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Człowiek Orkiestra Na początek 

Muzyk, saksofonista, producent, pomysłodawca i dy-
rektor artystyczny festiwalu Szczecin Jazz, społecznik. 
Najbardziej kocha jazz i … Szczecin.

Udając się na studia do Katowic tak naprawdę nigdy tam 
nie wyjechałem. Tam studiowałem, zaliczałem egzaminy, 
ale to w Szczecnie robiłem to, co jest moją pasją, tworzyłem 
muzykę – mówił. Koncertuję po całym świecie, ale to Szcze-
cin jest miastem, w którym mieszkam i z którego nie wyjadę.

Kiedyś użył porównania muzycznego, mówiąc, że Szczecin 
kojarzy mu się z kompozycją Milesa Davisa „Blue in Green”, 
ponieważ taki właśnie jest Szczecin, błękitny i zielony, 
a Sylwester Ostrowski uwielbia Szczecin za przestrzeń, 
pełną zieleni, parków i wody. 

W tym roku został laureatem Nagrody Artystycznej 
Szczecina, w kategorii osiągnięcie 2019 roku. Tym 
wydarzeniem był koncert Eryki Badu podczas Festi-
walu Szczecin Jazz, do którego Sylwester Ostrowski 
doprowadził i zorganizował wspólnie ze Szczecińską 
Agencja Artystyczną , a także wystąpił razem z artystką 
w marcu 2019 roku w Netto Arenie. Był to jedyny koncert 
Eryki Badu w Polsce, na który przyjechało kilka tysięcy 
fanów z Polski i z Europy, a wydarzenie to w prestiżowej 
ankiecie czytelników „Jazz Top” magazynu Jazz Fo-
rum, zdobyło tytuł najlepszego koncertu w Polsce 
w 2019 roku!

Bogaty dorobek artystyczny Sylwestra Ostrowskiego 
obejmuje m.in. autorskie albumy: „When the groove is 
low” i „Don’t Explain” nagrane z amerykańskimi jazzma-
nami Wayn’em Dockerym i Newmanem T. Bakerem, dwa 
jako co-leader; „Just Music” (2014), dedykowany rynkom 
azjatyckim, nagrany wspólnie z japońską gwiazdą Makoto 

Kuriya oraz „Kansas City Here I Come” (2016) nagrany 
z legendarną amerykańską wokalistką Deborah Brown.

W 2001 r. założył Stowarzyszenie Orkiestra Jazzowa, 
w 2002 r. inauguruje festiwal Zmagania Jazzowe, a od 
2016 r. pełni funkcję szefa artystycznego festiwalu Szczecin 
Jazz, jednego z najbardziej dynamicznie rozwijających się 
wydarzeń jazzowych w Polsce. 
Festiwalowi Szczecin Jazz przyświeca idea Jazz comes 
to you! – wyjścia z jazzem do szerokiego grona odbiorców 
poprzez tworzenie urozmaiconych form przekazu. Łatwy 
dostęp do wydarzeń, przystępne ceny biletów i różnorodna 
oferta, to istotne założenia Szczecin Jazz. 
Koncertom gwiazd światowego formatu towarzyszą 
działania edukacyjne i wydawnicze, występy muzyczne 
w niecodziennych miejscach oraz niekonwencjonalne 
działania promocyjne. 

Na szczecińskich scenach wystąpiło kilkuset znakomitych 
artystów z całego świata, m.in. Kenny Garrett , Kayon Harold, 
Wynton Marsalis, Billi Harper czy Erykah Badu.

Dusza społecznika Sylwestra Ostrowskiego dała o so-
bie mocno znać podczas starań o utworzenie uczelni 
artystycznej w Szczecinie. Petycje, zbieranie podpisów, 
pełnomocnik władz regionalnych ds. utworzenia wyższej 
publicznej uczelni artystycznej w Szczecinie i udało się, 
Akademia Sztuki w Szczecinie jest, a Sylwester Ostrowski 
oprócz ogromnej satysfakcji, otrzymał także odznaczenie 
„Zasłużony dla Kultury Polskiej”.

