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KALENDARZ IMPREZ KULTURALNYCH 2020

przedstawia kolejno wydarzenia kulturalne i artystyczne zaproponowane 

przez wojewódzkie instytucje kultury wraz z informacjami  na temat samych instytucji. 

Odrębną część poświęcono przeglądom Amatorskiego Ruchu Artystycznego.

Na końcu kalendarza znajdują się dane  adresowe pozostałych organizatorów

imprez  oraz terminarz na rok 2020.
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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 Zachodnio-

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

nuuje 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 doku-

mentacji 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 zabyt-

ków 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. Między-

narodowej Konferencji ANTIKON.
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OPERA 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: Dominik Muśko

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. Wydarzenia Opery na Zamku odbywają się zarówno 

w Sali Głównej, jak i Sali Kameralnej im. Jacka Nieżychowskiego oraz w Galerii O., będącej jednocześnie przestrzenią 

wystawienniczą. 

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. 

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 afiszu 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 publicz-

ność 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 ikonograficzne i oryginalne dzieła sztuki; zbiory kartograficzne, 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 współ-

organizatorem 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. "Bibliografia 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 finansowanie 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 społecznokulturalną, 

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

e-mail: 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

- W afrykańskiej wiosce

- Sztuka Afryki – między maską a fetyszem

- Dzieci magii. Afrykańskie lalki i marionetki

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

- Miasto protestu – miasto sprzeciwu

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

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

- Gabinet Pomorski. W zwierciadle monet, banknotów i pieczęci

-Stare srebra

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

-Gabinet biedermeieru

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

Muzeum Narodowe w Szczecinie – Wystawa Zachodniopomorskich Kolei Dojazdowych, Gryfice, 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

oficjalne hasztagi: #muzeumszczecin oraz #mn



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 filmowe, 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, 

a także aktywnie uczestniczy w krajowych i zagranicznych pokazach promujących województwo zachodnio-

pomorskie. Przy realizacji projektów instytucja korzysta z dofinansowania ze środków Ministerstwa Kultury

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

Organizacją wydarzeń kulturalnych w Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie zajmują się następujące działy

 i zespoły:

Dział Imprez Artystycznych odpowiada za wydarzenia muzyczne, teatralne, filmowe, 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 filmowych 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”. Każdego roku w okresie letnim realizowane są 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 finansowanie produkcji filmowej 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 województwem. Od rozpoczęcia działalności w 2009 roku ZFF 

Pomerania Film udzielił wsparcia finansowego 100 produkcjom fabularnym, dokumentalnym i animowanym, z 

których liczne zostały laureatami nagród i nominacji międzynarodowych i krajowych festiwali i konkursów.

Dział Wystaw Artystycznych każdego roku prezentuje od kilku do kilkunastu 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 Dział uczestniczy także w obchodach Europejskiej Nocy Muzeów. Dzięki kontaktom z polskimi i 

zagranicznymi muzeami, archiwami, galeriami sztuki oraz środowiskami twórczymi, wystawy realizowane w 

Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie 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 fotografii 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 Fotograficznej (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 ponad 20 lat zaangażowany jest w realizację międzynarodowego projektu: Polsko-

Niemiecka Orkiestra Młodzieżowa POMERANIA.

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 oraz dotycząca Szczecina i regionu; 

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; ponadto publikacja informatora "Zamkowe Propozycje Kulturalne" oraz 

obsługa stron internetowych: www.zamek.szczecin.pl oraz polsko-niemieckiego Przewodnika Szlakiem Mapy 

Lubinusa: lubinus.pl.
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Chojna

Centrum Kultury w Chojnie

III OGÓLNOPOLSKI FESTIWAL GWIAZD POLSKIEJ ESTRADY

18 kwietnia 2020

miejsce: Centrum Kultury w Chojnie

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

i dostrzeganie dzieci i młodzieży uzdolnionej muzycznie. Festiwal przeznaczony jest dla solistów, którzy wystąpią w 

trzech kategoriach wiekowych: 11-13 lat, 14-16 lat, 17-21 lat.

PRZEGLĄD PIEŚNI MARYJNYCH

16 października 2020

miejsce: Centrum Kultury w Chojnie

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

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

PRZEGLĄD PIEŚNI PATRIOTYCZNYCH

4 listopada 2020

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 zostanie we wszystkich kategoriach wiekowych.

Choszczno

Choszczeński Dom Kultury

Wiosenny Salon Artystyczny

20 marca 2020

Miejsce: Mała Galeria ChDK

Organizator : Choszczeński Dom Kultury

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

Podczas wystawy prezentowane są również prace osób niepełnosprawnych.

ZDROWYM BYĆ – XXV Powiatowy Przegląd Programów Artystycznych Promujących Zdrowie

16 kwietnia 2020

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.



CHOSZCZEŃSKA SOBÓTKA

czerwiec 2020

Miejsce : Plac Witosa

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. Odbywają się także 

różne koncerty, widowiska, plenery malarskie dla plastyków, wernisaże i imprezy sportowe, ponadto wystawiają się 

różnorodne stoiska handlowe i lunaparki.

X Korytowska NOC POETÓW

28  sierpnia 2020

Miejsce: Choszczeński Dom Kultury- sala baletowa                                                                                                       

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.

XXII Przegląd Form Estradowych i Teatralnych Osób Niepełnosprawnych „Scena bez barier”

22 października 2020

Miejsce: Sala widowiskowa ChDK

Organizator : Stowarzyszenie Kobieta 2000 Choszczno, Choszczeński Dom Kultury

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.

Darłowo

FESTIWAL MEDIA I SZTUKA

02-05 lipca 2020 

REGGAENWALDE FESTIWAL

14-15 sierpnia 2020

Organizatorzy: Stowarzyszenie Kultura Sztuka Region, Darłowski Ośrodek Kultury im. Leopolda Tyrmanda

Festiwal jest odpowiedzią na potrzeby muzyczne mieszkańców Pomorza, którzy podczas festiwalu mogą korzystać 

z szerokiej oferty kulturalnej organizatora. Nadmorska lokalizacja, dobór artystów oraz atmosfera, to główne atuty 

wydarzenia.

Imprezy towarzyszące: Warsztaty bębniarskie i parada bębniarzy, Wystawy sztuki, Mecze plażowej piłki siatkowej 

oraz nożnej, promocja zdrowej kuchni oraz catering wegetariański, Zbiórka pieniędzy na rzecz dzieci z Bengalu - 

Przystanek Bengal, Zajęcia animacyjne dla dzieci, Kiermasz na rzecz bezdomnych zwierząt.

17
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Gryfice

Gryficki Dom Kultury

Czas poloneza

3 maja 2020

miejsce: Gryfice, Plac Zwycięstwa

organizator: Gryficki Dom Kultury

Impreza plenerowa – festyn.

Karawana Kultury

20 czerwca 2020

miejsce: Gryfice, Plac Zwycięstwa

organizator: Gryficki Dom Kultury

Impreza plenerowa – festyn.

Gryfickie Lato Muzyczne w Ogrodzie Japońskim

czerwiec-sierpień 2020

miejsce: Gryfice, Park Japoński

organizator: Gryficki Dom Kultury, Gmina Gryfice

Niedzielne plenerowe koncerty kameralne.

Artystyczne Spotkania Przyjaciół 2019

14-22 sierpnia 2020

miejsce: Gryfice, Rybokarty

organizator: Gryficki Dom Kultury

Plener malarski, plener fotograficzny, warsztaty fotograficzne – impreza o zasięgu międzynarodowym.

Gryfino

Gryfiński Festiwal Miejsc i Podróży Włóczykij

luty/marzec 2020

miejsce: Gryfiński Dom Kultury

organizatorzy: Gryfiński Dom Kultury, Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie, stowarzyszenie Zakrzywienie 

Czasoprzestrzeni

Włóczykij to międzynarodowa impreza odbywająca się w sąsiedztwie terenów Międzyodrza w miejscowości Gryfino. 

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 filmów, slajdów oraz fotografii, a 

także przegląd profesjonalnych długometrażowych filmów 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

3-4 kwietnia 2020

miejsce: Gryfiński Dom Kultury, ul. Szczecińska 17

organizatorzy: Gryfiński 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. Choreografie 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 2020

miejsce: Bartkowo k/Gryfina

organizatorzy: Gryfiński Dom Kultury, Świetlica Wiejska w Bartkowie i sołectwo w Bartkowie

Festiwal odbywa się w podgryfińskiej 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 i wystawy. Na jeden dzień ciche i spokojne przez cały 

rok Bartkowo, staje się centrum wydarzeń artystycznych w gminie Gryfino.

www.gdk.com.pl

Jesienna Scena Tańca. 11. Festiwal Małych Form Ruchowych

listopad 2020

miejsce: Gryfiński Dom Kultury

organizatorzy: Gryfiński Dom Kultury, Teatr Tańca EGO VU oraz Środowisko Inicjatyw Artystycznych Hybadu

Pracujący w Gryfinie 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 Gryfino jest miastem przygranicznym, zapraszamy także widzów z Niemiec, by  rozwijać wspólne 

inicjatywy artystyczne. Poza spektaklami proponujemy także warsztaty tańca na kilku poziomach zaawansowania.

www.gdk.com.pl

www.facebook.com/ttegovu
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Mielno

Centrum kultury w Mielnie

Festyn pieczonej gęsi

1 sierpnia 2020

Miejsce: Gąski

Impreza organizowana przez Stowarzyszenie Rozwoju Miejscowości Gąski. W programie degustacja potraw z gęsiny 

przygotowanych przez mieszkańców miejscowości, festyn kulinariów regionalnych oraz zabawa taneczna. Impreza 

ciesząca się ogromna popularnością wśród turystów i mieszkańców całego powiatu.

