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Wakacje z Różanką

Dni Morza 2016

Sportowy Szczecin

4 czerwca rozpoczyna się 9. edycja projektu Różany
Ogród Sztuki. Tegoroczna nowość to Różankowa
Potańcówka – w ostatnią sobotę każdego miesiąca.

Zapraszamy na wielkie żeglarskie święto, które każdego roku przyciąga do miasta tysiące turystów i żeglarzy
z całego świata.

Więcej str. 2

Więcej str. 3

Lato to także wiele pasjonujących imprez sportowych,
w tym dla wielu ta najważniejsza – Olimpiada w Rio,
a w Szczecinie zapraszamy na imprezy biegowe
i wiele innych.				Więcej str. 6
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Wakacje z Różanką
4 czerwca rozpoczyna się
i potrwa do 28 sierpnia
9. edycja projektu
Różany Ogród Sztuki.

W każdy weekend w Różance:
Koncerty muzyki kameralnej – w wykonaniu uczniów i studentów szczecińskich szkół artystycznych oraz artystów
lokalnej sceny muzycznej.
Wieczorne koncerty - m.in. Kapeli
Czerniakowskiej, znakomitego projektu
Magdy Navarette „Caravana Banda”,
koncerty jazzowe w ramach „Letniej
Fiesty Jazzowej” oraz koncerty muzyki
klasycznej w wykonaniu Baltic Neopolis Orchestra.
Różana Czytelnia – projekt, który jest
częścią ogólnopolskiej akcji „uwalniania
książek” promujących czytelnictwo.
Różanka Dzieciom - cykl rodzinnych
warsztatów twórczych - ceramiczne,
plastyczne, projektowanie scenografii
i kostiumów, tworzenie pacynek, muzyczne, wokalne, taneczne, interaktywne
czytanki i wiele innych.
NOWOŚĆ – Różankowa potańcówka
– w ostatnią sobotę każdego miesiąca
różankowa polana zamieni się w plenerowy, klimatyczny parkiet z muzyką
na żywoi animatorami zachęcającymi
do tańca. Na pierwszą plenerową potańcówkę zapraszamy 25 czerwca,
którą poprowadzi Białoruski Teatr Muzyczny Rada.
www.saa.pl

4 czerwca rozpoczyna się i potrwa do 28 sierpnia
9. edycja projektu Różany Ogród Sztuki

Wystrzałowy weekend

Urodziny
miasta
Na początku lipca kolejny jubileusz
Miasta, podczas którego
świętować będziemy
Dzień Pionierów Miasta Szczecin.
Oprócz oficjalnych uroczystości przy
Pomniku Czynu Polaków, w tym roku
5 lipca, w rocznicę wydarzeń z 1945 r.,
będzie można zobaczyć, niedostępną
na co dzień, salę szczecińskiego magistratu – gabinet prezydenta.

Międzynarodowy Festiwal Ogni Sztucznych Pyromagic
i Szczecin Music Live
12-13 sierpnia na Wałach Chrobrego,
niezwykłe pokazy fajerwerków
w ramach IX Międzynarodowego
Festiwalu Ogni Sztucznych
Pyromagic
i Szczecin Music Live.
Od 2008 roku swoje umiejętności
pirotechniczne w Szczecinie, zaprezentowało już 20 firm z 19 krajów,
m.in. z Włoch, Kanady, Niemiec,
Francji, Chin, Korei, Australii, Austrii, Belgi, Zjednoczonych Emiratów
Arabskich.

