IV Biegiem Króla Eryka rozpoczniemy świętowanie urodzin Darłowa. Wiwat Król, Wiwat Darłowo!!!
706 lat: 1312-2018
DNI DARŁOWA 2018
706 Urodziny Miasta Króla Eryka
12 maja – IV Bieg Króla Eryka. Start i meta – Zamek w Darłowie (ul. Zamkowa 4). Start – 12:30. Dystans 10 km.
18-20 maja: Dni Darłowa. 706 Urodziny Miasta Króla Eryka.
18 maja – Grunt to Rodzinka. Festyn rodzinny Szkoły Podstawowej nr 3 w Darłowie. Godz. 14:00 – 18:00.
18 maja – Dima Gorelik, Franciszek Pospieszalski, Shachar Elnatan: Pociąg do Jazzu – koncert na urodziny
Miasta Darłowa. Jazz Club Bagatella – godz. 20:00. Bilety 25 PLN.
18 maja – Spotkanie autorskie z Janem Wołuckim: autorem książki „Eryk Pomorski z łaski Boga i z woli
Margarete”. Darłowo – Zamek Książąt Pomorskich – Muzeum w Darłowie. Godz. 17:00.
19 maja – Darłowo na ekranie. Pokaz darłowskich filmów i teledysków. Darłowo – Kino Bajka, godz. 17:00.
Wstęp wolny.
19 maja – Noc Muzeów na Zamku w Darłowie. Klimat PRL.
20 maja – Pchli Targ. Wyspa Łososiowa. Start 12:00.
20 maja – Indiański Korowód. Start 12:30. Wyspa Łososiowa. Trasa: Wyspa Łososiowa – M.C. Skłodowskiej –
Podzamcze – Powstańców Warszawskich – Wenedów – Morska – do Kina Bajka. Przemarsz aktorów i twórców
musicalu połączony z promocją widowiska pt.: „Piotruś Pan”.
20 maja – Musical „Piotruś Pan”. Darłowo – Kino Bajka. Godz. 15:30 i 17:30. PREMIERA!
20 maja – Koncert z klimatem w Kościele Mariackim. Zaśpiewa Kasia Cerekwicka. Start 19:00. Wstęp wolny.
Przed nami Dni Darłowa czyli Urodziny Miasta. Od roku 1312 czyli drugiej lokacji miasta mija 706 lat. Z tej
okazji w Darłowie odbędzie się kilka, wartych uwagi wydarzeń, które już dziś polecamy i zapraszamy
serdecznie do wspólnego świętowania. A co zaplanowali organizatorzy z tej okazji? PrzedStartem a zarazem
dobrą rozgrzewką i wbiegiem z impetem na urodzinową fetę będzie bez wątpienia IV Bieg Króla Eryka, który
odbędzie się 12 maja. Start i meta tej biegowej imprezy to Zamek Książąt Pomorskich w Darłowie.
Ponadto dwa ambitne wydarzenia muzyczne. Pierwsze na początek świętowania, czyli 18 maja zapraszamy do
Bagatelli, gdzie po raz kolejny zagra cykliczny Pociąg do Jazzu. Fala Kultury tym razem zaprasza na koncert
wybitnego trio w składzie: Gorelik, Pospieszalski i Elnatan. Koncert rozpocznie się o godzinie 20:00. Na
zakończenie obchodów tegorocznych Dni Darłowa – koncert niedzielny (20 maja). To już tradycja miejskich
obchodów urodzinowych, że na zakończenie organizatorzy szykują wyjątkowy koncert z klimatem w żeńskim
wydaniu. Wśród dotychczasowych gwiazd – tych właśnie koncertów, gościliśmy w Darłowie już takie sławy jak:
Ewa Bem, Krystyna Prońko, Olga Bończyk czy Ewa Błaszczyk. A kto na 706 urodziny zaśpiewa miastu i jego
mieszkańcom? Tym razem usłyszymy Kasię Cerekwicką. Koncert odbędzie się 20 maja w Kościele Mariackim o
godz. 19:00. Wydarzenie to jest wydarzeniem bezpłatnym. Tyle muzycznie ale to oczywiście nie wszystko.
Społeczność Szkoły Podstawowej nr 3 w Darłowie, 18 maja zaprasza nas na kolejną edycję familijnego festynu
pod nazwą Grunt to Rodzinka (godz. 14:00 – 18:00). Również tego dnia spotkamy się z autorem książki „Eryk
Pomorski z łaski Boga i z woli Margarete” – Janem Wołuckim. 19 maja – w sobotę Kino Bajka zaprasza na
wyjątkowy wieczór z darłowską produkcją filmową czyli „Darłowo na ekranie”. Wspomnienia
zarejestrowanych materiałów filmowych, teledysków o Darłowie, Darłowiakach i w Darłowie – o której?