Koncert finałowy konkursu Karaoke Super Star

15 sierpnia 2020

Miejsce: duża scena przy ul. Kościuszki w Mielnie

Przez kilka dni począwszy od 12 sierpnia we wszystkich miejscowościach w gminie prowadzone są eliminacje 

konkursowe, których laureaci biorą następnie udział w profesjonalnych szkoleniach wokalnych przygotowujących 

do udziału w koncercie finałowym. W jury konkursu zasiadają zawodowi muzycy, producenci muzyczni oraz 

kompozytorzy.

Święto wody

22 sierpnia 2020

Miejsce: Mielno

Impreza na zakończenie sezonu letniego w gminie Mielno. W programie animacje i zabawy dla dzieci, turniej dla 

mieszkańców, zabawa taneczna oraz koncert Gwiazdy wieczoru.

Święto ryby

29 sierpnia 2020

Miejsce: Mielno-Unieście

W programie degustacja potraw przygotowanych przez mieszkańców osiedla Unieście oraz lokalnych rybaków, targ 

rybny, konkurs kulinarny, animacje dla dzieci oraz koncert Gwiazdy wieczoru.

Międzyzdroje

Międzynarodowy Dom Kultury w Międzyzdrojach

Wspólne kolędowanie

4 stycznia 2020

Wspólne kolędowanie z udziałem zaproszonych zespołów muzycznych.

28 Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

12 stycznia 2020

Przegląd jasełek, kolęd i pastorałek "Międzyzdrojskie Herody”

17 stycznia 2020
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XVI edycja międzynarodowego projektu KARAWANA KULTURY

 / Music Islands Open / Singing Islands Open of Culture Caravan

22 luty 2020

Karawana Kultury to projekt wymiany kulturowej. Cel imprezy – wspieranie rozwoju artystycznego na Ziemiach 

Zachodniopomorskich. Uczestnicy przedstawiają swój dorobek artystyczny w różnych nominacjach. Dzięki stałemu 

wieloletniemu wsparciu przez władze lokalne województwo zachodniopomorskie odwiedziło już ponad 6500 

uczestników z Ukrainy, Białorusi, Rosji, Azerbejdżanu, Kazachstanu, Uzbekistanu, Czech, Niemiec, Polski, Malty, 

Grecji, Francji, Włoch, Portugalii, Izraela, Łotwy, Litwy, Estonii, Malezji, Bangladesz, Indonezji i innych państw 

i republik autonomicznych.

Wydarzenia są objęte patronatem Burmistrzów Wolina, Kamienia Pomorskiego, Golczewa, Międzyzdrojów. 

Zapraszamy dzieci, młodzież i dorosłych, zespoły, solistów do udziału – zgłoszenia – www.benefis.org.pl

XVI Edycja Karawany Kultury/  Amber Stars / Dance Islands Open of Culture Caravan

21 marca 2020

Festiwal Niepełnosprawnego Aktora

17 kwietnia 2020

Najlepszy Dzień Dziecka na wyspach

1 czerwca 2020

Miejsce: Amfiteatr

XVI Edycja Karawany Kultury/ Baltic Music Race of Culture Caravan, Amfiteatr w Międzyzdrojach

1 czerwca 2020

Międzynarodowy Festiwal Pieśni Chóralnej

21-26 czerwca 2020

25 Festiwal Gwiazd

1-4 lipca 2020

XVIII Spotkania Artystyczne Seniorów

25-27 września 2020

XVI Edycja Karawany Kultury / Autumn MIX of Culture Caravan

24 października 2020

Spotkanie z Mikołajem

6 grudnia 2020

Program artystyczny dla dzieci.

Sylwester w Międzyzdrojach

31 grudnia 2020

Miejsce: Amfiteatr



Pełczyce

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Pełczycach

27 czerwca 2020

V Pełczyckie Wyścigi Smoczych Łodzi 

Miejsce: PCRiT Pełczanka

Organizator: Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury

Letnia Biesiada Pełczycka

10-11 lipca 2020

Miejsce: Stadion Miejski w Pełczycach

Organizatorzy: Burmistrz Pełczyc, Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury

Dwudniowa impreza masowa, plenerowa, organizowana na Stadionie Miejskim. Impreza prezentuje dorobek 

zarówno znanych artystów jak i amatorów oraz dzieci z lokalnych szkół i przedszkoli. Oprócz występów znanych 

gwiazd  estrady nie braknie również konkursów, zawodów oraz pokazów. Corocznie na płycie Stadionu rozstawiają 

się różnorakie stoiska oraz mała gastronomia. Imprezę odwiedza także wesołe miasteczko. Dodatkową atrakcją jest 

pokaz sztucznych ogni. Różnorodność programu artystycznego zapewnia  mnóstwo atrakcji  dla każdego odbiorcy 

kultury.

Dożynki Gminne - Święto Plonów

6 września 2020

Miejsce: PCRiT Pełczanka

Organizatorzy: Burmistrz Pełczyc, Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury

Jednodniowa impreza plenerowa, organizowana nad Jeziorem Panieńskim. Podczas, której występują zarówno 

zespoły lokalne, jak i zaproszeni goście. Impreza ma charakter tradycyjny. Podczas jej przebiegu wybierane są 

najładniejsze wieńce dożynkowe z naszej gminy oraz można odwiedzić stoiska z wyrobami pochodzącymi z 

produktów regionalnych i tradycyjnych.

Festiwal Pieśni Religijnej

21 listopada 2020

Miejsce: Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Pełczycach

Festiwal ma na celu zaprezentowanie szerszej publiczności różnych zespołów grających muzykę religijną. Na scenie 

prezentują się artyści z różnych miast począwszy od solistów po chóry.
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Miejski Ośrodek Kultury

Koncert Noworoczny

5 stycznia 2020

WOŚP

12 stycznia 2020

Koncert „Wspomnień Czar… 

przedwojenna Madame”

19 stycznia 2020

Międzynarodowe Zimowe Prezentacje 

Taneczne. 

Koncert (25.01. godz. 16:00)

23-26 stycznia 2020

 

Spektakl  Gąska 

13 lutego 2020

  

Koncert Aloszy Awdiejewa 

6 marca 2020

   

Kobieta Humor i Rumor 

9 marca 2020

   

Spektakl Modliszka 

( Festiwal Komedii)

24 marca 2020

  

Spektakl Bodo (Festiwal Komedii)

25 marca 2020

  

Wernisaż  prac Jana Kantego 

Pawluśkiewicza (Festiwal Komedii)

26 marca 2020 

Dobry Wieczór z Pakosińską 

(Festiwal Komedii)

27 marca 2020

 

Koncert Muzyki filmowej i nie 

filmowej Jana Kantego 

Pawluśkiewicza ( Festiwal komedii)

28 marca 2020

Koncert „Od Filipinek  do Niemena” 

75 lat Muzyki Rozrywkowej  Pomorza 

Zachodniego 

24 kwietnia 2020

Kabaret Ani Mru Mru

26 lub 27 kwietnia 2020 

Dni Polic

5-6 czerwca 2020

    

Jarmark Augustiański w Jasienicy 

29 sierpnia 2020 

Koncert z okazji Święta Niepodległości

11 listopada 2020

Wernisaż „Inspiracje interpretacje 

Trzebież 2019”

18 października 2020

 

Teatr Piosenki Francuskiej 

19 października 2020

 

Kino

20 października 2020

 

Koncert Pan Górski i spółka

25 października 2020

  

Koncert Balbin

27 października 2020

Kino

8 listopada 2020

 

Koncert Kwartet Smyczkowy

10 listopada 2020

 

Koncert Obchody Święta 

Niepodległości

 11 listopada 2020

Koncert Muzyka  Żydowska 

15 listopada 2020

Kino

22 listopada 2020

 

Koncert Stare Dobre Małżeństwo

30 listopada 2020

    

Recital Fortepianowy

8 grudnia 2020

Spektakl „Bóg Mordu”

14 grudnia 2020

 

Muzyczna Wigilia e MOKU-u 

21 grudnia 2020
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Pyrzyce

Pyrzycki Dom Kultury

Marsz przeciw hejtowi "Stop Hejtowi”

20 marca 2020

40 Jubileuszowe Pyrzyckie Spotkanie z Folklorem

26-28 czerwca 2020

Uroczysty koncert z okazji 11 listopada w wykonaniu ZPiT "Pyrzyce”

11 listopada 2020

Dzień dziecka

1 czerwca 2020

Inauguracja Roku Kulturalnego

październik 2020

    

Szczecin

Biuro Dokumentacji Zabytków

Zachodniopomorskie Dni Dziedzictwa

sierpień-październik 2020

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

Tegoroczne Dni odbywać się będą pod hasłem “Korowód pokoleń”. Wojewódzka inauguracja wydarzenia będzie 

mieć miejsce w Szczecinie 5.09.2020r.