W tym roku gościć będziemy kolejne,
ze Szwecji, Wietnamu, Szwajcarii i jak
zawsze SUREX Firmę Rodzinną Ryszard Suzdalewicz.
Każda ekipa swój pokaz pirotechniczny wykonuje w dwóch etapach,
w pierwszym do muzyki wskazanej
przez organizatora festiwalu oraz
w drugiej części do muzyki własnego wyboru.
Festiwal jest konkursem, prezentacje
ocenia jury, a Puchar Prezydenta Szcze-

cina przyznawany jest w dwóch kategoriach: za najlepszą ilustrację muzyki oraz
za najlepszy pokaz sztucznych ogni.
Tradycyjnie pokazom towarzyszyć będzie festiwal Szczecin Music Live. Na
scenie przy Wałach Chrobrego wystąpią gwiazdy muzyki funkowej, klubowej
i elektronicznej.
Wszystkie koncerty grane będą między konkursowymi pokazami fajerwerków.
www.fajerwerki.szczecin.eu

Na festyn urodzinowy zapraszamy
w niedzielne popołudnie 3 lipca, do
Ogrodu Różanego. W programie wydarzenia wiele atrakcji, m.in. animacje
dla dzieci, koncerty oraz różnego rodzaju
warsztaty, spośród których każdy na
pewno znajdzie coś dla siebie. Nie zabraknie także akcentów nawiązujących
do historii.
Tradycyjnie podczas imprezy na mieszkańców czekać będzie ogromny tort
urodzinowy.
Na finał festynu rodzinnego w malowniczej scenerii szczecińskiej Różanki
odbedzie się zabawa taneczna „pod
chmurką”.
Już teraz zapraszamy do wspólnej zabawy!
www.saa.pl
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Dni Morza_Sail Szczecin

Dni Morza to także liczne koncerty cieszące się
wielkim powodzeniem wśród Szczecinian i turystów.

Gwiazdy
Już tylko kilka dni
do największego wydarzenia
żeglarskiego.
Tym, co najsilniej przyciąga na Wały
Chrobrego, są wielkie gwiazdy i na
wodzie i na lądzie.

Polską gwiazdą muzyczną będzie ...
nie, nie sposób wskazać jednej osoby.
Na trzech scenach – Chillout, Szantowo-folkowa, Główna - wystąpi wielu
artystów, m.in. Stary Szmugler, Chango,
Bubliczki, Sklep z Ptasimi Piórami, Dominika Żukowska i Andrzej Korycki, Golden
Life, Kelvin Sholar, Sylwester Ostrowski.

Największą gwiazdą na wodzie ma
być Nao Victoria, wierna replika okrętu, który w latach 1519 - 1522 jako
pierwszy opłynął świat. Replika została zbudowana w Hiszpanii w roku
1991. W latach 2004 - 2006 Nao
Victoria na wzór oryginału opłynęła
świat, pokonując 26 894 mil morskich
i odwiedzając 14 krajów.

Wiele gwiazdorskich atrakcji przygotowano także dla dzieci. Występy
wokalne i muzyczne, konkursy, zabawy
i mnóstwo innych niespodzianek. Ustawione zostanie Harcerskie Miasteczko
Morskie, będzie Strefa Młodego Naukowca, Strefa dla najmłodszych, Strefa
gier i zabaw podwórkowych.

Zagraniczną gwiazdą muzyczną –
będzie niemiecki zespół z pogranicza
rocka i popu, jedna z najpopularniejszych kapel lat 80. ubiegłego wieku
– Alphaville. Ich największy przebój
Forever Young uznawany jest za hymn
pokolenia lat 80.

„Czytamy na pokładzie” w roku 2016
to wspomnienie twórczości Moniki Szwai – Ambasadorki Szczecina,
zmarłej w listopadzie ubiegłego roku.
W czasie rejsów na żaglowcach: „Joanna Saturna” z Finlandii i „Kapitan Borchardt”, fragmenty książek przeczytają:

Nowości

Nie przegap!

CZERWIEC
RÓŻANY OGRÓD SZTUKI – INAUGURACJA
DNI MORZA_SAIL SZCZECIN 2016
POD PRĄD SZCZECIN-WROCŁAW
62. MEMORIAŁ JANUSZA KUSOCIŃSKIEGO
MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL inSPIRACJE
GRYFIA FESTIWAL LITERATURY I NAGRODA LITERACKA
37 PKO PÓŁMARATON SZCZECIN
FESTIWAL SPOIWA KULTURY

04.06.
10-12.06.
12-16.06.
18.06.
24-26.06.
25.06.
26.06.
30.06-02.07.

