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Lipiec
Wakacje w mieście nie muszą być nudne,
o czym świadczy wiele propozycji wypoczynku czy wydarzeń kulturalnych, sportowych
itp. w Szczecinie.
Oto niektóre z nich, w telegraficznym skrócie.

Bulwarove

wystawy, atrakcje dla najmłodszych (Różanka
Dzieciom) – spektakle interaktywne i warsztaty
twórcze. Różankowa Czytelnia to z kolei plenerowa
czytelnia z dobrymi książkami i wygodnymi leżakami.
Hitem jest Różankowa Potańcówka, czyli muzyka,
świecące girlandy, wieczór i wirujące pary, w tym
roku potańcówki aż do końca września (15 i 29)
www.saa.pl

i z Gliwic (Flis Odrzański). Połączenie obu

flotylli planowane jest w Kostrzynie nad Odrą, skąd
razem dotrą do Szczecina 14 lipca. W tym dniu
zaplanowano festyn flisacki, który stanowić będzie
jedną z głównych atrakcji Dni Odry.
Więcej: www. https://24kurier.pl/aktualnosci/wiadomosci/flis-z-akcentami-patriotycznymi/

14-15 i 21-22
lipca
04-05 i 25-26
sierpnia
08-09 i 15-16
września

Skwer
na Łasztowni
Przez całe lato,
dwa razy w miesiącu odpoczywamy na Łasztowni,
gdzie są leżaki,
kocyki, pufy i skrzynie wypełnione
drewnianymi zabawkami opartymi na dobrze nam
znanych zabawach.
Skwer wieńczący
Łasztownię zamienia się w przestrzeń
pełną zabawy, relaksu, dobrej muzyki,
pysznego jedzenia.
Strefę gier i zabaw wypełniają designerskie,
drewniane gry takie jak: koci labirynt,
piłkarzyki, fliper, słoniowe kręgle, tall ships races i jenga
w dużym formacie. Grom towarzyszą animatorzy,
bańki mydlane i muzyka grana na żywo przez DJ’a.
Bulwarove to także Open Kitchen, czyli propozycje
kulinarne różnych restauracji skupione w jednym
miejscu. Są tu także stoiska z kanapkami, lemoniadami, sokami, ciastami, kawą i rzemieślniczymi
alkoholami – winem, cydrem czy piwem
www.bulwary.szczecin.eu

5 lipca obchodzimy 73. urodziny Szczecina,
tego dnia odbywają się oficjalne uroczystości, a 7 lipca w popularnej Różance Dzień Pionierów
Miasta Szczecina, podczas którego mieszkańcy
częstowani będą gigantycznym tortem, odbędą się
występy zespołów wokalnych i tanecznych, warsztaty
dla dzieci, oraz wyjątkowa potańcówka.

Lipcowe festiwale to SPOIWA KULTURY (30.06

– 1.07)- Międzynarodowy Festiwal Artystów
Ulicy .Tegoroczne „Spoiwa 24H” to ponowna, po-

głębiona o zeszłoroczne doświadczenia próba zaznaczenia kolistości czasu i przestrzeni. Wystapia
m.in. Teatr Ex Nihilo Teatr Ósmego Dnia szalony
band z serca Rumunii, pieśni i dźwięki Dalekiego
i Bliskiego Wschodu, dobry jazz, dużo dobrego folku, zaskakujące 24-godzinne performanse (m.in.
Antoni Karwowski i Arti Grabowski), akcje, audycje,
happeningi.
www.spoiwakultury.eu

Na Różance odbędzie się (8 lipca) koncert
galowy III edycji Zjazdu Młodych Gwiazd, którego
tematem przewodnim są Dziewczyny Rocka – Wanda Kwietniewska, Małgorzata Ostrowska, Urszula
i Izabela Trojanowska. Zjazd Młodych Gwiazd to
ogólnopolski konkurs wokalny, mający za zadanie
promować wśród młodych adeptów sztuki wokalnej
historię polskiej piosenki, najlepsze wzorce tekstowo-muzyczno-wokalne oraz wymianę doświadczeń
opiekunów i wykonawców.

13. MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL SZTUK
WIZUALNYCH inSPIRACJE potrwa do 02

A trzeba dodać, że w Różance, w każdy weekend
lata (do końca września), w ramach cyklu Różany
Ogród Sztuki, odbywa wiele artystycznych wydarzeń: koncerty, m.in. kameralne koncerty plenerowe
w wykonaniu uczniów i studentów szczecińskich
szkół muzycznych oraz artystów lokalnych scen,

rzeniem jest powitanie Flisu Odrzańskiego w Szczecinie, który organizowany jest od ponad 20 lat. W tym
roku odbywa się w „Samorządowym Roku Rzeki Odry
2018”, a także towarzyszy obchodom 100. rocznicy
odzyskania przez Polskę niepodległości oraz stulecia
Ligi Morskiej i Rzecznej. Flis wyruszył z dwóch
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września, a rozpocznie się weekendem wernisażowym (06-08.lipca) Trafostacja Sztuki gościć
będzie kuratorki wydarzenia, artystów, dyrektorów,
działaczy kulturalnych, aktywistów, urzędników oraz
wszystkich tych, którzy będą mieli ochotę wziąć
udział w proponowanych atrakcjach.
www.inspiracje.art.pl

13-15 lipca to Dni Rzeki Odry. Głównym wyda-

miejsc: z Koła nad Wartą (Flis Warciański)

Od 22 do 29 lipca zapraszamy na Dąbskie Wieczory Filmowe, podczas których w niezwykle
urokliwych warunkach, czyli na plaży nad Jeziorem
Dąbie odbywają się projekcje kina ambitnego, interesującego, nietuzinkowego.
Zapraszamy też na dziesiątą edycję Jarmarku
Jakubowego (19-22 lipca). W okolicach katedry
św. Jakuba zaprezentuje się ponad 200 wystawców
regionalnych- miody, sery, wyroby rzemieślnicze oraz
liczne występy artystyczne co roku ściągają tłumy.

A dla miłośników sportu?
22 lipca na Wałach Chrobrego Triathlon. Kilkuset

zawodników z całej Polski zmierzy się w wyczerpujących zawodach łączących w sobie pływanie, jazdę
na rowerze i bieg. Zawody odbędą się na trzech
dystansach: popularnej „ćwiartce” 56,5 km, wymagającej „połówce” 112,99 km oraz sprincie 28,25 km.
www.triatlon.szczecin.pl

Etapowe Regaty Turystyczne (28 lipca) to

jedno z najciekawszych przedsięwzięć regatowych
w Polsce, każdego roku uczestniczy w nich blisko
100 jachtów żaglowych. W tym roku będzie można
je zobaczyć w Marinie North-East i podczas parady
w drodze na oficjalnie rozpoczęcie w Trzebieży. Trasa
regat będzie biegła przez Świnoujście, Dziwnów,
Kamień Pomorski, Wolin, Nowe Warpno do Stepnicy.
www.facebook.com/pg/
54EtapoweRegatyTurystyczne
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Sierpień
10-11 sierpnia
PYROMAGIC/ WATERSHOW
Wały Chrobrego

To największy w Polsce festiwal sztucznych ogni. Niebo
nad Szczecinem już po raz 11 rozbłyśnie milionem
kolorowych sztucznych ogni! Jak co roku czeka nas
rywalizacja firm pirotechnicznych:
PYROEVENTS – Temexson Romania, PLATINIUM
FIREWORKS – Philippines
oraz PYROTEX FIREWORKS
– z Wielkiej Brytanii oraz pokaz
organizatora technicznego festiwalu, firmy Surrex.
Mnóstwo dobrej muzyki zapewnią koncerty Szczecin Music Live.
Wydarzeniami towarzyszącymi
festiwalowi sztucznych ogni są
zawody strażaków – Firefighter
Combat Challenge, Polonez Cup
Race oraz Water Show.

8th Szczecin Toughest
Firefighter Challenge 2018
10 sierpnia 2018 roku
09.30
Oficjalne otwarcie zawodów
10.00 -20.00 Starty indywidualne

15 sierpnia
Lekkoatletyczny Memoriał im. Maniaka
STADION UL. LITEWSKA

Lekkoatletyczny Memoriał Wiesława Maniaka jest
nową, szczecińską imprezą sportową, która w roku
2018 zastąpi Memoriał Kusocińskiego. Jedno się jednak
nie zmienia – do Szczecina znów przyjadą gwiazdy
królowej sportu (i to nie tylko z Polski), a miejski stadion
lekkoatletyczny ponownie wypełni się kibicami.
www.mosrir.szczecin.pl