Opera na Zamku w Szczecinie

SPEKTAKLE DZIECIĘCE:

Historia najmniej prawdopodobna J. Kornowicz

Opera dla dzieci od 7 roku życia

21 i 22 lutego 2020

czas trwania: ok. 2 godz., 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.
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Cztery pory roku A. Vivaldi

Dla dzieci w wieku 1-5 lat, czas trwania: 30 min spektakl + 15 min zabawa

26 i 27 lutego 2020

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.

Alicja w Krainie Czarów P. Zych/J. Tyski

Propozycja dla dzieci od 7 roku życia, czas trwania: ok. 1 godz. 40 min, jedna przerwa 

20 i 21 marca 2020

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 filmów oraz bajkowe, 

efektowne stroje i scenografia. Historia oparta na motywach powieści L. Carolla Alicja w Krainie Czarów i Po drugiej 

stronie lustra oraz inspirowana filmem T. Burtona Alice in Wonderland.

Ngoma K. Urbański

Dla dzieci w wieku 1-5 lat, czas trwania: 60 min

2 i 3 kwietnia 2020

To spektakl przygotowany z myślą o najmłodszych widzach, ma formę interaktywnej zabawy. Zachęcamy dzieci

do aktywnego udziału w przedstawieniu, które pokazuje, jak różnorodne formy może mieć taniec. Na oprawę 

muzyczną spektaklu składają się utwory m.in. Prokofiewa i Musorgskiego. „Taniec to niezwykłym język, można nim 

pisać całe opowieści” - mówi słoń Ngoma. Napiszemy coś razem?

O krasnoludkach i sierotce Marysi J. Stalmierski

Dla dzieci w wieku 5-10 lat

1, 2 i 3 czerwca 2020

czas trwania: 1 godz. 50 min, jedna przerwa

„Czy to bajka, czy nie bajka? Myślcie sobie, jak tam chcecie. A ja przecież wam powiadam: krasnoludki są na świecie” – 

pisała Maria Konopnicka. Na motywach jej baśni powstał spektakl muzyczny dla najmłodszych, pełen tańca

i piosenek. Razem z tytułową Marysia i krasnoludkami dzieci przeniosą się w świat bajki z morałem, w której 

triumfuje pracowitość, dobre uczynki i siła przyjaźni. Razem można -wiele zdziałać!

Tajemniczy świat opery

Propozycja dla dzieci od 6 roku życia

czas trwania: 1 godz., 30 min

Podczas warsztatów edukacyjnych dzieci dowiedzą się, jak funkcjonuje teatr od kulis, oraz

poznają tajniki i ciekawostki dotyczące sceny i widowni. Wspólnie z animatorami porozmawiają o terminach

i zawodach związanych z operą, usłyszą nagranie z głosami operowymi oraz obejrzą film z charakteryzacji postaci

i montażu scenografii na scenie. A na koniec warsztatów uczestnicy będą mogli przenieść się do świata opery

i przymierzyć kostiumy ze spektakli.

Maksymalna liczba osób  grupie: 50 osób

Udział  w warsztatach po wcześniejszym uzgodnieniu terminu, tel. 91 43 48 139 lub 91 43 48 140

Oprowadzanie po Operze na Zamku

Propozycja dla dzieci od 6 roku życia

czas trwania: 1 godz., 15 min

Trasa wędrówki prowadzi od foyer, przez Galerię O. z odtworzonym renesansowym sklepieniem, kryjące

się w podziemiach zabytkowe fundamenty zamku, salę główną z nowoczesną sceną i widownią, salę kameralną, 

balkon i taras widokowy, salę prób baletu aż do kulminacyjnego punktu, jakim jest komnata z polichromią najstarszą

 w regionie. Spacer z przewodnikiem wzbogacony jest ciekawymi opowieściami o zamku i operze.

Liczebność grupy od 10 do 40 osób

Zwiedzanie po wcześniejszym uzgodnieniu terminu, tel. 91 43 48 139, 91 43 48 140



SPEKTAKLE DLA WIDZÓW DOROSŁYCH:

Cicha noc

Koncert kolęd

4 i 5 stycznia 2020

miejsce: kościół św. Mikołaja Biskupa, kościół garnizonowy 

czas trwania: ok. 1 godz., 15 min, bez przerwy 

Najpiękniejsze polskie kolędy w wykonaniu chóru oraz orkiestry kameralnej. W niepowtarzalnej atmosferze 

szczecińskich kościołów artyści śpiewem oraz muzyką podkreślą radosny i nastrojowy charakter świąt Bożego 

Narodzenia. Towarzysząca zespołowi wokalnemu orkiestra smyczkowa nadaje szczególny i wyjątkowy klimat 

całości dzieła, sprawiając, że każda z kolęd posiada swój własny, niepowtarzalny styl. 

Crazy for You G. i I. Gershwin 

musical

10, 11 i 12 stycznia 2020

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

Szalona komedia muzyczna braci Gershwinów! Musical, który nawiązuje do najlepszych tradycji „Złotych czasów 

Broadwayu” lat 20. i 30. Niekwestionowana klasyka gatunku. Ciekawa fabuła, zabawne dialogi, zaskakujące 

sytuacje, żywiołowy taniec, oryginalne kostiumy oraz całe mnóstwo znakomitej muzyki George'a Gershwina

 to przepis na hit, który od wielu lat czaruje widzów na całym świecie.

Cossi fan tutte (Tak czynią wszystkie albo Szkoła kochanków) W.A. Mozart

opera buffa

18 i 19 stycznia 2020

czas trwania: ok. 3 godz., 20 min, jedna przerwa

Wierność kobiety jest jak Feniks, wszyscy o niej słyszeli, ale nikt nie wie gdzie jej szukać...

Tak śpiewa Don Alfonso, jeden z bohaterów opery, powodując tym samym lawinę niespodziewanych zdarzeń:

od cynicznego zakładu aż po śluby i truciznę. A wszystko to w śródziemnomorskiej scenerii, gdzie namiętności 

podobnie jak powietrze są gorące. Liczne pomyłki i miłosne intrygi czynią z Così fan tutte najzabawniejszą komedię 

w dorobku Mozarta.

Wieczór baletów polskich S. Moniuszko/R. Palester 

spektakl baletowy

25 i 26 stycznia 2020

czas trwania: ok. 2 godz., jedna przerwa

Pierwsza część wieczoru to mistrzowsko zorkiestrowana i żywiołowa „Pieśń o ziemi” Romana Palestra w niezwykle 

energetycznej choreografii Paola Mangioli. Druga – to nowatorskie ujęcie „Na kwaterunku” Stanisława Moniuszki,

w którym Robert Bondara, używając nowoczesnego języka tańca i współczesnych środków inscenizacyjnych, 

uniwersalizuje treść oryginalnej historii, by wydobyć  z niej ponadczasowe wartości.

Romeo i Julia Ch. Gounod PREMIERA

opera

14, 15 i 16 luty 2020; 6, 7 i 8 marca 2020

Operowa wersja szekspirowskiego „Romea i Julii" niezwykle liryczna, subtelna i intymna. Tragiczna historia 

kochanków z Werony oparta na romantycznej i urzekającej muzyce francuskiego kompozytora Charlesa Gounoda. 

Poruszającą opowieść o zwaśnionych rodach Kapuletów i Montekich na szczecińską scenę wprowadzi z epickim 

rozmachem Michał Znaniecki.
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Napój miłosny G. Donizetti

opera komiczna

29 lutego 2020, 1 marca 2020

czas trwania: 2 godz., 15 min, jedna przerwa

Któż nie marzył o posiadaniu cudownego napoju, który potrafiłby zwrócić ku niemu serce ukochanej osoby? 

A co, jeśli taki eliksir ma w swojej ofercie wędrowny szarlatan, nabierając naiwnych i zakochanych? To punkt wyjścia 

do świetnej komedii, pełnej zabawnych sytuacji i nieporozumień. Opowieść o pechowym Nemorinie, pięknej Adinie

i sprytnym Dulcamarze nie zawiedzie żadnego słuchacza!