Marta Łągiewka – aktorka Teatru Pleciuga w Szczecinie oraz Katarzyna Wolnik-Sayna i Agata Rokicka – dziennikarki
Radia Szczecin.

2016 odbędzie się koncert gwiazd festiwalu Szczecin Jazz, m.in. wokalistki
Deborah Brown i saksofonisty Sylwestra
Ostrowskiego, NFM Leopoldinum.

Pod prąd
12 czerwca (w sobotę) na głównej
scenie jedna z najlepszych orkiestr kameralnych w Polsce NFM Leopoldinum
zagra razem z kolejną gwiazdą Szczecin
Jazz, pianistą i producentem Kelvinem
Sholarem. Bezpośrednio po koncercie
artyści „zamustrują” się na statku rzecznym, aby iście pod prąd popłynąć do
Wrocławia.

Strefa Food Truck
W tym roku na Dniach Morza pojawią
się stoiska gastronomiczne na kółkach,
czyli tzw. food trucki, gdzie będzie można spróbować smaków z różnych stron
świata.
Na Łasztowni w pobliżu Portu Jachtowego pojawi się kilkanaście mobilnych
punktów z „fast foodami” najwyższej
jakości. Hamburgery, langosze, owoce,
naleśniki, kuchnia tybetańska i wiele innych smakołyków znajdziecie w strefie
„kuchni ulicznej”.

Oczywiście, jak to z podróżą pod prąd
bywa, nie obędzie się bez przygód i postojów, podczas których przewiduje się
improwizowane koncerty, promocje,
warsztaty, dobrą zabawę i... poważną
pracę nad wspólnym programem, z którym wystąpią 12 czerwca we Wrocławiu.
Tu w sali symfonicznej Narodowego
Forum Muzyki w ramach programu
Europejskiej Stolicy Kultury, Wrocław

Szczegółowy program DNI MORZA na
stronie 8
Wszystkie informacje na temat Dni
Morza_ Sail Szczecin 2016:
www.dnimorza.szczecin.eu
oraz facebookowym profilu Tall
Ships Szczecin.

LIPIEC
TRIATHLON SZCZECIN
URODZINY MIASTA SZCZECIN
DNI RZEKI ODRY
ZJAZD MŁODYCH GWIAZD
DNI DIECEZJI PRZED ŚDM W KRAKOWIE
JARMARK JAKUBOWY
DĄBSKIE WIECZORY FILMOWE
SIERPIEŃ
SACRUM NON PROFANUM
MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL
OGNI SZTUCZNYCH PYROMAGIC
BAJA POLAND 2016

03.07
03-05.07
9-10.07
10.07
21-25.07
21-24.07
25-31.07

31.07-07.08
12-13.08
25-28.08
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Zjazd Młodych Gwiazd
Najlepsi z najlepszych, gwiazdy
spośród gwiazd, młodzi
i utalentowani artyści
w lipcu zjadą do Szczecina,
na Zjazd Młodych Gwiazd.

Zjazd Młodych Gwiazd to konkurs wokalny, adresowany do uczestników
w przedziale wiekowym: 13-16 lat,
promujący piosenki lat 60 – tych,
ery big-bitu. Młodzi artyści zaprezentują
piosenki z repertuaru: Kasi Sobczyk,
Heleny Majdaniec, Karin Stanek.
Po ostrej selekcji eliminacyjnej jury wybrało już 11 finalistów, którzy walczyć będą
o statuetkę - Nagrodę im. Heleny Majdaniec + 5000 zł, Nagrodę Dziennikarzy,
Publiczności, Fundacji im. Krzysztofa
Dzikowskiego oraz reprezentację Polski
na festiwalu zagranicznym.
Przesłuchania odbędą się w sobotę 9
lipca o godz. 15:00 w Szczecińskiej
Agencji Artystycznej przy al. Wojska Polskiego 64 w Szczecinie, zaś Koncert
Galowy w niedzielę - 10 lipca o godz.
17:00 na Scenie Koncertowej „Różane-

