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Program Międzynarodowego Festiwalu Ogni Sztucz-
nych PYROMAGIC i SZCZECIN MUSIC LIVE oraz im-
prez towarzyszących
  Więcej str. 3

Jest w czym wybierać!Dla każdego coś miłego …

Tak w największym skrócie można zarekomendować 
następny weekend (12-13-14 sierpnia) w Szczecinie.  Na 
Wałach Chrobrego będzie się działo!
 Więcej str. 2

A już niebawem …
Żaglowce, koncerty, czyli finał The Tall Ships Races 
2017. Już po raz trzeci w Szczecinie powitamy zalogi 
z całego świata.
 Więcej str. 4
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Aktualności

Dla każdego coś miłego...
Tak, w największym skrócie moż-
na zarekomendować następny 
weekend (12-13-14 sierpnia) 
w Szczecinie. Na Wałach Chrobre-
go będzie się działo, ale po kolei. 

Największy festiwal fajerwerków w Pol-
sce, czyli: IX Międzynarodowy Festiwal 
Ogni Sztucznych „PYROMAGIC”.
12 i 13 sierpnia (piątek, sobota) na Wa-
łach Chrobrego tuż po zachodzie słońca 
rozpoczną się niezwykłe pokazy fajerwer-
ków. W piątek jeszcze przed zmierzchem, 
o godz. 20.00, zaprezentowana zostanie 
tzw. „dzienna pirotechnika”, czyli efektow-
ne pokazy kolorowego dymu.
Jury ocenia zgodność pokazu z tłem mu-
zycznym, użyty materiał i kolorystykę. 
W tym roku będą to firmy ze Szwajcarii, 
Wietnamu i Szwecji. I jak co roku, poza 
konkursem, na pewno z niezwykłym po-
kazem wystąpi SUREX Firma Rodzinna 
Ryszard Suzdalewicz. 

www.fajerwerki.szczecin.eu

Tradycją stało się już, że poka-
zom fajerwerków PYROMAGIC 
towarzyszy wyjątkowa muzyczna 
oprawa – Szczecin Music Live. 

Tegoroczna edycja będzie kontynuacją 
przyjętego bardzo dobrze przez publicz-
ność kierunku muzycznego będącego 
mieszanką folku i muzyki tanecznej wzbo-
gaconego o brzmienia muzyki elektro-
nicznej. 

W tym roku usłyszymy:
Duże Pe, 
Warsaw Afrobeat Orchestra, 
United Flavour, 
Diego Cichy Don & Bro Bro Sound. 

www.fajerwerki.szczecin.eu

To rywalizacja „najtwardszych” strażaków, 
którzy w  trakcie zawodów wykonają sze-
reg wyczerpujących zadań. 
W pełnym rynsztunku (hełmy, rękawi-
ce, kombinezony) będą musieli m.in.: 
wnieść 19-kilogramowy wąż strażac-
ki na szczyt 12-metrowej wieży czy za 
pomocą wielkiego młota przesunąć na 
odległość 1,5 metra metalową sztabę 
o wadze 72,5 kg.

Jak co roku także dzieci będą mogły 
spróbować swoich sił na specjalnie 
przygotowanych torach, w podobnych 
konkurencjach. 

www.tfa-szczecin.pl

Firefighter Combat Challenge

NOWOŚĆ,  NOWOŚĆ, NOWOŚĆ !!! Szczecin Water Show

Szczecin Music Live 
Festiwalowi od kilku lat towarzyszą także 
wydarzenia sportowe. Polonez Cup Race 
2016 to pełnomorska prestiżowa impreza 
żeglarska w rejonie Bałtyku. Skupia naj-
lepszych żeglarzy samotników i załogi 
dwuosobowe z Polski i zagranicy.
Edycja 2016 rozpocznie się 13 sierpnia 
(sobota) w godzinach 13:00 – 15:30 od 2 
krótkich wyścigów na Odrze w Szczecinie.
O 20:00 wręczenie nagród wyścigów 
krótkich na scenie głównej Festiwalu 
Pyromagic 2016 

www.polonezcup.com

13 i 14 sierpnia 
(sobota, niedziela) 
Piąty międzynarodowy turniej towarzyski 
piłki ręcznej kobiet. W rozgrywkach we-
zmą udział dwie czołowe drużyny PGNiG 
Superligi oraz drużyny z Białorusi i Nie-
miec. Wszystkie mecze odbędą się na 
hali przy ul. Szafera w Szczecinie. 
 www.bsc2016.pl

13 sierpnia 2016 r. ( sobota), Wały Chro-
brego, godzina 15.00 – 20.00 

To połączenie najbardziej spektakular-
nych dyscyplin wodnych oraz licznych 
pokazów akrobatycznych. Oszałamiająca 
widowiskowość, zapierające dech akro-
bacje, wydarzenie jakiego w Szczecinie 
jeszcze nie było!
 
