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KALENDARZ IMPREZ KULTURALNYCH 2019

przedstawia w kolejności informacje na temat wojewódzkich instytucji kultury, wykaz najważniejszych 

imprez kulturalnych odbywających się w województwie zachodniopomorskim opracowany 

w oparciu o informacje przekazane przez organizatorów, a także informacje na temat 

Wojewódzkich Przeglądów Amatorskiego Ruchu Artystycznego 

oraz dane adresowe organizatorów i współorganizatorów.
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BIURO DOKUMENTACJI ZABYTKÓW

ul. Starzyńskiego 3-4, 70-506 SZCZECIN

tel./fax 91 433 70 98

e-mail: biuro@bdz.szczecin.pl

www.bdz.szczecin.pl

Dyrekcja:

Dyrektor: Cezary Nowakowski

e-mail: c.nowakowski@bdz.szczecin.pl

Biuro Dokumentacji Zabytków w Szczecinie, jako Instytucja Kultury Samorządu Województwa 

Zachodniopomorskiego, zostało powołane do życia 1. 05. 1991 r. W sensie merytorycznym - a po części 

kadrowym - kontynuuje ono pracę, istniejącego od 1973 r., Biura Studiów i Dokumentacji Zabytków  

w Szczecinie. Terenem działania Biura jest obszar województwa zachodniopomorskiego (do 1999 r. – woj. 

szczecińskiego).

Podstawowymi zadaniami Biura są: 

dbałość o zachowanie wartości kulturowych województwa,

opracowanie i monitoring Wojewódzkiego Programu Opieki nad Zabytkami,

prowadzenie prac w zakresie ewidencji i dokumentacji zabytków,

sporządzanie sprawozdań studialnych do planów zagospodarowania przestrzennego,

kształtowanie świadomości kulturowej mieszkańców regionu,

promowanie walorów kulturowych regionu,

współpraca z instytucjami i organizacjami w zakresie ochrony wspólnego dziedzictwa pogranicza

 

Obecnie tematem wiodącym, tak z racji potrzeb jak i z uwagi na przygotowanie merytoryczne 

pracowników zespołu, jest budownictwo ludowe i małomiasteczkowe.  Prowadzone są prace ewidencyjne 

i dokumentacyjne zabytków architektury i elementów ich historycznego wystroju i wyposażenia - 

wykonywane są opracowania w postaci gminnych ewidencji zabytków, kart ewidencyjnych, studiów 

krajobrazu kulturowego, inwentaryzacji konserwatorskich. Efektem tych działań jest przebogaty, 

kilkutysięczny zbiór naukowych opracowań historyczno-konserwatorskich, zgromadzony we wspólnym 

archiwum BDZ i WUOZ Szczecin, udostępniany pracownikom naukowym, projektantom i studentom oraz 

innym osobom zainteresowanym zagadnieniami dziedzictwa kulturowego regionu.

Biuro prowadzi również działalność popularyzującą idee ochrony zabytków i promującą walory kulturowe 

Pomorza Zachodniego m. in. poprzez organizowanie wystaw tematycznych i prelekcji – np. „Kościoły 

ryglowe Pomorza Zachodniego”, „Zabudowa ryglowa w krajobrazie wsi środkowopomorskiej”, „Piękno 

zaklęte w detalu” czy „Polichromie drewnianych stropów kościołów Pomorza Zachodniego”. Pracownicy 

biura opracowują bloki edukacyjne dla młodzieży szkół, odnoszące się do walorów zabytkowych 

województwa. 

Popularyzacji dziedzictwa kulturowego województwa zachodniopomorskiego służą także Europejskie 

Dni Dziedzictwa corocznie organizowane w naszym województwie przez Biuro Dokumentacji Zabytków  

i Narodowy Instytut Dziedzictwa oddział w Szczecinie. Kolejne edycje tej cyklicznej, wrześniowej imprezy 

przybliżają szerokim kręgom mieszkańców wybrane zagadnienia – np. piękno architektury ceglanej  

w 2004 r., detal architektoniczny i zabytki transportu w 2005 r., zieleń zabytkową w 2006 r., korzenie 

tradycji w 2007 i 2008 r., grody, zamki i twierdze w 2009 r. oraz zabytki techniki w 2010 r.

Pracownicy Biura uczestniczą w sympozjach naukowych i konferencjach, prezentując i publikując swój 

dorobek z zakresu ochrony zabytków i doświadczenia metodologiczne.

Biuro aktywnie współpracuje z Zachodniopomorskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków, poprzez 

przygotowywanie ekspertyz naukowo - konserwatorskich, odnoszących  się  do  krajobrazu  kulturowego 

i zabytków architektury. Sporządzane są również wnioski o wpis obiektów do rejestru zabytków. 

Współpraca prowadzona jest również z innymi instytucjami, placówkami kulturalnymi i naukowymi (m. in. 

z ośrodkami akademickimi i IPN-em), a także z naszymi partnerami zagranicznymi np. Urzędem 

Konserwatorskim Meklemburgii – Pomorza Przedniego m. in. w sprawach badawczych i przy okazji 

organizowania wystaw i sesji naukowych np. Międzynarodowej Konferencji ANTIKON.

http://c.nowakowski@bdz.szczecin.pl
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OPERRA NA ZAMKU W SZCZECINIE

ul. Korsarzy 34, 70-540 Szczecin

tel. 91 434 81 02 (sekretariat.), 91 434 91 04/ 91 434 81 06/Kasa

Kasa czynna: wt-pt godz. 12.00-18.00; sob. godz. 14.00-18.00

e-mail: sekretariat@opera.szczecin.pl;

rezerwacja@opera.szczecin.pl;

www.opera.szczecin.pl

Dyrekcja:

dyrektor: Jacek Jekiel

e-mail: jjekiel@opera.szczecin.pl

zastępca dyrektora ds. artystycznych: Jerzy Wołosiuk 

e-mail: jwolosiuk@opera.szczecin.pl

kierownik baletu: Karol Urbański

kierownik chóru: Małgorzata Bornowska

Opera na Zamku to samorządowa instytucja kulturalna powstała w 1956 r. jako Operetka Szczecińska.                 

Od 1978 roku siedzibą opery jest Zamek Książąt Pomorskich. W roku 2010 Opera na Zamku rozpoczęła 

proces gruntownej przebudowy zmierzającej do unowocześnienia teatru i zapewnienia mu optymalnej 

funkcjonalności. Nowe Otwarcie wyremontowanej siedziby odbyło się w listopadzie 2015 r. Zespół 

artystyczny Opery na Zamku składa się z ponad 100 osób, w tym solistów – śpiewaków, orkiestry, chóru  

i zespołu baletu. Instytucja zrealizowała ponad 120 musicali, oper, baletów i operetek w różnych 

wersjach językowych. 

Od 2013 roku pieczę nad teatrem sprawuje dyrektor Jacek Jekiel. 

W roku 2011 Opera na Zamku rozpoczęła gruntowną przebudowę teatru zmierzającą do unowocześnienia 

i zapewnienia mu optymalnej funkcjonalności. W przebudowanej siedzibie na zamku, Opera funkcjonuje 

od listopada 2015 r., gdzie spektakle odbywają się zarówno w Sali Głównej, jak i Sali Kameralnej im. Jacka 

Nieżychowskiego oraz w Galerii O., będącej jednocześnie przestrzenią wystawienniczą. 

W artystyczny pejzaż miasta wpisały się corocznie organizowane przez Operę na Zamku koncerty 

dedykowane Tym, którzy nie powrócili z morza, odbywające się na Cmentarzu Centralnym oraz największe 

wydarzenie plenerowe, wieńczące każdy sezon artystyczny - Wielki Turniej Tenorów. 
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TEATR POLSKI W SZCZECINIE

ul. Swarożyca 5, 71-601 Szczecin

tel./fax 91 433 00 75 (sekretariat)

e-mail:  teatr@teatrpolski.eu

www.teatrpolski.eu 

Dyrekcja:

Dyrektor Naczelny i Artystyczny: Adam Opatowicz 

Zastępca dyrektora: Aleksandra Kopińska-Szykuć

e-mail: dyrektor@teatrpolski.eu

Teatr Polski w Szczecinie jest teatrem dramatycznym. Jego głównym założeniem repertuarowym jest 

wystawianie klasyki dramaturgii polskiej i obcej. Na aszu znajdziemy jednak także teksty autorów 

współczesnych, spektakle muzyczne oraz - mające wśród widzów licznych fanów - komedie i farsy, a także 

wieczory kabaretowe. Aktualnie w repertuarze znajduje się ponad trzydzieści tytułów. 

Do stałych współpracowników Teatru zaliczają się m.in.: 

Andrzej Poniedzielski, Artur Andrus, Stanisław Tym, Janusz Józefowicz.

Teatr dysponuje trzema scenami w głównej siedzibie: Dużą na 311 miejsc, Małą na 120 – z możliwością 

przearanżowania jej przestrzeni - oraz Kameralną z 80 miejscami przy stolikach czteroosobowych.   

Ta ostatnia scena jest równocześnie siedzibą kabaretu Czarny Kot Rudy. W czasie antraktów   

na publiczność czekają dwa bufety: przy Dużej scenie oraz w Czarnym Kocie Rudym.

Poza główną siedzibą znajduje się Scena na Łasztowni (ul. Energetyków 40), licząca 568 miejsc, na której 

aktualnie grane są bajki oraz spektakle musicalowe.
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KSIĄŻNICA POMORSKA

im. Stanisława Staszica

ul. Podgórna 15/16, 70-205 Szczecin

tel.  91 481 91 00 (centrala), 91 481 91 10 (sekretariat), fax  91 481 91 15

e-mail: ksiaznica@ksiaznica.szczecin.pl

www.ksiaznica.szczecin.pl

Dyrekcja:

Dyrektor: Lucjan Bąbolewski

e-mail: ksiaznica@ksiaznica.szczecin.pl

Zastępca Dyrektora: Bożena Winiarska

e-mail: b.winiarska@ksiaznica.szczecin.pl

Książnica Pomorska jest główną biblioteką Województwa Zachodniopomorskiego, samorządową 

instytucją kultury. Sprawuje opiekę merytoryczną nad siecią bibliotek samorządowych w województwie. 

Ze względu na liczący ok. 1,5 mln jednostek książek, czasopism i zbiorów specjalnych księgozbiór, 

Książnica Pomorska stanowi ważny warsztat pracy naukowej i dydaktycznej szczecińskiego środowiska 

naukowego. Oprócz literatury naukowej, popularnonaukowej i pięknej dużym zainteresowaniem 

użytkowników cieszą się zbiory czytelni specjalistycznych: bogate zbiory dokumentujące przeszłość  

i teraźniejszość Pomorza Zachodniego; rękopisy i stare druki; zbiory ikonograczne i oryginalne dzieła 

sztuki; zbiory kartograczne, dokumenty życia społecznego i normy; nuty, płyty analogowe i CD. 

W 2009 r. uruchomiono Zachodniopomorską Bibliotekę Cyfrową „Pomerania” – cyfrową platformę 

umożliwiającą dostęp online do historycznych i współczesnych dokumentów, stanowiących regionalne 

(pomorskie) i narodowe dziedzictwo kulturowe. ZBC Pomerania należy do największej europejskiej 

biblioteki cyfrowej Europeana.

Książnica Pomorska to miejsce wydarzeń ważnych dla rozwoju i promocji kultury. Organizowane   

są tu liczne wydarzenia kulturalne - wystawy, wykłady, promocje książek, spotkania literackie, w tym 

cyklicznie Festiwal Czytania, prezentowane osiągnięcia twórców regionalnych. Biblioteka jest także 

organizatorem  i współorganizatorem istotnych dla rozwoju bibliotekarstwa, kultury i nauki konferencji. 

Regularnie w jej progach goszczą wybitne osobistości ze świata kultury, nauki i polityki. Książnica działa na 

rzecz integracji środowiska lokalnego, współpracuje z instytucjami kultury i bibliotekami w regionie, kraju  

i za granicą, a swoją różnorodną działalnością promuje region i kulturę polską. 

Biblioteka wydaje własne publikacje, m.in. nieprzerwanie od 1959 roku kwartalnik branżowy „Bibliotekarz 

Zachodniopomorski”. Ukazująca się od 1960 r. "Bibliograa Pomorza Zachodniego" od 1999 r. dostępna 

online - rejestruje wybrane piśmiennictwo krajowe na temat Pomorza Zachodniego. 

Przy Książnicy działają: Zarząd Okręgu Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich oraz działające od 1989 

roku Towarzystwo Przyjaciół Książnicy Pomorskiej, które wspiera Bibliotekę m.in. poprzez nansowanie 

zakupu cymeliów i zbiorów.
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TEATR KANA

Pl. św. Piotra i Pawła 4/5, 70-521 Szczecin

tel. 91 4330388, 91 4341561, fax 91 4341561

e-mail: info@kana.art.pl

www.kana.art.pl

Dyrekcja:

Dyrektor: Dariusz Mikuła

e-mail: darek@kana.art.pl

Zastępca dyrektora: Rafał Foremski

e-mail: rafal@kana.art.pl

Kana to autorski Teatr i Ośrodek założony i prowadzony od 1979 roku przez Zygmunta Duczyńskiego,   

a od 2006 roku − przez stworzony przez niego Zespół.

Teatr Kana działa w następujących obszarach: upowszechnianie i promocja kultury w zakresie teatru, 

sztuk performatywnych, muzycznych, interdyscyplinarnych (szczególnie działań artystycznych 

przekraczających gatunki, wykorzystujących różne języki, szukających kodów komunikacji z widzem  

w przestrzeni eksperymentu); własna działalność artystyczna: realizacja autorskich spektakli, projektów 

teatralnych, akcji artystycznych i społecznościowych oraz innych form działalności kulturotwórczej; 

edukacja kulturalna: wymiana doświadczeń i praktyk teatralnych, programy doskonalenia technik 

aktorskich, kształcenie liderów artystycznych i animatorów kultury, promowanie wiedzy o teatrze jako 

metodzie samorozwoju, promowanie teatru eksperymentalnego i poszukującego, doskonalenie wiedzy, 

technik i umiejętności osób zainteresowanych tradycją ludową i tradycją różnych kultur.

Kontynuując ideę ośrodka kulturotwórczego sformułowaną przez Zygmunta Duczyńskiego,   

dla budowania programu działalności Kany kluczowe znaczenie ma zachowanie zasady autorskości   

w  odniesieniu zarówno do indywidualnych twórców, jak i zespołu programowego i artystycznego – wybór 

tematów, projektów i obszarów działań ma ścisły związek zarówno z zakresem zainteresowań (i pracy 

badawczej) poszczególnych członków zespołu, jak i wspólnie wypracowywaną linią ideową − dzięki temu 

możliwe jest zachowanie ciągłości i rozwojowego charakteru realizowanych projektów.

Istotne dla Kany w obszarze edukacji są działania łączące teatr z problematyką społeczną i społeczno-

kulturalną, w tym działania badawczo-artystyczno-dokumentacyjne, ukierunkowanie na tematykę 

tożsamości lokalnej. Teatr Kana zaznacza także swoją aktywność artystyczną i kulturalną przez udział  

w festiwalach i wydarzeniach kulturalnych w kraju i zagranicą, pozyskiwanie partnerów, budowanie sieci 

współpracy i integrację środowiska artystycznego w województwie i w Polsce.

Najważniejsze obecnie realizowane projekty Kany: Studio Teatru Kana, indywidualne projekty 

artystyczne, Festiwal "Spoiwa Kultury", Spotkania Teatralne Okno-Zbliżenia, Wokół Tradycji, Matecznik, 

Pobyt Tolerowany, Scena Równoległa oraz projekty partnerskie: Zachodniopomorska Offensywa 

Teatralna, Akademia Teatru Alternatywnego, Caravan Next, EKDUS − edukacja kulturowa dla umiejętności 

społecznych.
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MUZEUM NARODOWE W SZCZECINIE

ul. Staromłyńska 27, 70-561 Szczecin

tel. 91 4315 200, fax 91 4315 204

biuro@muzeum.szczecin.pl

muzeum.szczecin.pl

Dyrekcja:

Dyrektor: Lech Karwowski

e-mail: biuro@muzeum.szczecin.pl

Siedziby Muzeum Narodowego w Szczecinie 

oraz wystawy stałe dostępne w 2019 roku:

Muzeum Narodowe w Szczecinie, ulica Wały Chrobrego 3 

- Antyczne korzenie Europy. Szczecińska kolekcja Dohrnów 

- Sztuka Afryki-miedzy maską a fetyszem 

- Dzieci magii. Afrykańskie lalki i marionetki 

Muzeum Narodowe w Szczecinie-Centrum Dialogu Przełomy, plac Solidarności 1 

Wystawa stała Centrum Dialogu Przełomy 

Muzeum Narodowe w Szczecinie-Muzeum Tradycji Regionalnych, ul. Staromłyńska 27 

- Złoty wiek Pomorza. Sztuka na dworze książąt pomorskich w XVI i XVII wieku”

- Stare srebra 

- Gabinet Pomorski. W zwierciadle monet, banknotów i pieczęci 

Muzeum Narodowe w Szczecinie-Muzeum Historii Szczecina, ul. Księcia Mściwoja II 8 

- Najstarsze karty z dziejów Szczecina 

- Historia i kultura Szczecina w czasach  szwedzkich i pruskich 

- Hans Stettiner i Jan Szczeciński. Życie codzienne w Szczecinie w XX wieku

Muzeum Narodowe w Szczecinie-Muzeum Sztuki Współczesnej, ul. Staromłyńska 1 

Wystawy czasowe 

Muzeum Narodowe w Szczecinie – Wystawa Zachodniopomorskich Kolei Dojazdowych, 

Gryce, ul. Błonie 2 

- Plenerowa wystawa stała Zachodniopomorskich Kolei  Dojazdowych

Informacje o aktualnych wydarzeniach oraz wystawach czasowych: 

www.muzeum.szczecin.pl 

www.facebook.com/muzeum.szczecin 

ocjalne hasztagi: #muzeumszczecin oraz #mn
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MORSKIE CENTRUM NAUKI

im. prof. Jerzego Stelmacha

ul. T. Wendy 10, 70-655 Szczecin

tel. 511 935 934

e-mail: biuro@centrumnauki.eu

centrumnauki.eu

Dyrekcja:

Dyrektor: Witold Jabłoński

e-mail: w.jablonski@centrumnauki.eu

Powołane 12 września 2017 roku decyzją Radnych Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego 

Centrum odwołuje się do dziedzictwa i działalności profesora US, Jerzego Stelmacha.

Misją instytucji jest wspieranie odkrywania świata z wykorzystaniem naukowych narzędzi, pobudzanie 

do aktywnego działania oraz budowanie tożsamości i marki regionu w oparciu o jego związki z morzem.

Zgodnie z wizją dyrekcji Centrum dąży do wypracowania statusu unikatowego w skali świata miejsca 

spotkań i dialogu kultury i edukacji.
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ZAMEK KSIĄŻĄT POMORSKICH W SZCZECINIE

ul. Korsarzy 34, 70-540 Szczecin

tel. 91 434 83 11, fax 91 434 79 84

e-mail: zamek@zamek.szczecin.pl

zamek.szczecin.pl

Dyrekcja:

Dyrektor: Barbara Igielska

Zastępca Dyrektora: Wiesław Lewoc

Zastępca Dyrektora: Wioleta Słoka

e-mail: zamek@zamek.szczecin.pl

Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie jest największym ośrodkiem upowszechniania kultury    

na Pomorzu Zachodnim. Instytucja, należąca do Stowarzyszenia Zamków i Muzeów Nadbałtyckich, 

prowadzi szeroko zakrojoną działalność artystyczną, kulturalną, edukacyjną i wydawniczą. Łącznie, 

każdego roku odbywa się tu kilkaset imprez, m.in.: koncerty, wystawy, seanse lmowe, spektakle 

teatralne, przeglądy amatorskiego ruchu artystycznego, spotkania z zakresu historii, sztuki, literatury 

oraz pokazy plenerowe. Obok wydarzeń prezentowanych we własnej siedzibie i na terenie miasta, Zamek 

zajmuje się organizacją różnorodnych imprez w Województwie Zachodniopomorskim, Meklemburgii-

Pomorzu Przednim i Brandenburgii, współpracuje z wiodącymi instytucjami kultury w kraju   

i zagranicą, związkami i stowarzyszeniami twórczymi, kombatanckimi i mniejszości narodowych oraz 

aktywnie uczestniczy w krajowych i zagranicznych pokazach promujących województwo zachodnio-

pomorskie.

Instytucja korzysta z donansowania projektów ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa 

Narodowego, Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej oraz funduszy Unii Europejskiej.

Organizacją zamkowych wydarzeń kulturalnych zajmują się następujące działy i zespoły:

Dział Imprez Artystycznych odpowiada za wydarzenia muzyczne, teatralne, lmowe, edukacyjne oraz 

imprezy interdyscyplinarne, z pogranicza różnych dziedzin sztuki. W ramach działalności koncertowej 

organizowane są występy wykonawców muzyki klasycznej i rozrywkowej. Wydarzenia teatralne - 

spektakle kabaretowe, małe formy oraz kameralne inscenizacje przeznaczone dla najmłodszych 

odbiorców kultury, to głównie działalność funkcjonującego w Zamku Teatru Piwnica przy Krypcie.

Spotkania edukacyjno-artystyczne, prezentowane jako stałe cykle oraz pojedyncze wydarzenia,   

to np. Szczeciński Salon Poezji, Zamkowe Spotkania z Psychologią i Sztuką, Wieczory Książęce   

czy warsztaty artystyczne dla dzieci i młodzieży.