Zaczynamy o 17:00 – wstęp wolny. Również w sobotę Zamek Książąt Pomorskich – Muzeum w Darłowie
zaprasza na coroczną ogólnopolską Noc Muzeów. W tym roku w klimacie PRL. A w niedzielę, ostatniego dnia
świętowania czyli 20 maja w samo południe rozpocznie się to co lubimy wszyscy czyli Pchli Targ połączony z
otwartą sceną DOK’u.
Gdzie? – Wyspa Łososiowa. Tam również tego dnia rozpocznie się barwny korowód będący zaproszeniem na
premierę musicalu „Piotruś Pan”, którą przygotowało i przedstawi Studio Taneczno – Wokalne Revoltade.
Premiera o godzinie 15:30 i 17:30 – w Kinie Bajka.
Zatem rośnij miasto w siłę … bądź dumą i chlubą jego mieszkańców. Kolejnych stu lat z nami – DARŁOWO!
-----------------Biegiem rozpoczniemy obchody urodzin miasta króla Danii, Norwegii i Szwecji – Darłowa. Mija bowiem 706 lat
od drugiej lokacji miasta, która miała miejsce w 1312 roku. Jej najsłynniejszym mieszkańcem, zwanym przez
niektórych Ostaniem Wikingiem na Bałtyku był Eryk Pomorski i jego biegiem, IV Biegiem Króla Eryka
rozpoczniemy świętowanie urodzin Darłowa. Wiwat Król, Wiwat Darłowo!!!
Bieg Króla Eryka

12 maja 2018
godz. 12:30
Start i Meta: Darłowo – Zamek Książąt Pomorskich – Muzeum w Darłowie (ul. Zamkowa 4)
rejestracja online
Już po raz czwarty Miasto Darłowo zaprasza do udziału w Biegu Króla Eryka - króla z Darłowa. Bieg na
dystansie 10 km wiódł będzie ulicami miasta oraz jego nadmorskiej, plażowej dzielnicy – Darłówka. Start i
meta biegu znajdować się będzie na Zamku Książąt Pomorskich – Muzeum w Darłowie (ul. Zamkowa 4). Ta
biegowa impreza odbędzie się w sobotę – 12 maja 2018 roku i będzie przedbiegiem do Dni Darłowa czyli 706
urodzin Miasta Króla Eryka.
Szczegółowe informacje znajdują się w regulaminie biegu, który publikujemy poniżej. Polecamy uwadze i
zapraszamy do rejestracji.
Dystans:10 km
Trasa: Start – Plac Zamkowy (0-47m), M.C. Skłodowskiej (47-321m), Rondo Zbysława Góreckiego – Al. Wojska
Polskiego (321-464m), Bogusława X (464-605 m), Żeromskiego (605-1530 m), Lotników Morskich (15302000m), Rondo Lotników Morskich – Most - Rondo Kutrowskie – Morska (2000-…), Conrada (…-4046 m),
Słowiańska (4046-4295m), Jagiellońska (4295-4630m), Północna (4630-4815m), Piastowska (4815-5160m),
Słowiańska (5160-5630m), Al. Jana Pawła II (5630-8150m), Rondo Pionierów Ziemi Darłowskiej – ul. Sportowa
(8150-9130m), Rondo Sportowców, Rondo Kutrowskie, Morska (9130-9951m), Zamkowa – Meta (995110000m).
Trasa wyznaczona, opracowana i wymierzona przez Klub Biegacza Darłowskie Charty.
ZAPISY NA BIEG: http://inetsport.pl/node/add/iv-bieg-krola-eryka-darlowo
REGULAMIN I TRASA: http://www.inetsport.pl/content/regulamin-iv-bieg-króla-eryka-darłowo
Bądź biegoKibicem i kibicuj swojemu
Tym razem mowa o kibicowaniu biegaczom Biegu Króla Eryka, który wystartuje już 12 maja br., z dziedzińca
Zamku Książąt Pomorskich w Darłowie.
Na co dzień podziwiamy, może po części zazdrościmy, że im się chce, że mają siłę, że potrafią wstać z kanapy
gdy zimno, gdy deszcz. To ciężka praca, zawziętość, ambicja, postanowienie, cel, trud… to nie przychodzi łatwo,
jak łatwym nie jest pokonanie 10 km biegiem dla większości społeczeństwa. Dlatego solidarni z biegaczami –
my kibice – bądźmy tego dnia z nimi. Jedni kibicować będą swoim bliskim: dzieciom, mamom, partnerom. Inni
niech przyjdą i pokibicują biegaczom konkretnego klubu, a jeszcze inni niech kibicują zawodnikowi o
najpiękniejszych oczach.
Niech czują wsparcie, niech mają doping – lubią to.
