
HARMONOGRAM IMPREZ – sobota 18 maja:

1. ANNA KUCHARSKA  - „MODA NA STARGARD”: kolczyki ręcznie 
malowane z zabytkami Stargardu -  wystawa, pokaz, warsztaty, portrety 
fotograficzne ze stargardzkimi ozdobami.     
2. SZCZEPAN KARAŚ  - „BAJKOWE RZEŹBY I OBRAZY”: prezen-
tacja prac malarskich i rzeźbiarskich, inspirowanych światem bajkowej 
wyobraźni, bajki rzeźbione i malowane.       
3. GRZEGORZ GIL  Pracownia EKOLIBER – wystawa projektów 
nietypowych, prezentacja zabawek zręcznościowych, gier manualnych, 
elementów sensorycznych  - interaktywna ekspozycja z moderacją        
4. KAMILA CHWIAŁKOWSKA – „SZYCIOWY ZAKĄTEK” – wy-
stawa prac z materiału  (krawiectwo artystyczne),  warsztaty szycia, jak 
nauczyć się szyć, żeby nie tylko scalać, ale, żeby wyglądało ładnie…
5. POLSKIE  STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB z NIEPEŁNO-
SPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ/ koło w Stargardzie - wysta-
wa fotograficzna „METAMORFOZY”, artystyczna zabawa z fotografią 
podopiecznych Środowiskowego Domu Samopomocy.
6. ELŻBIETA KRASKOWSKA – „GLINA JAK KWIAT”, wystawa prac 
ceramicznych pracowni „Gliniany Zakątek”, warsztaty z gliną dla dzieci i 
dorosłych – wyczarowanie kwiatów z gliny własnymi rękoma…
7. PRACOWNIA RĘKODZIEŁA ARTYSTYCZNEGO (MDK) - eko-
logiczne stroje, prezentowane na 10 manekinach: „UBIERAĆ SIĘ TEŻ 
MOŻNA ZDROWO…”, a stroje też można „tworzyć”…
8. SKR - SZCZECIŃSKI KURS  RYSUNKU – wystawa prac plastycz-
nych w różnych technikach (od rysunku ołówkiem po acryle i tempery), 
wykonanych przez twórców od 8 do 18 lat (od martwych natur, po 
swobodę wyobraźni)  
9. JADWIGA SIKORSKA – prezentacja „PERSPEKTYWY”, hasło insta-
lacji: „Twoje zaangażowanie uwalnia nowe perspektywy” – pejzaże 
(modyfikowane komputerowo fotografie pni drzew), prezentowane na 
konstrukcji w formie prostopadłościanu
10. MARCIN MOMOT (MDK) – recital solowy  (gitara elektryczna) 
prezentowany w różnych punktach miasta. W repertuarze m.in. Endy 
James, Kiko Luoreiro i Metallica, wspólnie z Oliverem Michalczukiem… 
11. OLIVER MICHALCZUK  (MDK) – recital wokalno – gitarowy, 

prezentowany w kilku punktach miasta. W repertuarze m.in. Shawn 
Mendes, Ed Sheeran i Metallica, wspólnie z Marcinem Momotem…
12. KSIĄŻNICA STARGARDZKA - budowanie „DOMU DLA KSIĄŻKI” 
z materiałów ogólnodostępnych (kartony, plastikowe butelki i inne 
odzyski…). Potem - czytanie książek o rycerzach i zamkach, może także 
w nowym „Domu dla książki”… 
13. ADAM SIEKIERZYŃSKI - autorska prezentacja multimedialna  z 
grafik komputerowych p.t. „ODMIENNY WYMIAR BYTU” – cykliczne 
odtwarzanie, a w międzyczasie spotkanie z autorem. 