W okresie letnim w ramach działalności Działu Imprez organizowane jest Zamkowe Lato Artystyczne,   

na które składają się koncerty, spektakle i inne wydarzenia realizowane na dziedzińcach Zamku, w tym 

plenerowe widowiska historyczno-artystyczne, takie jak, np. Noc Kupały – tradycyjne obchody przesilenia 

letniego.

Kino Zamek - w 2007 roku zostało członkiem elitarnej Sieci Kin Studyjnych i Lokalnych. Jego działalność 

obejmuje projekcje seansów lmowych kina ambitnego i komercyjnego, spotkania w ramach 

Dyskusyjnego Klubu Filmowego oraz realizację festiwali i przeglądów tematycznych, takich jak, Szczecin 

European Film Festival, Integracja Ty i Ja czy przegląd Filmów o Górach O!góry. 

W 2019 r., raz w miesiącu, wspólnie ze szczecińskim Oddziałem Instytutu Pamięci Narodowej zamkowe 

Kino realizować będzie spotkania lmowe pn. „Wojna i Pokój ’39-89”, a w okresie letnim na zamkowych 

dziedzińcach - Zamkowe Noce Filmowe - bezpłatne seanse plenerowe.

Zachodniopomorski Fundusz Filmowy Pomerania Film - działający w strukturze Zamku Książąt 

Pomorskich został powołany z inicjatywy Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego   

oraz Prezydentów Miasta Szczecin oraz Miasta Koszalin. Celem Funduszu jest nansowanie produkcji 

lmowej wywierającej korzystny wpływ na gospodarkę rynku lokalnego bądź związanej z promocją 

Województwa Zachodniopomorskiego, ukazującą jego pozytywny wizerunek, ze szczególnym 

uwzględnieniem Gminy Miasta Szczecin i Gminy Miasta Koszalin, m.in. poprzez wykorzystanie walorów 

krajobrazowych, aspektów historycznych, tematyki lokalnej oraz udział twórców, mieszkańców   

i przedsiębiorców związanych  z woje-wództwem. Od rozpoczęcia działalności w 2009 roku ZFF 

Pomerania Film udzielił wsparcia nansowego 77 produkcjom fabularnym, dokumentalnym   

i animowanym, z których liczne zostały laureatami nagród i nominacji międzynarodowych i krajowych 

festiwali i konkursów.
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Dział Wystaw Artystycznych każdego roku prezentuje wiele wystaw czasowych z różnych dziedzin sztuki 

(zarówno dawnej, jak i współczesnej), nadzoruje ekspozycje stałe, zajmuje się upowszechnianiem wiedzy 

z zakresu historii sztuki i historii regionu oraz prowadzi działalność wydawniczą (katalogi wystaw 

czasowych, foldery). Od kilku lat uczestniczy także w obchodach Europejskiej Nocy Muzeów. Dzięki 

kontaktom z polskimi i zagranicznymi muzeami, archiwami, galeriami sztuki oraz środowiskami 

twórczymi, wystawy realizowane przez zamkowy Dział Wystaw Artystycznych to nierzadko okazje   

do obejrzenia dzieł najwybitniejszych twórców lub wyjątkowych kolekcji z kraju i z zagranicy.

Dział Edukacji Artystycznej skupia swoją aktywność na prowadzeniu i organizacji działań animacyjnych 

dających uczestnikom możliwość świadomego i aktywnego udziału w kulturze, bez względu na wiek   

czy posiadane wykształcenie.

W ramach sekcji ds. amatorskiego ruchu artystycznego województwa zachodniopomorskiego każdego 

roku organizowanych jest 12 przeglądów we wszystkich dziedzinach sztuki, a także koncerty, spektakle 

teatralne, festyny, warsztaty, konferencje i audycje muzyczne. Skupiająca pasjonatów fotograi sekcja 

stałych form zainteresowań - Fotoklub Zamek, prowadzi ożywioną działalność twórczo-szkoleniową, 

obejmującą również, poza organizacją spotkań dyskusyjnych, plenerów i wystaw, realizację konkursów 

takich jak, np., odbywające się pod patronatem Międzynarodowej Federacji Sztuki Fotogracznej (FIAP) 

Pomorskie Spotkania z Diaporamą. Sekcja literatury organizuje regularnie odbywające się na Zamku 

wykłady, prelekcje i spotkania o tematyce historycznej, literackiej, medycznej i lingwistycznej. Ponadto, 

dzięki współpracy z zagranicznymi partnerami zamkowy Dział Edukacji Artystycznej od wielu lat 

zaangażowany jest w realizację międzynarodowego projektu: Polsko-Niemiecka Orkiestra Młodzieżowa 

POMERANIA.

Dział Współpracy Międzynarodowej odpowiada za jedno z wiodących zadań Zamku Książąt Pomorskich, 

jakim jest współpraca międzynarodowa, w dziedzinie kultury wzbogacająca funkcjonowanie instytucji   

na poziomie artystycznym, społecznym i osobistym. Zamek dba o jak najlepsze relacje z obecnymi 

partnerami a jednocześnie stale poszukuje nowych partnerów do realizacji wspólnych projektów i różnego 

rodzaju przedsięwzięć. W ramach prowadzonej działalności Instytucja stara się m.in. prezentować kulturę  

i sztukę innych narodów, uczestniczyć w międzynarodowych spotkaniach i warsztatach oraz wspierać  

i promować kulturę polską za granicą. 

Bliskie sąsiedztwo decyduje o tym, że najściślejsza współpraca prowadzona jest z partnerami 

niemieckimi. Choć jednocześnie Zamek stara się utrzymywać stałe kontakty z instytucjami innych krajów 

europejskich, m.in. na Ukrainie, we Włoszech, w Estonii, Francji, Chorwacji czy Danii.

Centrum Informacji Kulturalnej i Turystycznej Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie mieści się 

w Skrzydle Menniczym i jest jednym z najefektywniej działających punktów informacji turystycznej 

na terenie miasta (czynnym przez 7 dni w tygodniu (od 15 kwietnia do 15 października) w godzinach 10.00 

- 18.00). Zakres działania Centrum to przede wszystkim: informacja turystyczna i kulturalna o działalności 

Zamku, Szczecinie i regionie; sprzedaż biletów na wydarzenia organizowane w Zamku Książąt Pomorskich 

(od 2018 roku także online) oraz sprzedaż map, przewodników, książek historycznych i albumów; 

oprowadzanie grup turystycznych oraz pomoc w kontakcie z pilotami i przewodnikami; publikacja 

i n fo r m a to ra  " Z a m ko w e  P ro p oz yc j e  Ku lt u ra l n e"  o ra z  o b s ł u g a  s t ro n  i n te r n e to w yc h : 

www.zamek.szczecin.pl oraz polsko-niemieckiego Przewodnika Szlakiem Mapy Lubinusa: lubinus.pl



14

PROGRAM MIAST I GMIN

14



15

SPIS MIEJSCOWOŚCI

1.   CHOJNA

2.   CHOSZCZNO

3.   GOLENIÓW

4.   GRYFICE

5.   GRYFINO

6.   IŃSKO

7.   KAMIEŃ POMORSKI

8.   MIĘDZYZDROJE

9.   PŁOTY

10. STARGARD

11. SZCZECIN

12. ŚWIDWIN

13. TRZEBIATÓW
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CHOJNA

Centrum Kultury w Chojnie

FESTIWAL GWIAZD POLSKIEJ ESTRADY

9 marca 2019

miejsce: Centrum Kultury w Chojnie

Cele konkursu: popularyzacja polskiej piosenki, prezentacja dorobku artystycznego dzieci i młodzieży, 

promowanie i dostrzeganie dzieci i młodzieży uzdolnionej muzycznie. Uczestnicy: Festiwal przeznaczony 

jest dla solistów, którzy wystąpią w trzech kategoriach wiekowych: 10-12 lat, 13-15 lat, 16-20 lat.

PRZEGLĄD PIEŚNI MARYJNYCH

11 maja 2019

miejsce: Centrum Kultury w Chojnie

Przegląd Pieśni Maryjnych „OTO MATKA TWOJA”, organizowany wspólnie przez chojeńską Paraę   

p.w. Świętej Trójcy i Centrum Kultury w Chojnie.

PRZEGLĄD PIEŚNI PATRIOTYCZNEJ

6 listopada 2019

miejsce: Centrum Kultury w Chojnie

Pieśni patriotyczne odgrywają ogromną rolę w edukacji i kulturze narodu polskiego. Stąd też narodził   

się pomysł konkursu, by poprzez prezentacje sceniczne ocalić je od zapomnienia i sprawić, by stały   

się łącznikiem pomiędzy tradycją a teraźniejszością. Cel główny przeglądu, to ocalenie od zapomnienia 

pieśni patriotycznych i uczczenie kolejnych rocznic odzyskania przez Polskę niepodległości. Cele 

szczegółowe, jakie przyświecają przeglądowi, to: popularyzowanie wśród uczestników pieśni związanych 

z historią Polski, wzbudzenie zainteresowania uczestników pieśniami patriotycznymi, integracja 

uczestników prezentacji scenicznych. Przegląd przeprowadzony będzie we wszystkich kategoriach 

wiekowych.

CHOSZCZNO

Choszczeński Dom Kultury

WIOSENNY SALON ARTYSTYCZNY

22 marca 2019

miejsce: Mała Galeria ChDK
organizator: Choszczeński Dom Kultury

14. edycja salonu, która ma na celu prezentację twórczości plastyków nieprofesjonalnych powiatu 

choszczeńskiego. Podczas wystawy prezentowane są również prace osób niepełnosprawnych.

ZDROWYM BYĆ – XXV Powiatowy Przegląd Programów Artystycznych Promujących Zdrowie

4 kwietnia 2019

miejsce: Sala widowiskowa ChDK
organizator: Powiatowa Inspekcja Sanitarna w Choszcznie, Choszczeński Dom Kultury

W przeglądzie uczestniczą grupy przedszkolne powiatu choszczeńskiego. Celem przeglądu jest 

propagowanie zdrowego trybu życia i edukowanie najmłodszych.

FESTIWAL PIOSENKI NIEBANALNEJ 

czerwiec 2019
organizator: Środowiskowy Dom Samopomocy w Choszcznie, Choszczeński Dom Kultury

Niepełnosprawność we współczesnym świecie – Artystyczna forma adresowana do osób niepełno-

sprawnych z ośrodków terapeutycznych województwa zachodniopomorskiego.

CHOSZCZEŃSKA SOBÓTKA

czerwiec 2019

miejsce: Plaża Miejska
organizator: Urząd Miejski, Choszczeński Dom Kultury

Podczas Choszczeńskiej Sobótki prezentują się lokalni twórcy i zaproszone do udziału zespoły z miast 

partnerskich: Holandii, Niemiec i Litwy. Miejscowe instytucje i szkoły zaprezentują swój dorobek   

i osiągnięcia. W trakcie trwania Choszczeńskiej Sobótki odbywają się różne koncerty, widowiska, plenery 

malarskie dla plastyków, wernisaże i imprezy sportowe. Wystawiają się różnorodne stoiska handlowe   

i lunaparki.
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IX KORYTOWSKA NOC POETÓW

sierpień 2019

miejsce: sala baletowa ChDK
organizator: Choszczeński Dom Kultury, Fundacja Kultury Noc Poetów, szczeciński oddział Związku Literatów Polskich 

w Szczecinie

Prezentacja twórczości poetów połączona z prezentacją tomików wydanych przez debiutantów. Impreza 

o zasięgu ogólnopolskim.

MUZYKON

wrzesień 2019
organizator: ChDK, rma E-cho Choszczno

4 edycja konkursu muzycznego o zasięgu powiatowym, adresowanego do wokalistów i muzyków.

XXI PRZEGLĄD FORM ESTRADOWYCH I TEATRALNYCH OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH „SCENA BEZ 

BARIER”

17 października 2019

miejsce: Sala widowiskowa ChDK
organizator: Choszczeński Dom Kultury, Stowarzyszenie Kobieta 2000 Choszczno

Przegląd ogólnopolski. Impreza adresowana do osób niepełnosprawnych, okazja do prezentacji dorobku 

artystycznego i integracji twórczej tego środowiska, a także zachęcanie osób niepełnosprawnych   

do aktywnego uczestnictwa w kulturze.

GOLENIÓW

Goleniowski Dom kultury

POWIATOWE PREZENTACJE ZESPOŁÓW LUDOWYCH „RAZ NA LUDOWO”

27 kwietnia 2019

miejsce: Sala koncertowa, ogród GDK
organizator: Goleniowski Dom Kultury

Spotkanie Zespołów Folklorystycznych to impreza o swoistym kolorycie. Młodość przeplata   

się z dojrzałymi twórcami. W tym roku spotkamy się z kulturą ludową w gronie zespołów śpiewaczych, 

solistów, kapel, gawędziarzy i zespołów pieśni i tańca.

URODZINY GOLENIOWA

18 maja 2019

miejsce: Planty
organizator: Goleniowski Dom Kultury

Zapraszamy mieszkańców Goleniowa na wspólne świętowanie urodzin naszego miasta. Na goleniowskich 

Plantach czekają na Państwa liczne atrakcje: stoiska, kawiarenki, niespodzianki dla dzieci oraz scena 

muzyczna, na której wystąpią lokalni artyści oraz zaproszone gwiazdy. Dla wszystkich mieszkańców – 

urodzinowy tort.

Goleniowskie Spotkania Teatralne BRAMAT

wrzesień 2019

miejsce: Siedziba Teatru Brama – Amteatr, Sala koncertowa GDK, ulice Goleniowa
organizator: Goleniowski Dom Kultury, Teatr Brama

Goleniowskie Spotkania Teatralne Bramat to ogólnopolski festiwal teatralny organizowany corocznie 

przez goleniowski Teatr Brama. Program zakłada prezentacje wybitnych twórców polskiego teatru 

alternatywnego. W ramach konfrontacji pokazane są także teatry młodszego pokolenia, które   

w niedalekiej przyszłości będą stanowić o alternatywnym środowisku teatralnym w Polsce. Co roku 

ciekawym spektaklom towarzyszą ocjalne dyskusje o kondycji i drodze teatru alternatywnego w Polsce, 

warsztaty, pokazy metod pracy, seminaria, koncerty, wystawy i pokazy lmów.

Zachodniopomorski Konkurs Kolęd i Pastorałek oraz eliminacje 

do XXIV Międzynarodowego Festiwalu Kolęd i Pastorałek w Będzinie

20-21 grudnia 2019

miejsce: Sala koncertowa GDK
organizator: Goleniowski Dom Kultury

Konkurs stanowi jednocześnie pierwszy etap Międzynarodowego Festiwalu Kolęd i Pastorałek w Będzinie. 

Laureaci Zachodniopomorskiego konkursu otrzymują nagrody nansowe, a najlepsi wykonawcy 

otrzymują kwalikacje do festiwalu w Będzinie.
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GRYFICE

Grycki Dom Kultury

Czas poloneza

3 maja 2019

miejsce: Gryce, Plac Zwycięstwa
organizator: Grycki Dom Kultury

Impreza plenerowa o charakterze festynowym.

III Międzynarodowy Festiwal Orkiestr Dętych GRYFICKIE DĘCIAKI

7-9 czerwca 2019

miejsce: Gryce, Plac Zwycięstwa
organizator: Grycki Dom Kultury

W programie tegorocznego festiwalu znajdą się: przemarsze, koncerty i musztry paradne.

Gryckie Lato Muzyczne w Ogrodzie Japońskim

lipiec-sierpień 2019

miejsce: Gryce, Park Japoński
organizator: Grycki Dom Kultury, Gmina Gryce

Niedzielne plenerowe koncerty kameralne.

Artystyczne Spotkania Przyjaciół 2019

9-17 sierpień 2019

miejsce: Gryce, Rybokarty
organizator: Grycki Dom Kultury

Plener malarski, plener fotograczny, warsztaty fotograczne – impreza o zasięgu międzynarodowym.
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GRYFINO

Gryński Dom Kultury

Gryński Festiwal Miejsc i Podróży WŁÓCZYKIJ

21 lutego - 3 marca 2019

miejsce: Gryński Dom Kultury
organizator: Gryński Dom Kultury, Urząd Miasta i Gminy w Grynie, stowarzyszenie Zakrzywienie Czasoprzestrzeni

Włóczykij to impreza odbywająca się w sąsiedztwie terenów Międzyodrza w miejscowości Gryno. 

Poświęcona jest szeroko pojętej tematyce podróżniczej i związkom człowieka z różnymi miejscami. 

Szczególnie hołduje ludziom, którzy odnajdują swoją życiową ścieżkę z dala od utartych szlaków. Festiwal 

trwa przez 11 dni. W jego trakcie odbywa się blisko sto wydarzeń, o swoich wyprawach opowiada ponad 

setka prelegentów. W pokazach i wydarzeniach towarzyszących uczestniczy średnio ok. 6 tys. widzów.   

To wszystko czyni Włóczykija jedną z największych imprez podróżniczych, nie tylko w Polsce.

Głównymi punktami programu są spotkania z podróżnikami połączone z pokazami lmów, slajdów oraz 

fotograi, a także przegląd profesjonalnych długometrażowych lmów z odległych i egzotycznych 

zakątków świata. W programie nie brakuje licznych wydarzeń towarzyszących, pośród których 

znajdujemy: degustacje potraw kuchni świata, koncerty muzyki alternatywnej, wystawy, wycieczki  

po regionie, Bal Włóczykija oraz ekstremalny rajd na orientację Trip Extreme. Festiwal jest miejscem, gdzie 

przecinają się szlaki alpinistów, nurków, autostopowiczów, ale i etnologów, reportażystów, regionalistów 

czy historyków.

www.wloczykij.com

Koncert Teatru Tańca EGO VU

5-6 kwietnia 2019

miejsce: Gryński Dom Kultury
organizator: Gryński Dom Kultury, Teatr Tańca EGO VU oraz Środowisko Inicjatyw Artystycznych Hybadu

Zespół powstał we wrześniu 1991 r. i przez 20 lat działał jako Teatr Tańca Współczesnego Vogue. W 2011 r. 

grupa zmieniła nazwę na EGO VU. Był to jedynie kosmetyczny zabieg polegający na przestawieniu 

kolejności liter wchodzących w skład wcześniejszej nazwy. Niezmiennie więc jest to grupa skutecznie 

pracująca nad własnym, rozpoznawalnym już językiem scenicznym. Choreograe zespołu często 

wywołują sprzeczne opinie. Oprócz tańca współczesnego, który jest najbliższy tancerzom, zespół 

poszukuje wiedzy w różnych technikach teatralnych i innych stylach tańca. Jest jedynym poważnym 

animatorem środowiska tanecznego i wizytówką taneczną województwa zachodniopolskiego.

Intensywna praca owocuje coroczną prezentacją osiągnięć zespołu podczas tradycyjnego koncertu 

premier, który jest swoistym ukłonem dla najwierniejszych fanów grupy. Często właśnie oni po raz 

pierwszy oglądają nowe spektakle. Koncerty premier odbywają się rokrocznie od 1995 r.

www.gdk.com.pl

www.facebook.com/ttegovu

Festiwal Twórczości Ludowej w Bartkowie

sierpień 2019

miejsce: Bartkowo k/Gryna
organizator: Gryński Dom Kultury, Świetlica Wiejska w Bartkowie i sołectwo w Bartkowie

Festiwal odbywa się w podgryńskiej wsi, w której przez kilkadziesiąt lat działała Kapela Ludowa 

Bartkowiacy. Impreza z roku na rok przyciąga coraz większe rzesze miłośników folkloru i współczesnej 

muzyki folkowej.To spotkanie twórców z publicznością ma więc być z założenia ich świętem,   

a nie kolejnym konkursem, których w Polsce mamy dziesiątki. Impreza ma służyć świetnej zabawie 

zarówno publiczności, jak i artystów. Prezentacjom scenicznym towarzyszą warsztaty artystyczne.

www.gdk.com.pl

Sztukowanie

7. Zderzenie Sztuk i Kultur 

2 połowa września 2019

miejsce: Gryński Dom Kultury, przestrzenie miejskie Gryna oraz okoliczne wsie
organizator: Gryński Dom Kultury, Teatr 6 i PÓŁ, Środowisko Inicjatyw Artystycznych Hybadu

Sztukowanie to kulturalny, interdyscyplinarny festiwal artystyczny, który swoim zasięgiem obejmuje 

teren całego miasta. Głównym wyróżnikiem festiwalu jest jego wielowarstwowość i różnorodność oferty 

artystycznej. To efekt swoistego zderzania ze sobą różnych form artystycznego wyrazu, które łączy 

motyw przewodni każdej edycji imprezy. Ważnym elementem festiwalu jest zaangażowanie mieszkańców 

w działania artystyczne podczas imprezy, aby stali się współautorami wydarzenia, mogli się bardziej 

zintegrować poprzez sztukę.
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Podczas Sztukowania uczestnicy oglądają spektakle teatralne, biorą udział w działaniach performa-

tywnych, animacjach przestrzeni miejskiej czy szkolą się na warsztatach. Wieczorami odbywają   

się projekcje lmów, koncerty muzyczne a przez cały czas trwania festiwalu oglądać można wystawy 

fotograczne i interaktywne. W program na stałe wpisały się dwie imprezy towarzyszące: sztuka makijażu 

ciała, czyli konkurs bodypaintingu oraz wieczór z herbatami świata, podczas którego publiczność może 

skosztować tego napoju z odległych zakątków świata podczas wyjątkowo na tę okazję przygotowanych 

koncertów. 

www.gdk.com.pl

www.sztukowanie.art.pl

Jesienna Scena Tańca 

10. Festiwal Małych Form Ruchowych

22-24 listopada 2019

miejsce: Gryński Dom Kultury
organizator: Gryński Dom Kultury, Teatr Tańca EGO VU oraz Środowisko Inicjatyw Artystycznych Hybadu

Pracujący w Grynie Teatr Tańca EGO VU (dawniej Vogue) od blisko trzydziestu lat inspiruje i zakrzewia 

tradycje taneczne w naszym regionie. Stąd powołanie do życia festiwalu Jesienna Scena Tańca. 