Najważniejsza jest jednak muzyka, zwłaszcza jazz i mimo, 
iż – z wiadomych przyczyn – nie udało mu się jeszcze 
zorganizować, piątej, jubileuszowej edycji Szczecin Jazz, 
to zapewnia, że już niedługo jazz powróci.

Natchnęły nas wnioski z raportu „Energia 
Szczecińskiej Kultury”. Wiele słów padło w nim 
o tym, jak mieszkańcy defi niują kulturę. Co jako 
szczecinianie lubimy, jak interpretujemy to co 
kulturalne, które wydarzenia cieszą się naszym 
uznaniem, o czym słyszeliśmy, a co w ogóle 
nam umyka. 

Raport ukazuje m.in. preferencje mieszkańców 
Szczecina związane z różnorodnymi wydarzeniami, 
które mają miejsce na terenie miasta, stopień rozpo-
znawalności poszczególnych wydarzeń oraz bariery 
w dostępie do oferty kulturalnej. W dokumencie 
zawarte zostały również rekomendacje dotyczące 
kierunków dalszych działań, które powinien podjąć 
samorząd. 

I jak zawsze przy okazji takich opracowań podniosły 
się różne głosy, opinie i oceny: że wnioski niepraw-
dziwe, że krzywdzące, że kondycja jednak słaba, 
że brak tego albo zbyt wiele tamtego…
W opracowaniu znalazło się i takie spostrzeżenie: 
„Respondenci zgodnie zwracali uwagę, że obecnie 
dostępna informacja o wydarzeniach kulturalnych 
jest rozproszona. (…)Szczególnie trudno jest dotrzeć
do informacji o wydarzeniach o charakterze lokal-
nym, często organizowanych przez organizacje 
pozarządowe, wydarzeniach niszowych.”

Sformułowany na podstawie tych uwag wniosek 
mówi o tym, że „kultura, by dotrzeć do swych od-
biorców, wymaga odpowiednich działań infor-
macyjnych i promocyjnych. Głównym obszarem 
działalności w tym zakresie powinno być dostarcza-
nie pełnych i aktualnych informacji o wydarzeniach 
kulturalnych”. 

No to zaczynamy. Publikujemy dziś pierwszy numer 
Wiadomości Szczecin, O kulturze. Traktujemy to 
wydanie jako początek nowego doświadczenia 
w zbieraniu i przekazywaniu dalej tego, co dzie-
je się w szczecińskich instytucjach i poza nimi. 
W pierwszym numerze, ze względu na specyfi kę 
czasu w którym się ukazuje – dużo miejsca o Fe-
stiwalu Dobrego Życia, na rozkładówce. Oczywi-
ście, uprzedzając potencjalną krytykę, że to nie 
kultura lecz festyn! Prosimy o wyrozumiałość, bo 
czas szczególny, a my zaczynamy. Zakładamy, że 
projekt będzie się rozwijał zarówno w druku jak 
i w Internecie. 
Zapraszamy zatem, redakcja kulturalna
 
PS 
Dla zainteresowanych, o dyskusji nad Raportem 
„Energia Szczecińskiej Kultury” piszemy na str. 7, 
a więcej informacji o nim i link do źródła znajdziecie 
na wiadomości.szczecin.eu.

Nagroda 
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Człowiek Orkiestra Ikona szczecińskiej fotografii
Nikt lepiej niż Ona nie oddał w fotogra-
mach piękna krajobrazów pomorskich, tras 
wodnych Szczecina i samego Szczecina 
jako miasta parków i zieleni, miasta dzieci 
i młodzieży, rodzin marynarzy i portowców. 
(Karol Czejarek, r.1987)

Krystyna Łyczywek (z domu Wiza) uro-
dzona 24.08.1920 r. Wielka Mistrzyni Foto-
grafii, jest tegoroczną laureatką Nagrody 
Artystycznej Szczecina, za całokształt 
działalności twórczej.

Poznanianka, absolwentka Uniwersytetu 
Poznańskiego (kierunek romanistyka), 
Harcmistrz Rzeczypospolitej, w czasie 
wojny uczestniczyła w działalności 
konspiracyjnej Szarych Szeregów i w 
tajnym nauczaniu. Poszukiwana przez 
gestapo uciekła do Warszawy. W czasie 
Powstania Warszawskiego była łącznicz-
ką, a po przejściu kanałem ze Starówki 
do Śródmieścia, łączniczką w Depar-
tamencie Informacji Delegatury Rządu 
Londyńskiego. 