Madama Butterfly G. Puccini

Opera

14 i 15 marca 2020

czas trwania: ok. 2 godz., 55 min, dwie przerwy

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

partię Butterfly. Dramatyczna historia związku gejszy i porucznika amerykańskiej marynarki osadzona jest

w tętniącym życiem współczesnym Tokio. Szczecińskie przedstawienie, nawiązujące do poetyki filmów Larsa von 

Triera, jest wzbogacone o postać tancerza – alter ego Butterfly, a także o multimedialne projekcje.

Dokręcanie śruby B. Britten

Opera

28 i 29 marca 2020

czas trwania: 2 godz., 15 min, jedna przerwa

Pierwsza polska inscenizacja. Pełen napięcia thriller operowy, oparty na noweli Henry'ego Jamesa, będący

w światowym kanonie najwybitniejszych dzieł operowych XX wieku. Akcja toczy się w kryjącym ponure tajemnice 

domu, w wiktoriańskiej Anglii. Kolejne wydarzenia i muzyka niczym śruba wkręcają widzów coraz głębiej w poczucie 

niepewności i strachu.

Stabat Mater G. Rossini

koncert w kościele

5 kwietnia 2020

miejsce: kościół garnizonowy

Koncert pasyjny na orkiestrę, chór i solistów. Stabat Mater Rossiniego to osobliwe dzieło pasyjne mistrza włoskiej 

opery, które łączy tradycyjne wykonanie pieśni żałobnych z nowatorskimi rozwiązaniami. Odnajdziemy

tu dramatyczną ekspresję stojącej pod krzyżem Marii, jak również operową śpiewność, taneczne rytmy oraz 

urzekające brzmienia orkiestry. 

Carmen G. Bizet 

opera

18 i 19 kwietnia 2020

czas trwania: ok. 2 godz., 45 min, jedna przerwa

Arcydzieło światowego repertuaru operowego – brawurowa hiszpańska ekspresja, poruszająca do głębi historia 

miłosna i fenomenalna, rozpoznawalna przez wszystkich muzyka.

Carmen jest odważna, inteligentna, honorowa i wierna sobie. Być może w niej właśnie widzowie odnajdują 

niezmienne tęsknoty za prawdą, wolnością, niezależnością i prawdziwą miłością. 

Proces P. Glass

opera

25 i 26 kwietnia 2020

czas trwania: 2 godz., 30 min, jedna przerwa

Opera kameralna, w której nominowany do Oscara Philip Glass znakomicie wykorzystał metaforę samotności 

i słabości człowieka, zawartą w mrocznej powieści Franza Kafki. To dzieło ponadczasowe, pełne napięcia i tajemni-

cy. Wspaniała symbioza amerykańskich nut, polskiej sceny i kafkowskiego absurdu.



Tym, którzy nie powrócili z morza…  koncert na Cmentarzu Centralnym

koncert

13 czerwca 2020

czas trwania: ok. 1 godz., 30 min

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

 i starannie dobrany repertuar koncertu sprawiają, że dostarcza on publiczności niezapomnianych przeżyć. Muzyce 

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.

My Fair Lady A.J. Lerner, F. Loewe PREMIERA

musical

16, 17, 19, 22, 23 i 24 maja 2020; 19, 20 i 21 czerwca 2020

Wielki musicalowy hit wracający po 20 latach na scenę Opery na Zamku! Historia bezpardonowego

i egocentrycznego profesora Higginsa, opowiedziana z punktu widzenia trzech kobiet – jego matki, gospodyni 

i uczennicy Elizy Doolittle. A wszystko to pełne rozśpiewanego i roztańczonego musicalowego uroku, cynicznego 

angielskiego humoru, wspaniałych aktorskich kreacji, oraz wielu okazji do przeżycia prawdziwych emocji 

i wzruszeń.

22. Wielki Turniej Tenorów- coroczne wydarzenie plenerowe

koncert 

27 czerwca 2020

czas trwania: ok. 3 godz., 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 uczestniczą w niej tenorzy z całego świata. 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  

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

umiejętności prezentuje orkiestra szczecińskiej Opery pod batutą znanych i doświadczonych dyrygentów.

28



29

Książnica Pomorska im. S. Staszica w Szczecinie

Wystawa

O! Góry

15 stycznia – 21 lutego 2020

Wystawa

20 lat Sceny dla Dorosłych Teatru Pleciuga

21 lutego – 23 kwietnia 2020

Wystawa

Barbara Kubiak - Akwarele

24 lutego – 23 marca 2020

Wystawa

W 80. rocznicę Zbrodni Katyńskiej

1 – 25 kwietnia 2020

Wystawa malarstwa

 Ewa Ślesińska-Szulczewska

6 – 30 kwietnia 2020

Wystawa fotografii

Dwurnik w obiektywie Joanny Mieszko-Nity

4 maja – 10 czerwca 2020

Wystawa malarstwa grupy "Sześciu”

1 – 25 czerwca 2020

II Międzynarodowe Biennale Grafiki Uczniów Średnich Szkół Plastycznych

15 czerwca – 11 lipca 2020

Wystawa malarstwa studentów Collegium Balticum

26 czerwca – 25 lipca 2020

Wystawa jubileuszowa Kornelii Jurkowieckiej

15 lipca – 28 sierpnia 2020

Wystawa

Starodruki i książki rzadkie w zbiorach kolekcjonerów szczecińskich

31 sierpnia – 31 października 2020

Wystawa malarstwa z cyklu hasyckiego Barbary Tylewskiej

1 – 30 listopada 2020

Wystawa prac członków Zachodniopomorskiego Stowarzyszenia Twórców Kultury

4 – 31 grudnia 2020



Teatr Kana

XXI Festiwal SPOIWA KULTURY 2020

25-29 czerwca 2020

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 

specific, akcje, koncerty, wystawy, filmy, 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.

W roku 2020 poprzez program festiwalu będziemy próbowali zadać pytania o to, czym jest czas współczesny: jakie 

niesie zagrożenia (cywilizacyjne, społeczne, duchowe),  jakie nie/pokoje, jakie nie/porozumienia.  Będziemy także 

poszukiwać tego, co – na głębszym, a zarazem najbardziej podstawowym poziomie: na poziomie praktyki 

codzienności, uwspólnionego doświadczenia, prostoty bycia wobec siebie i wobec drugiego, obecności w tym 

samym  (jedynym, jaki mamy) świecie – definiuje naszą zbiorową tożsamość.
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Teatr Polski

Styczeń 2020 r.

wystawienie spektaklu

” Dymny” 

 w reżyserii  Krzysztofa Materny

 

17-19 styczenia 2020 r.

Zakopane – 50 Sympozjum

z cyklu Współczesna Gospodarka i  Administracja Publiczna 

Luty 2020

Premiera spektaklu

„Piaf”

w reżyserii Jana Szurmieja

XXIII Urodziny Czarnego Kota Rudego

„Przechowalnia pod dziurawym parasolem”

 w reżyserii Adama  Opatowicza

Marzec 2020

premiera spektaklu

 „ Weekend z R” 

w reżyserii A. Zaorskiego

Kwiecień 2020

premiera

„ Ballada o Franku Piesiku”

autorstwa Adama Zadwornego

w reżyseriiAdama  Opatowicza

Maj / czerwiec 2020

 premiera

„Musicale świata” 

w reżyserii Jarosława Stańka



Muzeum Narodowe w Szczecinie

Living in the Present Future

23 stycznia 2020

Miejsce: MNS MSW, ul. Staromłyńska 1

Sybiraków Ziemia Obiecana

24 stycznia 2020

Miejsce: MNS CDP, sala konferencyjna

Barbarzyńskie tsunami. Okres wędrówek ludów w dorzeczu Odry i Wisły 

(wystawa objazdowa, zorganizowana przez MNS i UW we współpracy z 11 muzeami w Polsce)

Styczeń 2020

Miejsce: Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej w Kaliszu

Die Akte Rosengurg

Luty 2020

Miejsce: MNS MHS, ul. Mściwoja II 8

Paul Holz. Rysunki ze zbiorów MNS

Luty 2020

Miejsce: Museum der Stadt Pasewalk

Henryk HryniewskiPolski malarz w Gruzji

13 marca 2020

Miejsce: MNS Wały Chrobrego

Dni Kultury Żydowskiej Adlojada

Marzec 2020

Miejsce: MNS, Uniwersytet Szczeciński, Teatr Kana

XV EUROPEJSKA NOC MUZEÓW

16 maja 2020

Miejsce: MNS – wszystkie gmachy

Moja Solidarność

Maj 2020

Miejsce: MNS CDP, sala edukacyjna

Rodzina Wilkowskich

Maj 2020

Miejsce: MNS, sala konferencyjna

Materia światła. Galeria sztuki średniowiecznej

Maj 2020

Miejsce: MNS Wały Chrobrego

Stany zmienne krajobrazu

Maj 2020

Miejsce: MNS MSW, ul. Staromłyńska 1

Od Ciurlionisa do Kajruksztisa. Sztuka litewska XIX i 1. połowy XX wieku 

19 czerwca 2020

Miejsce: MNS Wały Chrobrego
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Zapatrzenie w niebo. Dogonowie i ich sztuka