Dotychczas gościliśmy wielu artystów z Polski, ale także z Niemiec, Danii, Japonii, Wenezueli, Nowej 

Zelandii czy Wielkiej Brytanii. To festiwal wyjątkowy w skali województwa i kraju, bo prezentujący   

tzw. małe formy tańca (solo, duety, tria) w różnych technikach tańca, choć z naciskiem na taniec 

współczesny. 

Celem nadrzędnym festiwalu jest edukacja kulturalna, uwrażliwianie na sztukę wyższą i integrowanie 

środowisk. W związku z tym, że Gryno jest miastem przygranicznym, zapraszamy także widzów   

z Niemiec, by  rozwijać wspólne inicjatywy artystyczne. Poza spektaklami proponujemy także warsztaty 

tańca na kilku poziomach zaawansowania, silent disco oraz kino tańca.

IŃSKO

Ińskie Centrum Kultury

13 Festiwal Kolęd Pastorałek i Piosenek Bożonarodzeniowych

19 stycznia 2019

Spotkanie z pieśnią Chóralną

25 maja 2019

Noc Świętojańska

22 czerwca 2019

Dni Ińska

lipiec 2019 

Ińskie Lato Filmowe

sierpień 2019 



21

KAMIEŃ POMORSKI

Kamieński Dom Kultury

XXVII Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

30 stycznia 2019

miejsce: Hala Widowiskowo – Sportowa
organizator: Kamieński Dom Kultury

Cel określony przez ogólnopolski sztab WOŚP, to: „Pomaganie jest dziecinnie proste. Gramy dla dzieci 

małych i bez focha – na zakup sprzętu dla specjalistycznych szpitali dziecięcych”. Zasięg powiatowy.

XXIII Festiwal Współczesnej Kultury Ludowej im. Jana Iwaszczyszyna
27 - 28 lipca 2019

miejsce: Amteatr w Kamieniu Pomorskim
organizator: Kamieński Dom Kultury

Prezentacja ludowej muzyki, śpiewu i tańca a także rękodzieła ludowego. W festiwalu udział biorą zespoły 

ludowo-śpiewacze, taneczne oraz kapele z terenu Polski Zachodniej i Północnej.

MIĘDZYZDROJE

Międzynarodowy Dom Kultury w Międzyzdrojach

Popołudnie z kolędą

5 stycznia 2019, godz. 15.00
organizator: Międzynarodowy Dom Kultury w Międzyzdrojach  i Zespół Śpiewaczy „Fale”

Koncert kolęd z udziałem zaproszonych zespołów muzycznych. 

Międzyzdrojskie Herody

19 stycznia 2019, godz. 10.00
organizator: Międzynarodowy Dom Kultury w Międzyzdrojach

Przegląd kolęd i jasełek. 

„BIEG PO KULTURĘ”

2 maja 2019
Organizator: Międzynarodowy Dom Kultury w Międzyzdrojach, Urząd Miejski w Międzyzdrojach, Golden Tulip Międzyzdroje 

Residence oraz Huec Ziemi Wolińskiej Związku Harcerstwa Polskiego 

Bieg na trasie ok. 5 km, w Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej.

Jest to już IV edycja „Biegu po kulturę”.

54 Międzynarodowy Festiwal Pieśni Chóralnej im. Prof. Jana Szyrockiego

9- 14 czerwca 2019,  godz. 19.30   
organizator: Polski Związek Chórów i Orkiestr Oddział w Szczecinie, Międzynarodowy Dom Kultury w Międzyzdrojach, 

Stowarzyszenie Przyjaciół Festiwalu

Międzyzdrojskie Neptunalia

22 czerwca 2019, godz. 16.00

miejsce: Amteatr
organizator: Międzynarodowy Dom Kultury w Międzyzdrojach

Program słowno-muzyczny z udziałem publiczności. 

Festiwal Gwiazd

3-6 lipca 2019
organizator: Międzynarodowy Dom Kultury w Międzyzdrojach, gmina Międzyzdroje 

Koncerty, spotkania autorskie, spektakle teatralne, warsztaty teatralne dla dzieci, spotkania z aktorami, 

uroczysta gala odciśnięcia dłoni, sesje autografowe. 

XVII Spotkania Artystyczne Seniorów

21-23 września 2019
organizator: Międzynarodowy Dom Kultury w Międzyzdrojach.

Występy zespołów folklorystycznych, zespołów tańca ludowego, zespołów śpiewaczych i solistów. 



22

w. 

Karawany Kultury

luty-grudzień 2019

organizator:  Fundacja Benes z Wolina, Międzynarodowy Dom Kultury w Międzyzdrojach

Międzynarodowy projekt wymiany kulturowej. XV Edycja. Cel imprezy – wspieranie rozwoju artystycznego 

na Ziemiach Zachodniopomorskich.

Konkursy i festiwale artystyczne dla dzieci, młodzieży i dorosłych, koncerty, warsztaty, plenery, wystawy, 

programy edukacji pozaszkolnej, spotkania integracyjne. Uczestnicy przedstawiają swój dorobek 

artystyczny w nominacjach: muzyka instrumentalna, wokal, taniec, teatr, folklor, sztuki wizualne.

Dzięki stałemu wieloletniemu wsparciu przez władze lokalne województwo zachodniopomorskie 

odwiedziło już ponad 4500 uczestników z zagranicy: Kazachstanu, Estonii, Ukrainy, Białorusi, 

Azerbejdżanu, Uzbekistanu, Izraela, Malty, Południowej Afryki, Malezji, Czech, Indonezji, Niemiec, Rosji, 

Karelii, Tatarstanu, Baszkortostanu, Jakucji i innych państw i republik autonomicznych.

23 lutego

Muzyczne Wyspy/Rozśpiewane Wyspy 

(MUSIC ISLANDS OPEN/SINGING ISLANDS OPEN), MDK w Międzyzdrojach

23 marca

Roztańczone Wyspy/Bursztynowe Gwiazdy

 (DANCE ISLANDS OPEN/AMBER STARS), MDK w Międzyzdrojach

1 czerwca

Bałtyckie Muzyczne Wyścigi 

(BALTIC MUSIC RACE), Amteatr Międzyzdroje

22 czerwca

Lato Artystyczne 

(ARTISTIC SUMMER), MDK w Międzyzdrojach

20 lipca

Wschód – Zachód 

(EAST-WEST), MDK w Międzyzdrojach

3 sierpnia

Gry Jomsi 

(JOMSY ART. GAMES), MDK w Międzyzdrojach

26 października

Jesienny Mix 

(AUTUMN MIX), MDK w Międzyzdrojach

14 grudnia

Świąteczny Prezent 

(CHRISTMAS GIFT), MDK w Międzyzdrojach
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PŁOTY

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Płotach

Ekologiczne Święto Miasta- XXVI Festiwal Piosenki Ekologicznej EKO-MIX

7-9 czerwca 2019
organizator: Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Płotach

Projekt ma na celu propagowanie na idei ekologicznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych. W trakcie 

trwania imprezy prowadzony jest przegląd muzyczny, konkurs wiedzy ekologicznej, konkurs plastyczny, 

konkurs fotograczny i wystawy ekologiczne.

Festiwal Reggae nad Regą 

sierpień 2019
organizator: Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Płotach 

Po raz pierwszy, w ostatni weekend sierpnia Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Płotach zaprasza 

na niezwykły Festiwal Reaggae nad Regą. Nad przepiękną i malowniczą rzeką Regą w Płotach będą 

rozbrzmiewać rytmy prosto z serca gorącej Jamajki.

Tradycyjne Gminne Dożynki 2019

wrzesień 2019
organizator: Urząd Miejski w Płotach, Miejsko- Gminny Ośrodek Kultury w Płotach

Dożynki to impreza coroczna o zasięgu lokalnym, odbywająca się w pierwszej dekadzie września. Celem 

dożynek jest kultywowanie tradycji dożynkowych o charakterze religijno-folklorystycznym. Na tym 

najbardziej popularnym święcie wsi spotykają się wszyscy, którym bliski jest trud pracy rolniczej, aby 

wspólnie uczestniczyć w ceremonii błogosławienia plonów. W programie uroczystości dożynkowych 

znajdują się między innymi: korowód dożynkowy, Msza Święta Dziękczynna, obrzędy dożynkowe, 

przegląd dorobku kulturalnego mieszkańców Gminy Płoty, Turniej Sołectw, występy zespołów 

folklorystycznych, kiermasze.

XXII Międzynarodowy Bieg o Sztachetkę Płoty 2019

wrzesień 2019
organizator: Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Płotach

XXII Międzynarodowy Bieg Uliczny o Sztachetkę – Płoty 2019 to impreza biegowa przeznaczona   

dla każdego pasjonata biegów. Event ten organizowany jest corocznie w miejscowości Płoty,   

a sama impreza podzielona jest na dwie części, biegi dzieci oraz główny.

Folkowe Płoty

Jarmark Kultury i Tradycji Ludowej- Przegląd Kapel Ludowych i Zespołów Śpiewaczych Płoty 2019

26 października 2019
organizator: Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Płotach

W ramach przedmiotowego projektu planowana jest organizacja II Jarmarku Tradycji i Kultury Ludowej pn. 

"Folkowe Płoty", który będzie przypominał i nawiązywał do piękna kunsztu rozmaitych profesji, 

prezentacji twórczości ludowej, piękna lokalnego folkloru, śpiewu i tańca. Zadanie zakłada m.in. spotkanie 

z folklorem i lokalną kuchnią staropolską, prezentację obrzędów i tradycji ludowej polskiego wesela oraz 

ludowe warsztaty pokazowe, na które składać się będzie prezentacja ginących zawodów, promowanie 

tradycji rzemieślniczych obecnych w codziennym życiu naszych przodków oraz przekazanie tych tradycji 

młodym ludziom. Ponad to Folkowe Płoty zaproszą całe rodziny do międzypokoleniowej podróży   

po tradycyjnych grach i zabawach. Działania projektu przyczynią się do ochrony, pielęgnowania lokalnego 

dziedzictwa kultury Pomorza Zachodniego oraz dziedzictwa kulturowego małych miejscowości.
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STARGARD

Stargardzkie Centrum Kultury

ART. Festiwal

18-19 maja 2019

miejsce: teren miasta Stargard
organizator Stargardzkie Centrum Kultury

Festiwal obejmuje szereg działań artystycznych na terenie miasta Stargard.

Stargardzki Dzień Dziecka

1 czerwca 2019

miejsce: teren zielony Amteatru
organizator: Stargardzkie Centrum Kultury

Impreza plenerowa o charakterze festynowym, odbywająca się na terenie zielonym Amteatru. 

Przygotowywana z myślą o dobrej zabawie przede wszystkim dla dzieci, ale również z atrakcjami dla osób 

dorosłych. 

COOLturalne Wakacje

lipiec-sierpień 2019

miejsce: Teatr Letni w Parku Chrobrego
organizator: Stargardzkie Centrum Kultury

Cykl wakacyjnych imprez plenerowych (koncertów, wystaw, programów artystycznych, kina plene-

rowego) otwarty dla wszystkich małych i dużych mieszkańców miasta oraz turystów. Imprezy odbywają 

się w każdy wakacyjny weekend.

Jarmark Świąteczny pod Szczęśliwą Gwiazdą

8 grudnia 2019

miejsce: Rynek Staromiejski
organizator: Stargardzkie Centrum Kultury

Wydarzenie obejmuje organizację świątecznych występów, pokazów, warsztatów i kiermaszy.
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SZCZECIN

PAŁAC MŁODZIEŻY- POMORSKIE CENTRUM EDUKACJI

Wieczory Literackie

Styczeń-grudzień 2019 (Raz w miesiącu (Czwartek))

miejsce: PM-PCE
organizator: Związek Literatów Polskich oraz PM-PCE

Spotkania literackie z autorami i poetami nie tylko szczecińskimi. Impreza o zasięgu wojewódzkim.

Kości zostały rzucone

Styczeń-grudzień 2019 (Raz w miesiącu (Sobota))

miejsce: PM-PCE
organizator: PM-PCE

Cykliczne spotkania z towarzyskimi grami fabularnymi RPG dla młodzieży - uczniów szkół podstawowych,

gimnazjów, ponadgimnazjalnych chcących rozpocząć oraz poszerzyć swoją wiedzę i umiejętności 

związane z grami wyobraźni. 

Pałacowy Uniwersytet Fantastyczny (PUF) oraz III Konkurs Fotograczny

„Fantastyczny Szczecin”

Termin konwentu oraz ogłoszenia wyników konkursu: 23 luty 2019, zgłoszenia na konkurs 

do 4 stycznia 2019

miejsce: PM-PCE
organizator: PM-PCE

Mini konwent dla młodzieży zorganizowany z myślą o wszystkich pasjonatach szeroko pojętej fantastyki, 

którzy chcieliby spotkać inne osoby o podobnej pasji. W programie warsztaty, prelekcje, wykłady, pokazy, 

gry fabularne itd. Impreza o zasięgu wojewódzkim.

XIX Prezentacje Taneczne „A TERAZ MY”

Termin prezentacji: marzec 2019

miejsce: Hala Sportowa Zespołu Obiektów Szczecińskiego Domu Sportów w Szczecinie, ul. Wąska 16
organizator: PM-PCE

Prezentacja dorobku artystycznego szkół i placówek wychowania pozaszkolnego. Konfrontacja osiągnięć 

rówieśniczych. Promowanie dziecięcej i młodzieżowej aktywności artystycznej - uczniów szkół 

podstawowych, gimnazjów, ponadgimnazjalnych. Impreza o zasięgu wojewódzkim.

X edycja Miejskiego Przeglądu Twórczości Przedszkolnej „Ze śpiewem i tańcem za pan brat”

Termin: 3 kwietnia 2019

miejsce: PM-PCE

Prezentacja dorobku artystycznego dzieci szczecińskich Przedszkoli Miasta Szczecin i promowanie 

dziecięcej aktywności artystycznej.

XXI Edycja Konkursu „Każdy może śpiewać”

Eliminacje: 6 kwietnia 2019 – przesłuchania dla uczestników miasta Szczecin i województwa 

zachodniopomorskiego. Zgłoszenia do: 22 marca 2019. Warsztaty: 13 kwietnia 2019. Finał Konkursu: 

27 kwietnia 2019r.

miejsce: PM-PCE
organizator: PM-PCE

Prezentacja dorobku artystycznego młodych wokalistów z województwa zachodniopomorskiego - 

uczniów szkół podstawowych, gimnazjów, i ponadgimnazjalnych.

XII Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Poezja w obrazach”

Zgłoszenia nadsyłania prac do: kwietnia 2019. Ogłoszenie wyników: maj 2019. 

Wystawa: maj - lipiec 2019.

miejsce: PM-PCE
organizator: PM-PCE

Ogólnopolski Konkurs Plastyczny mający na celu upowszechnianie poezji polskiej wśród dzieci i młodzieży 

oraz prezentację twórczości plastycznej. Przeznaczony dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych, 

ponadgimnazjalnych,  wychowanków domów kultury i innych placówek oświatowych w wieku 7-19 lat.
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BIURO DOKUMENTACJI ZABYTKÓW

Europejskie Dni Dziedzictwa

Sierpień-październik 2019

Europejskie Dni Dziedzictwa to największy w Europie projekt społeczno-edukacyjny, a także naj-

ważniejsze święto zabytków kultury. Głównym celem EDD jest szeroko pojęta edukacja historyczna   

i kulturalna, promowanie różnorodności regionalnego dziedzictwa kulturowego, podkreślenie wspólnych 

korzeni kultury europejskiej oraz propagowanie dialogu międzykulturowego.

KSIĄŻNICA POMORSKA W SZCZECINIE

Wystawa: Rękopisy – podpisy królów polskich

3-31 stycznia 2019, wernisaż: 8 stycznia
organizator: dr Michał Urbas (Wyższa Szkoła Bankowa), prof. A. Wolski, Książnica Pomorska w Szczecinie

Na wystawie zaprezentowane zostaną oryginale dokumenty pochodzące z kolekcji byłego prorektora 

Akademii Morskiej w Szczecinie prof. nadzw. dr. hab. kpt. ż.w. Adama Wolskiego. Wystawę uzupełnią 

wybrane rękopisy ze zbiorów Specjalnych Książnicy Pomorskiej. Podczas wernisażu głos zabierze   

prof. dr hab. Jan Nikołajew.

Wystawa fotograi Rafała Rataja – Mój mały wielki Kosmos

4-28 stycznia 2019

Rafał Rataj, absolwent dziennikarstwa na Uniwersytecie Warszawskim, podczas studiów współpracował 

przy realizacji seriali telewizyjnych. Z powodów zdrowotnych zamieszkał na wsi pod Szczecinem, gdzie 

zajmował się rolnictwem i rozwijał swoją pasję fotografowania przyrody. Wystawa zorganizowana   

pod patronatem Związku Polskich Fotografów Przyrody Okręg Zachodniopomorski.

Wystawa: 100 na następne stulecie

7 stycznia -27 lutego 2019

Wystawa "100 na następne stulecie" jest prezentacją stu cymeliów ze zbiorów Książnicy Pomorskiej, które 

zostały poddane pracom konserwatorskim w Dziale Konserwacji Zbiorów biblioteki. Z jednej strony 

wystawa pokazuje zatem najcenniejsze, bardzo rzadko pokazywane eksponaty ze zbiorów  biblioteki,   

z drugiej strony zaś ilustruje proces ochrony i konserwacji dziedzictwa narodowego.

Wystawa: Książę muzyki naszej. Stanisławowi Moniuszce w 200. rocznicę urodzin

luty 2019

Rok 2019 został ustanowiony przez Sejm RP Rokiem Stanisława Moniuszki. Z tej okazji obchody Tygodnia 

Kresowego w Szczecinie zainauguruje wystawa poświęcona polskiemu kompozytorowi, czołowemu 

przedstawicielowi polskiej opery narodowej.

Wystawa: Sąsiad z papieru. Meklemburgia-Pomorze Przednie a Pomorze Zachodnie – sąsiedztwo  

w zwierciadle prasy regionalnej. Część 2, lata 1980-2017

marzec 2019

Część druga dwujęzycznej wystawy przygotowywanej wspólnie przez Książnicę Pomorską z Landes-

bibliothek Mecklenburg-Vorpommern Günther Uecker w Schwerinie oraz  Landeszentrale für politische 

Bildung Mecklenburg-Vorpommern w Schwerinie. Stanowi kontynuację wcześniej zrealizowanego 

projektu obejmującego lata 1945-1980. Część druga obejmuje merytorycznie okres 1980-2017.  

Wystawie towarzyszyć będzie  wydawnictwo poświęcone problemom sąsiedztwa polsko-niemieckiego  

w regionie.

Międzynarodowe Czytanie Iliady Homera

22 marzec 2019

Po sukcesie Międzynarodowego Dnia Odysei Homera w 2017 i maratonu czytania „Metamorfoz” 

Owidiusza w 2018 roku, Książnica Pomorska i Szczeciński Oddział Terenowy Polskiego Towarzystwa 

Filologicznego organizują w 2019 r. w ramach Festival Europeen Latin Grec Międzynarodowe Czytanie 

”Iliady” Homera. Będzie to maraton publicznego czytania eposu greckiego poety, w którym będzie mógł 

wziąć udział każdy chętny.

Wystawa grupy plastycznej "Koło piątku”

1-31 marca 2019

W skład grupy plastycznej "Koło piątku" wchodzi 13 malarek ze Szczecina i bliskich okolic, które spotykają 

się w Pałacu Młodzieży i razem malują. Grupa powstała w 2001 r. i  ma swoim dorobku kilka wystaw.



27

Wystawa fotograi: Lekarze fotografują przyrodę

8 marca-22 kwietnia 2019

Zaprezentowane zostaną fotograe przyrody wykonane przez lekarzy, którzy jednocześnie są wybitnymi 

fotograkami o dużym dorobku artystycznym i cieszący się uznaniem znawców, skupionych w Związku 

Polskich Fotografów Przyrody Okręg Zachodniopomorski. Na wystawie zaprezentowane zostaną zdjęcia 

pokazujące piękno przyrody, związane z ochroną przyrody oraz fotograe świata podwodnego.

Wystawa malarstwa Bogdany Winnickiej 

8 kwietnia-31 maja 2019

Wystawa obrazów Bogdany Winnickiej, członkini Stowarzyszenia Polskich Kombatantów i Oar Represji 

Politycznych pokaże gehennę lat spędzonych prze autorkę na Syberii oraz jej  nocnych wizji związanych   

z Katyniem.

Polsko-niemiecka wystawa wędrowna: Im Fluss der Zeit / Z biegiem rzeki. Jüdisches Leben an der 

Oder/ Dzieje Żydów nad Odrą

30 kwietnia-1 lipca 2019

Wystawa ma na celu prezentację historii Żydów w regionie nadodrzańskim od jej początków   

do współczesności. Na terenach, które przed II wojną światową należały częściowo do Pomorza, 

brandenburskiej Nowej Marchii i Śląska, a od 1945 roku tworzą Ziemie Zachodnie Polski, już od średnio-

wiecza mieszkali Żydzi napływający na te tereny ze Wschodu i z Zachodu. Przez stulecia Nadodrze stało się 

obszarem przenikania się różnych kultur, które się wzajemnie ubogacały.