Piątek 10 sierpnia
20:50 Szczecin Music Live:
DJ Krzaku aka Selecta
Arbusto
21.10
Szczecin Music Live:
Adam Strug
22:20 Pyromagic:
Pyro Events - Temexon
Team (Rumunia)
22:35 Szczecin Music Live:
DJ Krzaku aka Selecta Arbusto
23:00 Pyromagic: Platinum
Fireworks (Filipiny)
23:15
Szczecin Music Live:
DJ Krzaku aka Selecta Arbusto
Sobota 11 sierpnia
20:50 Szczecin Music Live: DJ Urban Turban
21:20 Szczecin Music Live: [dunkelbunt] live
22:20 Pyromagic: Pyrotex Fireworx (Anglia)
22:35 Szczecin Music Live: DJ Urban Turban
23:05 Pyromagic: ogłoszenie wyników
23:15
Pyromagic: Surex (Polska)
23:30 Szczecin Music Live: DJ Urban Turban

WaterShow Szczecin
Odra / Bulwar Piastowski

Sobota 11 sierpnia
12:00 Oficjalne treningi
15:30
Flyboarding – Flycup Szczecin 2018
(konkurs salt, przeloty pojedyncze
i blob jumping – eliminacje)
17:15
Jet Surf vs Hoverboard (speed race challenge)
17:35
Pokaz synchroniczny Jetpack
17:45
Flyboarding – Flycup Gdańsk 2018 Battle
(rywalizacja równoległa i blob jumping,
finał I runda)
18:45
Pokazy Jetski
(akrobacje na skuterach stojących)
19:05 Flyboarding – Flycup Szczecin 2018 Best Trick
(rywalizacja pojedyncza i blob jumping)
19:35
Pokazy Jetski i Jet Surf
(slalom na deskach odrzutowych)
19:45
Splash Diving Free Style (zawody finałowe)
20:10 Flyboard (pokazy synchroniczne)
20:30 Ceremonia dekoracji zwycięzców
20:50 Parada finałowa
Flyboard, Jetsurf, Jetski, deski SUP,
jednostki WOPR i Straży Pożarnej)

11 sierpnia 2018 roku
10.00-17.00 Starty sztafetowe
13.00
Starty tandemów
17.35
Bieg sztafetowy – Finał
18.00
Zakończenie zawodów,
dekoracja zawodników.
Atrakcje towarzyszące:
l Firefighter Combat Challenge dla dzieci
l Prezentacja samochodów pożarniczych
l Symulator dachowania

Baltic Polonez Cup Race

North East Marina / Stara Rzeźnia – Łasztownia / Scena
na ul. Jana z Kolna
Sobota 11 sierpnia
10:00 Ceremonia otwarcia regat
12:00 Start Short Races (wyścigi krótkie na Odrze)
16:00 Projekcja filmów:
„Pierwsza dama oceanów” i „OPTY-mista”
20:00 Wręczenie nagród Short Races
Szczegółowy program XI międzynarodowego Festiwalu
Ogni Sztucznych Pyromagic, festiwalu Szczecin Music
Live, oraz towarzyszących im Water Show Szczecin,
Polonez Cup i Firefigter Combat Challenge znajduje
się na stronie:
fajerwerki.szczecin.eu

18 sierpnia
Maraton kajakowy Zimorodek
(CANOA CUP 2018)

CANOA CUP to cykl maratonów kajakowych na różnych
dystansach, nie krótszych jednak jak 50 kilometrów
i na różnych akwenach o zróżnicowanej skali trudności. Celem ich jest propagowanie aktywnej formy
kajakarstwa w połączeniu ze zdrowym trybem życia
oraz wyłonienie z grupy uczestników najszybszego
i najbardziej wszechstronnego kajakarza nizinnego.
W ramach Canoa Cup odbywa się Maraton Szczeciński – „Zimorodek”, 55 kilometrów trasy na
terenie Międzyodrza (Odra Wschodnia, Odra Zachodnia,
kanały łączące)
www.canoa.com.pl

18-19 sierpnia
DNI ULICY ZBOŻOWEJ

Łasztownia staje się nowym serce miasta W odrestaurowanych budynkach, mieści się wiele firm, piękne
dźwigozaury, nowy bulwar, plaża na North East Marina
i niesamowity klimat przyciągają mieszkańców a to
sprawia, że to miejsce żyje!
Przyczyniają się do tego także Dni ulicy Zbożowej - koncerty, niesamowite zabawy, warsztaty dla dzieci, słowem
dwa dni wspaniałej rozrywki dla dzieci i dorosłych.
wiadomosci.szczecin.eu
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Wrzesień
01 września
20 lat Drużyny Grodu Trzygłowa
Park Kasprowicza

