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Szanowni Państwo!
Udało się!

W ciągu miesiąca dopięliśmy program 5. Festiwalu Dwóch Jezior i zapraszamy 
Państwa do udziału w ponad 40 wydarzeniach. Czekają na Was ulubione 
zawody sportowe, muzyka, teatr, gra miejska, lokalni twórcy, goście z Polski 
i zagranicy oraz dużo rekreacji dla całych rodzin. Dla naszego wspólnego 
bezpieczeństwa wydarzenia te będą odbywać się w wielu miejscach przy obu 
jeziorach, co jest również okazją do otwarcia się na nową formułę świętowania, 
która festiwalowym nastrojem ożywi jeszcze większą część Wałcza. 

Festiwal Dwóch Jezior jest tworzony dla mieszkańców przez mieszkańców, 
dlatego dziękuję wszystkim zaangażowanym w Komitet Organizacyjny i wielo-
miesięczne, trudne rozmowy o Festiwalu. 

Mamy nadzieję, że każdy z Państwa w ciągu tych trzech dni znajdzie coś dla 
siebie w swoim ulubionym lub odkrytym na nowo miejscu naszego miasta.

Maciej Łukaszewicz
Dyrektor Festiwalu Dwóch Jezior

Szanowni Państwo!

Wszystkich miłośników aktywnego wypoczynku nad wodą gorąco zapraszamy 
w dniach 9 - 11 lipca 2021 r. do pięknego Wałcza na wspaniałe wydarzenie, jakim 
jest  Festiwal Dwóch Jezior.

Po rocznej przerwie powracamy z 5. - jubileuszową - edycją Festiwalu. W tym roku 
akcent stawiamy na aktywny wypoczynek. Będą regaty żeglarskie, regaty smoczych 
łodzi, Finał Pucharu Polski SUP, zawody wędkarskie, pokazy ratownicze WOPR, 
Strefa Wolnego Życia i Piknik Organizacji Pozarządowych. W tym roku również 
w trakcie Festiwalu odbędzie się najbardziej kreatywny i niesamowicie widowiskowy 
bieg - Wałecki Bieg Filmowy.

Nie zapominamy również o muzycznej scenie Festiwalu. W tym roku podczas Festi-
walu Muzyki Żeglarskiej zagrają The Nierobers, North Cape, Majtki Bosmana, 
Stonehenge, Michał Margański. Odwiedzi nas zespół Duxius z Berlina, a późnym 
wieczorem pobawimy się na Beach Party. Scena będzie również otwarta dla 
naszych lokalnych talentów, a więc wszystkich muzyków, chcących wystąpić 
podczas Festiwalu, zapraszam do kontaktu z Wałeckim Centrum Kultury.

Gwarantujemy dobrą zabawę i gorącą atmosferę.

Zapraszam i do zobaczenia!
Maciej Żebrowski
Burmistrz Miasta Wałcz

REKREACJAMUZYKASPORT

Czy wiesz, że nazwa “Wałcz” pochodzi najprawdopodobniej od jeziora/jezior, przy których miasto założono, 
ponieważ słowo val lub vel oznaczało w języku prasłowiańskim albo wodę albo mokrość? 

Jezioro Zamkowe – jest mniejsze od Jeziora Raduń lecz znacznie 
głębsze. Jego powierzchnia wynosi 133 ha, ale głębokość sięga nawet 
41 m. Jezioro ma ciekawy, wydłużony kształt i niewiele osób wie, że jest 
połączone ukrytym kanałem z j. Raduń. Legenda głosi, że prawdopodobnie 
na półwyspie wcinającym się w to jezioro znajdował się średniowieczny 
zamek. Nigdy jednak nie odnaleziono jego ruin, a po zamku pozostała tylko 
nazwa jeziora. Co ciekawe, z aktu lokacyjnego miasta dowiadujemy się, że jezioro to 
nosiło nazwę Volzen See. A więc może nazwa miasta ze szczególnych, nieznanych 
nam powodów wywodzi się właśnie bezpośrednio od nazwy tego jeziora.

Jezioro Raduń – to ukształtowane przez lodowce jezioro rynnowe, prze-
pięknie położone wśród bukowych lasów. Jego powierzchnia wynosi 

ponad 200 ha, a maksymalna głębokość sięga do 25 m. Nad tym 
jeziorem usytuowanych jest wiele atrakcji turystycznych Wałcza, 

a jego brzegi łączy jedyny tego typu w Polsce most wiszący. 
„Mostem  Kłosowskim” można dojść do umocnień Wału Pomor-

skiego lub do pozostałości 1000-letniego „Dębu Piastowskiego”.

opracowała: Ewa Janicka-Olejnik
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Rozmowa z Dariuszem Izbanem, współ-
twórcą Festiwalu Dwóch Jezior
Rozmawiał: Maciej Łukaszewicz

Jakie były początki Festiwalu?