Wystawa autografów i dedykacji pisarzy fantastyki

6 maja-8 czerwca 2019

Kolejna edycja wystawy ma na celu zaprezentowanie czytelnikom części bogatego zbioru autografów  

i dedykacji pisarzy związanych z nurtem fantastycznym. Autografy i dedykacje skierowane do czytelników 

biblioteki pozyskiwane były przez bibliotekarzy z Książnicy Pomorskiej na konwentach fantastyki, 

festiwalach, spotkaniach autorskich oraz targach książki w Warszawie i Krakowie. Wśród nich są podpisy 

m.in. Georga R.R. Martina, Andrzeja Sapkowskiego, Grahama Mastertona, Jakuba Ćwieka, Andrzeja 

Pilipiuka, Jarosława Grzędowicza, Mai Lidii Kossakowskiej, Magdaleny Kozak oraz wielu innych.

Wystawa: Beata Król Girelli - Malarstwo 

7 maja-30 czerwca 2019

Z okazji jubileuszu 15-lecia pracy twórczej Beata Król Girelli, członkini Stowarzyszenia Artystycznego 

Integracji Europejskiej SAIE w Szczecinie pokaże wystawę malarstwa  z elementami instalacji.

XVI Ogólnopolski Tydzień Bibliotek

8-15 maja 2019

Co roku Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich organizuje, w dniach 8-15 maja, Tydzień Bibliotek – 

którego celem jest promocja czytelnictwa i bibliotek. Ma on na celu podkreślanie roli czytania i bibliotek  

w poprawie jakości życia, edukacji oraz zwiększanie prestiżu zawodu bibliotekarza i zainteresowania 

książką szerokich kręgów społeczeństwa. W Książnicy Pomorskiej przewidziany jest na ten czas szereg 

wydarzeń: wystawy, VII Sympozjum Książki Pomorza Zachodniego, akcja Książka za 1 zł  czy warsztaty dla 

dzieci.

Wystawa: Twarze w różnorodności obliczach świata 

1 lipca-31 sierpnia 2019 

Organizatorzy wystawy: dr Michał Urbas (Wyższa Szkoła Bankowa), prof. A. Wolski, Książnica Pomorska w Szczecinie.

Na wystawie zaprezentowane zostaną zdjęcia oraz eksponaty pochodzące z kolekcji podróżniczych 

byłego prorektora Akademii Morskiej w Szczecinie prof. nadzw. dr. hab. kpt. ż.w. Adama Wolskiego. 

Wernisaż poprowadzi prof. dr hab. Jan Nikołajew.

Wystawa fotograczna: 25 lat działalności Zachodniopomorskiego Towarzystwa Przyrodniczego

1-30 września 2019

Zachodniopomorskie Towarzystwo Przyrodnicze działa na Pomorzu Zachodnim na rzecz przyrody regionu 

od 1994 r. W jego ramach działają dwie grupy: pierwsza zajmuje się ptakami, a druga żubrami, rysiami  

i wilkami. W 2018 r. ZTP przystąpiło do Coalition Clean Baltic, organizacji promującej ochronę i poprawę 

środowiska, i zasobów naturalnych obszaru Morza Bałtyckiego.  Na wystawie zaprezentowane zostaną 

zdjęcia ilustrujące działalność ZTP oraz przyrody Pomorza Zachodniego.
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IV Festiwal Tkaniny

1-31 października 2019

Podczas 4. edycji Festiwalu Tkaniny zaprezentowana zostanie tkanina artystyczna w szerokim aspekcie 

sztuki współczesnej, przełamująca konwencję jej użytkowej wartości. W Festiwalu Tkaniny udział wezmą 

uznani twórcy z Polski, Niemiec i Ukrainy.

Wystawa:  Książka artystyczna – projekty studentów Akademia Sztuki 

2-31 października 2019

Na wystawie zaprezentowane zostaną prace studentów Wydziału Malarstwa i Nowych Mediów Akademii 

Sztuki w Szczecinie: książki artystyczne w klasycznej wersji papierowej oraz multimedialnej, w postaci 

lmów i animacji.

Noc Bibliotek 

5 października 2019

V jubileuszowa edycja ogólnopolskiej akcji Noc Bibliotek planowana jest na sobotę 5 października.   

Po sukcesie gry bibliotecznej w 2018 r. w Książnicy Pomorskiej planowana jest kolejna gra – dla 

wszystkich, którzy chcą poznać biblioteczne „tajemnice”, poczuć odrobinę adrenaliny i dobrze się bawić.

Wystawa okolicznościowa: Kościół pw. św. Wojciecha dawny Bugenhagenkirche

październik 2019

Wystawa okolicznościowa poświęcona kościołowi pw. św. Wojciecha, który  jako Bugenhagenkirche został 

poświęcony w roku 1909. Współorganizatorem wystawy będzie Rolnad Springborn – wnuk pierwszego 

proboszcza kościoła, który posiada unikatowe eksponaty i informacje na temat budowli.

7. Festiwal Czytania „Odkrywcy Wyobraźni”

październik 2019

W październikowy weekend zapraszamy do odkrywania wyobraźni podczas 7. już edycji Festiwalu 

Czytania. Na program trzydniowej uczty literackiej  złożą się: aktorskie interpretacje utworów literackich, 

spotkania autorskie, spektakle teatralne, czytania i warsztaty dla dzieci.

Wystawa malarstwa: Wanda Żychniewicz i Jowita Żychniewicz – Matka i Córka 

1 listopada-31 grudnia 2019

Wanda Żychniewicz uprawia malarstwo, grakę i rysunek.  Swoje pracy wystawiała na wielu 

indywidualnych i zbiorowych wystawach w Polsce i Niemczech.  Prowadzi również edukację artystyczną 

studentów Szczecińskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, jest inicjatorką i założycielką Stowarzyszenia 

Artystycznego Integracji Europejskiej SAIE. 

Jej córka – Jowita Żychniewicz – ukończyła ASP w Gdańsku dyplomem na Wydziale Malarstwa i Graki  

w pracowniach: malarstwa pod kierunkiem prof. Macieja Świeszewskiego oraz sitodruku pod kierunkiem 

Aleksandra Widyńskiego. Zajmuje się malarstwem sztalugowym, malarstwem ściennym (zrealizowała 

m.in. projekt dla Muzeum Techniki i Komunikacji Zajezdnia Sztuki w Szczecinie czy „W kolorze mniej boli” 

dla Szpitala Onkologicznego)  i graką.

 
MUZEUM NARODOWE

Oferta dla szkół i przedszkoli 

Lekcje muzealne

Forma aktywnego zwiedzania zarówno stałych, jak i czasowych ekspozycji. Zamiast tradycyjnego 

oprowadzania, opowiadamy dzieciom o najciekawszych eksponatach znajdujących się w muzeum   

i zapraszamy do wspólnej zabawy. Specjalnie przygotowane zagadki, rebusy, krzyżówki, konkursy oraz 

zadania pobudzające wyobraźnię zachęcają uczniów do rozmowy na temat kultury i sztuki oraz wyrażania 

własnych opinii. 

Warsztaty muzealne

Zajęcia mające na celu przygotowanie dzieci i młodzieży do świadomego odbioru sztuki oraz zjawisk 

związanych z kulturą i tradycją poprzez uczestniczenie w procesie twórczym. Warsztaty składają   

się z części merytorycznej, prowadzonej w oparciu o wystawy prezentowane w Muzeum, oraz z części 

plastycznej. Zajęcia rozbudzają wyobraźnię oraz wrażliwość, uczą kreatywności, prowokują uczniów  

do samodzielnego i twórczego myślenia. Pokazują, w jaki sposób powstają dzieła sztuki i jakimi 

technikami posługują się ich twórcy. Uczestnicy zajęć mają również niepowtarzalną okazję obejrzenia  

z bliska eksponatów niedostępnych dla ogółu zwiedzających oraz wykonania zadań i prac plastycznych  

w technice odpowiadającej wybranemu tematowi. 
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Konkursy pod patronatem Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty:

1. Moja Mała Ojczyzna – konkurs historyczny

2. Starożytna Grecja i Rzym – konkurs na projekt gazety codziennej

3. Konkurs wiedzy o kulturze świata antycznego

Oferta rodzinna

Akademia Brzdąca

październik-maj 2019 (raz w miesiącu)

Cykl sobotnich spotkań z kustoszem, opracowanych z myślą o dzieciach w wieku 3–4 lat, 

wprowadzających w magiczny świat sztuki. Zajęcia polegają na opowieści o wybranym obrazie 

prezentowanym na ekspozycjach Muzeum Narodowego w Szczecinie i połączone są z działaniami 

plastycznymi. Malarstwo pokazuje świat widziany oczami artystów, zwraca uwagę na to, że dzieło ma nie 

tylko aspekt estetyczny, ale także pomaga zrozumieć otaczającą rzeczywistość. Bezpośredni kontakt  

z barwą, obrazem, słowem otwiera widzów na odbiór sztuki wyobraźnią, sercem i myślą. Szczególnie 

najmłodsi – zainspirowani oglądanymi na wystawach pracami – z entuzjazmem rysują i malują 

postrzegany świat. Zapraszamy do mądrego i uważnego patrzenia na świat, sztuka bowiem cenniejsza 

jest niż złoto!

https://muzeum.szczecin.pl/edukacja/oferta-rodzinna/248-akademia-brzdaca.html

Akademia Malucha

październik-maj 2019

Cykl sobotnich spotkań opracowanych z myślą o dzieciach w wieku 5–6 lat. W ramach warsztatów 

muzealnych najmłodsi słuchacze odbędą podróż w czasie i przestrzeni. Poznają polskie tradycje, zwyczaje 

oraz kulturę innych narodów. W trakcie zajęć dzieci będą miały niepowtarzalną okazję zobaczyć, dotknąć, 

a nawet przymierzyć przedmioty prezentowane na wystawach lub przechowywane w muzealnych 

magazynach.

https://muzeum.szczecin.pl/edukacja/oferta-rodzinna/75-akademia-malucha.html

Akademia Juniora

październik-maj 2019 (raz w miesiącu)

Warsztaty dla dzieci, które chciałyby poznać świat sztuki oraz liczne skarby skrywane w muzealnych 

wnętrzach. Każde spotkanie składa się z części merytorycznej, realizowanej na salach wystawowych  

z wykorzystaniem wybranych eksponatów, oraz zajęć plastycznych, związanych z przygotowanym 

tematem. Zajęcia dla małych studentów w wieku 7–12 lat.

 https://muzeum.szczecin.pl/edukacja/oferta-rodzinna/76-akademia-juniora.html

Akademia Gryfa

październik-maj 2019 (raz w miesiącu)

Cykl sobotnich spotkań dla dzieci w wieku 7–10 lat. Raz w miesiącu słuchacze Akademii Gryfa będą 

podróżować po wnętrzach Muzeum Historii Szczecina, poznając dzieje naszego miasta i jego mieszkańców 

od czasów najdawniejszych po XX wiek. W czasie spotkań słuchacze dowiedzą się, jak na przestrzeni 

wieków zmieniał się Szczecin i jak wyglądało życie codzienne szczecinian – rodzina, dom, praca oraz 

rozrywka.

https://muzeum.szczecin.pl/edukacja/oferta-rodzinna/77-akademia-gryfa.html

Malujemy

październik-luty 2019

Propozycja spotkań malarskich dla małych artystów, lubiących malować oraz spędzać twórczo czas  

w muzeum. Zapraszamy dzieci w wieku 6–12 lat na cykl warsztatów związanych ze sztuką XIX i XX wieku 

oraz współczesną. Podczas zajęć wykorzystane będą dzieła prezentowane w ramach wystawy Sztuka 

szczęśliwych ludzi. Malarstwo na Bornholmie w XIX i XX wieku oraz zbiory sztuki współczesnej Muzeum 

Narodowego w Szczecinie. Będzie to niepowtarzalna okazja do zobaczenia szerokiego przekroju sztuki 

duńskiej, ze szczególnym uwzględnieniem artystów związanych z Bornholmem, oraz zapoznania się  

z ciekawą kolekcją naszych zbiorów. Sztuka nowoczesna to oderwanie się od ustalonych trendów, szeroko 

przyjętych norm artystycznych bądź też ukazywanie „starego” w zupełnie innowacyjnym świetle.    

Na zajęcia zapraszamy dzieci chcące rozpocząć swoją przygodę ze sztuką. Dzięki temu poznają bliżej 

artystyczny język twórców XX i XXI wieku, nauczą się stosować poszczególne elementy języka 

wizualnego: linię, kształt, formę, kolor i walor, wzór i rytm, fakturę, organizację przestrzenną. Warsztaty 

mają na celu z jednej strony oswoić dzieci z nieguratywną stylistyką, a z drugiej zachęcić    

do eksperymentowania i odważnego myślenia.

https://muzeum.szczecin.pl/edukacja/oferta-rodzinna/474-malujemy.html
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Rysujemy w muzeum

październik-czerwiec 2019 (każda Sobota)

Zajęcia plastyczne, które mają na celu umożliwienie najmłodszym bezpośredniego kontaktu ze sztuką,  

a także świadomego uczestniczenia w procesie twórczym. Warsztaty są również doskonałą szansą 

na poznanie sylwetek artystów i zbiorów prezentowanych w muzeum. Zapraszamy dzieci i młodzież 

w wieku 7–15 lat.

https://muzeum.szczecin.pl/edukacja/oferta-rodzinna/79-dzieci-rysuja.html

Oferta dla dorosłych

Akademia Antyczna

wrzesień-kwiecień 2019 (wybrany Czwartek)

Projekt, którego celem jest upowszechnianie wiedzy o kulturze i tradycji antycznej, a także popularyzacja 

zbiorów Muzeum Narodowego w Szczecinie, w szczególności kolekcji antycznej Heinricha Dohrna.  

W ramach programu odbywają się cyklicznie wykłady wybitnych znawców z ośrodków akademickich   

w Polsce. Akademia Antyczna to również konkursy interdyscyplinarne adresowane do dzieci i młodzieży. 

Ich celem jest rozwijanie zainteresowań i zdobywanie dodatkowej wiedzy humanistycznej  przez  uczniów.

https://muzeum.szczecin.pl/edukacja/oferta-dla-mlodziezy/84-akademia-antyczna.html

Akademia Historii Sztuki

wrzesień-kwiecień 2019 (każda Środa)

Bezpłatne i otwarte wykłady z zakresu historii sztuki. Ze względu na przekrojowy charakter kursu 

polecamy go w szczególności młodzieży i osobom dorosłym, które pragną rozpocząć swoją przygodę  

z historią sztuki lub usystematyzować posiadane już wiadomości. Kurs obejmuje szeroki zakres tematów, 

od sztuki starożytnej po sztukę współczesną, uzupełniony o zajęcia związane z analizą i interpretacją dzieł 

sztuki. 

https://muzeum.szczecin.pl/edukacja/oferta-dla-mlodziezy/83-akademia-historii-sztuki.html

Środy z historią Szczecina

październik-maj (środa, raz w miesiącu)

Cykl odczytów poświęconych różnorodnym zagadnieniom historii Szczecina. Celem wykładów jest 

ukazanie wieloaspektowego charakteru historii miasta i dostarczenie słuchaczom wiedzy na wybrane 

tematy z zakresu polityki, kultury, demograi, urbanistyki itp. Oferta adresowana jest do osób chcących 

pogłębić swoją wiedzę na temat przeszłości Szczecina i Pomorza Zachodniego.  

https://muzeum.szczecin.pl/edukacja/oferta-dla-mlodziezy/86-srody-z-historia-szczecina.html

Programy wydarzeń towarzyszące wystawom: „Sztuka szczęśliwych ludzi. 

Malarstwo na Bornholmie w XIX i XX wieku” 

13 października 2018 – 17 marca 2019

https://muzeum.szczecin.pl/aktualnosci/wydarzenia/wydarzenie/1109-program-towarzyszący-

wystawie-sztuka-szczesliwych-ludzi-malarstwo-na-bornholmie-w-xix-i-xx-wieku.html

"Inspirowani naturą. Rękodzieło Indian Amazonii”

10 października 2018-30 stycznia 2019

https://muzeum.szczecin.pl/aktualnosci/wydarzenia/wydarzenie/1001-wydarzenia-towarzyszace-

wystawie-inspirowani-natura-rekodzielo-indian-amazonii.html

Koncerty

Muzeum Muzyki

Od kilku lat razem z Baltic Neopolis Orchestra prezentujemy cykl kameralnych koncertów, otwierający 

nowe drogi artystycznej ekspresji i umożliwiający widzom głębszy oraz intensywniejszy odbiór zarówno 

muzyki instrumentalnej, jak i prezentowanych kolekcji muzealnych.

Koncerty Muzyki Dawnej

Wspólnie z Fundacją Akademią Muzyki Dawnej zapraszamy na koncerty muzyki minionych epok oraz 

towarzyszące im pokazy i warsztaty tańca historycznego, a także prezentacje zapomnianych 

instrumentów. 

Śpiewające Muzeum

Niezwykłe spotkania muzyczne z udziałem chórów, wokalistów i instrumentalistów z Polski i zagranicy.
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OPERA NA ZAMKU

Koncert noworoczny „Kuchenne tajemnice mistrza Rossiniego”

1 stycznia 2019, godz. 19.00

W Nowy Rok zapraszamy na czarująca ucztę , w której można do syta najeść się pięknych dźwięków! 

Tajemnice kuchni mistrza Rossiniego to dowcipny spektakl przyprawiony smakiem znanych arii 

operowych, w dressingu operetkowych szlagierów. Soliści, chór, balet, i muzyka Rossiniego. Słowem: 

pełen przepych godny daty magicznej jak czarodziejski napój Mistrza!

Cicha noc

koncert kolęd

5 stycznia 2019, 6 stycznia 2019

miejsce: Kościół Garnizonowy
czas trwania: ok. 1 h, bez przerwy

W świątecznym czasie artyści Opery pragną przypomnieć Państwu tradycyjne pieśni  bożonarodzeniowe 

w niepowtarzalnej atmosferze  wybranych szczecińskich kościołów. Zachęcamy do uczestnictwa   

w koncercie kolęd, gdzie artyści śpiewem oraz muzyką podkreślą radosny i nastrojowy charakter świąt 

Bożego Narodzenia.

Proces P. Glass PREMIERA

Opera

19 stycznia 2019, 20 stycznia 2019, 30 marca 2019, 31 marca 2019, 

Józef K. – nam współczesny. Zamożny, wykształcony, osiągnął zawodowy i towarzyski sukces. A jednak 

coś go dręczy. Przegląda się w rzeczywistości jak w lustrze i ta rzeczywistość go mierzi. Byle jakie relacje, 

byle jacy ludzie. On sam przed sobą w tym lustrze – także czuje się byle jaki. I nie ma z tej sytuacji ucieczki. 

Czuje się schwytany. Czuje się winny... 

Metaforę samotności i słabości człowieka, zawartą w mrocznej powieści Franza Kafki, znakomicie 

wykorzystał w swojej kameralnej operze słynny współczesny kompozytor Philip Glass, nominowany   

do Oscara i Złotego Globu.

Bal maskowy G. Verdi

Opera

26 stycznia, 27 stycznia 2019
czas trwania: ok. 3 h, dwie przerwy

Bal maskowy Giuseppe Verdiego to prawdziwe dzieło sztuki operowej. Niemal kwintesencja tego gatunku 

muzycznego. Jest pełen pięknej muzyki, a w warstwie libretta opowiada dramatyczną historię miłości, 

zazdrości, spisku i zbrodni, rozgrywających się na tle dworskich komnat, z kulminacją, do której dochodzi 

podczas tytułowego balu. Ale jest coś jeszcze – rzecz szczególna, wiążąca ten utwór ze Szczecinem. Jedna 

z wcześniejszych wersji fabuły opowiadała historię rozgrywającą się na… zamku szczecińskim! Nie sposób 

sobie wyobrazić lepszego miejsca dla jej wystawienia w Polsce niż siedziba Opery na Zamku – dlatego 

zapraszamy do obejrzenia tego spektaklu w odnowionej przestrzeni opery.

Alicja w Krainie Czarów

Propozycja dla dzieci od 7 roku życia 

1 lutego, 2 lutego 2019
czas trwania: ok. 1 godz. 40 min, jedna przerwa

Inspirująca opowieść o walce dobra ze złem i prawdziwej przyjaźni. Najlepszym sposobem   

na wykreowanie jej na scenie jest taniec i muzyka o bogatej kompozycji stylizowana na tę, którą znamy   

z lmów oraz bajkowe, efektowne stroje i scenograa. Historia oparta na motywach powieści L. Carolla 

Alicja w Krainie Czarów i Po drugiej stronie lustra oraz inspirowana lmem T. Burtona Alice in Wonderland.

Crazy for You G. i I. Gershwin 

Musical

9 lutego, 10 lutego, 14 lutego, 16 lutego, 17 lutego 2019
czas trwania: ok. 2 h 30 min, jedna przerwa 

Najwspanialsza klasyka gatunku. Musical, który nawiązuje do najlepszych tradycji „Złotych czasów 

Broadwayu” lat 20. i 30. Ciekawa fabuła, zabawne dialogi i całe mnóstwo najpiękniejszej muzyki George'a 

Gershwina to przepis na hit, który tak czaruje widzów na całym świecie.