14. SEKCJA PLASTYCZNA (UTW) -  wystawa malarstwa Sekcji 
Plastycznej Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Pełne ciepłych barw obrazy 
studentek stargardzkiego UTW, wyrażające głębię doświadczeń i 
estetycznych przemyśleń. Nieprzypadkowo miejscem ekspozycji jest 
„Tajemniczy Ogród”…
15. KATARZYNA MISIUDA - BECKER –  „MOTYWY PZRYRODY 
W RÓŻNYCH TECHNIKACH ZDOBIENIA” -wystawa artystycznych 
prac rękodzielniczych; koronki z Koniakowa inspirowane przyrodą i 
hafty na strojach historycznych 
16. MAŁGORZATA JAKUBOWSKA, IWONA DYKAS, PATRYCJA 
SZUPLAK, ANNA WARDAL – wystawa fotograficzna „KOBIECYM 
OKIEM„ ale nie jedną, a czterema parami kobiecych oczu. Każda z nich, 
przez pryzmat obiektywu, inaczej postrzega i pokazuje otaczający je 
świat   
17. MŁODZIEŻOWY OŚRODEK SOCJOTERAPII – happening 
artystyczny STARGARDZKIE PTAKI POKOJU. Stworzenie jak największej 
ilości białych ptaków z papieru tak, by jak najwięcej symboli dobroci, 
przyjaźni i pokoju powiewało na wietrze w Parku Chrobrego.
18. POLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z NIEPEŁNO-
SPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ/ Koło w Stargardzie – występ 
taneczny zespołu „PASJA” (podopiecznych Warsztatu Terapii Zajęcio-
wej)  z układem do melodii z filmu „Deszczowa piosenka” 
19. SZCZECIŃSKI KLUB AZJI – spektakl plenerowy „BAŚŃ O ZBIE-
RACZU BAMBUSA”, łączący egzotykę z ponadczasowymi wartościami i 
bajkowymi wątkami romansowymi.  Jest też księżniczka…
20. PARAFIA GRECKOKATOLICKA - „CZAJOWNIA KARPATY”-   
degustacja herbat ziołowych z ukraińskich regionów Karpat, gawędy 
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huculskie o ludowych tradycjach zielarskich. Doświadczenie zdrowot-
nego działania ziołowego „czaju”…
21. EMIGATIS grupa teatralna TP MDK -   spektakl „SYTUACJE 
RODZINNE” w reżyserii Tatiany Malinowskiej – Tyszkiewicz. Podczas za-
bawy czwórki dzieci „w dom” pojawiają się sytuacje, które odbiegają od 
sielankowej wizji rodziny. Jest nienawiść i agresja, nie zawsze „w domu” 
jest dobrze…
22. Festiwal baniek i koloru „KOLORFEST” – bańki mydlane, 
proszki kolorowe, dmuchańce, bungee (łoł!), balony, wszystko animo-
wane przez DJ, a także  słodkości; lizaki, żelki, kolorowa wata cukrowa 
– moc atrakcji dla ducha i ciała !
23. CAMELEON DETAILING – pokazy carwrapingu i car styling, czyli, 
mówiąc po polsku, zabiegi stylizacyjne i, estetyzujące karoserie, malo-
wanie na autachozdób i obrazów. Artystyczne malowanie tapicerek 
skórzanych, nie tylko w autach…
24. SAHIBA DISY - pokaz tańców orientalnych „TRIBAL BELLY DANCE”;  
z rekwizytem, z wachlarzem i spódnicą, łączący tańce nowoczesne z 
indyjskim tańcem orientalnym. Wielobarwne stroje, zmysłowy ruch 
taneczny, układy i improwizacja – egzotyka i profesjonalizm.
25. PRACOWNIA MUZYCZNA (SCK) – koncert muzyki popularnej, 
w okolicznościach przyrody Teatru Letniego, w wykonaniu młodych 
adeptów sztuki muzycznej, doskonalących swoje umiejętności pod 
okiem wirtuoza akordeonu, Tomasza Staniszewskiego. 