Idea powstania Festiwalu Dwóch Jezior 
wiąże się z  lekkim żalem po Festiwalu Filmu 
i Sportu. Pomyśleliśmy wtedy o jak najlep-
szym wykorzystaniu naszego „bogactwa 
naturalnego”, jakim są jeziora oraz potencjał 
mieszkańców naszego miasta: stowarzysze-
nia i kluby, które czynnie korzystają z ich 
uroków i inspirują innych do działania. 
Pomysł  Festiwalu Dwóch Jezior miał na celu 
zaktywizować mieszkańców naszego miasta 
do uprawiania szeroko pojętej turystyki 
wodnej i okołowodnej i został wprowadzony 
w życie naszego miasta w 2016 roku.

jedno miasto
dwa jeziora

wiele lokal izacji

Czy to stąd się wzięły szanty i muzyka 
żeglarska na Festiwalu w Wałczu?

Skoro mówimy o aktywnościach związa-
nych z turystyką wodną: żagle, smocze 
łodzie, kajaki, naturalną rzeczą jest również 
nawiązanie do muzyki związanej z wodą – 
szanty, czy piosenka żeglarska. Sprzyja 
temu również fakt, że w naszym mieście od 
12 lat gra i tworzy, znany nie tylko w regionie, 
ale w całej Polsce, zespół muzyki żeglarskiej 
– Majtki Bosmana. Ktoś może powiedzieć, 
że szanty to muzyka niszowa, niepopularna 
itd., ale przecież jeżeli chcemy, aby Festiwal, 
którego nazwa jest już znana w coraz 
dalszych zakątkach naszego regionu oraz 
kraju, miał swoją kontynuację i swój niepo-
wtarzalny klimat i styl, to właśnie takie 
festiwale mają największe szanse na wielo-
letnie trwanie i przyciąganie publiczności 
z całego kraju.

 To teraz przybliż, proszę zespoły, które 
wystąpią w tym roku?

W tegorocznej edycji wystąpią zespoły 
z różnych części Polski, które grają bardzo 
różną muzykę: od spokojnej, nawet z nutą 
melancholii i znakomitego tekstu, do bardzo 
żywiołowej muzyki związanej z folkiem 
irlandzkim. Na tym 5. Festiwalu wystąpi 
zespół, który rozpoczynał pierwszy 
festiwal — zespół The Nierobbers — obec-
nie jeden z najbardziej zapracowanych 
zespołów polskiej sceny szantowej, wystę-
pujący na wszystkich największych 
festiwalach. Kolejne zespoły przyjadą  do 
nas ze Śląska, bo tam, o dziwo, jest najwięk-
sze „zagłębie” szantowe. Będzie z nami 
zespół North Cape – pięciu mężczyzn o 
znakomitych głosach wykonujących szantę 
klasyczną, którzy 
w tym roku obchodzili swoje 25-lecie oraz 
zespół Stonehenge, który zaprezentuje nam 
wspaniałe celtyckie brzmienie. Czeka nas 
dużo dobrej muzyki!
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MOSiR

SKWER PRZY POMPIE
AMFITEATR

3 

2

1

4 

5

6

7

8

9
KLUB GARNIZONOWY

O R G A N I Z AT O R Z Y

P AT R O N AT M E D I A L N Y

S P O N S O R Z Y

PATRONAT HONOROWY
MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA
ZACHODNIOPOMORSKIEGO

OLGIERDA GEBLEWICZA

PIĄTEK, 9 lipca 2021

SOBOTA, 10 lipca 2021

NIEDZIELA, 11 lipca 2021

AMFITEATR3
Mistrzostwa w wyciskaniu sztangi15.00 - 19.00
Koncert DUXIUS (Berlin)20.30 - 21.30
Fire Walizka Show - czyli ogniowa 
waliza pełna wybuchowych niespodzianek 

21.30 - 22.00

Koszykówka Piłka nożna
Rowerki

MOSIR1

Zumba na plaży i BEACH PARTY:
   RØMAN
   BAZYL
   DJ PLATE

20.00 - 00.00

Siatkówka plażowa16.00 - 20.00
Park wodny17.00 - 21.00 Banan

PLAC WOLNOŚCI
KONCERT OTWARCIA:
   Omnivolant „Minimal Circus
   -Strassen Show” (Niemcy)
   Taneczna rozgrzewka
   Potańcówka Teatru Brama