Historia miłości bogatego chłopaka z Nowego Yorku, a raczej syna bogatej matki, który ponad wszystko 

ukochał taniec, śpiew i muzykę oraz prostej dziewczyny z Nevady - córki byłego dyrektora upadłego 

teatru… Brzmi banalnie, jednak fabuła ta, którą śmiało można określić komedią muzyczną naszpikowana 

jest pełnokrwistymi postaciami, przewrotnymi sytuacjami oraz olbrzymią ilością śpiewu i tańca.
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Dzieci z dworca ZOO R. Glumbek

balet współczesny

22 lutego, 23 lutego, 24 lutego 2019
czas trwania: 1 godz. 45 min. (jedna przerwa)

Przejmujące losy nastoletniej narkomanki Christiane F. i jej rówieśników, z których wielu, nie mogąc zerwać 

z nałogiem, kończy swe życie tragicznie, od lat wywierają niezwykle mocne wrażenie na kolejnych 

pokoleniach czytelników i widzów światowego bestsellera, „My, dzieci z dworca ZOO”. Przedstawienie 

opery to impresja na temat najważniejszych wątków poruszonych w książce i lmie.

Pajace / Gianni Schicchi R. Leoncavallo/G. Puccini PREMIERA

Opera

9 marca, 10 marca, 25 maja, 26 maja 2019

Gianni Schicchi to jedyna opera komiczna Giacoma Pucciniego i do dziś aktualna. „Z kogo się śmiejecie?  

Z siebie samych...” mawiał Gogol. Puccini w swojej jednoaktówce opisuje relacje rodzinne, miłość ojcowską 

i manipulacje córki, chciwość i zawiść rodem z polskiego piekiełka narodowego – śmierć bogacza, 

testament i próby przejęcia przez każdego z członków rodziny jak największej części majątku… 

Idąc za wskazówkami prologu R. Leoncavalla i epilogu Giacoma Pucciniego, obejrzymy dwa światy. 

Wspólnym mianownikiem obu inscenizacji będzie postać Tonia z Pajaców tego pierwszego kompozytora. 

To jego słowa otwierają i zamykają opery. Spektakl jest niejako teatrem w teatrze: trupa Cania Pajaca 

przedstawia komedyjkę rodem z Boskiej komedii, a w drugiej części pokażemy commedię dell’arte 

zakończoną tragedią rodem z Leoncavalla. Widzimy więc aktorów wychodzących z ról i żyjących własnym 

życiem, z komiczną maską jako metaforą naszego codziennego życia i udawania.

Cztery pory roku

Interaktywny spektakl taneczno-muzyczny dla najmłodszych (1-5 lat) do muzyki A. Vivaldiego

14 marca, 15 marca, 17 marca 2019
czas trwania: ok. 45 min, bez przerwy

To niecodzienna podróż wypełniona fragmentami koncertów skrzypcowych Antonio Vivaldiego, ruchem  

i zabawą podczas której dzieci odkrywają magię kolejnych pór roku. Będziemy robić orły na śniegu, wąchać 

kwiaty, łapać motyle, tańczyć z wiatrem, grabić liście i usypywać z nich wielką górę tylko po to, żeby   

ją potem zburzyć. W godzinę przeżyjemy cały rok wrażeń.

Hrabina Marica I. Kálmán

Operetka

16 marca, 17 marca 2019
czas trwania: ok. 3 h, dwie przerwy

Ona – hrabina, otoczona wianuszkiem adoratorów, a jednak samotna. On – zubożały hrabia, udający 

rządcę, szukającego pracy. Historia o wielkiej miłości i przebierankach arystokratów, gdzie ostatnie słowo 

musi mieć bogata ciotka, która ratuje zakochanych od klęski miłosnej i… nansowej ruiny. Realizatorzy 

szczecińskiej Hrabiny Maricy inaczej spojrzeli na klasyczną operetkę, nasycając ją groteską i surrealizmem, 

ulatując w rejony fantazji i marzeń.

Cossi fan tutte W.A. Mozart

opera buffa 

22 marca, 23 marca, 24 marca 2019
czas trwania: 3 h 20 min (jedna przerwa)

Akcja tej opery to ciąg niespodziewanych zdarzeń: od cynicznego zakładu na wierność, przez sprytne 

fortele i zmowy po śluby i truciznę. A wszystko to w nadmorskiej południowej scenerii, gdzie powietrze jest 

gorące, a namiętności jeszcze gorętsze. Liczne pomyłki i zamiany ról czynią z Così fan tutte 

najzabawniejszą komedię w dorobku Mozarta, która ma jednak poważne przesłanie – skłania do reeksji, 

na czym tak naprawdę opiera się związek dwojga ludzi.

Dzieje grzechu M. Karłowicz/ K. Urbański

spektakl baletowy

6 kwietnia, 7 kwietnia 2019
czas trwania: ok. 2 h, jedna przerwa

Balet fabularny Karola Urbańskiego to historia kobiety w brutalnym męskim świecie. Doskonale 

wytańczona narracja okraszona jest przepięknymi kostiumami i imponującymi wizualizacjami. Silne 

emocje i piękno tańca w najczystszej postaci. Spektakl inspirowany lmem Waleriana Borowczyka 

okrzykniętym największym skandalem polskiego kina i równie głośną książką Stefana Żeromskiego o tym 

samym tytule. 
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GURU L. Petitgirard

Opera

13 kwietnia, 14 kwietnia 2019
czas trwania: 2 h 20 min, jedna przerwa

Wybitne dzieło L. Petitgirarda do libretta X. Maurela, które wyreżyserował D. Cruden, dyrektor artystyczny 

York Theatre Royal. Wśród obsady solistów znaleźli się znakomitości światowych scen operowych, m.in. 

bas Huub Claessens, tenor Paul Gaugler oraz aktorka Sonia Petrovna. Opera Guru to spojrzenie na ostatnie 

dni sekty, prowadzonej przez opętanego przywódcę. Początkowo jego zamiarem było pozbawienie swoich 

wiernych ich majątków. Guru zaczyna wierzyć w swoją nadprzyrodzoną moc, chce być zbawcą, 

prorokiem…

Madama Buttery G. Puccini

Opera

27 kwietnia, 28 kwietnia 2019
czas trwania: ok. 3 h, dwie przerwy 

Najsłynniejsza kobieta w historii opery, a przy tym niebywałe wyzwanie wokalno-aktorskie,   

bo śpiewaczka grająca rolę Buttery musi zmierzyć się z całym wachlarzem skrajnych emocji   

i nie schodząc ze sceny, śpiewać łącznie przez niemal 90 minut. Dramatyczna historia związku gejszy   

i porucznika amerykańskiej marynarki osadzona jestw tętniącym życiem współczesnym Tokio. 

Szczecińskie przedstawienie, nawiązujące do poetyki lmów Larsa von Triera, jest wzbogacone o postać 

tancerza - alter ego Buttery, a także o multimedialne projekcje.

Wieczór baletów polskich S. Moniuszko/R. Palester PREMIERA

spektakl baletowy

18 maja, 19 maja 2019

Na spektakl złożą się dwa balety jednoaktowe „Na kwaterunku” Stanisława Moniuszki oraz „Pieśń o ziemi” 

Romana Palestra. Realizacji pierwszej choreograi podejmie się Robert Bondara, ceniony między innymi 

za umiejętność odczytywania na nowo i współcześnie tradycyjnych tekstów kultury polskiej – 

„Świtezianka” E. Morawskiego w Teatrze Wielkim – Operze Narodowej czy „Legenda Bałtyku”   

F. Nowowiejskiego w Teatrze Wielkim w Poznaniu. Premiera ta to główny akcent obchodów Roku 

Moniuszkowskiego w Operze na Zamku w Szczecinie. Druga choreograa będzie dziełem włoskiego 

artysty Paolo Mangioli, dyrektora baletu narodowego na Malcie, który na nowo zinterpretuje mistrzowsko 

zorkiestrowaną i niezwykle energetyczną partyturę Palestra, patrząc na nią przez pryzmat wartości 

uniwersalnych jako twórca nie związany do tej pory z polską kulturą muzyczną i taneczną.

Historia najmniej prawdopodobna

Opera dla dzieci od 7 roku życia

30 maja, 31 maja, 1 czerwca 2019
czas trwania: ok. 2 h, bez przerwy

Opera dziecięca oparta na baśni H.Ch. Andersena, której bohaterem jest Czas i Zegar zamieszkujący   

na operowej wieży zamkowej. Akcja spektaklu toczy się w różnych przestrzeniach Opery na Zamku. Młodzi 

widzowie podążają za Wskazówkami. Kolejne sceny w różny sposób odnoszą się do tematu czasu   

i stanowią obrazy ilustrowane za pomocą rozmaitych, często nietypowych instrumentów, ruchu tancerzy 

oraz projekcji multimedialnych.

Tym, którzy nie powrócili z morza… 

Koncert

8 czerwca 2019

miejsce: cmentarz centralny
czas trwania: ok. 1 h 30 min

Co roku koncert gromadzi ponadtysięczną publiczność. Urzekająca sceneria miejsca, niepowtarzalna 

atmosfera i starannie dobrany repertuar koncertu sprawiają, że dostarcza on publiczności nieza-

pomnianych przeżyć. Tradycja koncertów organizowanych przez Operę na Zamku na Cmentarzu 

Centralnym sięga 2002 r., kiedy to po raz pierwszy szczecińska publiczność usłyszała tam Requiem. 

Muzyce zwykle towarzyszy gra świateł, która potęguje nastrój wieczoru. Niezwykła muzyka w niezwykłym 

miejscu – misterium dokonujące się wśród symbolicznych grobów tych, których morze zabrało na wieczną 

wachtę.
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Napój miłosny G. Donizetti

opera komiczna

termin: 15 czerwca, 16 czerwca 2019
czas trwania: 2 h 20 min (jedna przerwa)

Któż nie marzył (choćby tylko raz!) o posiadaniu cudownego napoju, który potrałby zwrócić ku niemu 

serce ukochanej osoby, dotąd niezbyt czułej i otwartej na miłosne wyznania i oświadczyny? A co, jeśli,   

nie daj Boże, ten eliksir ma w swojej ofercie wędrowny szarlatan, który nabiera w ten sposób naiwnych   

i zakochanych? To punkt wyjścia do prawdziwego dramatu sercowego – albo też świetnej komedii, pełnej 

śmiesznych sytuacji i zabawnych nieporozumień. I tak właśnie myślał Gaetano Donizetti, komponując 

muzykę do jednej z najbardziej uroczych oper komicznych, czyli Napoju miłosnego. Opowieść o pechowym 

Nemorinie, pięknej Adinie i sprytnym Dulcamarze na pewno nie zawiedzie żadnego słuchacza!

Szczecińska inscenizacja przeniesie widzów do lat 30. XX wieku na włoską prowincję. Na scenie przepiękna 

scenograa, kostiumy i pojazdy z epoki.

21. Wielki Turniej Tenorów- coroczne wydarzenie plenerowe

koncert 

29 czerwca 2019
czas trwania: ok. 3 h, 2 przerwy

Piękne głosy, porywające arie i bardzo wymagająca publiczność – szczeciński Wielki Turniej Tenorów   

to najbardziej oczekiwane wydarzenie artystyczne lata oraz jedna z najbardziej rozpoznawalnych imprez 

w regionie, która trwale wpisała się w muzyczny pejzaż Szczecina. Co roku uczestniczy w niej kilkunastu 

tenorów całego świata. Przez lata formuła imprezy nieco ewoluowała, ale jej główna idea pozostała 

niezmienna. Śpiewacy rywalizują o względy publiczności, która nagradza wykonawców symboliczną różą. 

Tryumfuje ten, którego publiczność obdarzy największą liczbą kwiatów. Turniej ma swoją niezmienną 

formułę artystyczną. W jego pierwszej części artyści wykonują sławne arie operowe, by w drugiej –   

o zdecydowanie lżejszej formule – zabawiać publiczność popularnymi fragmentami operetek   

i nieśmiertelnymi pieśniami  neapolitańskimi. Program koncertu uzupełniają zawsze efektowne 

fragmenty orkiestrowe – najczęściej uwertury do sławnych oper i operetek, w których swoje umiejętności 

prezentuje orkiestra szczecińskiej Opery pod batutą znanych i doświadczonych dyrygentów. Choć Turniej 

Tenorów w założeniu jest zabawą, to nie wolno zapomnieć o istniejącym elemencie konkurencji, która 

dostarcza publiczności dodatkowej atrakcji i rozpala emocje.

TEATR KANA

LAILONIA

spektakl Teatru Kana

11−13 stycznia 2019
czas trwania: 80 minut

W drugi weekend nowego roku zapraszamy do Teatru Kana na wyjątkowe spotkanie z uwielbianym przez 

szczecinian spektaklem: „Lailonia“ na podstawie bajek Leszka Kołakowskiego. Wyjątkowe nie tylko z tego 

względu, że na naszych deskach przedstawiamy go od dziesięciu lat, ale przede wszystkim dlatego,  

że w niedzielę będzie grany po raz SETNY. To wielkie święto dla Zespołu, dla całego teatru i dla wiernych 

fanów. To też będzie nasze pierwsze zdanie w tym roku i pierwszy prezent dla mieszkańców Szczecina  

z okazji jubileuszu czterdziestolecia Teatru Kana, który obchodzić będziemy przez cały rok 2019.

Postacie z wybranych bajek Kołakowskiego boją się anonimowości. Robią wszystko, żeby zaznaczyć swoją 

obecność, zwrócić na siebie uwagę, wyróżnić się z tłumu, zaistnieć. Wierzą, że jeśli uda im się spełnić w tym 

dążeniu, poczują się wreszcie szczęśliwe. Podobnie jest z aktorami, którzy wcielają się w mieszkańców 

Lailonii. Chęć zaistnienia na scenie staje się dla nich coraz silniejszą pokusą. Każdy chce mieć swoje „pięć 

minut”, pragnie, żeby jego występ był sukcesem. Każdy chce zostać zwycięzcą, nikt – przegranym. 

Tymczasem bohaterom bajek Kołakowskiego nie udaje się osiągnąć upragnionego szczęścia, ich działania 

kończą się najczęściej porażką. „Tu na ziemi nie ma sukcesu. Oczywiście są ludzie sławni. Jednak mimo 

wszystko bym utrzymywał, że wszyscy jesteśmy nieudacznikami” - pisze Kołakowski. Czy mamy zatem 

zaakceptować życie jako nieuchronną porażkę? Czy oznacza to, iż nie warto podejmować próby 

zawalczenia o własne szczęście? Czy mamy w ogóle szansę na wygraną w szamotaninie z własnym losem? 

Czy mamy jakikolwiek wpływ na jej wynik?

Zwycięski spektakl XVIII Alternatywnych Spotkań Teatralnych Klamra 2010.
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XX Festiwal SPOIWA 2018

24-30 czerwca 2019

Cykliczny (realizowany od 1999 roku) festiwal promujący działania twórców pochodzących z różnych 

obszarów kulturowych. Co roku prezentuje widowiska teatralne, spektakle plenerowe i salowe, sztukę 

performance i site specic, akcje, koncerty, wystawy, lmy, warsztaty i pokazy metod pracy. Ponadto 

realizowane są także produkcje festiwalowe i wydarzenia "odkrywające" – poprzez zdarzenia artystyczne 

– zapomniane, naznaczone historycznie i społecznie przestrzenie Szczecina.

Nazwa festiwalu wyraża przede wszystkim próbę odnalezienia wspólnych elementów łączących pozornie 

odległe formy i przestrzenie kulturowe, potrzebę konfrontacji tradycji i współczesności, promocji zarówno 

sztuki opartej na poszukiwaniach źródłowych, jak i nowatorskich eksperymentów, kreowania sytuacji 

inspirującego, prowokującego artystyczne interakcje spotkania. Podstawowym kryterium jest tu jakość 

artystyczna połączona z pasją i siłą przekazu, otwartość, wartość podejmowanych poszukiwań 

twórczych.

TEATR POLSKI

POD DACHAMI PARYŻA

luty 2019

Esencja paryskości przeniesiona na scenę – elegancja, charm i wyranowanie. Collage nieśmiertelnych 

francuskich piosenek spleciony z opowieściami z tajemniczych paryskich pasaży.

 Reżyseria: Adam Opatowicz.

XX URODZINY CZARNEGO KOTA RUDEGO

luty 2019

Cykl koncertów wieńczących kolejny rok działalności w Teatrze Polskim kabaretu Czarny Kot Rudy.   

Jak co roku na scenie pojawiają się nie tylko artyści na co dzień (a właściwie noc…) związani z tym 

kabaretem, ale i wyjątkowi goście.

TARTUFFE ALBO SZALBIERZ Molier

maj 2019

Nie tracąca nic na aktualności - w dzisiejszym kontekście społeczno-obyczajowym - klasyka światowej 

dramaturgii dawnej. Już w siedemnastowiecznej Francji sztuka ta wywołała skandal poruszaną tematyką, 

czyli obnażeniem zakłamania ludzi manifestujących sztuczną pobożność, a tak naprawdę wyko-

rzystujących manipulowanie wiarą dla własnych korzyści. 

Przekład: Jerzy Radziwiłowicz. Reżyseria: Janusz Cichocki.

DYMNY, DYMNY

październik 2019

Projekt artystyczny nawiązujący do - trwającej już wiele lat - przyjaźni pomiędzy szczecińskim Teatrem  

a krakowską Piwnicą pod Baranami. Spektakl „Dymny, Dymny”, oparty na twórczości Wiesława Dymnego 

– plastyka, poety, prozaika, scenarzysty, aktora i przede wszystkim współtwórcy legendarnego kabaretu – 

przeniesie widzów w świat krakowskiej atmosfery, pełnej spleenu, ale i nieprawdopodobnego esprit oraz 

błysku szaleństwa bohemy. Reżyseria: Adam Opatowicz.

ZAMEK KSIĄŻĄT POMORSKICH

WYSTAWY CZASOWE

Piękno poza czasem. Kolekcja Muzeum Narodowego w Kielcach na Zamku w Szczecinie

do 27 stycznia 2019

Galeria Wschodnia i Galeria Przedmiotu

Piękno poza czasem. Kolekcja Muzeum Narodowego w Kielcach to wyjątkowa wystawa prezentująca 

ponad dwieście obrazów najważniejszych polskich artystów od końca XVII do lat 50. XX wieku. Ekspozycję 

otwierają portrety z sarmackich galerii rodowych oraz dziewiętnastowieczne malarstwo historyczne  

i realistyczne a także malarstwo pejzażowe Wojciecha Henryka Gersona oraz obrazy Juliusza Kossaka 

przypominające chwałę polskiego oręża tworzone „ku pokrzepieniu” serc. Wśród malarzy związanych  

ze szkołą monachijską warto wymienić Józefa Chełmońskiego, Antoniego Kozakiewicza czy Aleksandra 

Gierymskiego niezmiennie poszukującego artystycznego ideału najpełniej
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wyrażonego w jego niezwykłym, świetlistym widoku na Katedrę w Amal. Malarstwo akademickie 

reprezentują Kobieta przed pałacem o zmierzchu Henryka Siemiradzkiego i Taniec Salome Maurycego

Gottlieba. Licznie prezentowana jest na wystawie twórczość Olgi Boznańskiej i to zarówno z okresu 

monachijskiego jak i późniejszego paryskiego, pozostająca pod silnym wpływem impresjonizmu.   

W dalszej części ekspozycji pokazywane są młodopolskie dzieła alegoryczno-mitologiczne i symboliczno-

patriotyczne tytana polskiego malarstwa Jacka Malczewskiego, a także wyjątkowej urody portrety dzieci 

autorstwa Stanisława Wyspiańskiego. Międzynarodowy styl art déco w wydaniu polskim reprezentuje 

Idylla Eugeniusza Zaka, Polowanie Wacława Borowskiego oraz rzeźby Henryka Kuny. Na wystawie   

nie zabrakło również dzieł artystów przenoszących doświadczenia impresjonistów na polski grunt (Józef 

Pankiewicz) oraz polskiej awangardy – formistów i polskich przedstawicieli Ecole de Paris, łączących 

fascynację twórczością Cezanne’a z kubizmem i  ekspresjonizmem (Jan Rubczak i Roman Kramsztyk). 

Wpływowych po 1945 roku w polskim szkolnictwie artystycznym kapistów i kolorystów reprezentują  

m.in. Martwa natura z pieskiem Zygmunta Waliszewskiego, Piesek w zielonym płaszczyku Józefa 

Czapskiego i portrety Eugeniusza Eibischa. Ekspozycję zamykają obrazy artystów z Grupy krakowskiej – 

klasyczna abstrakcja geometryczna Jonasza Sterna i kubistyczna Kobieta z parasolką Tadeusza Kantora.

Obok dzieł wielkich na wystawie pokazywane są dzieła „małe” (ponad czterysta pięćdziesiąt obiektów)  

z zakresu rzemiosła artystycznego – m.in. barokowe szkła żartobliwe, secesyjne szkła czeskie   

(m.in. z wytwórni Klášterský Mlýn, Carl Goldberg z Nowego Boru i Ludwig Moser & Söhne z Karlovych  

Varów) i francuskie (m.in. Émile Gallé i braci Antonina i Augusta Daumów), porcelana miśnieńska w stylu 

orientalnym, majoliki z Nieborowa, zegary empirowe oraz meble klasycystyczne i biedermeierowskie. 

Wiele z tych wyrobów pierwotnie było przedmiotem dumy rodowej, ważnym elementem bogatego życia 

obyczajowego szlachty i mieszczaństwa, świadczyły o potrzebach estetycznych i guście Polaków.