26. KATARZYNA KCIUK  - wystawa malarstwa i grafiki utalentowanej 
stargardzianki, prac oprawionych i za szkłem, wprost do ekspozycji we 
wnętrzach prywatnych i firmowych – tym razem eksponowanych w 
klimatycznych wnętrzach Piwnicy pod Galerią
27. OLGA MARCISZAK, IWONA MARCISZAK -  koncert współ-
czesnej muzyki ukraińskiej p.t. „BLIŻEJ UKRAINY”. Utwory w autorskich 
aranżacjach, pochodzące z współczesnej tradycji muzyki ukraińskiej – 
muzyczna podróż przez XX wiek, do dzisiaj…
28. DIVERS CB  – godzinny koncert coverów muzyki rockowej i blu-
esowej, do „pobujania” się i pośpiewania podczas „majówki” artystycz-
nej  w okolicznościach przyrody Parku Chrobrego w scenerii balkonu 
MDK 
29. TEATR  „ KRZYWA SCENA” – spektakl „8 kochających kobiet” w 
reżyserii Tatiany Malinowskiej – Tyszkiewicz. Historia kryminalno – miło-
sna w kobiecym wydaniu. Dobrze, że rozgrywać się będzie w Piwnicy 
TPS…
30. ARKADIUSZ BRYKALSKI – recital „BRYKANALIA” z utworami z 
klasyki polskiego kabaretu literackiego; kompozycje Jerzego Wasow-
skiego i Macieja Małeckiego do tekstów Jeremiego Przybory, Wojcie-
cha Młynarskiego, Grzegorza Wasowskiego.

HARMONOGRAM  IMPREZ – sobota/ niedziela 18-19 maja:

31. Izabela Strzelczyk-Kosmal – wystawa ikon, przenosi obser-
watora w wyimaginowany świat, gdzie cerkiewne chorały, zaklęte w 
barwach i twarzach klasycznych, wschodnich ikon
32. ZYGMUNT KARG – wystawa unikatowej kolekcji modeli pojaz-
dów konnych w skali 1: 10, sentymentalna podróż w świat przedmoto-
ryzacyjnej komunikacji. „Tylko koni żal…”

33. GRZEGORZ WITKOWSKI – wystawa przestrzennych prac rzeź-
biarskich „FIGURY I POSTACIE”
34. DAWID SAWICKI (CKP) – prezentacja prac uczniów Centrum 
Kształcenia Praktycznego; metalowe modele maszyn, urządzeń i pojaz-
dów oraz prac w drewnie. Wykonania warsztatowe, prace dyplomowe, 
przejawy twórczej inwencji uczniów CKP oraz ich opiekunów
35. ZBIGNIEW  KRAUZE  - ekspozycja obrazów malowanych 
ogniem, połączenie „rozpalonej” (nomen omen) inwencji twórczej z 
niecodzienną i trudną techniką. Nośniki dzieł, czyli drewniane sztalugi, 
nie są zagrożone… 
36. TOMASZ SIEWIERSKI  - wyroby stolarstwa artystycznego, ładne 
acz użytkowe i bardziej ozdobne acz funkcjonalne – eksponowane tuż 
obok obrazów malowanych ogniem, ale na placu przed SP Nr 2, czyli 
przy fontannach… 
37. CENTRUM OTWARTE  DRZWI (SCK)  - animacje z balonami pod 
hasłem „FONTANNA MOTYLI”, prezentacja prac plastycznych Anoni-
mowych Artystów (AA), twórcza ścianka dla wszystkich tych, którzy 
chcieliby, ale się boją…od jednej festiwalowej atrakcji do drugiej, itd…
38. SOSGT OLD TOWN  - klub festiwalowy „HOME”, punkt artystycz-
nych spotkań twórców i widzów ART Festiwalu, miejsce oddechu po 
wędrówkach z  festiwalową mapą w rękach. Tu można będzie mapę 
odłożyć, a ręce wykorzystać do artystycznych dyskusji i wznoszenia 
„dzieł sztuki” BROWARU STARGARD…, a dzieciaki poszaleją na torze 
samochodzikowym…
39. BROWAR STARGARD – kawiarenka artystyczna, punkt artystycz-
nych spotkań twórców i widzów ART. Festiwalu, miejsce oddechu i 
degustacji po wędrówkach z festiwalową mapą w  rekach, a dzięki 
klubowi „HOME” OLD TOWN będzie się można poczuć, jak w domu…
40. Grupa MALACHIT (DKK)  -  prezentacja dorobku artystycznego 
i prac członków grupy, warsztaty artystyczne dla dzieci; wycinanki, 
rysowanie, qulling. Wszystko w budynku szkoły, ale w twórczej i luźnej 
atmosferze artystycznej zabawy.