Zdopingujmy uczucie satysfakcji na mecie,
dodajmy sił na odcinku, na którym być może ktoś walczył będzie z kryzysem.
Zapraszamy do wspólnego kibicowania Zawodniczkom i Zawodnikom,
IV Biegu Eryka, który już 12 maja 2018 roku odbędzie się w nadmorskim Darłowie.
--Dni Darłowa 2018: Festyn szkolny „Grunt to rodzinka”
18 maja 2018 roku
Godz. 14.00 do 18.00
Darłowo: SP3 (ul. Szkolna)
Społeczność Szkoły Podstawowej nr 3 w Darłowie, po raz kolejny ma przyjemność zaprosić na coroczny festyn
rodzinny pn.: „Grunt to rodzinka”. Impreza odbędzie się na terenie rekreacyjno – sportowym przy szkole – tj. ul.
Szkolna.
W programie festynu m.in.: konkurencje sportowe w tym mecze: piłki nożnej, siatkowej i w dwa ognie;
prezentacja talentów; turniej rodzinny „Jak dobrze znam swoją rodzinkę”; konkurs: „Zdążyć przed powodzią”;
fantownia i losy; galerie prac i kram rozmaitości; artystyczny zakątek; stoisko promocji zdrowia; stoisko
ekologicznej żywności; balonowe wariacje i inne atrakcje; grill, frytki, żurek, wiosenny bigosik, grochówka;
kawiarenka i słodkości; rozstrzygnięcie konkursu o nagrodę Burmistrza; ogłoszenie wyników pozostałych
konkursów.
A wszystko to? Z okazji 706 Urodzin Darłowa. Zapraszamy całymi rodzinami.
--Dni Darłowa 2018: Pociąg do Jazzu
Koncert Dima Gorelik, Franciszek Pospieszalski, Shachar Elnatan
Godz. 20:00

Darłowo – Bagatella (ul. Powstańców Warszawskich)
Fala Kultury – Marcin Cichocki & Darłowski Ośrodek Kultury zapraszają na kolejny, tym razem urodzinowy
Pociąg do Jazzu. Urodzinowy, gdyż tym razem Pociąg zagra w ramach obchodów 706 Urodzin Miasta Darłowa.
Kiedy? 18 maja 2018 roku, o godz. 20:00 – w darłowskim Jazz Club Bagatella. Bilety na to wydarzenie dostępne
w cenie 25 PLN.
O muzyce i muzykach więcej przeczytasz na: https://darlowo.pl/pl/?page=wiadomosci&wiadomosc=7369
--Dni Darłowa 2018: spotkanie z autorem Janem Wołuckim
18 maja 2018
godz. 17:00
Darłowo – ul. Zamkowa 4
Wstęp wolny
W ramach tegorocznych Dni Darłowa i jego 706 Urodzin, wśród wydarzeń zaplanowaliśmy również takie, które
poświęcone jest naszej historii oraz postaci najsłynniejszego mieszkańca naszego miasta – Króla Eryka
Pomorskiego. 18 maja 2018 roku (tj. piątek) – Darłowo odwiedzi autor książki pt.: „Eryk Pomorski z łaski Boga
i z woli Margarete” – Jan Wołucki.
Jan Wołucki jest autorem pierwszej w Polsce, pełnej monografii poświęconej urodzonemu i pochowanemu w
Darłowie Erykowi Pomorskiemu, który został królem Danii, Norwegii i Szwecji.
To wyjątkowa okazja spotkać się z autorem książki, która opisuje postać naszego, darłowskiego króla.
Spotkanie to jest jednym z wydarzeń tegorocznych Dni Darłowa, czyli 706 Urodzin Miasta. Odbędzie się ono na
Zamku Książąt Pomorskich - Muzeum w Darłowie, 18 maja 2018 roku o godz. 17:00 (Kaplica Zamkowa). W
trakcie spotkana będzie istniała możliwość zakupu tej publikacji oraz otrzymania wpisu od jej autora.
Przypomnijmy premiera książki odbyła się w grudniu 2017 roku, liczy 248 stron.
Wydawnictwo: Wimana.
--Dni Darłowa 2018: Darłowo na ekranie - pokaz darłowskich filmów i teledysków
19 maja 2018
godz. 17:00
Darłowo – Kino Bajka
Darłowski Ośrodek Kultury zaprasza na wyjątkowy przegląd lokalnych produkcji filmowych - w tym zapiski
wideo dotyczące różnych sfer życia miejskiego i jego mieszkańców a także zarejestrowane teledyski, które
realizowano w Darłowie lub też mieszkańcy Darłowa w mieście obsadzili ich akcję. To pełne sentymentalnych
perełek spotkanie zapalano na 19 maja 2018 roku w tutejszym Kinie Bajka. Start – godz. 17:00. Darłowo –
ul. Morska 56. Wstęp wolny. Zapraszamy – to trzeba zobaczyć.