W programie m.in.: 
– High Diving – akrobatyczne skoki do 

wody z wysokości 27 metrów. Ta nowa 

Polonez  
Cup Race

Baltica  
Summer Cup

dyscyplina sportu traktowana jest jako 
sport ekstremalny. 

– Flyboard – nowa ekstremalna dyscy-
plina sportu. FlyBoard to sprzęt, który 
oryginalnie został zaprojektowany do 
pływania z delfinami, ale amatorzy eks-
tremalnych wrażeń znaleźli dla niego 
szersze zastosowanie… 

– Pokazy akrobacji na skuterach wod-
nych. 

– Pokazy akrobacji na wakboardzie 
i nartach wodnych. 

Więcej www.watershow.szczecin.pl
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Jest w czym wybierać!
Aktualności

PYROMAGIC I SZCZECIN MUSIC LIVE

12 sierpnia, piątek / Wały Chrobrego
20.00-20.05   Specjalny pirotechniczny pokaz dymny 
20.05-20.55   Szczecin Music Live – Duże Pe
20.55-22.00   Szczecin Music Live – Warsaw Afrobeat Orchestra 
22.00-22.10   Oficjalne otwarcie PYROMAGIC
22.10-22.25   PYROMAGIC – I pokaz – WIETNAM (Danang Team) 
22.25-22.40   Szczecin Music Live – Duże Pe
22.40-22.55   PYROMAGIC – II pokaz – SZWAJCARIA (Sugyp)
22.55-00.00    Szczecin Music Live – Duże Pe 

13 sierpnia, sobota / Wały Chrobrego
20.50-21.20   Szczecin Music Live – Diego Cichy Don & Bro Bro Sound
21.20-22.30   Szczecin Music Live – United Flavour 
22.30-22.45   PYROMAGIC – III pokaz – SZWECJA 
  (Göteborg Fireworks Factory)
22.45-23.05   Szczecin Music Live – Diego Cichy Don & Bro Bro Sound
23.05-23.15   PYROMAGIC – Ogłoszenie wyników
23.15-23.30   PYROMAGIC – Pokaz specjalny – SUREX (Polska)
23.30-00.15   Szczecin Music Live – Diego Cichy Don & Bro Bro Sound

Plebiscyt na Nagrodę Publiczności PYROMAGIC 2016
Celem głosowania jest wyłonienie przez publiczność zwycięskiej drużyny spośród 
zaprezentowanych podczas festiwalu pokazów. Trwać będzie od 12 sierpnia od go-
dziny 20.00 do 13 sierpnia do godziny 23.10. Aby przystąpić do Plebiscytu uczestnik 
głosowania powinien wysłać wiadomość SMS pod numer 7168 o treści: pokaz.cyfra 
będąca numerem danej drużyny: pokaz.1 – WIETNAM (Danang Team); pokaz.2  
– SZWAJCARIA (Sugyp); pokaz.3 – SZWECJA (Göteborg Fireworks Factory). Koszt 
wysłania jednej wiadomości SMS pod numer 7168 wynosi: 1,23 zł z VAT (1,00 zł  
+ 23%VAT). Pełny regulamin plebiscytu dostępny jest na stronie www.pyromagic.pl