Od l945 roku mieszka w Szczecinie – 
romanistka, lektor języka francuskiego 
w Wyższej Szkole Inżynierskiej, tłumacz 
przysięgły języka francuskiego i literatu-
ry francuskiej, artysta fotografik, dzien-
nikarz.

Do Szczecina przyjechałam na początku 
października w 1945 roku. Mąż był tutaj już 
od lipca, ponieważ Piotr Zaremba poprosił 
go, by został radcą prawnym w mieście. Ja 
urodziłam wtedy syna i nie mogłam od razu 
wyjechać z Poznania…(.. ) Ruiny, ruiny, ruiny…
Nic więcej nie było widać.. – tak wspominała 
przyjazd do Szczecina w jednym z wywia-
dów. – Założyłam i prowadziłam pierwszą 
w powojennym Szczecinie wypożyczalnię 
książek „Logos” na ul. Rajskiego 23, obok 
kancelarii mego męża. 

A na pytanie skąd zainteresowanie fotografią 
odpowiadała: (…) do prawdziwego dokumen-
towania Szczecina i Pomorza Zachodniego 
namówił mnie znany szczeciński etnograf 
Czesław Piskorski, który mobilizował mnie 
do uwieczniania nie tylko Szczecina w gru-
zach, lecz również dokumentowania całego 
Pomorza Zachodniego.

Fotografia
Od tego czasu opublikowano ok. 1700 
zdjęć Krystyny Łyczywek m.in. w folderach 
turystycznych, czasopismach, książkach 
i albumach, wzięła udział w stu kilkudzie-
sięciu wystawach zbiorowych w Polsce, 
miała ponad 170 wystaw indywidualnych 
w Polsce, Europie, na świecie. 

Za wybitne osiągnięcia w dziedzinie 
fotografii została uhonorowana m.in. na-
grodą I stopnia Ministra Kultury i Sztuki, 
Złotym Medalem „Zasłużony Kulturze 
Gloria Artis”. Jest założycielką Szczeciń-
skiego Towarzystwa Fotograficznego, 
członkiem Związku Polskich Artystów 
Fotografików, przez 25 lat była prezesem 
szczecińskiego Okręgu ZPAF. 

Szczecin był zawsze w centrum zain-
teresowania aparatu fotograficznego 
Krystyny Łyczywek. Od początku śledzi-
łam losy Zamku Książąt Pomorskich, na 
jednym ze zdjęć mam nawet pierwszego 
portiera. Odwiedzałam Basztę Siedmiu 
Płaszczy, kościoły, katedrę – opowiadała.

Nie sposób wymienić wszystkich aktyw-
ności i pasji Krystyny Łyczywek w prawie 
100-letnim życiu! 

Na niejeden, osobny materiał, zasługiwałaby 
jej działalność społeczna. Jako delegat Polski 
brała udział w kongresach Międzynarodowej 
Federacji Sztuki Fotograficznej (FIAP), przez 
25 lat pełniła funkcję referenta prasowego 
Światowej Komisji ds. Młodzieży, w Szcze-
cinie zorganizowała m.in. 5 Sympozjonów 
poświęconych historii fotografii polskiej,  
17 Dialogów interdyscyplinarnych, seminaria 
międzynarodowe, prelekcje na temat foto-
grafii wygłaszała na całym świecie. 

Prace fotograficzne Krystyny Łyczywek znaj-
dują się w zbiorach Biblioteki Narodowej 
w Paryżu, Muzeum Ludwiga w Kolonii, Mu-

zeum Narodowego we Wrocławiu, Muzeum 
Historii Fotografii w Krakowie, w Nowym 
Jorku i w Tokio, w Bièvres (Francja), w Książ-
nicy Pomorskiej w Szczecinie i w zbiorach 
prywatnych w kraju i za granicą.

