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Wydarzenia

Sierpniowym Wydarzeniem, które zapew-
ne zgromadzi na Wałach Chrobrego wielu 
szczecinian i turystów będzie IX Między-
narodowy Festiwal Ogni Sztucznych 
PYROMAGIC(12-13 sierpnia). Oprócz 
konkursowych pokazów fajerwerków 
w programie, jak zawsze, mnóstwo atrakcji, 
m.in. koncerty w ramach Szczecin Music 
Live, zmagania strażaków – Firefighter 
Combat Challenge, wydarzenia sporto-
we – Polonez Cup i Baltica Summer Cup 
i po raz pierwszy Szczecin Water Show – 
akrobatyczne skoki do wody z wysokości 
27 metrów, Flyboard , pokazy akrobacji na 
skuterach wodnych, wekboardzie i nartach 
wodnych. 

Szczegóły w specjalnym dodatku po-
święconym PYROMAGIC, który ukaże 
się 5 sierpnia oraz na stronie: 

www.fajerwerki.szczecin.eu

Sierpień to także ostatni miesiąc Różanego 
Ogrodu Sztuki, którego tegorocznym 
hitem była Różankowa potańcówka. 
Parkiet 100 m2, świecące girlandy, muzyka 
i tańce. Tak było w każdą ostatnią sobotę 
miesiąca. 
Potańcówka na zakończenie lata zaprasza 
27 sierpnia, o godzinie 19.00. Przygrywać 
będzie zespół Klezmafour. Muzyka, którą 
wykonują to folkowy wehikuł na turbodo-
ładowaniu, którym chłopaki przemierzają 
muzyczny świat, od Polski, poprzez Rumu-
nię, Bułgarię, Turcję, Syrię i Indie. 
Zatem zakładamy dobre buty, przycho-
dzimy i tańczymy. 
Oczywiście Różanka zaprasza także na 
inne sierpniowe wydarzenia, np. koncerty, 
m.in. zespołu L.U.Z. Blues ( 6 sierpnia, 
godz.12.00), Koncert Trio akordeonowe 
„Srebrzyści Akordeoniści” (7 sierpnia, 
godz.12.00) czy Koncert Kapeli Czer-
niakowskiej (20 sierpnia, godz. 19.00). 

27 sierpnia na Różance odbędzie się 
Festyn „Szczecin Przyjazny Rodzinie”. 
W programie imprezy szereg atrakcji dla 
dzieci, rodziców i seniorów: występy sce-
niczne, wspólne zabawy, warsztaty pla-
styczne i teatralne, konkursy z nagrodami. 
W punkcie informacyjnym będzie można 
uzyskać przydatne informacje nt. Szczeciń-
skiej Karty Rodzinnej, Szczecińskiej Karty 
Seniora oraz Bonu Opiekuńczego.

Hit – potańcówki!

Dla dzieci przez cały miesiąc odbywać się 
będą różne warsztaty: teatralne, plastycz-
ne, muzyczne. 

Więcej: www.saa.pl

Filharmonia w każdą środę sierpnia 
o godz. 21:00 zaprasza na Film-har-
mony, niezwykłą filmową podróż przez 
kontynenty, gatunki filmowe i muzyczne. 
Nie zabraknie dokumentów, filmów dla 
młodych widzów, a także klasycznych 
fabuł. 
Pierwsza odsłona cyklu 3 sierpnia zabierze 
widzów do Treptow – jednej z przemysło-
wych dzielnic Berlina, gdzie w 2003 roku 
miała miejsce niezwykła realizacja „Święta 
wiosny” Strawińskiego. 
Dwustu pięćdziesięciu uczniów z dwu-
dziestu pięciu krajów wspólnie zatańczy-
ło przy akompaniamencie Filharmonii 
Berlińskiej pod batutą charyzmatycznego 
Sir Simona Rattle’a. Film „Rytm to jest 
to!” rejestruje kolejne etapy powstawa-
nia przedstawienia. To fascynujący do-
kument o tym, że muzyka wyzwala siłę 
i uczy radości życia.

W każdy wtorek oraz piątek o godz. 
17:00 odbywa się jeszcze do końca sierp-

nia wakacyjne zwiedzanie Filharmonii. 
Wycieczka trwa około 30 minut.

Więcej: www.filharmonia.szczecin.pl

Lato z Azoty Areną od poniedziałku do 
piątku, po godzinie 17.00 proponuje 
plażing na piaskowym boisku, nurkowa-
nie, szaleństwa na dmuchawcach, kulach 
wodnych i trampolinach. 

O naszą formę zadba Eurofitness na 
zajęciach z Jogi, Zumby oraz trenin-
gu funkcjonalnym. Do tego wakacyj-
ny kurs tańca, zajęcia na urządzeniu 
New Age Fit oraz trening frisbee. A dla 
najmłodszych szkółka piłkarska i ko-
szykarska.

Więcej: www.azotyarena.pl

Koniec wakacji (25-28 sierpnia ) to 
LOTTO BAJA POLAND, który na stałe 
wpisał się już w kalendarz szczeciń-
skich imprez. 

Puchar Świata FIA w Rajdach Tereno-
wych zostanie w tym roku rozegrany po 
raz ósmy. Po raz piąty natomiast najwięk-
szy rajd terenowy w Polsce będzie jedną 
z rund Pucharu Świata.

Baza rajdu jest w Szczecinie z odcinkami 
specjalnymi w okolicach Dobrej oraz na 
poligonie w Drawsku Pomorskim. 
Na starcie kibice oprócz rajdowych sa-
mochodów zobaczą ciężarówki, motocy-
kle, quady. Sercem Baja Poland 2016 już 
tradycyjnie będzie miasteczko rajdowe 
zlokalizowane w Szczecinie, na Łasztowni.
Najwięcej zwycięstw w Baja Poland ma na 
swoim koncie Krzysztof Hołowczyc, który 
pięciokrotnie (2010, 2011, 2012, 2014, 
2015 ) triumfował w Szczecinie. 

www.bajapoland.eu

28 sierpnia – 37 PKO Półmaraton Szcze-
cin. Odbędą się dwa biegi – dłuższy, czyli 
półmaraton na 21 km oraz krótszy bieg na 
10 km. Trasa biegu wiedzie przez Wały 
Chrobrego, Jasne Błonia oraz „stare” 
Pogodno . Dzień wcześniej 27 sierpnia 
(sobota), o godzinie 16.00 na Jasnych 
Błoniach w Szczecinie odbedzie się bieg 
dziecięcy. Każde z dzieci otrzyma pamiąt-
kowy medal.
Zgłoszenia przyjmowane są za pośred-
nictwem formularza zamieszczonego na 
stronie internetowej 

www.halfmarathon.szczecin.pl 
Zapraszamy!


