oparta na
źródłach, ale napisana z gawędziarskim zacięciem opowiada nie tylko o
motocyklach i autach, ale także o życiu i obyczajach w epoce Junaka i
szalonych jeźdźcach z kilku innych epok.
Z okazji 75-lecia polskiego Szczecina ogłoszono konkurs Moja pocztówka
dla Szczecina (ilustracja, mała forma malarska, kolaż, płaskorzeźba, prace
tkackie itp). Termin nadsyłania prac: do 12 czerwca, wyniki: 30 czerwca br.
Z okazji 75-lecia polskiego Szczecina MOK ogłosił konkurs pn. Moja
pocztówka dla Szczecina. Mieszkańcy są zachęcani do stworzenia małego
dzieła inspirowanego naszym miastem. Wykorzystując różnorodne techniki
plastyczne i nie tylko (np. ilustracja, mała forma malarska, kolaż, płaskorzeźba, prace tkackie itp), odbiorcy staną się też współtwórcami wystawy,
będącej efektem akcji. Wystawa zorganizowana będzie w przestrzeni online,
lecz jeśli warunki na to pozwolą – także w galerii Klubu Delta.
Terminy: termin nadsyłania zdjęć: 30 czerwca, wystawa: lipiec/sierpień
2020. Akcja fotograficzna dla mieszkańców, w której centrum uwagi będzie
dom – w skali mikro (nasz dom, nasze podwórko, nasza najbliższa okolica),
jak i makro – Dąbie jako dom. Jako szczególną kategorię domu (domu
kultury) wyróżniony zostanie też MOK i Klub Delta. Mieszkańcy będą
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MBP

Cykl spotkań autorskich

IV kw. 2020

IV kw. 2020

IV kw. 2020

ProMedia

ProMedia

ProMedia

mogli przekazywać zdjęcia w formie online i offline (po uprzednim
umówieniu się z pracownikiem Klubu Delta i zachowaniu wszystkich
środków ostrożności). Część zdjęć będziemy publikowana na bieżąco
w kanałach komunikacji Klubu Delta.
Spotkanie autorskie z Krzysztofem Niewrzędą, promujące książkę
„Confinium. Szczecińska opowieść”. Powieść, opatrzona pracami Jarosława
Eysymonta, ma wymiar zarówno lokalny (opis procesu przechodzenia
Szczecina spod panowania niemieckiego ku polskości, zaszczepianej przez
przybyszów z różnych stron Polski po zakończeniu drugiej wojny
światowej), jak i symboliczny.
Spotkanie z udziałem Artura D. Liskowackiego – rozmowa o książce „Eine
kleine” oraz o powieści Ryszarda Liskowackiego „Dzień siódmy
i znowu pierwszy” . Prowadzenie: Eryk Krasucki.
Panel historyczny wokół tzw. ziem odzyskanych (dr Marcin Zaremba,
dr Beata Halicka). Prowadzenie: dr Eryk Krasucki.

PROPOZYCJE ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH
Fundacja Las Sztuki
do 30.09.2020
Miejski Plac Zabaw - Życzenie dla Szczecina
Z okazji 75-tych urodzin Szczecina galeria TWORZĘ SIĘ w Domu Kultury „13 Muz” zaprasza wszystkich mieszkańców do udziału w akcji „Życzenie dla
Szczecina”. Spotkajmy się, pomimo ograniczeń i stwórzmy wspólnie galerię życzeń. Świętujmy i twórzmy razem. Dowiedzmy się czego pragną mieszkańcy
dla swojego miasta i czego mu życzą. Galeria życzeń powstanie w Internecie, ale pojawi się również w przestrzeni miasta. W różnych miejscach Szczecina,
na słupach ogłoszeniowych, zawisną żółte plakaty, na których będzie można zapisać swoje życzenie. W ten sposób galeria życzeń dostępna będzie w
przestrzeni miasta oraz w Internecie.
Jak wziąć udział w akcji?
- Wysyłając zdjęcie z zapisanym życzeniem na adres: tworzesie@gmail.com
- Wpisując życzenie na jednym z żółtych plakatów z białą karteczką, znajdujących się na słupach ogłoszeniowych w przestrzeni miasta.
- Publikując zdjęcie swojego życzenia na Instagramie z hasztagiem #życzeniedlaszczecina
Na jakie zdjęcia czekamy?
Czekamy na fotografie odręcznie zapisanych życzeń. Na zdjęciu może być tylko kartka z zapisanym życzeniem dla Szczecina lub zdjęcie osoby trzymającej
kartkę z życzeniem. Nadesłane zdjęcia umieścimy w wirtualnej galerii na stronie www.tworzesie.pl i profilu FB. Wirtualna galeria będzie na bieżąco

aktualizowana.
Zachęcamy do przyłączenia się do akcji. Zasypmy Szczecin życzeniami!
Kurator TWORZĘ SIĘ: Paulina Ratajczak
Plakat: Karolina Gołębiowska
Szczegóły: www.tworzesie.pl
Organizator: Fundacja Las Sztuki, Dom Kultury „13 Muz”
Wydarzenie odbywa się w ramach projektów „Eksperymentalne Place Zabaw w Szczecinie 2020” oraz „W Szczecinie TWORZĘ SIĘ!
Projekt współfinansowany jest przez Miasto Szczecin.
Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.
Partnerzy: 8. Ogólnopolski Festiwal Animacji O!PLA 2020, Akademia Sztuki w Szczecinie, Stowarzyszenie OFFICYNA, Stowarzyszenia MiastoHolizm,
Stowarzyszenie KAMERA, Kashart , Szkoła Podstawowa TAK
Patroni medialni: Kurier Szczeciński, wszczecinie.pl, szczecindladzieci.net.pl, Echo Szczecin

