
Program Dni Otwartych
Sobota, 21 marca

12,00 Otwarcie “Starej Rzeźni”
12,20 Początek bloku dla dzieci “WITAMY WIOSNĘ“, a w nim:

- - wraz z animatorami z Agencji Onomatopeja dzieci przystroją 
“Marzannę”

- - Teatr Ognia „Inko Gni To” pomoże dzieciom wygonić zimę i 
   przywitać wiosnę

- - spektakl inspirowany “Alicją w Krainie Czarów”
13,00 - 16,00 Restauracja “Stara Rzeźnia” zaprasza na obiad lub poobiednią kawę. 

Stylową muzykę zaprezentuje Zespół “Music Flowers Orchestra”
18,00 - 19,00 Pokaz ciekawych akrobacji z użyciem ognia. Dorosłych zaprasza Teatr 

Ognia “Into Gni To”
19,00 Koncert - Niespodzianka Kępisty Quartet i Goście. 

Repertuar będzie jedną wielką niespodzianką w wykonaniu Kępisty 
Quartet (Julia Kępisty - wokal, Maria Kępisty - wibrafon, microcorg,  
Paweł Rozmarynowski -bas, Tomasz Nawrocki – perkusja) oraz Gości 
(Tomasz Steńczyk - wokal, gitara, Marek Pędziwiatr - instrumenty 
klawiszowe, wokal, elektronika).

Niedziela, 22 marca

12:00 – 13:00 Blok dla dzieci: Wraz z przepiękną syrenką będziemy szukać skarbów 
ukrytych w budynku i posłuchamy niesamowitych historii, które 
opowie Jan Dębski – najlepszy gawędziarz na Łasztowni

12:00 – 13:00 W cyklu „Młode dźwięki Łasztowni” wystąpią młodzi szczecińscy 
muzycy: 

·duet saksofonowy: Milena Kubis i Cyprian Szawracki - uczniowie 
Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I stopnia w Szczecinie 
·Iwona Grysak (saksofon) z towarzyszeniem pianistki Ewy Ruszały 
(uczennica i nauczycielka z Zespołu Szkół Muzycznych w Szczecinie)
·Mateusz Sawicki (saksofon) - student Akademii Sztuki w Szczecinie 
·Andrzej Pszeniczka (akordeon) uczeń z Zespołu Szkół Muzycznych 
w Szczecinie 

13:00 – 14:00 Występ komików stand up'owców.
W świat Stand-Upu wprowadzą dwaj szczecińscy komicy, coraz lepiej 
rozpoznawalni na ogólnopolskiej arenie. Bartek Marciniak - czasem 
komik i stand-uper, czasem konferansjer, często aktor dla dzieci i 
młodzieży. Założyciel Teatru Wędrownego "Włóczykij". 
Paweł Gąsowski - lokalny celebryta, człowiek popularny i 
rozpoznawalny w kręgu swoich najbliższych znajomych. Prywatnie 
szalenie przyjazny i pomocny, w pracy - życzliwy tyran z poczuciem 
misji. 
Szczecin Stand-Upem stoi; warto sprawdzić, co to takiego.

14:00 – 14:30  Zagra Baltic Neopolis Orchestra. Ich kwartet przygotował muzyczną 
niespodziankę.

·Zapraszamy także do obejrzenia ekspozycji:
- prac powstałych w trakcie ubiegłorocznego I Pleneru Malarskiego “Port 



Malarski Moja Łasztownia”
- prac plenerów fotograficznych Photoday 2012 oraz Photoday 2015
- obrazków Starej Rzeźni namalowanych przez dzieci z Parafii Ewangelicko-
 Augsburskiej im. Św. Trójcy w Szczecinie
- różnych filmów dokumentarnych z Łasztownią w tle

·Zapraszamy do przyłączenia się do zabawy - wspólnego haftowania gobelinu z 
napisem Stara Rzeźnia.
·Zachęcamy do odwiedzenia znajdującego się w atrium Starej Rzeźni, tuż przy 
wyjątkowej Linii Hakena, nowego punktu handlowego - Księgarni Kubryk Literacki 
oraz współorganizatora Dni Otwartych - restauracji “Stara Rzeźnia”.

Dojazd/dojście do “Starej Rzeźni” ulicą Zbożową, wzdłuż Bulwaru Gdyńskiego 
i nabrzeża Starówka.