go Ogrodu Sztuki” przy ul. Pawła Jasienicy 6 w Szczecinie.
Konkursowicze będą mieli okazję uczestniczyć w warsztatach wokalno-interpretacyjnych, które poprowadzą: Krystyna
Piotrowska, jedna z najlepszych nauczycielek śpiewu w Polsce, jurorka wielu
festiwali muzycznych w kraju i zagranicą.
Krzysztof Dzikowski, autor tekstów
piosenek m.in. dla Czerwonych Gitar,
Czesława Niemena czy Maryli Rodowicz
i Maria Szabłowska (przewodnicząca
jury), dziennikarka radiowa i telewizyjna,
jej programy „Studio Rytm”, „Dozwolone
od lat 40” czy „Wideoteka dorosłego
człowieka” biły rekordy popularności,
także jurorka wielu festiwali muzycznych
w kraju i zagranicą.
Lansowanie piosenek z okresu big bitu, to nie
tylko pokazanie młodym, że piosenka to jedynie
muzyka, ale także ciekawy tekst i dobre wykonanie. To także pokazanie młodym adeptom sztuki
wokalnej, że piosenka z lat sześćdziesiątych, po
zmianach aranżacyjnych, może być atrakcyjna
także dzisiaj – mówi Anna Lemańczyk, dyrektor Szczecińskiej Agencji Artystycznej,
organizatora Zjazdu Młodych Gwiazd .
Więcej:www.saa.pl

inSPIRACJE

Kana zaprasza

Festiwal Sztuk Wizualnych
odbywa się
w Szczecinie od 2005 roku.

Jak co roku na przełomie czerwca
i lipca teatr Kana zaprasza
na festiwal „Spoiwa kultury”.

Na inSPIRACJE składają się wystawy
kilkunastu artystów zaproszonych z całego świata, co roku organizowany jest
także konkurs dla twórców, którego
laureaci prezentują swoje prace podczas festiwalu.

W tym roku duża różnorodność zdarzeń
i tematów. Rozpoczniemy przedfestiwalowymi (24 i 25 czerwca) pokazami
projektu „We keep coming back” Selfconcious Thetare z Kanady.
Jest to opowieść o prawdziwej podróży
matki i syna do kraju przodków – Polski, i
o odkrywaniu na nowo własnej tożsamości.

Oprócz wystaw sztuki współczesnej,
inSPIRACJOM towarzyszą zawsze performance, koncerty i warsztaty.
Każdej edycji towarzyszy inny temat
przewodni, który definiuje zakres tematyczny prezentowanych prac.
Hasłem tegorocznej, która odbędzie się
24-26 czerwca jest OKSYDAN, odwołujący się do żywiołu wody, wskazujący
na fenomen wodnej energii, znaczenia
symboliczne i duchowe, jakie niesie
zjawisko płynności.
Idea ta ma także odzwierciedlenie
w koncepcji kuratorskiej Festiwalu, a w
zasadzie jego dwóch edycji- tegorocznej i przyszłorocznej.
Są one bowiem wspólnym dziełem
dwojga kuratorów Leny Wicherkiewicz

i Roba Garretta, tworzą tematyczną
oraz ideową całość skupioną wokół
żywiołów wody i powietrzaW programie m.in. wystawa główna „OKSYDAN. Po Płynno-empatycznej stronie
życia” oraz wystawa prac wybranych
w konkursie dla artystów.
Muzyczną gwiazdą festiwalu jest zespół
KAMP!, zaś afterparty w stylu techno
i tech-house poprowadzą dj Siasia oraz
dj Dastin. Nie zabraknie także wydarzeń
dla najmłodszych entuzjastów sztuki
w galerii Tworzę Się.
Więcej: www.inspiracje.art.pl