41. KOŁO MALARSTWA SZTALUGOWEGO (MDK) -  wystawa 
twórczości nowopowstałego koła artystycznego MDK. Mimo, że na 
twórczym „dorobku” już jest co na sztalugach zaprezentować. Prac z 
pewnością przybyło na potrzeby samego ART. Festiwalu.
42.  PRACOWNIA FOTOGRAFII  (MDK)  -  wystawa fotograficzna 
„WIELCY JAK MY”, przedstawiająca, w stulecie niepodległej Polski, 
naszych wybitnych rodaków, odbrązowionych i od „ludzkiej strony”. 
Spotkanie m.in. z J. Piłsudskim, M. Skłodowską – Curie, Janem Pawłem II, 
I. J. Paderewskim.
43. JAROSŁAW  MIELCAREK -  wystawa malarstwa abstrakcyjnego, 
wolne pole do skojarzeń  i refleksji, w artystycznej atmosferze wnętrza 
na ul. Warownej, gdzie z zewnątrz dobiegać będą dźwięki ulicznego 
bluesa … gdy artysta wyjdzie pograć…
44. DOROTA KARANDYSZOWSKA  - wystawa malarstwa z natury, 
zapamiętane pejzaże, obrazy powstałe z fascynacji siłami przyrody, a to 
wszystko w artystycznej atmosferze wnętrza na ul. Warownej, gdzie z 
zewnątrz dobiegają dźwięki ulicznego bluesa… 
45. PIOTR KOSMAL (wystawa malarstwa), wystawa malarstwa, 
oniryczne pastele, z których słynie Piotr Kosmal przenoszą obserwatora 
w wyimaginowane światy, daleko od artystycznego wnętrza na ul. 
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Warownej
46. STYLE BLUES (Piotr Kosmal, Jarosław Mielcarek) – koncert 
bluesowy „Muzyka na żywo”, w wykonaniu artystów, których prace 
malarskie można podziwiać wewnątrz artystycznego wnętrza na ul. 
Warownej, zaś ich talenty muzyczne i wokalne wprost na ulicy.
47. JOLANTA PETTKA  - prezentacja wyrobów rękodzielniczych; de-
coupage, wiklina    papierowa, stroiki i ozdoby okolicznościowe. Dowód 
na to, że wyobraźnią, artystycznym spojrzeniem i sprawnymi rękoma 
można wyczarować małe dzieła sztuki z najprostszych materiałów.
48. MŁODZIEŻOWY ZESPÓŁ DORADCZY  PREZYDENTA 
MIASTA -  fotobudka na trasie festiwalowych wydarzeń, miejsce, gdzie 
można przystanąć i pozyskać fotograficzny autoportret, na pamiątkę 
festiwalowych peregrynacji, np. z ### ramką
49.  SYLWIA NOWACKA  - wystawa prac rękodzielniczych, w tym 
wyrobów ozdobnych ze sznurka, a także z tiulu, szycie ozdób na po-
czekaniu – słowem: artystyczny ŚWIAT SYLWI.