Francja 
Jako absolwentka romanistyki zawsze inte-
resowała się Francją, co w trudnych pierw-
szych latach powojennych nie skończyło się 
dobrze, bo w 1949 roku została aresztowana 
przez UB, jako podejrzana o szpiegostwo na 
rzecz Francji. Wiele lat była prezesem Szcze-
cińskiego Oddziału Towarzystwa Przyjaźni 
Polsko – Francuskiej oraz członkiem Zarządu 
Głównego. W wielu miastach polskich miała 
wykłady i wystawy na temat Francji , a we 
Francji o Polsce, m.in. Szczecin wczoraj i dziś 
oraz Ziemia i ludzie.

Medale, wyróżnienia 
Za szczególne zasługi dla popularyzacji 
języka i kultury francuskiej w Polsce otrzy-
mała Krzyż Oficerski Orderu Legii Honoro-
wej przyznany przez Prezydenta Republiki 
Francuskiej. To nie jedyne wyróżnienie jakie 
otrzymała, ma ich kilkadziesiąt, a wśród nich 
m.in. tytuł Honorowego Obywatela Miasta 
Szczecina, a od tego roku także Nagrodę 
Artystyczną Szczecina. 

(…)Krystyna Łyczywek jest żywą ikoną 
i legendą szczecińskiej, polskiej a także 
światowej fotografii. Jej bogaty życiorys po-
święcony wielu pasjom i dziedzinom życia 
kulturalnego oraz społecznego Szczecina 
jest drogocennym świadectwem przywią-
zania artystki do miejsca, w którym przyszło 
autorce żyć i tworzyć. Dzięki Krystynie Ły-
czywek Szczecin dostał szansę zaistnienia 
na arenie międzynarodowej. 

Piotr Krzystek  
– Prezydent Szczecina

 (ze wstępu do książki K.Ł. „Fotografia zbliża”)

 Artystyczna Szczecina 
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Dzieje się w internecie
Wielomiesięczna trudna sytuacja epi-
demiologiczna, zamknięte instytucje 
kultury spowodowały, że wydarzenia 
przeniosły się do internetu.

Bogatą i zróżnicowaną ofertę w sieci propo-
nuje Dom Kultury „13 Muz”.  „Z dziec-
kiem w domu” to autorskie propozycje 
spędzania kreatywnie czasu z pociechami 
w domach, kładąc nacisk, w dobie elektro-
niki na analogowe formy zabawy, a przede 
wszystkim prowokując bezpośredni kon-
takt i zabawę z członkami rodziny. 
Z kolei cykl „Twoje zdrowie jest w Twoich 
czystych rękach” adresowany jest do 
dzieci i w formie zabawy za pomocą ksią-
żeczki, filmów, e-booka, kart do pobrania, 
plakatów, komiksu podejmuje temat wirusa, 
epidemii, higieny i zasad bezpieczeństwa.
Domowy Animator Kultury, czyli analo-
gowe warsztaty, doskonale znane i lubia-
ne przeniesione w przestrzeń Internetu: 
Nadęte warsztaty, Książkowe warsztaty, 
Boom warsztaty, Kamil Żongler – warsztaty 
i spektakle. 
Cykl koncertów „Inspektor Jass na tro-
pie, czyli jazz z historią w tle”, „Joga 
w Muzach”, warsztaty teatralne online 
Teatr Uhuru oraz Salon Artystyczny 
Seniorów to tylko kilka przykładów z in-
terenetowego programu 13 Muz.

13muz.eu / facebook.com/13muz

Muzyką najłatwiej wypełnić pustkę i do-
skonale może ona istnieć samodzielnie. 
Z tego między innymi powodu muzycy 
chyba jako pierwsi odezwali się, ożywili 
audiosferę w czasie stanu epidemii. 

Przełożony na jesień Festiwal Szczecin 
Jazz też przeniósł się do sieci. Usłyszeli-
śmy m.in. Marka Napiórkowskiego z Nata-
lią Kukulską, Paulinę Przybysz z podporą 
grupy EABS, pianistą Markiem Pędziwia-
trem czy rodzinne jam session Doroty 
i Henryka Miśkiewiczów. W planach na-
stępne koncerty.