Czerwiec 2020

Miejsce: Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce

Götz Lemberg, Oder / Odra. Konstruowana rzeczywistość

17 lipca 2020

Miejsce: MNS Wały Chrobrego

Obcy wśród swoich

Lipiec 2020

Miejsce: MNS CDP, sala konferencyjna

Wataha - wojna polsko-bolszewicka 1920 roku

Sierpień 2020

Miejsce: MNS CDP, sala konferencyjna

Jedno Plemię (wystawa plenerowa)

18 sierpnia 2020

Miejsce: MNS CDP plac Solidarności

Meksykańska sztuka ludowa

11 września 2020

Miejsce: MNS Wały Chrobrego

Ukryte znaczenia. Sztuka na Pomorzu w XVI – XVII wieku

25 września 2020

Miejsce: MNS Wały Chrobrego

Sztuka amerykańska z kolekcji Jacka Helgesena

Wrzesień 2020

Miejsce: MNS MSW, ul. Staromłyńska 1

Chrześcijaństwo w sztuce pozaeuropejskiej. Kolekcja Haus Völker und Kulturen w Sankt Augustin

2 października 2020

Miejsce: MNS Wały Chrobrego

Wystawa polsko-kenijska w ramach projektu TPAAE

Październik 2020

Miejsce: MNS MSW, ul. Staromłyńska 1

Helena Kurcyszowa

Listopad 2020

Miejsce: MSN MHS, ul. Mściwoja II 8

Pierwsze Muzeum Morskie hr. Ledóchowskiego

10 grudnia 2020

Miejsce: MNS Wały Chrobrego

Archeo-Moderna. Wystawa jublieuszowa w 75. rocznicę muzeum w Szczecinie oraz 50. rocznicę MNS

16 grudnia 2020

Miejsce: MNS Wały Chrobrego
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ZŁO/PRZYPADEK (wystawa plenerowa)

17 grudnia 2020

Miejsce: MNS CDP

Hanna Paszkiewicz - wystawa jubileuszowa

Grudzień 2020

Miejsce: MNS MSW, ul. Staromłyńska 1

Świt Pomorza. Starożytności pomorskie - Wystawa archeologiczna

Grudzień 2020

Miejsce: MNS MTR, ul. Staromłyńska 27

Sztuka polska XIX i 1 połowy XIX wieku ze zbiorów MNS

Grudzień 2020

Miejsce: Bornholm Kunstmuseum
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Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie

Wystawy:

Henryk Cześnik. Niebezpieczne zabawy

Galeria Wschodnia

styczeń-luty 2020

Henryk Cześnik jest jednym z najbardziej znanych i cenionych  polskich malarzy i rysowników współczesnych, 

aktywnie działającym od ponad 35 lat na międzynarodowej scenie sztuki. Artysta uczestniczył w setkach 

wystaw zbiorowych i monograficznych w najbardziej prestiżowych instytucjach wystawienniczych w Polsce i 

Europie. Jest także wieloletnim wykładowcą na ASP w Gdańsku, gdzie jako profesor malarstwa wykształcił kilka 

pokoleń artystów. Wykreował własny, bardzo osobisty, aczkolwiek uniwersalny i natychmiast rozpoznawalny 

język wypowiedzi artystycznej.  Dla jednej grupy odbiorców jest to surrealistyczna i dramatyczna wizja 

otaczającego świata, inni zaś, widzą w twórczości malarza niebywale przewrotne poczucie humoru i wspaniałą 

groteskę w odcieniu noir.

Wystawa przygotowana we współpracy z Państwową Galerią Sztuki w Sopocie i Agencją Zegart w Bydgoszczy.

Sztuka ulicy. Plakat polski lat 20. i 30. XX z kolekcji Muzeum Etnografii i Przemysłu Artystycznego we Lwowie

Galeria Gotycka

marzec - maj 2020

Koniec XIX, początek XX wieku i okres międzywojenny we Lwowie to czas, gdy szeroko rozumianą działalność 

kulturalną, oświatową  i gospodarczą prowadzili ludzie  należący do różnych kręgów kulturowych. Plakat 

pozostaje ważnym dokumentem tamtych czasów. Rocznice wydarzeń historycznych, Targi Wschodnie, reklamy 

banków, produktów rolnych, zapowiedzi imprez kulturalnych, koncertów, nowości filmowych, zachęcanie do 

zakupu rzeczy niezbędnych w codziennym życiu lub towarów luksusowych, ostrzeżenia przed nadmiernym 

spożywaniem trunków, rzeczy ważne i błahe – te wszystkie treści przedstawiane na plakatach, to dziś ważne 

świadectwo dziejów miasta. Kolekcja plakatów w tym i polskich,  znajdująca się w zasobach Muzeum Etnografii i 

Przemysłu Artystycznego we Lwowie należy do największych i najcenniejszych na świecie. Z tego bogatego 

zbioru na wystawę w Szczecinie trafi około 80-ciu plakatów odnoszących się do dziejów państwa polskiego i 

jego społeczeństwa w okresie dwudziestolecia międzywojennego.

Wystawa przygotowana we współpracy z  Muzeum Etnografii i Przemysłu Artystycznego Instytutu 

Narodoznawstwa Narodowej Akademii nauk Ukrainy we Lwowie.

MAGIA  NOCY 

Galeria Gotycka i Galeria Wschodnia

czerwiec – sierpień  2020

Noc fascynowała ludzkość od zarania dziejów. Prowokowała do poznawania świata poprzez obserwację 

zjawisk astronomicznych na niebie. Sprzyjała wyobraźni artystów tworzących obrazy świata spowitego 

mrokiem – otulonych nocną ciszą pejzaży, widoków miast w blasku iluminacji świetlnych, wreszcie ukazujących 

miłość kochanków, śniących, pogrążonych w marzeniach i dręczonych koszmarami sennymi. Jako pora dnia 

została zobrazowana w licznych dziełach przedstawiających czas aktywności ludzkiej  - odpoczynku, pracy, 

obrzędowości i występku.

Wystawa „Magia nocy” ukaże fenomen tej części doby w dziełach uczonych i artystów. Zgromadzone na 

ekspozycji obiekty zilustrują historię badań astronomicznych w czasach Kopernika i Heweliusza. Ukażą 

fascynację artystów zjawiskami astronomicznymi rozgrywającymi się na nocnym niebie i jego aurą. Zilustrują 

także obraz świata zmieniającego się w wyniku postępu technicznego, zwiększającego aktywność ludzką po 

zachodzie słońca. 



Silvio Vigliaturo. Tworzone światłem

Galeria Wschodnia i Przedmiotu

marzec-maj 2020

Silvio Vigliaturo urodził się w Acri (Cosenza ) w 1949 roku. Studiował na Akademii Sztuk Pięknych w Turynie. Jest 

mistrzem glassfusion, techniki tworzenia form szklanych cenionej na arenie międzynarodowej.  Wystawa Silvio 

Vigliaturo. Tworzone światłem obejmuje dwadzieścia trzy rzeźby ze szkła i osiem prac malarskich. To pełne 

ekspresji światła i koloru kompozycje emanujące śródziemnomorską energią. W pracach artysty wyraźnie 

rozpoznawalne są wpływy dawnych mistrzów szkła weneckiego. Vigliaturo podejmuje w swoich pracach ważne 

dla niego tematy: macierzyństwo, duchowość, miłość, przemoc wreszcie zachwyt nad ludzką aktywnością 

muzyczną. Wyobrażone  w falistych, szklanych rzeźbach o intensywnej  kolorystyce, spotęgowanej 

przenikającym przez nie światłem tworzącym feerię barw, budzą zachwyt maestrią ich wykonania i siłą wyrazu.

Wystawa przygotowana we współpracy z Muzeum Karkonoskim w Jeleniej Górze.

Andrzej Maciejewski. Sydonia von Borck – między prawdą a legendą

Galeria Przedmiotu

czerwiec-wrzesień 2020

Wystawa przygotowana w 400. rocznicę śmierci najsłynniejszej pomorskiej szlachcianki Sydonii von Borck, 

oskarżonej o czary i straconej przy Bramie Młyńskiej w Szczecinie 1 września 1620 roku. Ekspozycja przybliży 

zarówno legendę  jak i udokumentowane fakty z życia tej historycznej postaci, uwikłanej w realne problemy i  

konflikty swoich czasów. Na wystawę złożą się: cykl grafik będący współczesną interpretacją losów Sydonii 

autorstwa szczecińskiego artysty Andrzeja Maciejewskiego, oryginale  akta procesowe przechowywane

w Archiwum Krajowym w Greifswaldzie oraz korespondencja pomiędzy Sydonią a książętami pomorskimi - 

Janem Fryderykiem, Filipem II i Franciszkiem I ze zbiorów Archiwum Państwowego w Szczecinie. 