50. REGINA SKULSKA -  wystawa  fotograficzna ŚWIAT W MOIM 
OBIEKTYWIE, autorskie spojrzenie na otaczającą rzeczywistość, ze zjawi-
skami i momentami uwiecznionymi poprzez „złapanie” przez autorkę 
tego jednego, jedynego momentu…
51. IWONA GRUSZCYŃSKA - MAGIC ART.  – wyroby rękodzielni-
cze. Dekoracje, ozdoby, biżuteria. Ponadto tatuaże (henna i brokat) oraz 
malowanie włosów. Można się „ozdobić” od stóp do głów…barwnie i 
kolorowo…
52. LEOKADIA OSZCZYK – WIKLINOWE MARZENIE, ekspozycja i 
pokaz powstawania wyrobów ozdobnych i użytkowych z wikliny. „Jaki 
można zrobić użytek z ładnie splecionych wiklinowych witek…”
53. MŁODZIEŻOWY ZESPÓŁ DORADCZY PREZYDENTA 
MIASTA  - kiermasz uliczny „ KSIĄŻKA ZA KSIĄŻKĘ”, z wystawą książek 
przeczytanych i możliwością wymiany tytułów. „Oddaj książkę, by 
pozyskać książkę…”
54. WIESŁAWA KURDEK, ANDRZEJ KOWALSKI  - wystawa prac 
pary znanych stargardzkich twórców. Koneserzy malarstwa zachwycą 
się warsztatem Andrzeja Kowalskiego, miłośnicy grafiki  precyzją Wiesła-
wy Kurdek. Techniki różne, poziom jednakowo wysoki… 
55. AGATA KARAŹNIEWICZ  - „STUK – PUK, czyli jak wkuć się w 
historię” – wystawa prac rzeźbiarskich oraz warsztaty w wykuwaniu liter 
w kamieniu (od projektu, po szlifowanie). Co jak co, ale litera wykuta w 
kamieniu przetrwa lata…
56. AGATA DRAPAŁA -  wystawa malarstwa , w technice pastele, 
także czarno – białe. Obrazy przedstawiające portrety, emocje, stany … 
zetknięcie z nimi przekonuje, że do osiągnięcia wyrazu artystycznego 
nie zawsze potrzebna jest feeria barw, czasem wystarczy czerń i biel…
57. SMSP „BRAMA” – ekspozycja prac plastycznych artystów zrze-
szonych w Stowarzyszeniu „BRAMA”. Warsztatowe działania artystyczne 
dla chętnych friee art. pod hasłem „RADOŚĆ TWORZENIA”. 
58. WOJCIECH KUŚNIERZ - WOOD FORMS  - wystawa sprzętów 
użytkowych, przedmiotów i ozdób powstałych z artystycznego połą-
czenia drewna i żywicy. Prezentacja procesu tworzenia „Drewno żywica 
– ogranicza nas tylko wyobraźnia”
59. SEKCJA PLASTYCZNA UNIWERSYTETU TRZECIEGO WIEKU 
– ekspozycja prac malarskich studentek UTW, prezentujących, mimo 

różnych technik, spokojne i ciepłe spojrzenie na otaczający świat, to 
obrazy bez formalnych eksperymentów, malowane „tak jak widać…”
60. BEATA KRÓL - GIRELLI  -  #beinred#byćwczerwieni#beatakról-
girelli wystawa obrazów (z elementami instalacji), zainspirowanych 
jednym kolorem: czerwienią – symbolem walki, namiętności, kolorem 
krwi… Autorka liczy na interakcję z publicznością…
61. MAŁGORZATA PALCZEWSKA - STOWARZYSZENIE ARTYSTÓW 
INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ -  malarstwo i rysunek: prace w zróżnicowa-
nych technikach; olej, acryl, akwarele,  i tematyce; pejzaże, abstrakcje, 
malarstwo architektoniczne.  