30 czerwca
Zaprezentujemy głośny performance
Rafała Urbackiego i Anu Czerwińskiego
„Gatunki chronione” w przewrotny
sposób dotykający tematu obecności
osób niepełnosprawnych w przestrzeni
sztuki oraz legendarny dadaistyczny
„Kabaret Olbrzymów” Teatru Cinema
z Michałowic.
1 lipca
Kontrowersyjny, komentujący rzeczywistość spektakl „Intro” Teatru Dada
von Bzdülov – jednego z najważniejszych polskich niezależnych teatrów
tańca, plenerowa współprodukcja
Kany i rosyjskiego Teatru Akhe „Gap
Filing”, koncerty unikatowej grupy

Festiwal Młodych Talentów

.pl
ychtalentow
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Voxtra (poszukującej współbrzmienia
wielogłosów pochodzących z różnych
obszarów kulturowych) oraz performance muzyczny alternatywnego
duetu SzZa (Szambirski/Zakrocki).
2 lipca
Wyróżniona na tegorocznym Festiwalu Piosenki Aktorskiej akcja miejska
„Pieśni Miasta”, koncert japońskiego
artysty Kazuya Nagaya (łączącego
współczesną elektronikę z brzmieniem
świątynnych instrumentów buddyjskich),
budujący na scenie abstrakcyjne światy
belgijski spektakl „To break. Window
of Opportunity”, a także belgijsko-argentyński „napowietrzny” (rozgrywający się na ścianie budynku) monodram
„Flat”. Muzyczno-taneczny sobotni finał
poprowadzi natomiast niezawodna Kapela Brodów.
A wreszcie w niedzielę 3 lipca
Niespodzianka: ponownie po 16 latach
na scenie Kany legendarny spektakl
Teatru Akhe „Pooh and Prakh”.
To tylko niektóre z licznych zaplanowanych na ten czas wydarzeń.
Do zobaczenia na festiwalu!
www.kana.art.pl
Dariusz Mikuła
Dyrektor Ośrodka teatralnego Kana

www.saa.pl
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Dni w Diecezjach
i Jarmark Jakubowy
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Dla dzieci

Nie tylko Kraków
– także Szczecin przygotowuje się
na przyjęcie gości z zagranicy
podczas Dni w Diecezjach,
które poprzedzą
wydarzenia centralne w Krakowie.
XXXI Światowe Dni Młodzieży odbędą się w Krakowie w dniach 26 – 31
lipca 2016 r. Wcześniej, od 20 do 25
lipca 2016 r. na terenie całej Polski,
także w Szczecinie, odbędą się „Dni
w Diecezjach”. Do naszego regionu
przyjedzie młodzież m.in. z: Niemiec,
Francji, Irlandii, Belgii, Brazylii, Meksyku i Kanady. Wraz z polską młodzieżą
wezmą udział w przygotowywanym
programie duchowym oraz turystyczno-rekreacyjno-rozrywkowym.
„Dni w Diecezji” w Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej przyjęły biblijną
nazwę DAMASZEK, ponieważ Święty
Paweł, gdy wyruszał do Damaszku nie
wiedział, że ta podróż odmieni całkowicie jego życie. Organizatorzy mają
nadzieję, że wizyta w Krakowie oraz
w Archidiecezji Szczecińsko-Kamień-

skiej będzie okazją do wielu niezapomnianych i ubogacających spotkań.
W Szczecinie wszystkie grupy spotykają się w sobotę 23 lipca, podczas
Dnia Jedności. Będzie okazja zaprezentować się we własnych strojach,
z własnymi flagami, na marszu, który
przejdzie ulicami Szczecina z Katedry
na Jasne Błonia. Będzie można poznać stolicę Archidiecezji i Województwa. Wieczorem natomiast wszyscy
zgromadzą się na Eucharystii oraz na
koncercie ewangelizacyjnym.

Program oraz więcej informacji można
znaleźć na stronie:
www.sdm.ichtis.info
oraz www.facebook.pl/sdm.szczecin
Jarmark Jakubowy
W tych samych dniach lipca (2124) w Szczecinie trwać będzie VIII
edycja Jarmarku Jakubowego - wyrobów rzemieślników, rękodzielników
i twórców produktów regionalnych
organizowany z okazji odpustu
Szczecińskiej Katedry pw. św. Jakuba Apostoła.