Prezentacja tradycji Oręża Polskiego w przekroju historycznym w wykonaniu członków sekcji działających w ramach Drużyny Grodu Trzygłowa. W parku
rozstawione zostaną obozowiska m.in.
Słowian, Wikingów czy piratów. Powstanie tor pokazów konnych m.in. pierwszy
raz w Szczecinie łucznictwa
konnego, wystawa plenerowa wyposażenia i pojazdów
wojskowych z okresu II Wojny
Światowej, po jeziorze Rusałka
pływać ma drewniana replika
łodzi słowiańskiej. Zaplanowano
także barwną paradę historyczną
z udziałem koni i pieszych, która
przejdzie ulicami miasta.
www.saa.pl

30.08-02 września
BAJA POLAND

Szczecin – Dobra – Drawsko
(miasteczko – Łasztownia)
W tym roku jubileusz – 10
edycja rajdu Baja Poland,
który cieszy się uznaniem
Międzynarodowej Federacji Samochodowej, zawodników, mediów
i naturalnie kibiców. Biura rajdu, park
serwisowy oraz start i meta będzie
na Łasztowni. Planujemy uatrakcyjnić rywalizację i „utrudnić” nieco życie zawodnikom wydłużając odcinki
specjalne na poligonie w Drawsku Pomorskim. Runda Pucharu Świata FIA
w Polsce to także impuls dla rozwoju
tej dyscypliny w naszym kraju i widać
to między innymi w wynikach rajdów.
Nie przez przypadek mamy również
Polaków w czołówce klasyfikacji Pucharu
Świata. Nie mam wątpliwości, że trasy 10.
Baja Poland 2018 będą dla nich i dla światowej elity
miejscem widowiskowej, sportowej rywalizacji –mówi
Marcin Fiejdasz, dyrektor rajdu.
www.bajapoland.eu

Pekao Szczecin Open
10-16 września
Korty przy al. Wojska Polskiego 127

Dwudziesta szósta edycja turnieju Pekao Szczecin
Open, czyli wielki tenis na światowym poziomie, jak co
roku, w naszym mieście. Turniej jest licencjonowaną
imprezą ATP (Stowarzyszenia Zawodowych Tenisistów),
co zobowiązuje zarówno organizatorów, jak i samych
graczy. A rywalizowało w Szczecinie już wiele gwiazd,
m.in. Nikołaj Dawidienko, Nicolas Massu, Juan Ignacio
Chela czy Stan Wawrinka. Ale nie tylko tenis decyduje
o tym, że Pekao Szczecin Open to turniej z charakterem. Urok stanowią ocienione korty przy Alei Wojska
Polskiego, mecze dnia rozgrywane przy sztucznym
świetle, a wieczorem koncerty festiwalu muzycznego.
To również dlatego turniej już dwukrotnie dostał prestiżowe wyróżnienie Challenger Award, nagrodę ATP
i ITF dla najlepszego męskiego challengera na świecie.
www.pekaoszczecinopen.pl

15-16 września
ZAKOŃCZENIE SEZONU w Miejskiej Strefie Letniej. Pożegnanie żeglarzy i wodniaków korzyIV
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stających z NorthEast Mariny oraz zamknięcie sezonu
w Miejskiej Strefie Letniej. Na miejskiej plaży już po raz
ostatni w tym roku dzieci rzucą się w wir zabaw i animacji, zaś starsi rozłożą się na leżakach z widokiem na Wały
Chrobrego. W programie nie zabraknie wieczornego
koncertu – ostatniego w tej przestrzeni w roku 2018.
www.zegluga.szn.pl

Meisinger Music Festival: Mariza

19-23 września
MUSIC.DESIGN.FORM (MDF)

29 września, godz.20:00

Największa sława stylu fado, skarb narodowy Portugalii, gwiazda najlepszych sal koncertowych świata.
Jej głos określa się słowami „magiczny, diamentowy,
magnetyczny”, a fenomen popularności porównuje
się do najsłynniejszych div operowych i megagwiazd
pop/rock.