62. BEAU VERRE  - PRACOWNIA WITRAŻU KLUB WOJSKOWY – 
ekspozycja  witraży, wykonanych metodą Tiffany’ego,  z motywami ar-
chitektury Stargardu i w tematyce wojskowej, pod wspólnym tytułem: 
„POD ŚWIATŁO” 
63. RAFAŁ ALABRUDZIŃSKI - sztuka iluzji i mentalizmu
64. MARTA WAWRZAK – SZCZAWIŃSKA -  wystawa malarstwa 
„Fluid art oraz realizm” …Ilustracja „dwóch ścieżek” artystycznej drogi 
autorki: realizmu w malarstwie olejnym i abstrakcji w malarstwie acrylo-
wym techniką  pouring
65. ANDŻELIKA PAŁKA – wystawa rękodzieła „ANIOŁ BY ANGEL” 
– ręcznie wykonane  postaci aniołów, z „ludzką twarzą”, przyobleczo-
nych w piękne stroje, każdy inny i niepowtarzalny. Może ktoś rozpozna 
swojego anioła stróża…
66. TERESA KUŹMIŃSKA – ręcznie wykonana biżuteria i stroiki. Nie 
wszystko biżuterią co ze złota i srebra. Wyczarowane zdolnymi rękoma 
„cudeńka” z mniej cennych materiałów też mogą zdobić i cieszyć oko. 
A stroiki stroić…
67. MARIAN PREISS – ARTYSTYCZNE WYROBY METALOWE 
– dzieła metaloplastyki, w staromiejskim anturażu i Marian Preiss w 
podcieniu MAH, za metalową kratą, którą przed laty pomagał wykonać 
ś.p. ojcu. To już 60 lat pracy i tworzenia „w metalu”…
68. AGATA JEŻOW -  NAMASTE HENNA  - pokazowe zdobienie 
henną modelek, wzory etniczne, geometryczne, orientalne. Tatuaż, ale 
nie definitywny… 
69. STOWARZYSZENIE CHRZEŚCIJAŃSKA GODNOŚĆ – wysta-
wa fotograficzna „KOLORY PRAWOSŁAWIA”, połączona z koncertem 
polskiej muzyki cerkiewnej, co przy połączeniu oddziaływania na 
dwa zmysły (słuch i wzrok) powinno dać niezapomniane estetyczne i 
artystyczne doznania.
70. PRACOWNIA MODELARSTWA LOTNICZEGO  TP MDK  - 
pokaz modeli latających „HEN, W PRZESTWORZA…”, z dodatkowymi 
atrakcjami w postaci lotów modeli zdalnie sterowanych. 
71. BETA WASILEWSKA ART. – DEKOR – pokaz mody w formie 
happeningu artystycznego; unikalne, ręcznie tkane i malowane ubiory 
oraz oryginalna, niepowtarzalna biżuteria. Ubiory, które zdobią i ozdoby, 
które dopełniają dzieła… sztuki…
72. DAGMARA ŁADNIAK, TATIANA MALINIKOWA - wystawa  
fotograficzna „MIĘDZY JAWĄ A SNEM”- krajobrazowe i portretowe 
natury i kobiety, nieco artystycznie „podrasowane”, tak by pobudzić 
wyobraźnię widza.
73. ZWIĄZEK UKRAIŃCÓW w  Polsce - wystawa fotograficzna 
„PIĘKNO WSCHODU – CERKWIE BIESZCZAD” , fotografie przyrody i 
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architektury sakralnej, autorstwa stargardzkiej wspólnoty ukraińskiej.
74 . PARAFIA GRECKOKATOLICKA – prezentacja ikon, namalowa-
nych przez parafian Cerkwi Greckokatolickiej, pod wspólnym tytułem „ 
IKONA – OKNO KU WIECZNOŚCI”.
75. Teatr Ognia „FIRE ARROW” (SCK) – pokaz tańca z ogniem i 
elementami fire show, prezentowany w różnych punktach miasta i w 
różnych festiwalowych lokalizacjach. Atrakcyjny i widowiskowy pokaz, 
szczególnie po zmierzchu…
76. KAZIMIERZ FRANASZCZUK -  wystawa  płaskorzeźby w korze, 
tradycyjna technika, w tradycyjnym materiale twórczym, inspirowana i 
wyrażająca elementy kultury słowiańskiej 
77. PIOTR KORZENIOWSKI – BUSKING ON THE STREET, uliczne kon-
certowanie, wokal z towarzyszeniem gitary w atrakcyjnych spacerowo 
punktach miasta i lokalizacjach festiwalowych. Przegląd gatunków: 
pop, rock, rap, soul. 