--Dni Darłowa 2018: NOC MUZEUM w PRL-u
19 maja 2018
godz. 18:00 – 24:00
Darłowo – ul. Zamkowa 4
Zamek Książąt Pomorskich – Muzeum w Darłowie zaprasza na niecodzienną noc – Noc Muzeum w PRL-u. W
tym roku, to uwielbiane przez turystów wydarzenie, udostępniające muzea za free podczas możliwości
nocnego ich zwiedzania – odbędzie się w klimacie PRL-owskim. Czyli nie zabraknie: fiata 125P, bez wątpienia
w kasie muzealnej zastaniemy kartkę – przerwa śniadaniowa a kasjerka popijała będzie kawę w szklance z
koszyczkiem. Być może powrócą słynne kapcie?
--Dni Darłowa 2018: Pchli Targ
20 maja 2018
godz. 12:00 – 16:00
Darłowo: Wyspa Łososiowa
Pchli Targ – czyli bazar różności, na którym możesz wymienić, zamienić, sprzedać towary używane za
niewielką cenę.
Przy okazji to miejska impreza lubiana przez mieszkańców Darłowa i okolic. W tym roku zapraszamy na Pchli
Targ – 20 maja 2018 roku. Będzie on tym samym jednym z wydarzeń obchodów 706 Urodzin Miasta Darłowa.

Zaczynamy w samo południe, tradycyjnie na Wyspie Łososiowej. Regulamin i karta zgłoszenia są dostępne na
stronie w www.darlowo.pl
Wystawców zachęcamy do współpracy – tel. 693 576 275
--Dni Darłowa 2018: Piotruś Pan – premiera musicalu i Barwny Korowód Indiański
20 maja 2018
godz. 15:30 i 17:30
Darłowo – Kino Bajka – ul. Morska 56
Darłowski Ośrodek Kultury, Darłowskie Studio Taneczno – Wokalne „REVOLTADE” oraz Stowarzyszenie
„Szkoła Tańca”, zapraszają na wyjątkową premierę musicalu pt.: „Piotruś Pan”. Odbędzie się ona 20 maja 2018
roku – w trakcie obchodów Dni Darłowa 2018, w Kinie Bajka. Godziny premier: 15:30 i 17:30.
UWAGA: Premiera poprzedzona będzie barwnym, indiańskim korowodem, który wyruszy na ulice Darłowa o
godz. 12:30 z Wyspy Łososiowej.
Trasa korowodu: Wyspa Łososiowa – M.C. Skłodowskiej – Plac Zamkowy – Zamkowa – Podzamcze –
Powstańców Warszawskich – Rynek Miejski – Pocztowa – Morska – KINO BAJKA.
Na Zamku w Darłowie do Indian dołączy Król Eryk I Pomorski.
Zabierzcie swoje dzieci i bądźcie z nami.
--Dni Darłowa 2018 - Koncert z klimatem: Kasia Cerekwicka
20 maja 2018
godz. 19:00
Darłowo – Kościół Mariacki (wstęp wolny)
Tradycją miejskich urodzin od lat jest koncert z klimatem organizowany we wnętrzu Kościoła Mariackiego w
samym centrum Darłowa. Tradycji tej nie zmieniamy, gdyż sprawdziła się i jest dobra, ciesząc się uznaniem
mieszkańców. Podobnie jak w latach ubiegłych zapraszamy na koncert w kobiecym wydaniu. Tym razem dla
mieszkańców Darłowa i wszystkich naszych gości zaśpiewa, pochodząca z Koszalina: Kasia Cerekwicka.
Kasia Cerekwicka – polska piosenkarka, autorka tekstów. Muzyczną szkołę podstawową ukończyła w
Koszalinie, następnie edukację muzyczną kontynuowała na Akademii Muzycznej w Katowicach na Wydziale
Jazzu i Muzyki Rozrywkowej. Debiutowała w programie telewizyjnym „Szansa na Sukces” piosenką Ewy Bem
„Wyszłam za mąż, zaraz wracam”. Więcej o piosenkarce – WIKIPEDIA Wolna Encyklopedia.
My zapraszamy na koncert z klimatem, z okazji Dni Darłowa 2018 kiedy?
20 maja 2018
godz. 19:00
Wstęp wolny
Darłowo – Kościół Mariacki.
-------------------------------------------------------Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w programie.
Organizatorzy:
Miasto Darłowo: Biuro Promocji Miasta Darłowa & Referat Sportu
Darłowski Ośrodek Kultury
Fala Kultury – Marcin Cichocki
Zamek Książąt Pomorskich – Muzeum w Darłowie
Robert Gorgol
Stowarzyszenie Kultura Sztuka Region
Studio Taneczno – Wokalne Revoltade + Stowarzyszenie Szkoła Marzeń