Dom Kultury „Klub Skolwin” także 
stał się aktywny w tej dźwięcznej dyscy-
plinie sztuki, w cyklu „Skrzypi w Skolwi-
nie” prezentuje znane utwory z muzyki 
klasycznej w subtelnych, dowcipnych 
aranżacjach i interpretacjach znanego 
szczecińskiego muzyka – Jacka Skrzyp-
czaka. W jego wykonaniu będzie można 
usłyszeć wiele miniatur - na saksofony, 
klarnety i to, co było pod ręką – na przy-
kład „Jeziora Łabędziego” Piotra Czajkow-
skiego czy „Habanery” z opery „Carmen”. 
A w planach kolejne produkcje z tego cy-
klu w wykonaniu szczecińskich artystów.

Z okazji zbliżających się urodzin Szczecina 
„Klub Skolwin” tradycyjnie ogłasza Miejski 
Konkurs Twórczości Plastycznej „Moje 
miasto Szczecin – 75. Urodziny”. 

(na zdjęciu: praca Anny Wutkowskiej na-
grodzona w XIII edycji konkursu w 2018 r.)

Konkurs adresowany jest do dzieci w wie-
ku przedszkolnym i szkolnym. Wystarczy 

wykonać pracę plastyczną przedsta-
wiającą Waszym zdaniem najładniej-
szy, najbardziej ulubiony, najciekawszy 
fragment naszego miasta, zeskanować 
lub sfotografować pracę i przesłać plik 
na adres e-mail: klubskolwin@wp.pl  

Rodzice – prosimy, pomóżcie Waszym 
dzieciom wziąć udział w konkursie. Prze-
widzieliśmy atrakcyjne nagrody. Termin 
nadsyłania prac upływa 20 czerwca 
br. Ogłoszenie wyników 4 lipca br. 
Pełny regulamin i formularz zgłoszenio-
wy są dostępne na stronie klubskolwin.
pl w zakładce Konkursy.

www.facebook.com/
Dom-Kultury-Klub-Skolwin

Mimo zgody władz państwowych na 
wznowienie działalności teatrów z udzia-
łem widzów miejskie instytucje kultury 
nie będą na razie organizować wydarzeń 
z udziałem publiczności. 
Teatr Współczesny czy Teatr „Kana” 
zapraszają na spotkania online na Facebo-
oku i YouTube. Jeśli sytuacja epidemiolo-
giczna na to pozwoli, widzowie wrócą do 
szczecińskich teatrów w nowym sezonie 
artystycznym. 

„Pleciuga plecie w necie” to interneto-
wa inicjatywa Teatru Lalek Pleciuga, a w 
programie m.in niecodzienne spotkania 
z aktorami, czytanie wierszy, spektakle 
teatralne, „Przygody Sindbada Żegla-
rza”on-line.

www.pleciuga.pl

Filharmonia im. M. Karłowicza w każdą 
niedzielę, o godzinie 19.00 zaprasza na 
koncerty symfoniczne on-line. W naj-
bliższą (14 czerwca) zabrzmi kompozycja 
Krzysztofa Pendereckiego „Polymorphia” 
oraz utwory jednego z najznakomitszych 
kompozytorów muzyki filmowej Johna Wil-
liamsa. W czerwcu (28.06, godz.19.00) nie 
może też zabraknąć koncertu „Muzyka na 
wodzie Jana Waraczewskiego”, który 
co roku na dąbskiej przystani gromadził 
ogromną publiczność. W tym roku podczas 
koncertu online usłyszymy między innymi 
utwory Antonio Vivaldiego z nutą zupełnie 
nowego wykonania zespołu ExQuartet.  

Filharmoniczna Ekipa Edu nie zapomina 
o najmłodszych i ich rodzicach, m.in. pod-
czas warsztatów Raniutto Online. Każda 
sobotnia odsłona warsztatów poświęcona 
jest innemu kompozytorowi. 