WATER SHOW SZCZECIN  
13 sierpnia, sobota / Wały Chrobrego, Trasa Zamkowa
15.00-15.10   Otwarcie imprezy i strefy dla widzów
15.10-16.30   Pokazowy turniej flyboardingu – Flycup
16.30-17.10   Pojedynki Smoczych Łodzi 
17.10-17.30   Pokazy akrobacji na skuterach wodnych – Jetski Show cz.1
17.30-17.50   High Diving – cz. 1 
  – akrobatyczne skoki do wody z wysokości 20 metrów
18.00-18.30   Finały pojedynków Smoczych Łodzi 
18.30-19.00   Finałowe pokazy flyboardingu – Flycup 
19.00-19.20   High Diving – cz. 2 
  – akrobatyczne skoki do wody z wysokości 22 metrów 
19.20-19.40   Pokazy akrobacji na skuterach wodnych – Jetski Show cz.2  
  oraz pokazy unikalnych sprzętów wodnych:  
  Jetsurf, wake, kayak jet
19.40-20.00   High Diving – cz. 3 – Finał akrobatycznych skoków  
  do wody  z wysokości 27 metrów
20.00-20.40   Parada Finałowa – synchroniczne skoki do wody z wysokości  
  22 metrów, parada Flyboard, Jetski Show i pozostałych sprzętów 
  pływających, pokazy fontann, narciarzy wodnych, wake

IMPREZY TOWARZYSZĄCE:
12-13 sierpnia, piątek-sobota
10.00-01.00 Zabawy i konkursy marynistyczne, place zabaw dla dzieci, Jar-
mark pod Gwiazdami, tawerny piwne

6th SZCZECIN FIREFIGHTER COMBAT CHALLENGE 2016
12 sierpnia, piątek / Wały Chrobrego
09.30-10.00 Oficjalne otwarcie zawodów
10.00-20.00 Starty indywidualne 

13 sierpnia, sobota / Wały Chrobrego 
10.00-13.00 Starty sztafetowe – eliminacje 
13.00-16.00 Starty tandemów 
16.00-17.00 Starty sztafetowe – ćwierćfinały 
17.00-17.30 Starty sztafetowe – półfinały 
17.30-18.00 Bieg sztafetowy – Finały 
18.00   Zakończenie zawodów, podanie oficjalnych wyników, 
  dekoracja zawodników

Atrakcje towarzyszące: 
Firefighter Combat Challenge dla dzieci / pokaz rzeźbienia w drewnie pilarkami spa-
linowymi wspinaczka na ściankę mobilną / prezentacje samochodów i firm z branży 
pożarniczej / instruktaż udzielania pierwszej pomocy / symulator dachowania.

BALTIC POLONEZ CUP RACE  
13 sierpnia, sobota / Łasztownia, Wyspa Grodzka, Wały Chrobrego
11.00   Ceremonia otwarcia regat, odprawa skiperów 
  – Stara Rzeźnia, Łasztownia
13.00-15.30 Start do wyścigów krótkich – południowy kraniec  
  Wyspy Grodzkiej
16.00  Spotkanie z kpt. Krzysztofem Baranowskim „Droga na ocean  
  kuchennymi drzwiami”, prezentacja nowej książki  
  „Uczucia oceaniczne”, projekcja filmu „Sztorm”  
  – Stara Rzeźnia, Łasztownia
20:00   Wręczenie nagród wyścigów krótkich na scenie 
  Szczecin Music Live – Wały Chrobrego

BALTICA SUMMER CUP
V Międzynarodowy Turniej Towarzyski Piłki Ręcznej Kobiet
13-14 sierpnia, sobota-niedziela / Hala Azoty Arena przy ul. Szafera
W turnieju wezmą udział dwie czołowe drużyny PGNiG Superligi oraz drużyny 
z Białorusi i Niemiec: BNTU-BelAZ Minsk, VfL Oldenburg, MKS Zagłębie Lubin, 
Pogoń Baltica Szczecin.

Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w programie.

W piątek i sobotę po zakończeniu imprezy będą podstawione 
specjalne pociągi do Goleniowa, Gryfina i Stargardu



4 PYROMAGIC i SZCZECIN MUSIC LIVEwsz sierpień 2016 www.fajerwerki.szczecin.eu

ŻAGLOWCE, JACHTY – wiadomo są zawsze głównymi gwiazdami. 
Będzie można je zwiedzać, wybrać się w rejs, ale także setki młodych ludzi 
z całego świata, czyli załogi, koncerty – wspaniali artyści na kilku scenach, 
specjalne atrakcje dla dzieci, mnóstwo turystów – to wszystko w Szczecinie już za rok! 
Musisz tu być! Zapraszamy! 