 

HARMONOGRAM IMPREZ  niedziela 19 maja

78. OSADZENI  ZAKŁADU KARNEGO w Stargardzie –  prezen-
tacja prac plastycznych osadzonych ZK, tworzonych w wymuszonym 
zaciszu, eksponowana w przestrzeni „za murami”. Element swobody, 
nie tylko twórczej…
79. IWONA OLEJARZ - wystawa malarstwa „EWOKACJA” – zapis 
malarski, rysunkowy, graficzny wspomnień i obserwacji zapamięta-
nych.
80. PRACOWNIA  FOTOGRAFICZNA (SCK) -  portret fotograficzny, 
pokaz procesu powstania portretu fotograficznego, od wciśnięcia 
spustu migawki do wydruku na papierze. Nie, żeby wyglądać ładniej, 
tylko by efekt był profesjonalny… 
81. Zespół Wokalny „CHABRY” -  koncerty zespołowo – wokalne 
pieśni tradycyjnych, prezentowane w kilku lokalizacjach festiwalowych, 
także w Teatrze Letnim, na zmianę z SENIORITAMI 

82. ZT SENIORITY UNIWERSYTETU TRZECIEGO WIEKU - pokazy 
taneczne, pełne wigoru, dynamizmu i podkreślone pomysłowymi 
kostiumami; od menueta rockowego, przez cha cha, do zumby… W 
Teatrze Letnim na przemian z CHABRAMI.
83. PRACOWNIA FOTOGRAFICZNA (SCK)  - gra miejska „DORWAĆ 
FOTOGRAFA”, polegająca na odwróceniu ról i śledzenie pracy foto-
reporterów prasowych w festiwalowych lokalizacjach. I, oczywiście, 
dokumentowanie fotograficzne ich pracy.
84. KAPELA LUDOWO-BIESIADNA RETRO MARIANOWO – 
koncert muzyki ludowej i biesiadnej  „MUZYKA ŁAGODZI OBYCZAJE”; 
utwory z różnych stron kraju i świata,  w wykonaniu kapeli, liczącej sobie 
493 lata (siedem osób)… 
85. EMIGATIS TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ MDK – spektakl 
teatralny „MOMO”, w wykonaniu młodych aktorów Młodzieżowego 
Domu Kultury, na scenie Klubu Wojskowego 12 BZ. Reżyseria, oczywi-
ście, Tatiana Malinowska – Tyszkiewicz. 
86. CYPRIAN RYSZ – wystawa malarstwa i rzeźby, uniwersalnego 
twórcy, umiejętnie łączącego wyobraźnię przestrzenną, z operowa-
niem barwą i aranżacją perspektywy płaskiej. W Art. Cafe na zmysły 
działają nie tylko dźwięki…
87. PAŃSTWOWA SZKOŁA MUZYCZNA I i II stopnia im Witolda 
Lutosławskiego – koncert „STANISŁAW SADŁOWSKI – IN MEMO-
RIAM”, ku pamięci znanego wiolonczelisty i nauczyciela stargardzkiej 
szkoły w akustycznym wnętrzu Kolegiaty Najświętszej Marii Panny.
88. Chór ECHO ARIOSO - koncert pieśni ludowych, świeckich, patrio-
tycznych, w wykonaniu zasłużonego stargardzkiego chóru mieszane-
go, od lat związanego z Domem Kultury Kolejarza, ale od lat będącym 
„lokalnym dobrem narodowym”… 
89. Chór CANTORE GOSPEL – koncert muzyki gospel, w wykonaniu 
zasłużonego stargardzkiego chóru gospel, który wespół z dyrektor i 
dyrygent Marią Pyrą, od lat jest już „lokalnym dobrem narodowym”… 
łączącym gatunki i ludzi…

ART FESTIWAL