Jan Bociaga. Malarstwo

Galeria Gotycka

sierpień –wrzesień 2020

Jan Bociąga urodził się w Zalesiakach k/Częstochowy w 1940 r. Studia ukończył na  Akademii Sztuk Pięknych 

Gdańsku w 1969 r.  Dyplom z wyróżnieniem uzyskał w pracowni prof. Stanisława Teisseyrea i Jacka 

Żuławskiego. Od czasu ukończenia studiów mieszkaniec Świnoujścia. Artysta jest członkiem Związku Polskich 

Artystów Plastyków. 

Motywem przewodnim malarstwa artysty jest morze  - niepohamowany, groźny żywioł o mocno stonowanej 

kolorystyce i silnie zgeometryzowanej formie. Wystawa przygotowana w 80 rocznicę urodzin artysty i 55. lecie 

pracy twórczej.

W ramach działalności wystawienniczej Zamek w 2020 roku będzie kontynuował prace nad wystawami O 

stołach i bankietach pańskich. Jak ucztowano w dawnych wiekach a także wystawą świąteczną Boże 

Narodzenie i święci w obrazach malowanych na szkle przez artystów ludowych (zakończenie ekspozycji i zwrot 

eksponatów do właścicieli obiektów). Z nowych przedsięwzięć , ramach współpracy ze Związkiem  Polskich 

Artystów Plastyków, Oddział w Szczecinie, Zamek będzie realizował 26. edycję Festiwalu Polskiego Malarstwa 

Współczesnego, oraz we współpracy z Kultursymposion M.e.V. wystawę czasową Malarstwo i rzeźba z Iserlohn 

(tytuł roboczy) a także trzy wystawy plenerowe w przestrzeni dużego dziedzińca Zamku.

Zwiedzanie Zamku

2 lutego 2020, 23 marca 2020; 3 i 26 kwietnia 2020

Zwiedzanie zamkowych dziedzińców z przewodnikiem połączone z prezentacją slajdów, układaniem puzzli 

(mapa E. Lubinusa) oraz projekcją filmu „Zamek Szczeciński”.
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KINO ZAMEK

STAŁE PROJEKCKE W SALI KINA ZAMEK

styczeń – czerwiec oraz wrzesień – grudzień 2020

Zamek Książąt Pomorskich, dysponując kameralną (na 50 miejsc) salą kinową, organizuje otwarte seanse 

filmowe oraz imprezy związane z upowszechnieniem filmu. W repertuarze znajdą się przede wszystkim 

wyjątkowe propozycje kina europejskiego. Program przygotowany będzie w blokach tematycznych 

obejmujących: filmy rodzime, klasykę, propozycje kina niemego (z udziałem tapera), a także projekcje filmów 

muzycznych połączone z koncertami muzyki filmowej. Prezentowane będą także stale (zgodnie z tradycją 

zapoczątkowaną w roku 2010) filmy koprodukowane przez Zamek Książąt Pomorskich - Zachodniopomorski 

Fundusz Filmowy Pomerania Film.

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

5-9 lutego 2020

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 pogłębia wiedzę o górach, 

umożliwia poznawanie ich wymiarów zewnętrznych i wewnętrznych oraz stwarza możliwość integracji różnych 

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

ZAMKOWE NOCE FILMOWE

czerwiec-sierpień 2020 (wtorki i czwartki, godz. 22)

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

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

kina europejskiego.

TEATR PIWNICA PRZY KRYPCIE 

styczeń – czerwiec 2020, wrzesień – grudzień 2020, Sala Kina Zamek, Sala 101

SPEKTAKLE DLA DZIECI:

URODZINY W NIGDYLANDII

Spektakl teatralny dla dzieci od 6 roku życia Sztuka w bardzo przystępny, zabawny, ale i niejednoznaczny 

sposób ukazuje problem dziecka niechcianego; 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 przyjaciół 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.

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. 
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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.

SPEKTAKLE DLA DOROSŁYCH:

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. dziewiąty rok na afiszu!

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 potrafiących sobie  poradzić   

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

miłości.

OLBRZYMEK

Osnuty tajemnicą ”Olbrzymek”, chroniony przez matkę i chowany w głębokim lesie chce, dorastając być takim 

jak my! Zmaga się ze zrozumieniem matki i z naturą zwierzęcia-człowieka. Jest poddawany rygorystycznym 

próbom, które wyznacza mu prawo do bycia człowiekiem. Czy Olbrzymkowi będzie dane żyć wśród ludzi niosąc 

znamię odmieńca? Czy zostanie zaakceptowany przez społeczeństwo, a mama będzie uwolniona od 

nieustannego strachu?...
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KONCERTY, IMPREZY PLENEROWE, FESTIWALE

XXIII WIOSENNE KONCERTY GITAROWE

21 - 29 marca 2020

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.

ZAMKOWE LATO ARTYSTYCZNE

maj – wrzesień 2020

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

organizowanych na dziedzińcach 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

20 - 21 czerwca 2020

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. Przebieg wydarzenia uzupełni także 

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

wczesnośredniowiecznych.

DNI KULTURY ROMSKIEJ

18 - 19 lipca 2020

Dni 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.

DNI KULTURY UKRAIŃSKIEJ

sierpień 2020

Współorganizator: Związek Ukraińców w Polsce Oddział w Szczecinie

Wydarzenie mające na celu przybliżenie niezwykle bogatej kultury i tradycji ukraińskiej. W programie imprezy 

znajdą się występy solistów, chórów, zespołów kameralnych, zespołów muzycznych, zespołów folkowych

oraz zespołów pieśni i tańca z Ukrainy i Polski.

400. ROCZNICA ŚMIERCI SYDONII VON BORCK 

wrzesień 2020

Widowisko historyczne związane z 400. rocznicą śmierci Sydonii von Borck, szlachcianki pomorskiej, która według 

legendy rzuciła klątwę na ród Gryfitów. W ramach wydarzenia odbędą się wykłady, koncerty, pokaz rzemiosł 

dawnych, jarmark historyczny, inscenizacje teatralne, wystawy i inne atrakcje. 



LETNIE KONCERTY PLENEROWE

lipiec - sierpień 2020 (niedziele, godz. 16)

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.

LEGENDY POMORZA

lipiec-sierpień 2020 (niedziele, godz. 12)

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.

ŚWIĘTO GRYFA - III TURNIEJ RYCERSKI O PUCHAR GRYFITÓW

25 - 27 września 2020

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 III Turniej 

Rycerski o Puchar Gryfitów, 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 

Gryfitów.

XLI POMORSKIE SPOTKANIA Z DIAPORAMĄ

13-15 listopada 2020 

Pomorskie Spotkania z Diaporamą to święto wielowymiarowego obrazu zaklętego pomiędzy pojedynczą fotografią 

a filmem. W 2020 roku odbędzie się 41. odsłona imprezy. Historia diaporamy polskiej związana jest z działalnością 

Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie, czyniąc z tej instytucji i Szczecina stolicę polskiej diaporamy. 

Organizowany jest tu jedyny w Polsce i jeden z zaledwie sześciu najważniejszych konkursów diaporam na świecie 

odbywający się pod prestiżowym patronatem Międzynarodowej Federacji Sztuki Fotograficznej (FIAP). Spotkania 

umożliwiają twórcom konfrontację dzieł z różnych zakątków świata. Rokrocznie w konkursie bierze udział ok. 40 

twórców z 4 kontynentów. Spotkania, poza zasadniczą częścią konkursową, wzbogacone będą projekcjami 

diaporam analogowych kontrastującymi z nowoczesnymi formami dzieł, plenerami, wystawami fotograficznymi, 

pokazami galowymi. Wybitni artyści poprowadzą spotkania i dyskusje panelowe poświęcone sztuce diaporamy z 

udziałem publiczności. 

JARMARK BOŻONARODZENIOWY

grudzień 2020 dziedzińce

Jedną z ostatnich propozycji Zamku w roku 2020 będzie 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.

SPOTKANIA I WYKŁADY

SZCZECIŃSKI SALON POEZJI
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Twórcą i gospodarzem Szczecińskiego Salonu jest Michał Józef Kawecki – szczeciński psycholog terapeuta, działacz 

kultury, wielki wielbiciel poezji. Pierwsze inauguracyjne spotkanie odbyło się 8 listopada 2006 roku. Zaproszonym 

gościem była Anna Dymna. Od tego czasu Salon gościł m.in. Annę Polony, Zofię Kucównę, Dorotę Segdę, Teresę 

Budzisz-Krzyżanowską, Annę Nehrebecką, Maję Komorowską, Wiesława Komasę, Jerzego Zelnika, Ryszarda 

Krynickiego, Olgierda Łukaszewicza, Edwarda Linde-Lubaszenko, Jerzego Kamasa, Wojciecha Pszoniaka, 

Kazimierza Kaczora, Andrzeja Kopiczyńskiego, Jerzego Radziwiłowicza, Andrzeja Seweryna, Krzysztofa Globisza, 

Antoniego Liberę, Krzysztofa Janczara. Stałymi gośćmi spotkań są także znakomici aktorzy teatrów szczecińskich.