A z okazji Międzynarodowego Dnia 
Muzyki (20 czerwca, sobota) Filharmo-
nia chce muzyką na żywo podziękować 
pracownikom służby zdrowia. Jadąc „mu-
zyczną paką” po Szczecinie odwiedzi  szpi-
tale grając minikoncerty m.in. w Zdrojach, 
na Pomorzanach, przy Unii Lubelskiej, 
Arkońskiej. Następnie samochód z gra-
jącymi muzykami przejedzie przez Jasne 
Błonia, plac Grunwaldzki, plac Lotników 
do Filharmonii, by dać ostatni minikoncert 
na dachu Muzeum Narodowego – Cen-
trum Dialogu Przełomy.

www.filharmonia.szczecin.pl

Od maja większość bibliotek jest już 
czynnych, oczywiście z zachowaniem od-
powiedniego reżimu sanitarnego. Na razie 
nie odbywają się jeszcze spotkania z czytel-
nikami, ale można korzystać z księgozbio-
rów oraz uczestniczyć w wydarzeniach 
on-line, jak np. z okazji Światowego Dnia 
Książki i Praw Autorskich czy XIX Ogólno-
polskiego Tygodnia Czytania Dzieciom. 

www.mbp.szczecin.pl
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0 szczecińskiej kulturze

Świętujemy on-line

To była wartościowa dyskusja o lo-
kalnym rynku sztuki. Krzysztof So-
ska, zastępca prezydenta Szczecina 
rozmawiał z artystami, naukowcami 
i organizatorami wydarzeń. Ich głos 
ma być drogowskazem do dalszych 
działań miasta w budowaniu progra-
mu szczecińskiej kultury. 

Punktem wyjścia debaty zorganizowanej 
przez portal wSzczecinie.pl był raport 
„Energia Szczecińskiej Kultury”, który 
kilka tygodni temu został udostępniony 
mieszkańcom. Sposoby finansowania, 
strategia miasta, promocja – to tylko 
niektóre zagadnienia, jakie zostały po-
ruszone przez uczestników dyskusji. 

– Według danych przedstawionych w ra-
porcie 26% badanych nie bierze udziału 
w kulturze. Patrzmy na to nie jak na problem, 
ale jak na wyzwanie, bo Ci ludzie to przecież 

potencjalni uczestnicy naszych wydarzeń 
– powiedział Krzysztof Soska, zastępca 
prezydenta Szczecina.

Uczestnicy spotkania podkreślali, że 
wachlarz możliwości i pomysłów na 
politykę kulturalną jest szeroki: od wielu 
małych wydarzeń o charakterze stricte 
lokalnym, przez duże przedsięwzięcia 
integrujące mieszkańców, po wielkie 
wydarzenia, które mają promować mia-
sto na cały kraj, a nawet szerzej.

– Przestrzegam przed stawianiem na jedną 
wielką flagową imprezę, która miałaby być 
naszą wizytówką. To nie załatwi wszystkich 
bolączek, problemów i ambicji kultural-
nych naszego miasta. To spore ryzyko, 
bo potrzeba na to wielkiego budżetu, 
a na pewno nie zadowoli się wszystkich 
– stwierdził Sylwester Ostrowski, sakso-
fonista i dyrektor festiwalu Szczecin Jazz.

Wielokrotnie podkreślano, że każde mia-
sto ma swoja odrębną tożsamość i spe-
cyfikę, która ma niebagatelny wpływ 
choćby właśnie na ofertę kulturalną.

– Zwykle jest tak, że jak oceniamy jakość 
życia w swoim mieście to porównujemy 
się z naszymi wyobrażeniami o innych 
miastach, a niekoniecznie z rzeczywistą 
wiedzą i z doświadczeniami – zaznaczył 
prof. Maciej Kowalewski, twórca raportu.

W debacie o stanie szczecińskiej kultu-
ry wzięli udział: Emilia Goch-Salvador 
(Baltic Neopolis Orchestra), prof. Maciej 
Kowalewski (Uniwersytet Szczeciński), 
prof. Kamil Kuskowski (Akademia Sztuki), 
Sylwester Ostrowski (saksofonista, dyr. 
festiwalu Szczecin Jazz), Kinga Rabińska 
(działaczka kulturalna), Norbert Rokita 
(Arena Szczecin Operator) oraz Krzysztof 
Soska (zastępca Prezydenta Szczecina).

Do 30 czerwca czekamy na zgłoszenia 
do konkursu Festiwal  Młodych Talen-
tów – Nowa Energia.