Na Jarmarku Jakubowym historia przeplata się ze współczesnością, wiedza
spotyka się z zabawą, tradycja z awangardą., jak m.in.: garncarstwo, koronkarstwo, kowalstwo.
Jarmark połączony jest Targami żywności regionalnej, gdzie zapowiedziało się
już ponad 200 wystawców. Kiermaszowi
towarzyszą występy artystyczne i folklorystyczne, odbywa się wiele koncertów,
w tym roku m.in. Alicji Majewskiej ( 22
lipca, godz. 20.00)
Więcej: www.jarmarkjakubowy.pl

Baw się z nami!
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Sportowy Szczecin
Lato to także wiele pasjonujących
imprez sportowych,
w tym dla wielu ta najważniejsza
– Igrzyska Olimpijskie.

Zmagania w Rio pewnie większość
z nas będzie śledzić na ekranach telewizorów, a tu w Szczecinie możemy
osobiście uczestniczyć w wielu sportowych wydarzeniach.
Już 18 czerwca 62. Memoriał Janusza Kusocińskiego na Miejskim
Stadionie Lekkoatletycznym przy ul.
Litewskiej.
Jak zawsze przyjedzie wiele lekkoatletycznych sław, które rywalizować będą
w konkurencjach: KOBIETY: 100 m,
400 m, 1500 m, skok wzwyż, trójskok,
rzut młotem. MĘŻCZYŹNI: 100, 600 m,
pchnięcie kulą, rzut oszczepem, rzut
dyskiem, skok o tyczce, rzut młotem.
www.kusocinski.mosrir.szczecin.pl
Miłośników biegania zapraszamy 26
czerwca na drugą edycję PZU Maraton Szczeciński. Impreza skierowana
jest do wszystkich osób powyżej 18
roku życia, które zachęcamy do udziału
w biegu, na dystansie 42 km 195m,
a wszystkich pozostałych do biegu rodzinnego „FUN RUN” – 4,2 km oraz
„KIDS FUN RUN” – 195 m.

RAJD BAJA POLAND na stałe wpisał się już
w kalendarz szczecińskich imprez.
25-28 sierpnia odbędzie się rajd
BAJA POLAND 2016, który na stałe
wpisał się już w kalendarz szczecińskich imprez.
Puchar Świata FIA w Rajdach Terenowych zostanie w tym roku rozegrany
po raz ósmy.
Po raz piąty natomiast największy rajd
terenowy w Polsce będzie jedną z rund
Pucharu Świata.
Baza rajdu jest w Szczecinie z odcinkami specjalnymi w okolicach Dobrej oraz
na poligonie w Drawsku Pomorskim.

Już 18 czerwca 62. Memoriał Janusza Kusocińskiego na
Miejskim Stadionie Lekkoatletycznym przy ul. Litewskiej.
Trasa maratonu, atestowana przez
PZLA, biegnie ulicami Szczecina obejmuje oba brzegi miasta. Start i meta
usytuowane są przy Azoty Arena Szczecin.
www.pzumaratonszczecinski.pl
A 3 lipca zawody Triathlon Szczecin
Blisko 700 triathlonistów zadeklarowało
do tej pory swój udział w Triathlonie
Szczecin 2016.
Zawody rozegrane będą na trzech dystansach: popularna „ćwiartka” 56,5
km, wymagająca „połówka” 112,99
km oraz sprint 28,25 km.
Największą popularnością cieszy się
dystans 56,5 km, w którym zawodnicy będą mieli do pokonania 950 m
w Odrze, 45 km niezwykle szybkiej trasy
rowerowej oraz 10,5 km biegu ulicami
Szczecina.
Trasa rowerowa będzie szybka, bezpieczna i komfortowa gdyż wiedzie
niemal w całości po nowoczesnej dwupasmowej Drodze Krajowej nr 10. Trasa