ZAMKOWE PODRÓŻE LITERACKIE

styczeń-czerwiec, październik-grudzień 2020

Cykl spotkań poświęconych współczesnym i klasycznym dziełom literackim ukazującym kondycję człowieka w 

świecie. Spotkania z pisarzami prowadzą dziennikarze Radia Szczecin, a uświetnia je udział lektora odczytującego 

fragmenty omawianych dzieł. Trzy razy w roku (grudzień, kwiecień, czerwiec) odbywają się „Podróże Literackie dla 

Najmłodszych” – spotkania dzieci z aktorami odczytującymi fragmenty literatury dziecięcej. 

LITEROWNIA. SPOTKANIA MŁODYCH CZYTELNIKÓW

styczeń-czerwiec, październik-grudzień 2020

Autorski cykl Marty Wróblewskiej, w którym dzieci - uczniowie szczecińskich szkół podstawowych aktywnie poznają 

nowości literackie przeznaczone dla swojej grupy wiekowej poprzez gry, quizy, konkursy i rozmowy z autorami. 

Każde z comiesięcznych spotkań dotyczy jednej lub kilku powiązanych tematycznie książek dla dzieci, jako 

podstawy prowadzonego przez animatorkę warsztatu.

SZCZECIN. RETROSPEKCJE

styczeń-czerwiec, październik-grudzień 2020

Cykl jest przeznaczony dla młodzieży i osób dorosłych, a jego zadaniem  jest przybliżenie słuchaczom mało 

znanych, interesujących elementów historii miasta na przestrzeni ostatnich 300 lat. Forma prowadzenia spotkań: 

gawędy ukazujące aspekty życia w dawnym Szczecinie i na całym Pomorzu poprzez legendy, podania i dawne 

relacje. Prowadzący: Mirosław Wacewicz, „legendziarz zachodniopomorski”, autor książek i publikacji oraz 

Małgorzata Duda – przewodnik, pisarka, znawczyni kulturowej przeszłości Pomorza Zachodniego.

Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie

POTYCZKI Z POLSZCZYZNĄ

styczeń-maj, październik-grudzień 2020

Autorskie spotkania cyklu prof. dr hab. Ewy Kołodziejek, znanej i cenionej jako ekspert w dziedzinie poprawnej 

polszczyzny.  

ZAMKOWE GAWĘDY HISTORYCZNE

styczeń – czerwiec, październik – grudzień 2020

Cykl prelekcji prowadzonych przez dr Katarzynę Rembacką (IPN)) i dr hab. Tomasza Ślepowrońskiego (Instytut 

Historii i Stosunków Międzynarodowych US), nawiązujących tematycznie do powojennej historii regionu 

zachodniopomorskiego i do historycznego dziedzictwa tych ziem. 

SZKOŁA ZDROWIA

styczeń-czerwiec, wrzesień-grudzień 2020

Seria wykładów edukacyjno – naukowych poruszających tematykę medyczną. Gospodarz cyklu, prof. dr n. med. 

Jacek Rudnicki (PUM), poprzez spotkania z zaproszonymi przez siebie specjalistami z dziedzin medycznych i 

okołomedycznych, przybliża uczestnikom współczesny model zdrowego życia bez względu na wiek i kondycję 

zdrowotną.
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ZAMKOWE SPOTKANIA Z PSYCHOLOGIĄ I SZTUKĄ

Styczeń-czerwiec, wrzesień-grudzień 2020

Kontynuacja cyklu przygotowanego według autorskiego pomysłu Michała Józefa Kaweckiego, szczecińskiego 

psychologa i terapeuty. Na spotkanie składa się zasadnicza część merytoryczna, w której uczestniczą zaproszeni 

goście (specjaliści w dziedzinie psychologii) oraz bezpośredni kontakt uczestników ze sztuką (muzyką, filmem, 

formami plastycznymi, literaturą).

ZAMKOWE WIECZORY KSIĄŻĘCE PRZY MUZYCE

styczeń-czerwiec, wrzesień-grudzień 2020, 1 spotkanie w miesiącu

Cykl spotkań poświęconych kulturze Pomorza. Gospodarze, dr. Wojciech Kral i dr. Andrzej Wątorski, w formie 

rozmów – gawęd połączonych z prezentacjami multimedialnymi oraz wykonywaną na żywo muzyką przybliżą 

wybrane zagadnienia z zakresu historii, muzyki i sztuki.

EDUKACJA, KONKURSY

PRZEGLĄDY MIEJSKIE I WOJEWÓDZKIE AMATORSKIEGO RUCHU ARTYSTYCZNEGO

luty-listopad 2020

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 kwalifikacją do konkursów ogólnopolskich (recytacja).

NIEMIECKO-POLSKA ORKIESTRA 

październik 2020

Międzynarodowa sesja warsztatowa, podczas której uczniowie szkół muzycznych z przygranicznych miast Polski i 

Niemiec spotykają się, tworzą orkiestrę i ćwiczą wspólnie przez kilka dni pod okiem doświadczonych pedagogów. 

Repertuar jaki uda im się przygotować wykonywany jest publicznie podczas koncertu finałowego, organizowanego 

w jednej z wybranych sal koncertowych Pomorza.

Warsztaty artystyczne dla dzieci, młodzieży i dorosłych

styczeń-grudzień 2020

Zajęcia dedykowane zawodowcom i amatorom chcącym doskonalić i rozwijać posiadaną wiedzę i zainteresowania 

artystyczne. Spotkania będą podzielone tematycznie i dotyczyć będą różnych dziedzin sztuki.

Szczecinek

Samorządowa Agencja Promocji i Kultury

Dzień Dziecka

31 czerwca 2020

Rajd „Naokoło jest wesoło”

22 września 2020

Bal Halooween

29 października 2020

Mikołajki

6 grudnia 2020
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Świdwin

Świdwiński Ośrodek Kultury

Turniej recytatorski "Ptaki , Ptaszki i ptaszęta polne”

8 maja 2020

Trzebiatów

Trzebiatowski Ośrodek Kultury

Spotkanie Czterech Świec

17 stycznia 2020

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.

Ogólnopolski Dziecięco  - Młodzieżowy Festiwal Piosenki „O Bursztynową Nutkę” 

5 czerwca 2020

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 przesłuchania konkursowe, wręczenie 

nagród. 

Trzebiatowskie Święto Kaszy 

25 -26 lipca 2020

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”

16-17 października 2020

miejsce: Pałac - siedziba18 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.
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Ustronie Morskie

Gminny Ośrodek Kultury w Ustroniu Morskim

XVII Spotkania z Satyrą i Karykaturą "Morka”

1-11 lipca 2020

XVII edycja ogólnopolskich spotkań karykaturzystów i satyryków. Tradycyjnie do Ustronia Morskiego przybędą 

najlepsi polscy karykaturzyści, aby podzielić się z mieszkańcami i turystami swoją pasją i zarażać wszystkich 

uśmiechem.

Złocieniec

Złocieniecki Ośrodek Kultury

Rozstrzygnięcie Konkursu "Palmy i pisanki wielkanocne" kultura tradycji w powiecie drawskim

08 kwietnia 2020

Rozstrzygnięcie powiatowego konkursu na "Najpiękniejszą Rodzinną Szopkę Bożonarodzeniową”

18 grudnia 2020
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65.OGÓLNOPOLSKI KONKURS RECYTATORSKI (recytacja, poezja śpiewana, teatr jednego aktora, wywiedzione ze 

słowa – skierowany do młodzieży szkół średnich i dorosłych)

Eliminacje powiatowe:

Nowogardzki Dom Kultury       25.02.2020

Pyrzycki Dom Kultury       26.02.2020

Młodzieżowy Dom Kultury w Stargardzie    29.02.2020

MDK Świnoujście       04.03.2020

Czaplinecki Ośrodek Kultury      04.03.2020

Gryficki Dom Kultury           07.03.2020 

Gryfiński Dom Kultury        07.03.2020  

Łobeski Dom Kultury          10.03.2020  

Centrum Kultury i Spotkań Europejskich w Białogardzie    11.03.2020

Miejski Ośrodek Kultury w Policach      11.03.2020

Choszczeński Dom Kultury       12.03.2020

Świdwiński Ośrodek Kultury       13.03.2020 

Centrum Kultury w Chojnie      18.03.2020

Złocieniec Biblioteka Publiczna      18.03.2020

Darłowski Ośrodek Kultury      21.03.2020  

Szczecinecka Agencja Promocji i Kultury     24.03.2020  

Dębnowski Ośrodek Kultury       27.03.2020

Centrum Kultury 105 w Koszalinie      28.03.2020

        

Eliminacje miejskie:

Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie                   07.03.2020

Eliminacje wojewódzkie:

Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie    24-25-26.04.2020

MAŁY KONKURS RECYTATORSKI (skierowany do dzieci, uczennic i uczniów szkół podstawowych)