Piękne i użyteczne. Porcelana i szkło z kolekcji Muzeum Narodowego w Kielcach na Zamku w Szczecinie

do 13 stycznia 2019

Galeria Przedmiotu 

Kolejny pokaz przygotowany we współpracy z Muzeum Narodowym w Kielcach został poświęcony 

porcelanie i szkłu. Na wystawie wyeksponowano wyroby z pierwszej europejskiej manufaktury porcelany 

w Miśni i kolejnych europejskich wytwórni w Wiedniu i Berlinie. Wśród innych prezentowanych zbiorów  

na szczególną uwagę zasługują zabytki z najstarszych polskich manufaktur porcelany w Korcu i 

Baranówce. Produkowano w nich naczynia, należące obecnie do najcenniejszych przykładów rodzimej 

porcelany  w polskich zbiorach muzealnych. Towarzysząca wystawie porcelany ekspozycja 

wyrobów szklanych jest stosunkowo nieduża. Większość z nich, w układzie przedstawiającym historię 

rozwoju sztuki szklarskiej od XVIII do XX wieku, zaprezentowana została w Zamku Książąt Pomorskich w 

Szczecinie na wystawie Piękno poza czasem. Znalazły się na niej szkła barokowe, klasycystyczne, 

biedermeierowskie, historyzujące, secesyjne oraz szkła w stylu art deco, powstałe w wytwórniach 

polskich, śląskich, czeskich, niemieckich, francuskich, angielskich i rosyjskich. Dodatkowy pokaz sztuki 

szklarskiej w ramach prezentowanej tematyki stworzył jednak możliwość uzupełnienia wystawy głównej 

o pochodzące z hut śląskich i czeskich zabytki w stylu biedermeieru, których liczna grupa znajduje się w 

zbiorach kieleckiego muzeum, oraz wyroby szklane z okresu dwudziestolecia międzywojennego, 

pochodzące z ośrodków polskich i czeskich. 

Bon appétit. Zabytkowe sztućce ich kształt i przeznaczenie

24 stycznia - 31 marca 2019

Galeria Przedmiotu
Współorganizator: Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku

W 2017 roku Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku - w drodze zakupu prywatnej kolekcji 

(snansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego) - wzbogaciło zbiory o blisko 

dziewięćset cennych i unikatowych srebrnych i platerowanych sztućców zabytkowych wykonanych  

(w przeważającej ilości) w latach 1875-1939. Wśród nich najwięcej jest akcesoriów uznanych   

wytwórni warszawskich – Frageta i Norblina oraz różnych wytwórni niemieckich, a także pojedyncze 

przykłady wyrobów z wytwórni braci Henneberg, Plewkiewicz i Spółka, rm amerykańskich   

(np. J. E. Caldwell & Co, Rogers Bros), francuskich (Christoe). Wśród zakupionych obiektów znalazły  

się również  wyroby takich uznanych mistrzów, jak Karol Filip Malcz (Warszawa) czy pracujący   

m. in. dla dworu pruskiego Johann George Hossauer (Berlin). Sztućce wybrane na wystawę zostaną 

zaprezentowane  w układzie, który przede wszystkim uwzględnia ich przeznaczenie. Obok powszechnie 

znanych noży, widelców i łyżek na ekspozycji zobaczyć będzie można akcesoria, które obecnie   

nie są używane m. in. widelce i szczypce do raków i homarów, chwytaki do kości, zestawy do tranżerowania 

mięs i ryb, szpikulce do różnego rodzaju mięs, akcesoria do owoców i deserów. Organizacja tego typu 

wystawy jest ważnym przedsięwzięciem mającym na celu nie tylko przedstawienie historii jedzenia, ale 

także przywrócenie kultury stołu, która silnie przenika się z zasadami dobrych manier, obyczajów   

i codziennego savoir-vivre’u. 
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Mistrz i pierwszy uczeń. Malarstwo Franciszka Kostrzewskiego i Józefa Szermentowskiego 

8 marca - 2 czerwca 2019

Galeria Wschodnia
Współorganizator: Muzeum Narodowe w Kielcach

Wystawa będzie czwartą odsłoną kolekcji Muzeum Narodowego w Kielcach na Zamku w Szczecinie.

Józef Szermentowski (1833-1876) i Franciszek Kostrzewski (1826-1911) uprawiali malarstwo 

pejzażowo-rodzajowe, należeli do „cyganerii malarskiej”, byli wrażliwi na trudną sytuację chłopów. Obaj 

pozostawali pod silnymi wpływami siedemnastowiecznego malarstwa holenderskiego, barbizończyków  

i francuskich realistów. Kostrzewski w 1856 roku odbył podróż do Drezna, Berlina, Wiednia, Brukseli  

i Paryża, gdzie zetknął się z dziełami dawnych mistrzów i nowymi tendencjami w malarstwie francuskim. 

Po powrocie do kraju zajmował się ilustratorstwem i satyrą, malował również pejzaże, sceny rodzajowe  

i barwne zaułki miast, przedstawiał typy charakterystyczne, zawody i zajęcia mieszkańców miast i wsi. 

Józef Szermentowski uczeń Kostrzewskiego w czasie studiów malował pejzaże ukierunkowane   

na architekturę. W 1860 roku wyjechał na stypendium do Paryża, co wpłynęło na proces krystalizowania 

się w jego twórczości realistycznych tendencji i przedstawianiem zjawisk i stanów przyrody. Józef 

Szermentowski i Franciszek Kostrzewski zaliczani są do najwybitniejszych przedstawicieli polskiego 

realizmu. Ich płótna prezentowane w Galerii Malarstwa Polskiego i Europejskiej Sztuki Zdobniczej   

w Muzeum Narodowym w Kielcach budzą niezmienne zainteresowanie publiczności.

Running with Wolves. Bieganie z wilkami

6 czerwca - 4 sierpnia 2019

Galeria Przedmiotu
Współorganizator: Ambasada Estonii w Polsce.

Wilkołak to przerażająca istota, która jest obecna w mitologii i wierzeniach wielu narodów. Jej wyobrażenie 

stało się tematem kolejnej wystawy ilustracji estońskiej przygotowanej przez kuratorkę i artystkę Viive 

Noor. Wystawa zatytułowana „Bieganie z wilkami", opiera się na znanych opowieściach ludowych   

o wilkołakach i została po raz pierwszy zaprezentowana w ramach Europejskiego Roku Dziedzictwa 

Kulturowego na targach książki Londok Book Fair w 2018 gdzie Estonia, Łotwa i Litwa były gośćmi 

honorowymi.  Ekspozycji towarzyszy projekcja lmu „Listopad", opowiadającego o estońskich tradycjach   

i wierzeniach ludowych.

Lubinus mniej znany

8 sierpnia - 3 listopada 2019

Galeria Przedmiotu 

Eilhard Lubius (1565-1621), uczony i badacz pracujący m. in. na zlecenie dworów książęcych   

w Wołogoszczy i Szczecinie jest twórcą pierwszej, dokładnej mapy Księstwa Pomorskiego zatytułowanej 

NOVA ILLUSTRISSIMI PRINIPATUS POMERANIAE DESCRIPTO. Mapa uznana za jedno z najwybitniejszych 

osiągnięć kartogracznych siedemnastowiecznej Europy, po wygaśnięciu dynastii i upadku Księstwa 

Pomorskiego w ciągu kolejnych stuleci pozostawała dziełem upamiętniającym ród Grytów. Oddalając się 

nieco od słynnego dokumentu prezentowana wystawa przybliży dorobek uczonego z zakresu teologii, 

retoryki i translatoryki - dziedzin z których uczony współcześnie, poza kręgiem badaczy, nie jest znany.  

Na wystawie oprócz „sztandarowych” dzieł Lubinusa, które powstały w kręgu dworów Filipa Juliusza  

i Filipa II, zostaną wyeksponowane m.in. komentarze do Pisma Świętego, słowniki języków klasycznych, 

edycje poezji antycznej greckiej i rzymskiej opracowane przez Lubinusa a także przyrządy pomiarowe  

z epoki służące m.in. do wykreślania map. Wystawa powstała w oparciu o zbiory Zamku Książąt 

Pomorskich w Szczecinie, Książnicy Pomorskiej w Szczecinie i Muzeum im. Przypkowskich w Jędrzejowie.

KINO

O! Góry 8 Przegląd Filmów o Górach O! GÓRY im. Tadeusza Piotrowskiego

14-17 lutego 2019 

Aula Wydziału Elektrycznego ZUT w Szczecinie (ul. 26 Kwietnia 10)
Współorganizatorzy: SZCZECIN-EXPO Towarzystwo Wspierania Rozwoju Pomorza Zachodniego, Elitarny Klub Górski „Leśne 

Dziadki”, Książnica Pomorska im. Stanisława Staszica, PrintShop.

Przegląd O! GÓRY to niezwykłe w skali naszego miasta wydarzenie przyciągające wiele osób czynnie 

uprawiających wspinaczkę górską, trekkingi w najwyższych i najpiękniejszych górach świata   

oraz miłośników turystyki, krajobrazu, ochrony przyrody i ekologii. Przegląd pogłębiawiedzę o górach, 

umożliwia poznawanie ich wymiarów zewnętrznych i wewnętrznych oraz stwarza możliwość integracji 

różnych środowisk społecznych. Na bogaty program imprezy złożą się: projekcje kilkudziesięciu lmów  

o tematyce górskiej, spotkania z Gośćmi Specjalnymi, wystawy, panele dyskusyjne,konkursy z nagrodami, 

kawiarenka, specjalistyczna księgarnia podróżnicza i górska GÓROTEKA Romana Krukowskiego, stoiska 

wystawiennicze oraz prezentacje szczecińskich klubów górskich.
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ZFF Pomerania Film

38. Koszaliński Festiwal Debiutów Filmowych „Młodzi i Film”

10-15 czerwca 2019

Centrum Kultury 105 w Koszalinie

Najstarszy i największy w Polsce festiwal młodego kina. Prezentuje najciekawsze dokonania młodych, 

obiecujących twórców, przede wszystkim polskich. Stwarza unikalną możliwość wymiany doświadczeń 

oraz dyskusji na temat kondycji rodzimego kina. 

TEATR PIWNICA PRZY KRYPCIE

styczeń – czerwiec 2019 oraz wrzesień – grudzień 2019, Sala Kina Zamek, Sala 101

DZIEŁA WSZYSTKIE SZEKSPIRA (W NIECO SKRÓCONEJ WERSJI)

Mieszanka pastiszu, parodii i odniesień do kolorytu współczesności, a wszystko na kanwie fragmentów, 

tytułów czy pojedynczych kwestii wyjętych z dzieł Szekspira. Spektakl wyróżniony wieloma prestiżowymi 

nagrodami. Ósmy rok na aszu!

KOLEGA MELA GIBSONA

Tekściarz i satyryk Tomasz Jachimek napisał "Kolegę Mela Gibsona" na przekór aktorom, których zna 

doskonale i z których czerpał pełnymi garściami .Opowiada w monodramie o ich śmiesznostkach, 

przyzwyczajeniach, poczuciu niedowartościowania, słowem-wadach. Feliks Rzepka bohater tekstu,  

to uosobienie "wybitnego" aktora, który ze szczytów sławy i popularności za sprawą jednej decyzji 

dyrektora teatru stacza się na samo dno scenicznego niebytu....ale Rzepka to nie tylko Aktor.   

To wyjątkowe zwierciadło, w którym podczas półtoragodzinnego spektaklu możemy się przeglądać.  

I zaczyna nam być niewygodnie i nieprzyjemnie.

KLUB KOMEDIOWY „IMPRO” 

Spektakl improwizowany w wykonaniu Grupy komediowej IMPRO Z KRYPTY. Aktorzy grają   

bez wcześniejszego przygotowania, poszczególne sceny w znacznej mierze opierają się o sugestie 

publiczności, co pozwala na stworzenie niepowtarzalnego, interaktywnego widowiska.

MOJA ABBA

Spektakl oparty o klimatyczne teksty autorstwa Tomasza Mana. Lata 70-te XX wieku, to w Polsce czasy 

smutne, szare i pozbawione inspirujących rozrywek. Przyjazd szwedzkiego zespołu muzycznego Abba 

obudził tęsknotę za kolorową rzeczywistością. Urzekające melodie, barwne, fantastyczne kostiumy, 

uśmiech, pewność siebie i beztroska. Wówczas w Polsce nikt nie miał odwagi tak wyglądać, ani nawet 

podobnie myśleć. 

ZAKOCHAĆ SiĘ

Zwykły dzień, zwykle miejsce i... niezwykłe spotkanie dwojga ludzi, które staje się piękną przygodą. 

Przygodą, która  wywraca poukładane życie ich i ich rodzin. „Zakochać się" to wzruszająca historia pary 

dorosłych, speszonych i trochę niezdarnych jak nastolatkowie, nie potraących sobie  poradzić    

z uczuciem, które ich  zaskoczyło. Urzekająca, ciepła opowieść, pozostawiająca po sobie słodko-gorzki 

smak miłości.

SPEKTAKLE DLA DZIECI:

URODZINY W NIGDYLANDII

marzec 2019 (premiera)
Spektakl teatralny dla dzieci od 6 roku życia

Sztuka w bardzo przystępny, zabawny, ale i niejednoznaczny sposób ukazuje problem dziecka niechcia-

nego; potrzeby akceptacji, miłości i przyjaźni. Udowadnia, że warto walczyć z niedogodnościami, które 

stawia przed nami los, gdyż nawet najtrudniejsze sytuacje można przezwyciężyć, a rodzinę i przyja-   

ciół odnaleźć nie tylko wśród osób, z którymi łączą nas więzy krwi.

IMPROBAJKA 

Spektakl teatralny dla dzieci od 4 do 8 roku życia. Bajki improwizowane to nowy pomysł Teatru Piwnica 

przy Krypcie. Aktorzy Impro z Krypty razem z dziećmi wyruszą do krainy fantazji, gdzie wszystko może  

się wydarzyć. Wspólnie odkryją bajki, które nigdy jeszcze nie zostały opowiedziane i nigdy więcej   

się nie powtórzą.
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MISIACZEK

Spektakl teatralny dla dzieci od 18. miesiąca życia do 6 lat.

W lesie jakich wiele... mieszkał sobie zwykły niedźwiadek. Miał kochającą mamusię... i oddanych 

przyjaciół. Ale pewnego dnia... coś się zmieniło. Co się dzieje z Misiaczkiem? Miłość, przyjaźń... kłopoty. 

Misiaczek - nieznana historia, to wyjątkowa produkcja przygotowana z myślą o najmłodszych widzach. 

ŚLIMAK

Spektakl powstał na podstawie znakomitego materiału literackiego Marty Guśniowskiej, autorki 

najczęściej wystawianych sztuk teatralnych dla dzieci w Polsce. To mądra i zabawna opowieść mówiąca 

Dzieciom o tym, że trzeba nauczyć się doceniać to, co się ma i cieszyć się z tego, bo to, co nieznane   

nie zawsze jest lepsze od tego, co nam bliskie.

XXII WIOSENNE KONCERTY GITAROWE

30 marca - 7 kwietnia 2019

Muzyczne spotkania z gitarą w roli głównej, czyli „Wiosenne Koncerty Gitarowe”, na stałe wpisały   

się w kalendarz szczecińskich wydarzeń kulturalnych. Organizowane od 1998 roku są jedną z najstarszych 

cyklicznych imprez muzycznych miasta. Dzięki zróżnicowanym stylistycznie koncertom, których 

wspólnym mianownikiem jest wyjątkowe brzmienie gitary klasycznej oraz zapraszanym wykonawcom 

prezentujących najwyższy światowy poziom wydarzenie każdorazowo gromadzi liczne grono wiernych 

miłośników dobrej muzyki i przysparza instrumentowi nowych wielbicieli.

CZWARTKOWE WIECZORY CHÓRALNE

maj-październik 2019 (raz w miesiącu - czwartki)

Dziedziniec Menniczy i Hol Wschodni Zamku

Czwartkowe wieczory chóralne, to cieszące się ogromną popularnością i zainteresowaniem szczecińskich 

melomanów koncerty promujące i popularyzujące współczesną chóralistykę. Każde ze spotkań jest 

wyjątkową okazją do prezentacji najlepszych zespołów chóralnych z miasta i regionu, a czasami także  

z kraju i z zagranicy.

SCENA AMATORA

maj-październik 2019 (raz w miesiącu - środy)

Hol Wschodni Zamku

Zamek Książąt Pomorskich udostępnia nieprofesjonalnym twórcom i artystom otwartą Scenę Amatora. 

Spotkania stwarzają okazję do prezentacji i promocji dorobku artystycznego młodych solistów i zespołów, 

inspirują do nowych poszukiwań repertuarowych i wykonawczych, ponadto pozytywnie wpływają   

na integrację środowiska amatorskiego ruchu artystycznego. 

ZAMKOWE LATO ARTYSTYCZNE

maj – wrzesień 2019 

Zamkowe Lato Artystyczne to cykl imprez (koncertów, spektakli teatralnych, widowisk i prezentacji 

artystycznych) organizowanych na dziedzińcach oraz w komnatach Zamku Książąt Pomorskich w okresie 

letnim. Przedsięwzięcie kierowane jest do mieszkańców Szczecina a także polskich i zagranicznych 

turystów odwiedzających miasto i województwo zachodniopomorskie.

NOC KUPAŁY – TRADYCJE ŚWIĘTOJAŃSKIE

22 - 23 czerwca 2019

Dziedziniec Menniczy
Współorganizator: Drużyna Grodu Trzygłowa

Noc Kupały, to impreza o charakterze edukacyjno-kulturalnym adresowana do dzieci, młodzieży   

i dorosłych zainteresowanych kulturą i tradycją oraz widowiskami historycznych. Podczas imprezy   

na zamkowym dziedzińcu powstanie osada wczesnośredniowieczna, w której prezentowane będą dawne 

rzemiosła, m.in. kowalstwo, tkactwo, ciesielstwo, lutnictwo, snycerstwo, rybactwo, wyroby z gliny   

oraz wczesnośredniowieczna kuchnia. Szczególną atrakcją będzie przemarsz historyczny wojów   

oraz pokazy walk, w których wezmą udział wojowie z Polski i Niemiec. Przebieg wydarzenia uzupełni także 

część artystyczna, w której nie zabraknie występów wykonawców specjalizujących się w muzyce i tańcach 

wczesnośredniowiecznych.
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LETNIE KONCERTY PLENEROWE

lipiec-wrzesień 2019 (niedziele, godz. 16.00)

Przez całe lato, na dziedzińcach Zamku odbywać się będą koncerty zespołów i wykonawców 

reprezentujących różne nurty i gatunki muzyczne. Otwarta formuła imprezy, miła atmosfera i atrakcyjny 

repertuar sprawiają, że wydarzenia te cieszą się dużą popularnością i zainteresowaniem publiczności.

BAJKI DLA DZIECI 

Lipiec-sierpień 2019 (soboty)

Dziedziniec Menniczy Zamku (w razie niepogody Hol Wschodni)

Plenerowe przedstawienia teatralne dla dzieci i ich rodzin w wykonaniu znanych i lubianych artystów   

ze Szczecina (Teatr La fayette) oraz Krakowa (Teatr Fantazja). W oryginalnych kreacjach aktorów obydwu 

formacji, znane historie i ich bohaterowie pomogą najmłodszym widzom dostrzec i zrozumieć treści 

aktualnie ważne, właściwe lub wartościowe.

CZYTANIE LEGEND POMORSKICH 

lipiec-sierpień 2019 (niedziele, godz. 12.00)

Interaktywne spotkania historyczno-teatralno-edukacyjne adresowane do dzieci i ich rodzin. Przez całe 

lato na dziedzińcu menniczym Zamku, znani i lubiani aktorzy scen szczecińskich wspólnie z publicznością 

czytać będą najciekawsze legendy związane z historią i dziejami regionu.

ZAMKOWE NOCE FILMOWE

czerwiec-sierpień 2019 (wtorki i czwartki, godz. 22.00)

Cieszące się dużą popularnością szczecinian plenerowe pokazy lmowe realizowane w urokliwej scenerii 

Dziedzińca Menniczego. W repertuarze tegorocznych spotkań znajdą się wyjątkowe propozycje,   

m.in. klasyka kina europejskiego.

DZIEŃ KULTURY ROMSKIEJ 

10 sierpnia 2019

Dzień Kultury Romskiej, to propagujące tradycje i poszanowanie innych kultur wydarzenie ukazujące 

dorobek i kulturę mniejszości romskiej Szczecina oraz województwa zachodniopomorskiego. Inicjatywa 

wspiera integrację mieszkańców oraz nawiązuje do charakteru miasta, którego wyraźną cechą zawsze 

była różnorodność i wielokulturowość.

ŚWIĘTO GRYFA

27 - 28 września 2019 
Współorganizator: Chorągiew Księcia Kazimierza V Szczecińskiego

Święto Gryfa to wydarzenie o podłożu historycznym związane z najstarszym zachowanym dokumentem   

z wizerunkiem Gryfa - pieczęcią pochodzącą z roku 1214. Główną atrakcją tegorocznych obchodów będzie 

II Turniej Rycerski o Puchar Grytów, a ponadto jarmark historyczny, warsztaty dawnych rzemiosł, 

koncerty muzyki dawnej oraz spotkania edukacyjne. Po raz kolejny zaprosimy także mieszkańców miasta    

i regionu oraz odwiedzających województwo turystów na okolicznościowe zwiedzanie Zamku Książąt 

Pomorskich  – dawnej głównej siedziby rodu Grytów.