Na starcie kibice orócz rajdowych samochodów zobaczą ciężarówki, motocykle, quady. Sercem Baja Poland
2016 już tradycyjnie będzie miasteczko
rajdowe zlokalizowane w Szczecinie na
Łasztowni.
Najwięcej zwycięstw w Baja Poland ma
na swoim koncie Krzysztof Hołowczyc,

który pięciokrotnie (2010, 2011, 2012,
2014, 2015 ) triumfował w Szczecinie.
www.bajapoland.eu
I jeszcze jedna impreza biegowa - 37
PKO Półmaraton Szczecin, który odbędzie 28 sierpnia.
Ulicami Szczecina pobiegną setki osób,
które uczestniczyć będą w dwóch biegach: dłuższy, czyli półmaraton na 21
km oraz krótszy bieg na 10 km.
Trasa biegu wiedzie przez Wały Chrobrego, Jasne Błonia oraz „stare” Pogodno.
Dzień wcześniej 27 sierpnia (sobota),
o godzinie 16.00 na Jasnych Błoniach
w Szczecinie odbedzie się bieg dziecięcy. Każde z dzieci otrzyma pamiątkowy medal.
Zgłoszenia przyjmowane są za pośrednictwem formularza zamieszczonego
na stronie internetowej.
www.halfmarathon.szczecin.pl

kolarska, oprócz doskonałej jakości
asfaltu, oferuje brak znaczących wzniesień, gwarantując doskonałe warunki na
uzyskanie rekordów życiowych!
Trasa biegowa, wzorem roku ubiegłego, wiedzie po szczecińskim Starym
Mieście: tuż pod Zamkiem Książąt Pomorskich, wzdłuż Ogrodów Zamkowych i wokół Bazyliki Archikatedralnej
Świętego Jakuba!
– - Szczecin to idealna lokalizacja do uprawiania
sportu na wysokim poziomie.
Już w zeszłym roku miasto było gospodarzem
Mistrzostw Polski na najpopularniejszym w kraju
dystansie 56,5 km, a w tym roku zapowiada
się rekordowa frekwencja.
To sprawia, że szczeciński triathlon jest jednym
z najważniejszych w całym cyklu Enea Tri Tour
– mówił na portalu www.festiwalbiegowy.
pl, Wojciech Kruczyński, prezes Endu
Sport oraz współorganizator cyklu Enea
Tri Tour.
Więcej: www.triathlonszczecin.pl

Imprezy biegowe, m.in. PKO Półmaraton Szczecin
cieszą się ogromnym zainteresowaniem.
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Rozmaitości

Żaglowce – wspomnienia
Szczecin po raz trzeci będzie
żeglarską stolicą świata.
W 2017 roku, czyli za rok
finał The Tall Ships Races
znów w naszym mieście.

Zapraszamy na nasze łamy
Poprzednie szczecińskie finały w 207
i 2013 roku każdy z nas zapewne przeżył inaczej, zapamiętał coś innego, stąd
prosimy przysyłajcie do naszej redakcji
swoje wspomnienia (także zilustrowane)
ze szczecińskich finałów The Tall Ships
Races.
Fragmenty najciekawszych będziemy
publikować na łamach „Szczecin
Wiadomości” oraz naszych dodatków tematycznych, a trzy najciekawsze, wybrane przez redakcyjne
jury, nagrodzimy atrakcyjną niespodzianką.
Nasz adres: wydarzenia@saa.pl.
Czekamy na Wasze wspomnienia.
Przypominamy adres:
wydarzenia@szczecin.pl.

Finał The Tall Ships Races w Szczecinie
po raz trzeci w 2017 r.