Przeglądy dzielnicowe:

Szkoła Podstawowa Nr 37 w Szczecinie     01.02.2020              

Szkoła Podstawowa Nr 7 w Szczecinie     06.02.2020               

PCE „Pałac Młodzieży” (dla szkół niepublicznych)   28.02.2020

Klub 12. Szczecińskiej Dywizji Zmechanizowanej   29.02.2020         

Przeglądy powiatowe:

Pyrzycki Dom Kultury        26.02.2020

Młodzieżowy Dom Kultury w Stargardzie    29.02.2020

MDK Świnoujście       04.03.2020

Czaplinecki Ośrodek Kultury      04.03.2020

Gryficki Dom Kultury       07.03.2020

Gryfiński Dom Kultury       07.03.2020

Kamieński Dom Kultury       07.03.2020  

Łobeski Dom Kultury       10.03.2020  

Myśliborski Ośrodek Kultury      10.03.2020

Miejski Ośrodek Kultury Police       11.03.2020

Centrum Kultury i Spotkań Europejskich w Białogardzie    11.03.2020

Choszczeński Dom Kultury      12.03.2020

Centrum Kultury 105 Koszalin      14.03.2020  

Złocieniec Biblioteka Publiczna      18.03.2020

Centrum Kultury w Chojnie      18.03.2020

Świdwiński Ośrodek Kultury      20.03.2020 

Darłowski Ośrodek Kultury      21.03.2020

Szczecinecka Agencja Promocji i Kultury                    24.03.2020

Goleniowski Dom Kultury       25.03.2020
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Przegląd miejski:

Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie    14.03.2020       

Przegląd wojewódzki:

Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie    04-05.04.2020

WOJEWÓDZKI PRZEGLĄD SOLISTÓW I MUZYCZNYCH ZESPOŁÓW ESTRADOWYCH

Przeglądy powiatowe:

Ośrodek Kultury w Drawsku Pomorskim     14.03.2020  

Dębnowski Ośrodek Kultury      14.03.2020

Nowogardzki Dom Kultury      07.04.2020

Gryficki Dom Kultury        18.04.2020   

Łobeski Dom Kultury       19.05.2020

Międzynarodowy Dom Kultury w Międzyzdrojach   20.04.2020

Choszczeński Dom Kultury      21.04.2020

Myśliborski Ośrodek Kultury      24.04.2020

Gryfiński Dom Kultury       25.04.2020 

Centrum Kultury Połczyn Zdrój      25.04.2020

Centrum Kultury 105 w Koszalinie     25.04.2020 

Pyrzycki Dom Kultury       01.05.2020  

Centrum Kultury i Spotkań Europejskich w Białogardzie   05.05.2020

Ińskie Centrum Kultury           08.05.2020

Darłowski Ośrodek Kultury      09.05.2020  

Szczecinecka Agencja Promocji i Kultury                    15.05.2020

Centrum Kultury w Chojnie      20.05.2020

Miejski Ośrodek Kultury w Policach     23.05.2020

  

Przegląd miejski:

Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie    23.05.2020

Przegląd wojewódzki:

Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie    06.06.2020               

WOJEWÓDZKI PRZEGLĄD ZESPOŁÓW TANECZNYCH 

Przeglądy powiatowe:

Nowogardzki Dom Kultury      16.04.2020  

Ośrodek Kultury w Drawsku Pomorskim     17.04.2020  

Dębnowski Ośrodek Kultury      25.04.2020 

Darłowski Ośrodek Kultury      25.04.2020

Gryfiński Dom Kultury       08.05.2020    

Miejski Ośrodek Kultury w Policach     09.05.2020

Centrum Kultury w Połczynie Zdroju     09.05.2020

Centrum Kultury 105 w Koszalinie     17.05.2020

Choszczeński Dom Kultury      22.05.2020

Przegląd miejski:

Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Przecławiu  05.04.2020

(ul. Rekreacyjna 1, 72-005 Przecław)

Przegląd wojewódzki: 

Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie    30.05.2020



WOJEWÓDZKI FESTIWAL PIOSENKI DZIECIĘCEJ

Przeglądy powiatowe:       

Ośrodek Kultury w Drawsku Pomorskim     14.03.2020  

Nowogardzki Dom Kultury      07.04.2020

Centrum Kultury 105 w Koszalinie     18.04.2020 

Gryficki Dom Kultury       18.04.2020  

Międzynarodowy Dom Kultury w Międzyzdrojach   20.04.2020

Choszczeński Dom Kultury      21.04.2020

Centrum Kultury Połczyn Zdrój      25.04.2020

Gryfiński Dom Kultury       25.04.2020

Pyrzycki Dom Kultury       01.05.2020  

Centrum Kultury i Spotkań Europejskich w Białogardzie   05.05.2020

Ińskie Centrum Kultury       08.05.2020

Darłowski Ośrodek Kultury      09.05.2020

Szczecinecka Agencja Promocji i Kultury     15.05.2020

Łobeski Dom Kultury       19.05.2020

Centrum Kultury w Chojnie      20.05.2020

Miejski Ośrodek Kultury w Policach     23.05.2020

Przegląd miejski:

Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie    23.05.2020

Przegląd wojewódzki:

Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie    07.06.2020     

WOJEWÓDZKI PRZEGLĄD ZESPOŁÓW LUDOWYCH „Wielkanocne Spotkania z Folklorem – Baba Wielkanocna”

Przegląd wojewódzki:

Łobeski Dom Kultury       04-05.04.2020

 WOJEWÓDZKI PRZEGLĄD AMATORSKICH ZESPOŁÓW TEATRALNYCH

Przeglądy powiatowe:

Szkoła Podstawowa nr 8 w Stargardzie     20.03.2020

Dębnowski Ośrodek Kultury      27.03.2020

Gryfiński Dom Kultury       27.03.2020

Darłowski Ośrodek Kultury      18.04.2020

Czaplinecki Ośrodek Kultury      24.04.2020 

Nowogardzki Dom Kultury      28.04.2020 

Łobeski Dom Kultury (Resko)      30.04.2020

Miejski Ośrodek Kultury w Policach     07.05.2020

Centrum Kultury 105 w Koszalinie     09.05.2020

Przegląd miejski:

Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie    21.03.2020

Przegląd wojewódzki:

Świdwiński Ośrodek Kultury      22-23-24.05.2020
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WOJEWÓDZKI PRZEGLĄD PRAC PLASTYKÓW NIEPROFESJONALNYCH

Wystawy powiatowe:

Choszczeński Dom Kultury      31.03.2020  

Trzcińskie Centrum Kultury      06.10.2020

Łobeski Dom Kultury       14.10.2020          

Centrum Kultury 105 w Koszalinie     23.10.2020 

Przegląd miejski:

Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie    05.06.2020

Przegląd wojewódzki:

Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie    listopad 2020

WOJEWÓDZKI PRZEGLĄD TWÓRCZOŚCI ZESPOŁÓW PLASTYCZNYCH DZIECI I MŁODZIEŻY pt. „75-lecie polskiego 

Szczecina”

Przeglądy powiatowe:       

Darłowski Ośrodek Kultury      20.03.2020

Choszczeński Dom Kultury      31.03.2020

Pyrzycki Dom Kultury              10.04.2020   

Trzcińskie Centrum Kultury      21.04.2020

Łobeski Dom Kultury       23.04.2020

Centrum Kultury Połczyn Zdrój      27.04.2020 

Przegląd miejski:

Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie                         11-18.04.2020

Przegląd wojewódzki:

Świdwiński Ośrodek Kultury      16.05.2020

WOJEWÓDZKI PRZEGLĄD CHÓRÓW I ZESPOŁÓW KAMERALNYCH

Przegląd wojewódzki:

Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie    29.02.2020

PREZENTACJE ORKIESTR DĘTYCH I BIG BANDÓW  

Przegląd wojewódzki:

Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie    26.09.2020

WOJEWÓDZKI PRZEGLĄD ARTYSTYCZNEGO RUCHU SENIORÓW „ARS 2020” – eliminacje do Ogólnopolskiego ARS 

2020 w Bydgoszczy

 

Nowogardzki Dom Kultury      08-10.05.2020          

KONCERT GALOWY „TALENT ROKU” (koncert laureatów przeglądów wojewódzkich ARA)

Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie    19.06.2020



43

ADRESY ORGANIZATORÓW I INSTYTUCJI KULTURY41
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Parafia św. Mikołaja Biskupa

ul. Golisza 7, 71-682 Szczecin

tel. (91) 435-02-87

tel. kom. (+48) 693-408-251

e-mail: probrk@wp.pl

www.mikolaj.szczecin.pl

Rzymskokatolicka Parafia Wojskowa

p.w. św. Wojciecha

Kościół Garnizonowy w Szczecinie

Plac Zwycięstwa 1, 70-952 Szczecin

skr. poczt. 736 

tel. 605 434 637, 91 488 07 77

www.kg-szczecin.pl

54



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