To już czternasta edycja Festiwalu, który pre-
zentuje  twórczość wykonawców stawiają-
cych pierwsze kroki w branży muzycznej  
oraz inspirujące zjawiska i nowe produkcje 
na polskiej scenie muzycznej. 
Przez 13. dotychczasowych edycji do fe-
stiwalowego konkursu zgłosiło się blisko 
3000 wykonawców z całego kraju. Dyrek-
torem artystycznym FMT i przewodniczącą 
jury jest Katarzyna Nosowska. 

Przesłuchania konkursowe odbędą się 09 
października 2020 r. w Szczecinie. Weźmie 
w nich udział maksymalnie 10 wykonaw-
ców. Zwycięzcę poznamy dzień później, 
10 października, podczas koncertu fina-
łowego.

Nagrodą dla zdobywcy Grand Prix festiwalu 
jest wydanie cyfrowe singla przez wytwórnię 
Kayax w ramach projektu „My Name Is New” 
i związane z tym działania promocyjne i public 
relations, oraz bonusy finansowe ufundowa-
ne przez Szczecińską Agencję Artystyczną.

www.festiwalmlodychtalentow.pl

Co roku spotykaliśmy się na Różance, 
był wielki tort, a w tym roku będzie 
zupełnie inaczej ,  nie  mniej ciekawie, 
także z wieloma atrakcjami. 

Szczecińska Agencja Artystyczna zaprasza 
do wspólnego świętowania jubileuszu 
75-lecia polskiego Szczecina. A w progra-
mie m.in. konkurs piosenki o Szczecinie 
Music Szczecin Net, do którego można się 
zgłosić jeszcze do 15 czerwca, na stronie 
www.musicszczecin.net. Ogłoszenie wy-
ników i wręczenie nagród odbędzie się  
5 lipca, w dniu urodzin Szczecina.

Tego samego dnia poznamy też Spe-
cjalnych Jubilatów, którzy tak jak polski 
Szczecin, mają 75 lat, urodzili się w 1945 r. 
w Szczecinie i mieszkają tu do dziś lub 75 
lat temu osiedlili się w Szczecinie i również 
mieszkają tu do dziś. Na zgłoszenia wysyłane 
przez samych jubilatów albo ich rodziny, 
przyjaciół czekamy do 1 lipca. 

Więcej informacji: www.saa.pl

Trwa akcja „Życzę Szczecinowi” – 
mieszkańcy przesyłają nagrania video 
ze swoimi życzeniami dla miasta. Najcie-
kawsze życzenia zostaną wyemitowane 

Fot. Wojciech Bigus, wSzczecinie.pl

5 lipca podczas specjalnej transmisji 
online z Urodzin Szczecina.  

„Gramy hejnał Szczecina” –  to pro-
jekt, w którym szczecińscy artyści na fa-
cebooku przygotowują się do wspólnego 
wykonania hejnału Szczecina– 5 lipca 
o godz.12.00. 

W lipcu na Jasnych Błoniach będzie można 
oglądać wystawę zdjęć Marka Czasnojcia 
„Szczecińskie metamorfozy” – obraz 
miasta na przestrzeni 75 lat .

Urodziny Szczecina on-line 
Świętowanie urodzin 5 lipca w tym roku 
odbędzie się w formie transmisji on-line na 
miejskich portalach społecznościowych. 
Odbędziemy m.in. niezwykłą wędrówkę po 
historii naszego miasta, od czasów słowiań-
skich po czasy współczesne oraz podróż 
po artystycznym krajobrazie Szczecina 
„wczoraj i dziś”. 
Szczecin zostanie przedstawiony  okiem 
malarzy, fotografów, „młodym okiem”, 
a w trakcie wywiadów ze szczecińskimi 
pisarzami dowiemy się o ich inspiracjach. 
Program Urodzin Szczecina wypełniony 
zostanie piosenkami o Szczecinie i wieloma 
przebojami szczecińskiej sceny muzycznej. 

www.saa.pl

Wyszarpcie coś ze swoich szuflad, tam 
na pewno znajdują się ciekawe rzeczy  
– zachęca Katarzyna Nosowska.
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