Odkryj książkę na nowo

Plener literacki na Jasnych
Błoniach połączony będzie
z finałem Ogólnopolskiej Nagrody
Literackiej dla Autorki Gryfia.
Podczas pleneru Odkryj książkę na
nowo” zaprezentują się oficyny wydawnicze, czytelnicy będą mogli porozmawiać z ulubionymi autorami,
zdobyć ich autografy oraz uzupełnić
swoje zbiory o atrakcyjne książki na
lato i na długie jesienne wieczory.
Obok namiotów z ekspozycją wydawców znajdzie się scena, na której odbywać się będą spotkania z autorami.
25 czerwca wręczona będzie tegoroczna nagroda literacka Gryfia dla
jednej z nominowanych autorek, a są
nimi: Anna Janko za „Małą Zagładę”,
Katarzyna Gondek za „Otolit”, Magdalena Kicińska za „Panią Stefę”,
Renata Lis za „W lodach Prowansji.
Bunin na wygnaniu” oraz Agata Tuszyńska za „Narzeczoną Schulza”
Nagrodę w wysokości 50 tys. zł przyznaje „Kurier Szczeciński”.
Dotychczas laureatkami Gryfii zostały:
Magdalena Tulli, Zyta Oryszyna, Małgorzata Rejmer oraz Ewa Winnicka.
www.saa.pl

Jubileuszowe Platany
Już za dwa dni (5 czerwca)
spotykamy się
na jubileuszowych Platanach.

Od piętnastu lat, każdego roku organizacje pozarządowe spotykają się w samym sercu miasta, by udowodnić, że
Szczecin to nie tylko płynnie działający
organizm, połączony siecią ulic, placów,
miejsc pracy i instytucji.
Miasto to przede wszystkim ludzie realizujący swoje pasje i marzenia,
zmieniający bliższe i dalsze otoczenie,
angażujący się w działania społeczno-artystyczne.

Z okazji 15 jubileuszowej edycji spotkania, serdecznie zapraszamy wszystkich
mieszkańców Szczecina do udziału
w akcji happeningowej.

Wydarzenie o charakterze artystycznym, odbędzie się przy scenie tuż
obok pomnika papieża Jana Pawła II
o godz. 15:15.
Wydarzenie upamiętnią zdjęcia i filmy wykonane z powietrza przy użyciu
drona.
Przyjdź i weź udział we wspólnej zabawie!

Więcej informacji o wydarzeniu na stronach:
www. platany.szczecin.pl
www.platany.org
www. facebook .com/platany szczecin

Latem
także...

W niepowtarzalnej scenerii – na plaży
nad jeziorem Dąbskie Wieczory Filmowe (25-31.07.2016).
W programie co roku znajdują się filmy pełnometrażowe, wielokrotnie nagradzane na festiwalach w Polsce i w
Europie.
Publiczność może także obejrzeć filmy krótkometrażowe, pokazy filmów
tworzonych przez studentów uczelni
filmowych. Odbywają się także liczne
spotkania z zaproszonymi gośćmi, m.in.
reżyserami, aktorami, scenarzystami
oraz warsztaty artystyczne, wystawy
i koncerty.
www.klubdelta.pl
Dni Rzeki Odry (9-10 lipca)
Tradycyjnie u stóp Wałów Chrobrego
powitamy uczestników Flisu Odrzańskiego, zmierzającego Odrą do Szczecina.
Flisacy przemierzają trasę 500 km od
Wrocławia przez Słubice, Gryfino aż do
Szczecina. Będzie można odwiedzić
Chatę Flisacką i spróbować specjałów kuchni.
Dni Rzeki Odry to także występy artystyczne, wystawy, parada jednostek
portowych na Odrze oraz pokaz sztucznych ogni.
www.flisodrzanski.pl
Sacrum Non Profanum
(31.07-07.08.2016)
Festiwal zaliczany jest do najważniejszych letnich wydarzeń kulturalnych
w Polsce.
XIII edycja Międzynarodowego Festiwalu
Muzycznego SACRUM NON PROFANUM poświęcona jest popularyzacji
twórczości Witolda Lutosławskiego
i rozpocznie się 31 lipca koncertem
w Berlinie w Herz Jesu Kirche, a w
Szczecinie pierwszy koncert odbędzie
się 1 sierpnia, w Katedrze – W hołdzie
Bohaterom Powstania Warszawskiego.
www.sacrumnonprofanum.eu
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