XXXX POMORSKIE SPOTKANIA Z DIAPORAMĄ

15-17 listopad 2019

Święto wielowymiarowego obrazu zamkniętego pomiędzy pojedynczą fotograą a lmem. Jest to jeden   

z sześciu najważniejszych na świecie i jedyny w Polsce konkurs diaporam odbywający się pod prestiżowym 

patronatem Międzynarodowej Federacji Sztuki Fotogracznej (FIAP) i Fotoklubu RP. Spotkania 

umożliwiają konfrontację twórców z różnych zakątków świata. Poza zasadniczą częścią konkursową   

(w której rokrocznie bierze udział ponad 30 twórców z 4 kontynentów) wzbogacone są kontrastującymi  

z nowoczesnymi formami dzieł projekcjami diaporam analogowych, plenerem fotogracznym, wystawą 

fotograczną, pokazami galowymi oraz spotkaniami i dyskusjami panelowymi poświęconymi sztuce 

diaporamy z udziałem publiczności i wybitnych artystów.
Wydarzenie donansowano ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury 

oraz ze środków budżetu Województwa Zachodniopomorskiego.
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EDUKACJA ARTYSTYCZNA

Ferie w Zamku – warsztaty edukacyjne dla dzieci i młodzieży

Języka gimnastyka-mowy estetyka

28 stycznia-1 lutego 2019

Sala Kina Zamek

Spotkania teatralne dla młodzieży rozwijające możliwości głosowe, a także umiejętności narracyjne i ko-

munikacyjne uczestników. W programie warsztatów znajdą się ćwiczenia usprawniające aparat mowy, 

artykulację, zabawa słowem, łamańce językowe, trening nośności głosu, trening oddechowy oraz… 

odrobina psychologii.

Nasze własne arcydzieła

4 – 8 lutego 2019

Sala literacka

„Moje dziecko potrałoby to zrobić!”. Często słyszymy taka opinię o sztuce i jest w niej wiele prawdy. 

Potrałoby! Dlatego zapraszamy serdecznie na warsztaty, podczas których mali uczestnicy zapoznają się 

z sylwetkami wybitnych artystów, a zdobytą  wiedzę połączą z niezwykłymi zadaniami plastycznymi.  

Główny cel serii pięciu spotkań to rozbudzenie zainteresowania sztuką i ujrzenie siebie w roli małego 

artysty… Czeka na Was Kraina Inspiracji!

Warsztaty Teatralne

Styczeń-czerwiec, wrzesień-grudzień 2019 (6 spotkań)

Spotkania przeznaczone dla aktorów, instruktorów teatralnych, adeptów aktorstwa oraz osób 

amatorsko zajmujących się teatrem. Prolowo ukierunkowane na rozwój warsztatu poprzez trening, 

poświęcone będą wybranym technikom i metodom kształcenia aktorów wypracowanym przez wybitne 

szkoły i pedagogów, reprezentujących najważniejsze tradycje pionierów nowoczesnej sztuki aktorskiej 

XX wieku.

XXVI MIĘDZYNARODOWE MŁODZIEŻOWE WARSZTATY MUZYCZNE

2 - 14 lipca 2019

Międzynarodowe Młodzieżowe Warsztaty Muzyczne organizowane są z myślą o uzdolnionej muzycznie 

młodzieży szkół średnich oraz studentach uczelni muzycznych z Polski i zagranicy. Młodzi instru-

mentaliści z udziałem uznanych artystów i pedagogów, w ramach warsztatowej Międzynarodowej 

Młodzieżowej Orkiestry Symfonicznej będą mieli okazję współuczestniczyć w tworzeniu wydarzeń 

odbywających się podczas międzynarodowych festiwali muzycznych.

Wakacyjne warsztaty dla dzieci

Warsztaty plastyczno-rzeźbiarskie 

lipiec-sierpień 2019 (środy)

Duży Dziedziniec

Warsztaty przeznaczone są dla dzieci w wieku 6-12 lat i mają charakter zabawy rzeźbiarskiej z użyciem 

atrakcyjnych i łatwych do opanowania materiałów. Ich celem jest pobudzenie wyobraźni przestrzennej 

dzieci, ponadto wzbogacenie wiedzy i wzmożenie ciekawości świata. W trakcie półtoragodzinnych zajęć 

uczestnicy zostaną zaznajomieni z podstawowymi zasadami i technikami rzemiosła oraz w sposób 

bezpośredni zmierzą się z jego tworzywem.

Kraina małych projektantów

sierpień 2019

Sala Literacka

Tygodniowy cykl interdyscyplinarnych zajęć dla dzieci w wieku 7-12 lat, mających na celu ukierunkowanie 

na kreatywną realizację uzdolnień i zainteresowań. Uczestnicy warsztatów staną się m.in. kreatorami 

mody, zaprojektują scenograę teatralną oraz przygotują projekty proekologiczne.

WARSZTATY TEATRALNE DLA MŁODZIEŻY 

sierpień 2019

5-dniowe warsztaty rozwijające i poszerzające zainteresowania artystyczne, przeznaczone dla 

wszystkich uczniów szkół średnich i ostatnich klas szkół podstawowych zainteresowanych teatrem, 

muzyką i literaturą oraz szukających niebanalnej alternatywy na spędzenie wolnego czasu.
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POLSKO-NIEMIECKA ORKIESTRA MŁODZIEŻOWA „POMERANIA”

październik 2019 

Sesja warsztatowa, podczas której uczniowie szkół muzycznych z przygranicznych miast Polski i Niemiec 

spotykają się na kilka dni, tworzą orkiestrę i ćwiczą wspólnie pod okiem doświadczonych pedagogów.  

Na zakończenie sesji repertuar jaki uda im się przygotować wykonywany jest publicznie, podczas 

koncertu nałowego, organizowanego w jednej z wybranych sal koncertowych Pomorza.

SPOTKANIA I WYKŁADY

Zamkowe Spotkania z psychologią i sztuką

styczeń-czerwiec, październik-grudzień 2019

Kontynuacja cyklu przygotowanego według autorskiego pomysłu Michała Józefa Kaweckiego, 

psychologa i terapeuty. Na każde spotkanie składa się zasadnicza część merytoryczna, w której 

uczestniczą zaproszeni goście (specjaliści w dziedzinie psychologii) oraz część artystyczna, będąca 

okazją do bezpośredniego kontaktu ze sztuką (muzyką, lmem, plastyką lub poezją).

Zamkowe Wieczory Książęce przy muzyce

styczeń-czerwiec, październik-grudzień 2019

Cykl spotkań poświęconych kulturze Pomorza odbywających się w formie rozmów - gawęd prowadzących 

- Wojciecha Krala i Andrzeja Wątorskiego, połączonych z muzyką na żywo. Całości towarzyszy, ilustrująca 

poruszane zagadnienia, prezentacja multimedialna.

Szczeciński Salon Poezji

styczeń-czerwiec, październik-grudzień 2019

Szczeciński Salon Poezji, to zainicjowane w 2006 roku przez Michała Józefa Kaweckiego, comiesięczne 

spotkania skupiające na Zamku Książąt Pomorskich sympatyków poezji i muzyki. Na każdej z odsłon cyklu 

profesjonalni aktorzy lub ludzie pióra prezentować będą dorobek wybranych poetów, a towarzyszący im 

instrumentaliści za pomocą wykonywanej muzyki stworzą ilustrację do wyrażanych w wierszach emocji.

Potyczki z polszczyzną

styczeń-maj, październik-grudzień 2019

Autorskie spotkania cyklu prof. dr hab. Ewy Kołodziejek, znanego i cenionego eksperta w dziedzinie 

poprawnej polszczyzny. Wykłady w nieszablonowy a zarazem atrakcyjny sposób zapoznają słuchaczy  

z aktualnymi zagadnieniami dotyczącymi języka polskiego oraz udzielają odpowiedzi na wszystkie 

pytania i wątpliwości dotyczące praktycznej polszczyzny.

Zamkowe Gawędy Historyczne

styczeń – czerwiec, październik – grudzień 2019

Cykl prelekcji prowadzonych przez dr Monikę Ogiewa – Sejnotę (Muzeum  Archeologiczno- Historyczne  

w Stargardzie) i dr hab. Radosława Skryckiego (Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych US), 

nawiązujących tematycznie do odległej przeszłości i historycznego dziedzictwa ziem i regionu 

zachodniopomorskiego. 

Zamkowe Podróże Literackie

styczeń-czerwiec, październik-grudzień 2019

Cykl spotkań poświęconych współczesnym i klasycznym dziełom literackim ukazującym kondycję 

człowieka w świecie. Spotkania z pisarzami uświetnia udział lektora odczytującego fragmenty 

omawianych dzieł. Raz na kwartał, w ramach cyklu odbywa się spotkanie ze znanym artystą lub 

dziennikarzem, który przedstawia publiczności kulisy powstania swoich książek. 

Literownia. Spotkania młodych czytelników

styczeń-czerwiec, październik-grudzień 2019

Autorski cykl Marty Wróblewskiej,  w którym dzieci - uczniowie szkół podstawowych - poprzez gry, quizy, 

konkursy i rozmowy z autorami aktywnie poznają nowości literackie przeznaczone dla swojej grupy 

wiekowej. Każde z comiesięcznych spotkań dotyczy jednej lub kilku powiązanych tematycznie książek.

Szczecin. Retrospekcje

styczeń-czerwiec, październik-grudzień 2019

Cykl przeznaczony dla młodzieży i osób dorosłych, przybliżający słuchaczom mało znane, interesujące 

elementy historii miasta na przestrzeni ostatnich 300 lat. Prowadzącą spotkania Małgorzata Duda – prze-

wodnik, pisarka, znawczyni kulturowej przeszłości Pomorza Zachodniego – poprzez omawiane legendy, 

podania i dawne relacje ukazuje wybrane aspekty życia w dawnym Szczecinie i na całym Pomorzu.
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Zamkowy gwiazdozbiór

Styczeń- grudzień 2019 (spotkania co 2-3 miesiące)

Spotkania prowadzone przez dziennikarkę Radia Szczecin, Katarzynę Wolnik-Saynę w formie rozmów  

z zaproszonymi gośćmi. Zapoznają uczestników z artystycznymi i prywatnymi biograami, drogą 

zawodową oraz życiowymi wyborami znanych i cenionych artystów, reprezentantów polskiej kultury  

i sztuki, z których wielu uznawanych za „ludzi sukcesu” może stanowić inspirację oraz źródło 

wartościowych wzorców postaw, nierzadko godnych podziwu i naśladowania.

Szkoła Zdrowia 

styczeń-czerwiec, wrzesień-grudzień 2019

Seria wykładów edukacyjno – naukowych poruszających tematykę medyczną. Gospodarz cyklu,   

prof. dr n. med. Jacek Rudnicki, poprzez spotkania z zaproszonymi przez siebie specjalistami z dziedzin 

medycznych i około medycznych, przybliży uczestnikom współczesny model zdrowego trybu życia   

bez względu na wiek i kondycję zdrowotną.

PRZEGLĄDY MIEJSKIE I WOJEWÓDZKIE AMATORSKIEGO RUCHU ARTYSTYCZNEGO

styczeń-lipiec, wrzesień 2019
Dziedziniec Menniczy, Sala Koncertowa Szczecin, ośrodki kultury w województwie zachodniopomorskim

Przeglądy Amatorskiego Ruchu Artystycznego, to, przeznaczone dla dzieci, młodzieży i dorosłych, 

konkursy prowadzone we wszystkich dziedzinach sztuki. Zaczynają się na poziomie powiatowym   

(na ternie Szczecina – dzielnicowym lub miejskim), a kończą, w zależności od kategorii, etapem 

wojewódzkim (teatr, sztuki plastyczne, muzyka i taniec) lub kwalikacją do konkursów ogólnopolskich 

(recytacja).

I OGÓLNOPOLSKI KONKURS WOKALNY IM. S. JOPKA

5-6 października 2019 Sala Kina Zamek

I Etap Przesłuchań Regionalnych

Konkurs wokalny skierowany do młodych uzdolnionych solistów, którzy zaprezentują utwory z reper-

tuaru PZLPiT „Mazowsze”. Laureaci I etapu zostaną zaproszeni do II Etapu w siedzibie Zespołu 

„Mazowsze”. Zwycięscy Konkursu wystąpią wraz z chórem, orkiestrą i baletem Zespołu „Mazowsze” 

podczas Koncertu Galowego.

JARMARK BOŻONARODZENIOWY, Grudzień 2019 Duży Dziedziniec, Dziedziniec Menniczy

Jedną z ostatnich propozycji Zamku w roku 2019 jest tradycyjny jarmark świąteczny, na którym, w blasku 

bajkowych iluminacji, można będzie nabyć regionalne przysmaki i oryginalne, ręcznie wykonane 

świąteczne ozdoby. Kiermaszowi towarzyszyć będą koncerty zespołów i chórów, spektakle teatralne, gry 

i zabawy familijne oraz konkursy z nagrodami. Na dzieci czekać będzie karuzela wenecka i Św. Mikołaj  

z zaprzęgiem reniferów, ponadto warsztaty plastyczne, czytanie bajek, seanse kinowe oraz wiele innych 

atrakcji.

ŚWIDWIN

Świdwiński Ośrodek Kultury

10 maja 2019                       Turniej Recytatorski "Ptaki, ptaszki i ptaszęta polne" - el. Powiatowe

11 października 2019       Powiatowy Konkurs Piosenki i Poezji Lwowskiej

18 października 2019       Turniej Recytatorski "O Złoty Szczebel Baszty”

18-19 października 201   50. Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Jana Śpiewaka i Anny Kamieńskiej

TRZEBIATÓW

Trzebiatowski Ośrodek Kultury

Spotkanie Czterech Świec

11 stycznia 2019

miejsce: Trzebiatowski Ośrodek Kultury

Wieczór poświęcony tradycji czterech wyznań zamieszkujących Trzebiatów: rzymskokatolickiego, 

ewangelicko-augsburskiego, prawosławnego i greckokatolickiego. Podczas spotkania zapalamy cztery

świece - symbol czterech trzebiatowskich Kościołów. Podczas wspólnego kolędowania rozmawiamy   

o kulturze i tradycji czterech narodów, śpiewamy kolędy, pastorałki, szczedriłki. 



44

Ogólnopolski Dziecięco  - Młodzieżowy Festiwal Piosenki „O Bursztynową Nutkę” 

7 czerwca 2019

miejsce: Trzebiatowski Ośrodek Kultury

Festiwal „O Bursztynową Nutkę” ma ponad trzydziestoletnią tradycję. Rozwija i kreuje zdolności 

artystyczne dzieci i młodzieży w dziedzinie muzyki i tańca. W ramach festiwalu odbywają się prze-

słuchania konkursowe, wręczenie nagród. 

Trzebiatowskie Święto Kaszy 

27- 28 lipca 2019r

miejsce: Trzebiatowski Ośrodek Kultury

„Święto Kaszy” to największa cykliczna impreza organizowana przez Trzebiatowski Ośrodek Kultury. 

Impreza  łączy wiele ofert: tradycyjne pokazy walk rycerskich, pokazy starych rzemiosł, widowisko teatru 

ulicznego, korowód ze słoniem. Tradycyjnie przygotowujemy dla turystów i mieszkańców poczęstunek 

kaszą po rycersku - nawiązującą do naszej legendy. Przedsięwzięcie kończy spektakl Biała Dama oraz 

pokaz sztucznych ogni. W naszym dorobku mamy rekord w jedzeniu kaszy zapisany w księdze Rekordów 

Niecodziennych. Wszystkim atrakcjom towarzyszą występy artystyczne gwiazd polskiej estrady. 

Seminarium naukowe „Trzebiatów – spotkania pomorskie”

18 -19 października 2019

miejsce: Pałac - siedziba Trzebiatowskiego Ośrodka Kultury

Seminarium naukowe "Trzebiatów- spotkania pomorskie" poświęcone jest m.in. historii, zabytkom, 

architekturze, archeologii, kulturze, sztuce i propaguje wiedzę o regionie chroniąc dziedzictwo kulturowe 

zarówno Trzebiatowa jak i Pomorza. Seminarium ma formę spotkania, podczas którego odbywają   

się wykłady, prelekcje i odczyty zaproszonych gości. W drugim dniu seminarium odbywa się objazd 

naukowy „Śladami pomorskich zabytków”, podczas którego uczestnicy poznają miejsca, które często 

udostępniane są tylko nielicznym. Podczas seminarium odbywa się również „Konkurs na potrawę 

pomorską”, ogłaszany wśród mieszkańców Trzebiatowa i okolic. Seminarium naukowemu towarzyszy 

także wydanie materiałów w formie książkowej, w której znajdują się prezentowane wykłady i odczyty.

 

ZŁOCIENIEC

Złocieniecki Ośrodek Kultury

Powiatowy konkurs „ Palmy, pisanki wielkanocne…” kultura tradycji w powiecie drawskim

1 marca 2019 – ogłoszenie konkursu

1 marca 2020 – 6 kwietnia 2019 – składanie prac konkursowych

1 marca 2021- 17 kwietnia 2019 – nał konkursu

IV Festiwal Podróżniczy 16 Południk, 29-31 marzec 2019

Powiatowy Przegląd Piosenki Przedszkolnej, maj 2019

Dzień Dziecka, 1 czerwca 2019

Noc Kupały, 22 czerwca 2019

IV Święto Drawy, 26-28 lipca 2019

Powiatowy konkurs na „Najpiękniejszą Rodzinną Szopkę Bożonarodzeniową” 2019

4 listopada 2019 – ogłoszenie konkursu

9 listopada 2019 – składanie prac

18 grudnia 2019 – nał konkursu – ogłoszenie wyników

Złocienieckie Śpiewy Historyczne

8 listopada 2019

Andrzejki Bluesowe

29 listopada 2019
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WOJEWÓDZKIE PRZEGLĄDY AMATORSKIEGO RUCHU ARTYSTYCZNEGO
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64.OGÓLNOPOLSKI KONKURS RECYTATORSKI 

(recytacja, poezja śpiewana, teatr jednego aktora, wywiedzione ze słowa 

– skierowany do młodzieży szkół średnich i dorosłych)

Eliminacje powiatowe:

Nowogardzki Dom Kultury                           6.03.2019

Łobeski Dom Kultury           12.03.2019

Gryński Dom Kultury            2.03.2019

Grycki Dom Kultury            16.03.2019

Pyrzycki Dom Kultury           4.03.2019

Miejski Ośrodek Kultury w Policach                            6.03.2019

Choszczeński Dom Kultury        15.03.2019

Centrum Kultury 105 w Koszalinie                        13.04.2019

Centrum Kultury i Spotkań Europejskich w Białogardzie     13.03.2019

Centrum Kultury w Chojnie       15.03.2019

Regionalne Centrum Kultury w Kołobrzegu                       29.03.2019

Szczecinecka Agencja Promocji i Kultury                       26.03.2019

Kamieński Dom Kultury        23.03.2019

Świdwiński Ośrodek Kultury       22.03.2019

Dębnowski Ośrodek Kultury       23.03.2019

Złocieniec Kino Mewa        12.03.2019

Wałeckie Centrum Kultury                         19.03.2019

Darłowski Ośrodek Kultury       21.03.2019

Eliminacje miejskie:

Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie                            9.03.2019

Eliminacje wojewódzkie:

Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie                                      27-28.04.2019

II. 

MAŁY KONKURS RECYTATORSKI

(skierowany do dzieci szkół podstawowych i gimnazjalnych)

Przeglądy dzielnicowe:

Szkoła Podstawowa Nr 7 w Szczecinie      19.02.2019

Szkoła Podstawowa Nr 37 w Szczecinie                       19.01.2019

Szkoła Podstawowa Nr 48 w Szczecinie                       23.02.2018

PCE „Pałac Młodzieży” (dla szkół niepublicznych)                      16.02.2019

Przeglądy powiatowe:

Miejski Ośrodek Kultury Police           6.03.2019

Świdwiński Ośrodek Kultury       22.03.2019

Centrum Kultury 105 Koszalin       23.03.2019

Myśliborski Ośrodek Kultury          5.03.2019

Centrum Kultury i Spotkań Europejskich w Białogardzie     13.03.2019

Goleniowski Dom Kultury                          21.03.2019

Centrum Kultury w Chojnie       15.03.2019

Choszczeński Dom Kultury       15.03.2019

Łobeski Dom Kultury        12.03.2019

Grycki Dom Kultury        16.03.2019

Gryński Dom Kultury           2.03.2019

Pyrzycki Dom Kultury            4.03.2019

Wałeckie Centrum Kultury        19.03.2019

Szczecinecka Agencja Promocji i Kultury                       26.03.2019

Kamieński Dom Kultury        23.03.2019

Złocieniec Kino Mewa        12.03.2019

Sławieński Dom Kultury                         16.03.2019

Przegląd miejski: Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie                     16.03.2019

Przegląd wojewódzki: Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie                     06-07.04.2019
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III. 

WOJEWÓDZKI PRZEGLĄD SOLISTÓW I MUZYCZNYCH ZESPOŁÓW ESTRADOWYCH

Przeglądy powiatowe:

Łobeski Dom Kultury           2.04.2019

Miejski Ośrodek Kultury w Policach                        27.04.2019

Myśliborski Ośrodek Kultury       26.04.2019

Choszczeński Dom Kultury       12.04.2019

Centrum Kultury Połczyn Zdrój       11.05.2019

Ośrodek Kultury w Drawsku Pomorskim      16.03.2019

Centrum Kultury 105 w Koszalinie                           5.05.2019

Grycki Dom Kultury        27.04.2019

Nowogardzki Dom Kultury                         16.04.2019

Centrum Kultury w Chojnie       22.05.2019

Centrum Kultury i Spotkań Europejskich w Białogardzie       9.05.2019

Gryński Dom Kultury        26.04.2019

Pyrzycki Dom Kultury        14.05.2019

Szczecinecka Agencja Promocji i Kultury                       17.05.2019

Międzynarodowy Dom Kultury w Międzyzdrojach (powiat kamieński)                    26.04.2019

Ińskie Centrum Kultury (powiat stargardzki)                       18.05.2019

Slawieński Dom Kultury                         11.05.2019

Przegląd miejski:

Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie                        18.05.2019

Przegląd wojewódzki:

Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie                       08.06.2019 

IV. 