Scena na Łasztowni Teatru Polskiego

Filharmonia w Szczecinie.
Pierwsza edycja festiwalu ponad podziałami, łączącego różne dziedziny sztuki. Publiczność podczas
pięciu dni doświadczy m.in.: koncertów symfonicznych
kameralnych, wystaw, warsztatów, paneli dyskusyjnych, happeningów, a także wizualizacji świetlnych
i brzmieniowych.
www.filharmonia.szczecin.pl

Meisinger Music Festival: Piazzolla

27- 29 – 30 września
Meisinger Music Festival

Filharmonia w Szczecinie

Druga edycja festiwalu, którego dyrektorem artystycznym jest Krzysztof Meisinger, szczeciński solista gitarowy i laureat Nagrody Artystycznej Miasta Szczecin
za rok 2014.

27 września, godzina 20.00
Filharmonia w Szczecinie

Muzyka Astora Piazzolli w oryginalnym opracowaniu
na kwintet, w wykonaniu Juanjo Mosalini – bandoneon,
Waldemar Malicki – fortepian, Winfried Holzenkamp –
kontrabas, Soyoung Yoon – skrzypce, Krzysztof Meisinger
– gitara. Prowadzenie - Waldemar Malicki i Krzysztof
Meisinger

30 września , godz.20.00
Meisinger Music Festival:
Teatro d`Amore L`Arpeggiata
L’Arpeggiata - zespół, założony w 2000 roku i kie-

rowany przez Christinę Pluhar, tworzą wybitni instrumentaliści i wokaliści, wykonujący repertuar barokowy
oraz tradycyjny, ze szczególnym uwzględnieniem
nieznanych kompozycji z początku XVII wieku.
www.filharmonia.szczecin.pl
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Wybrane z jesieni
12-13 października
Festiwal Młodych Talentów – Nowa Energia
2018

Festiwal odwołuje się do bogatych tradycji szczecińskich
Festiwali Młodych Talentów
z lat 60-tych, które zaowocowały
karierami największych gwiazd
polskiej estrady. Celem festiwalu
jest promocja młodych wykonawców stawiających pierwsze
kroki w branży muzycznej, oraz
prezentacja inspirujących zjawisk
i produkcji na polskiej scenie muzycznej. Dyrektorem Artystycznym
festiwalu od 2014 r. jest Katarzyna Nosowska – jedna z najważniejszych postaci sceny muzycznej,
rodowita szczecinianka. Nagrodę
główną funduje renomowana wytwórnia muzyczna Kayax.
www.festiwalmlodychtalentow.pl

12. Westival – sztuka architektury
12-21 października 2018

Od 12 lat, jesienią miasto przeżywa architektoniczne święto, które przyciąga
nie tylko pasjonatów architektury, ale
i mieszkańców Szczecina, bowiem Westival zawsze ma wątki lokalne. Każda
edycja to przewodni motyw, tym razem:
Mieszkam w mieście - wokół którego budowany jest cały program wydarzenia: wystawy, wykłady, prelekcje, wycieczki
oraz warsztaty.
www.westival.pl

11 listopada 2018
Aleja Kwiatowa-Jarmark Niepodległości

100-lecie odzyskania niepodległości to doskonała okazja do świętowania! Dlatego już
dziś zapraszamy szczecinian i turystów do
odwiedzenia Alei Kwiatowej i uczestnictwa
w pikniku niepodległościowym. Wydarzenie

będące częścią akcji „Codziennie Polskę tworzyMy” będzie okazją do radosnego, obywatelskiego,
szczecińskiego świętowania tego ważnego w historii Polski dnia. Wspólnie z najmłodszymi spojrzymy
w przyszłość i zastanowimy się, jak Polska i Szczecin
będą wyglądały za kolejne 100, 200, 300 lat…
www.kolorowaaleja.pl

Rozpoczynają sezon,
a także zapraszają przez cały rok!
Szczecińska Agencja Artystyczna
13 Muz
Filharmonia im. M. Karłowicza
Trafostacja
Teatr Lalek Pleciuga
Muzeum Techniki i Komunikacji - Zajezdnia Sztuki
Ośrodek Teatralny Kana
Teatr Współczesny
Dom Kultury „Słowianin”
Miejski Ośrodek Kultury
Dom Kultury „Klub Skolwin
Miejska Biblioteka Publiczna

saa.pl
www.13muz.eu
www.filharmonia.szczecin.pl
www.trafo.art
www.pleciuga.pl
www.muzeumtechniki.eu
www.kana.art.pl
www.wspolczesny.szczecin.pl
www.slowianin.org
www.mok.szczecin.pl
www.klubskolwin.pl
www.mbp.szczecin.pl
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