WOJEWÓDZKIE PRZEGLĄD ZESPOŁÓW TANECZNYCH 

Przeglądy powiatowe:

Miejski Ośrodek Kultury w Policach                        13.04.2019

Gryński Dom Kultury        10.05.2019

Choszczeński Dom Kultury       24.05.2019

Nowogardzki Dom Kultury                         10.04.2019

Wałeckie Centrum Kultury                         29.04.2019

Centrum Kultury 105 w Koszalinie                        19.05.2019

Ośrodek Kultury w Drawsku Pomorskim      13.04.2019

Centrum Kultury w Połczynie-Zdrój                        18.05.2019

Dębnowski Ośrodek Kultury       13.04.2019

Słowieński Dom Kultury                         27.04.2019

Przegląd miejski:

Sala Koncertowa w Szczecinie        11.05.2019

Przegląd wojewódzki:

Sala Koncertowa w Szczecinie          01.06.2019
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Gryński Dom Kultury        26.04.2019

Centrum Kultury w Chojnie       22.05.2019

Centrum Kultury i Spotkań Europejskich w Białogardzie       9.05.2019

Choszczeński Dom Kultury       12.04.2019

Pyrzycki Dom Kultury        14.05.2019

Szczecinecka Agencja Promocji i Kultury                       17.05.2019

Międzynarodowy Dom Kultury w Międzyzdrojach (powiat kamieński)                    26.04.2019

Ińskie Centrum Kultury (powiat stargardzki)                       18.05.2019

Wałeckie Centrum Kultury                         14.05.2019

Sławieński Dom Kultury                         11.05.2019

Przegląd miejski:

Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie                        18.05.2019

Przegląd wojewódzki:

Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie                          9.06.2019

VI.

 WOJEWÓDZKI PRZEGLĄD AMATORSKICH ZESPOŁÓW TEATRALNYCH

Przeglądy powiatowe:

Wałeckie Centrum Kultury                         27.03.2019

Miejski Ośrodek Kultury w Policach                        12.03.2019

Nowogardzki Dom Kultury                         24.04.2019

Świdwiński Ośrodek Kultury       26.04.2019

Łobeski Dom Kultury (Resko)          9.05.2019

Centrum Kultury 105 w Koszalinie                        27.04.2019

Regionalne Centrum Kultury w Kołobrzegu                       10.05.2019 

Szkoła Podstawowa nr 8 Stargard                        22.03.2019

Gryński Dom Kultury        27.03.2019

Czaplinecki Ośrodek Kultury       10.05.2019

Dębnowski Ośrodek Kultury       23.03.2019

Sławieński Dom Kultury                         13.04.2019

Przegląd miejski:

Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie                                          23.03.2019

Przegląd wojewódzki:

Świdwiński Ośrodek Kultury                        24-26.05.2019

VII. 

WOJEWÓDZKI PRZEGLĄD ZESPOŁÓW LUDOWYCH

„Wielkanocne Spotkania z Folklorem – Baba Wielkanocna”  

Przegląd wojewódzki:

Łobeski Dom Kultury                                  13-14.04.2019

 WOJEWÓDZKI PRZEGLĄD PIOSENKI DZIECIĘCEJ

Przeglądy powiatowe:

Barlinecki Ośrodek Kultury          5.04.2019 

Nowogardzki Dom Kultury                         16.04.2019

Grycki Dom Kultury        27.04.2019 

Miejski Ośrodek Kultury w Policach                        27.04.2019

Centrum Kultury 105 w Koszalinie                           4.05.2019

Łobeski Dom Kultury           2.04.2019

Ośrodek Kultury w Drawsku Pomorskim      16.03.2019

Centrum Kultury Połczyn Zdrój       11.05.2019

V.
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VIII. 

WOJEWÓDZKI PRZEGLĄD PRAC PLASTYKÓW NIEPROFESJONALNYCH

Wystawy powiatowe:

Choszczeński Dom Kultury          5.04.2019 

Wałeckie Centrum Kultury                            7.04.2019

Centrum Kultury 105 w Koszalinie                        24.08.2019

Trzcińskie Centrum Kultury               10.08.2019

Przegląd miejski:                          07.06.2019

Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie

Wystawa wojewódzka: Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie                       7.09.2019

IX. 

WOJEWÓDZKI PRZEGLĄD TWÓRCZOŚCI ZESPOŁÓW PLASTYCZNYCH DZIECI I MŁODZIEŻY 

pt. „Cztery pory roku”

Przeglądy powiatowe:       

Centrum Kultury Połczyn Zdrój        12.04.2019

Pyrzycki Dom Kultury                 4.04.2019

Wałeckie Centrum Kultury                              7.04.2019 

Choszczeński Dom Kultury          5.04.2019

Łobeski Dom Kultury          7.05.2019  

Złocieniecki Dom Kultury                           8.05.2019

Kamieński Dom Kultury        27.04.2019

Trzcińskie Centrum Kultury                  5.04.2019

Przegląd miejski:

Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie                        

Przegląd wojewódzki:

Świdwiński Ośrodek Kultury       18.05.2019

X.

WOJEWÓDZKI PRZEGLĄD CHÓRÓW I ZESPOŁÓW KAMERALNYCH

Przegląd wojewódzki:

Akademia Sztuki w Szczecinie         2.03.2019

XI. 

PREZENTACJE ORKIESTR DĘTYCH I BIG BANDÓW  

Przegląd wojewódzki:

Łobeski Dom Kultury        23.06.2019

KONCERT GALOWY „TALENT ROKU”

(koncert laureatów przeglądów wojewódzkich ARA)    

Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie                         15.06.2019

Sławieński Dom Kultury                                 18.06.2019

Sławieński Dom Kultury                                 19.04.2019
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Barlinecki Ośrodek Kultury

ul. Podwale 9, 74-320 Barlinek

tel. 95 746 21 35

e-mail: bok@barlinek.pl

www.bok.barlinek.pl

Centrum Kultury i Spotkań 

Europejskich

ul. 1 Maja 15, 78-200 Białogard

tel. 94 311 90 90

e-mail: kultura@bialogard.info

www.kultura.bialogard.info

Centrum Kultury

Plac Konstytucji 3 Maja, 74-500 

Chojna

Tel./fax 91 402 20 01

ckchojna@gmail.com

www.ckchojna.pl

Choszczeński Dom Kultury

ul. Boh. Warszawy 17, 73-200 

Choszczno

tel. 95 765 72 96

e-mail: chdk@choszczno.pl

www.chdk.choszczno.pl

Czaplinecki Ośrodek Kultury, Sportu i 

Rekreacji

ul. Pławieńska 1a,78-440 Czaplinek

tel. 94 375 55 06

e-mail: czok.czaplinek@wp.pl

www.czok.czaplinek.pl

Dębnowski Ośrodek Kultury

ul. Daszyńskiego 20, 74-400 Dębno

tel/fax: 95 760 23 00

e-mail: biuro@dok.org.pl, 

kulturadebno@gmail.com

www.dok.org.pl

Ośrodek Kultury

ul. J. Piłsudskiego 12, 78-500 

Drawsko Pomorskie

tel. 94 363 22 30

e-mail: dyrektor@kulturadrawsko.pl, 

dpok@post.pl

www.kulturadrawsko.pl

Goleniowski Dom Kultury

ul. Słowackiego 1, 72-100 Goleniów

tel. 91 418 26 88

e-mail: gdk@goleniow.pl

www.gdk.goleniow.pl

Grycki Dom Kultury

ul. Niepodległości 53, 72-300 Gryce

tel. 91 384 26 88

e-mail: infogdk@o2.pl

www.gdk-art.net

Gryński Dom Kultury

ul. Szczecińska 17, 74-100 Gryno

tel. 91 416 25 20

e-mail: sekretariat@gdk.com.pl

www.gdk.com.pl

Ińskie Centrum Kultury

ul. Poprzeczna  1, 73-140 Ińsko

tel. 91 562 31 09

email: inskiecentrum@gmail.com

www.insko.pl

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury

ul. Dworcowa 6, 78-540 Kalisz 

Pomorski

tel./fax  94 361 63 22

e-mail: mgokkp@wp.pl

www.kultura-kaliszpom.com

Kamieński Dom Kultury

ul. Wolińska 9, 72-400 Kamień 

Pomorski

tel. 91 400 03 90

e-mail: sekretariat@kadek-kamien.pl

www.kadek-kamien.pl

Regionalne Centrum Kultury

ul. Solna 1, 78-100 Kołobrzeg

tel. 94 352 49 49

e-mail: sekretariat@rck.kolobrzeg.eu

www.rck.kolobrzeg.eu 

Centrum Kultury 105

ul. Zwycięstwa 105, 75-001 Koszalin

tel. 94 347 57 01

e-mail: 

sekretariat@ck105.koszalin.pl

www.ck105.koszalin.pl 

Łobeski Dom Kultury

ul. Niepodległości 52, 73-150 Łobez

tel. 91 397 45 71

e-mail: lobez-ldk@home.pl

www.lobez-ldk.home.pl 

Międzynarodowy Dom Kultury

ul. Boh. Warszawy 20 72-500 

Międzyzdroje

tel. 91 328 26 00

e-mail: biuro@mdkmiedzyzdroje.com

www.mdkmiedzyzdroje.com 

Myśliborski Ośrodek Kultury

ul. Klasztorna 3, 74-300 Myślibórz

tel. 95 747 23 64

e-mail:  mok@bono.net.pl

www.mok.bono.net.pl
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Nowogardzki Dom Kultury

Pl. Wolności 7, 72-200 Nowogard

tel. 91 392 62 83

e-mail: sekretariat@ndk.pl

www.ndk.pl 

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury

ul. T. Kościuszki 7, 72-310 Płoty

tel. 91 385 13 01

e-mail : mgok_ploty@wp.pl

mgokploty.pl

Miejski Ośrodek Kultury

ul. Siedlecka 1a, 72-010 Police

tel. 91 312 10 55

e-mail: mok@mok.police.pl

mokpolice.pl

Centrum Kultury

ul. Wojska Polskiego 54, 78-320 

Połczyn Zdrój

tel. 94 365 41 63

e-mail: kontakt@ckpolczyn.pl

www.ckpolczyn.pl

Pyrzycki Dom Kultury

ul. Wolności 3, 74-200 Pyrzyce

tel. 91 570 19 95

e-mail: pdk@pyrzyce.net.pl

pdk.pyrzyce.net

Sławieński Dom Kultury

ul. A. Cieszkowskiego 2

76-100 Sławno

tel. 793 967 670, fax: 59 810 76 70

e-mail: sekretariat@sdk.slawno.pl

sdk.slawno.pl

Stargardzkie Centrum Kultury

ul. Piłsudskiego 105, 73-110 

Stargard

tel.  91 578 32 31

e-mail:  sekretariat@sck.stargard.pl

www.sck.stargard.pl

Zamek Książąt Pomorskich w 
Szczecinie

ul. Korsarzy 34,  70-540 Szczecin

tel. 91 434 83 11,  fax: 91 434 79 84

e-mail: zamek@zamek.szczecin.pl

www.zamek.szczecin.pl

Pałac Młodzieży

ul. Piastów 7, 70-327 Szczecin

tel. 91 422 52 61,  91 422 52 62

e-mail: sekretariat@palac.szczecin.pl

palac.szczecin.pl 

Samorządowa Agencja 

Promocji i Kultury

ul. Wyszyńskiego 65, 78-400 

Szczecinek

tel./fax 94 712 83 02

e-mail: sapik@sapik.pl

www.sapik.pl 

Świdwiński Ośrodek Kultury

ul. Niedziałkowskiego 17, 78-300 

Świdwin

tel. 94 365 22 77

e-mail:  zamekswidwin@wp.pl

www.zamek.swidwin.pl 

Trzcińskie Centrum Kultury

ul. Młyńska 4, 74-510 Trzcińsko - 

Zdrój

tel. 91 414 80 43

e-mail: tck@interia.eu 

tcktz.naszgok.pl

Trzebiatowski Ośrodek Kultury

ul. Wojska Polskiego 67, 72-320 

Trzebiatów

tel. (091)387 26 14 fax: 91 387 46 34

e-mail: tok@trzebiatow.pl

kultura.trzebiatow.pl 

Wałeckie Centrum Kultury

Pl. Zesłańców Sybiru 3, 78-600 Wałcz

tel. 67 381 95 53

e-mail: wck.sekretariat@wp.pl

www.wck.info.pl

Złocieniecki Ośrodek Kultury

ul. Połczyńska 6, 78-520 Złocieniec

tel. 94 367 14 55 fax: 94 367 11 39

e-mail: sekretariat@zok.zlocieniec.pl

www.zok.zlocieniec.pl 

STOWARZYSZENIA, ZWIĄZKI, 

FUNDACJE

Fundacja Wspierania Kultury "Noc 

Poetów”

ul. Choszczeńska 49/1, 73-210 Recz

e-mail piotrpawlowski3@op.pl

www.nocpoetow.p

Stowarzyszenie Kobieta 2000

ul. Bohaterów Warszawy 18, 73-200 

Choszczno

tel./fax 95 765 04 25

e-mail: 

stowarzyszenie@kobieta2000.pl

www.kobieta2000.pl

http://www.sapik.pl
http://www.kobieta2000.pl
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Stowarzyszenie Zakrzywienie 

Czasoprzestrzeni

ul. Basztowa 3/6, 74-500 Chojna

tel. +48 600 009 771

e-mail: uxoplazma@gmail.com

zakrzywienieczasoprzestrzeni.pl

Środowisko Inicjatyw Artystycznych 

Hybadu

ul. Szczecińska 17, 74-100 Gryno

e-mail: hybadu@gmail.com

pl-pl.facebook.com/hybaduFundacja 

Benes

ul. Słowiańska 63/11A, 72-510 Wolin

e-mail: fundacja.benes@gmail.com

www.benes.org.pl

Polski Związek Chórów  i Orkiestr 

O/Szczecin

ul. Korsarzy 34 70-540 Szczecin

tel. 602 338 617, 664 080 231

e- mail milargos@wp.pl, 

pzchio.szczecin@gmail.com

www.pzchio.org

Związek Literatów Polskich oddział w 

Szczecinie

al. Wojska Polskiego 90, 70-482 

Szczecin

tel. 727 012 703

e-mail: 

leszek.dembek4@zlp.szczecin.pl

zlpszczecin.pl

Związek Polskich Fotografów 

Przyrody O/Zachodniopomorski

zpfp.pl/okreg-zachodniopomorski

Stowarzyszenie Miłośników 

Międzynarodowego Festiwalu Pieśni 

Chóralnej w Międzyzdrojach

ul. Wyspiańskiego 1, 70-497 Szczecin

tel. 91 423 88 88

e-mail: festiwal@ps.pl 

www.mfpch.eu

BIBLIOTEKI

Książnica Pomorska

ul. Podgórna 15/16, 70-205 Szczecin

tel. 91 481 91 10, fax 91 481 91 15

e-mail: 

ksiaznica@ksiaznica.szczecin.pl

www.ksiaznica.szczecin.pl

MUZEA

 

Muzeum Narodowe w Szczecinie

ul. Staromłyńska 27, 70-561 Szczecin

tel. 91 431 52 00 fax: 91 431 52 04

e-mail: biuro@muzeum.szczecin.pl

www.muzeum.szczecin.pl 

- Muzeum Morskie,

ul. Wały Chrobrego 3

- Muzeum Tradycji Regionalnych

ul. Staromłyńska 27

- Muzeum Sztuki Współczesnej

ul. Staromłyńska 1

- Muzeum Historii Szczecina

ul. Księcia Mściwoja II 8

- Centrum Dialogu „Przełomy“

pl. Solidarności 1

- Wystawa Nadmorskiej Kolei 

Wąskotorowej

ul. Błonie 2, Gryce

SZKOŁY

jako organizatorzy przeglądów ARA

Szkoła Podstawowa nr 8

ul. Romualda Traugutta 16, 73-102 

Stargard

tel. 91 576 06 61

e-mail: 

sekretariat@sp8.stargard.edu.pl

sp8stargard.edupage.org

Szkoła Podstawowa Nr 48

ul. Czorsztyńska 35, 71-201 Szczecin

tel. 91 487 33 03

e-mail: sp48@miasto.szczecin.pl

sp48szczecin.edupage.org

Szkoła Podstawowa nr 7

ul. Złotowska 86, 71-793 Szczecin

tel. 91 426 98 30

e-mail: sekretariat@sp7.szczecin.pl

www.sp7.szczecin.pl

Szkoła Podstawowa Nr 37

ul. Lucjana Rydla 6, 70-783 Szczecin

tel. 91 466 84 60

e - mail: 

sekretariat@sp37.szczecin.pl

www.sp37.szczecin.pl

http://www.mfpch.eu
http://www.sp37.szczecin.pl
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TEATRY

Teatr Brama

ul. Zielona Droga 9, 72-100 Goleniów

tel. 730 144 155

e-mail: teatrbrama@gmail.com

www.teatrbrama.org

Teatr Tańca Ego Vu

ul. Szczecińska 17, 74-100 Gryno

tel. 91 416 25 20, 507 198 592

e-mail: elaza@epoczta.pl

www.facebook.com/ttegovu?fref=ts

Teatr 6 i Pół

ul. Bolesława Chrobrego 48, 74-100 

Gryno

tel. 693 361 081

e-mail: teatrkg@gmail.com

www.facebook.com/Teatr6iPOL

Opera na Zamku

ul. Korsarzy 34, 70-540 Szczecin

tel. 91 43 48 102, kasa 91 33 37 661

e-mail: 

sekretariat@opera.szczecin.pl

www.opera.szczecin.plTeatr Polski

ul. Swarożyca 5, 71-601 Szczecin

tel. 91 433 00 75, 433 00 75

e-mail: teatr@teatrpolski.eu

www.teatrpolski.szczecin.eu 

Teatr Kana

ul. Piotra i Pawła 4/5, 70-521 

Szczecin

tel. 91 434 15 61 fax: 91 433 03 88

e-mail: info@piwnicakany.pl

www.kana.art.pl

INNI  ORGANIZATORZY

Paraa rzymskokatolicka pw. Świętej 

Trójcy

ul. Malarska 24, 74-500 Chojna

tel. 91 414 10 26

e-mail 

swieta.trojca.chojna@gmail.com

paraa.chojna.pl

Środowiskowy Dom Samopomocy

ul. Drawska 52, 73-200 Choszczno

tel. 95 765 18 90/91, fax 95 765 18 

90

e mail: sdschoszczno@wp.pl

www.sds.choszczno.pl

Urząd Miejski

ul. Wolności 24, 73-200 Choszczno

tel. 95 765 93 00, fax. 95 765 93 06

sekretariat@choszczno.pl

www.choszczno.pl

E-CHO

ul. Rynek 2, 73-200 Choszczno

tel. 95 715 90 00

e-mail: bok@e-cho.pl

e-cho.pl

Powiatowa Stacja Sanitarno-

Epidemiologiczna w Choszcznie

ul. Bolesława Chrobrego 27a, 73-200 

Choszczno

tel. 95 765 72 82, fax 95 765 00 85

e-mail: psse.choszczno@pis.gov.pl, 

sanepidchoszczno@wp.pl

pssechoszczno.pis.gov.pl

Urząd Miejski

Pl. Zwycięstwa 37, 72-300 Gryce

tel. 91 385 32 01, fax 91 385 32 07

urzad@gryce.eu

www.gryce.euUrząd Miasta i Gminy

ul.1 Maja 16, 74-100 Gryno

tel. 91 416 20 11, fax 91 416 27 02

burmistrz@gryno.pl

www.gryno.pl

Świetlica Wiejska

Bartkowo 15, 74-100 Bartkowo

e-mail: kela13@wp.pl

www.gdk.com.pl

Sołectwo Bartkowo

Bartkowo 13 74-100 Bartkowo

tel. 91 416 11 72

Urząd Miasta

ul. Książąt Pomorskich 5, 72-500 

Międzyzdroje

tel. 91 32 75 638, fax 091 32 75 630

e-mail: um@miedzyzdroje.pl

www.miedzyzdroje.pl

Hotel Golden Tulip Międzyzdroje 

Residence

ul. Gryfa Pomorskiego 79, 72-500 

Międzyzdroje

tel. 91 350 86 00

miedzyzdroje.goldentulip.com

Huec Ziemi Wolińskiej

ul. Żeromskiego 28, 72-600 

Świnoujście

tel.: 91 321 20 17

e-mail: swinoujscie@zhp.pl

www.swinoujscie.zhp.pl

Urząd Miejski

Plac Konstytucji 3 Maja 1, 72-310 

Płoty

tel. 91 385 14 15, fax 91 385 18 66

um@ploty.pl

www.ploty.pl

http://www.opera.szczecin.pl
http://www.kana.art.pl
http://www.gryfice.eu
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Urząd Marszałkowski

Województwa

Zachodniopomorskiego

ul. Korsarzy 34, 

70-540Szczecin

www.wzp.pl 

Wydział Kultury, Nauki

i Dziedzictwa Narodowego

ul. Starzyńskiego 3-4

70-506 Szczecin

tel. 91 440 30 10

e-mail:wknidn@wzp.pl
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