18.00 - 20.00

5

Gra miejska "Poszukiwanie skarbu dwóch jezior" 12.30 - 17.30

CAŁE MIASTO

Zawody KajakPolo13.00 - 15.00
Sporty walki - pokaz15.00
Aikido - pokaz15.30 - 16.00

Regaty Smoczych Łodzi9.00 - 17.00

MOSIR1

Park wodnycały dzień
Banan
Rowerki

WAŁECKI BIEG FILMOWY
PROMENADA j. Raduń / CAŁE MIASTO

12.00 - 17.00
17.30

17.50

18.00

18.55
18.55
19.00

20.00

PROMENADA  j. Raduń
SurviWałowy Tor Przeszkód10.00 - 15.00
Wystawa Pojazdów Zabytkowych12.00 - 16.00

Bitwa Wodna16.00 - 17.00

Koncert:
   The NIEROBBERS
   NORTH CAPE
   MAJTKI BOSMANA
   STONEHENGE
   MICHAŁ MARGAŃSKI

18.00 - 23.00

19.15

Pokaz WOPR

Odsłonięcie drogowskazu 
do miast partnerskich Wałcza

17.00

Rolkarski Tor Przeszkód 
- trening dla dzieci

15.00 - 17.00
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Lokalna gastronomiacały dzień

Okręgowe regaty żeglarskie AKŻ’90 
(klasa optymist, kadet, laser pico) 

9.00 - 17.00

10.00 - 18.00 Finał Pucharu Polski SUP

Koncert MAJTKI BOSMANA12.00
Strefa Wolnego Życia
i Piknik Organizacji 
Pozarządowych

12.00 - 15.00

SKWER Kaszewskiego6

PLAŻA j. Zamkowe7

Zawody wędkarskie   8.00 - 12.00

Rozpoczęcie Gry miejskiej12.30

Turniej tenisa 
w gwiazdorskiej obsadzie

Klub GARNIZONOWY9
9.00 - 19.00

Zlot Food Truckówcały dzień

Koncert The NIEROBBERS13.30

Koncert NORTH CAPE15.00

Koncert STONEHENGE16.00
Parada16.30

AMFITEATR3

PLAC WOLNOŚCI5

SKWER przy POMPIE4

Artowisko - strefa rękodzieła
ul. POCZTOWA8 12.00 - 20.00

Ogłoszenie zwycięzców 
Gry miejskiej "Poszukiwanie 
skarbu dwóch jezior"

17.00

Biuro zawodów
Start marszobiegu 
BiegamBoLubię POMAGAĆ na 1111 m
Start biegu miniSportGeneracja 
(bieg dla niechodzących/raczkujących dzieci)

Start 4 kategorii wiekowych: Kat. I do 6 lat, 
Kat. II 7-8 lat, Kat. III 9-10 lat, Kat. IV 11-12 lat

Start biegu BiegamBoLubię LASY 6 km
Start marszu ChodzęBoLubię 6 km
Start Biegu Filmowego na 11 km 
(połączony z 8. Mistrzostwami Polski BiegamBoLubię)

Rozpoczęcie dekoracji
20.00 Zamknięcie tras biegu
21.30 Zakończenie imprezy

SKWER przy POMPIE4
Artowisko - strefa rękodzieła

Zlot Food Truckówcały dzień

ul. POCZTOWA8

MOSIR

Festiwal Baniek Mydlanych15.00 - 17.30
Festiwal Kolorów17.30 - 20.00

Budowanie zamków z piasku10.00 - 12.00
Badminton - zawody i pokazy 10.00 - 15.00
Rozgrywki tenisa stołowego

1PROMENADA  j. Raduń
Zawody wędkarskie   8.00 - 12.00
Strefa dziecka PWSZ10.00 - 15.00
Talenty Studia ESTI13.00 - 15.00

2

Lokalna gastronomiacały dzień

Rodzinne pływanie z AKŻ’90
oraz koncert Kamila Badziocha

10.00 - 14.00

SKWER Kaszewskiego6

Turniej tenisa 
w gwiazdorskiej obsadzie

Klub GARNIZONOWY9
10.00 - 13.00

12.00 - 15.00

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany programu.NA WSZYSTKIE WYDARZENIA WSTĘP WOLNY

zasłoń usta i  nos zdezynfekuj ręce

2m

zachowaj odstępREKREACJAMUZYKASPORT w w w . f e s t i w a l d w o c h j e z i o r. p l
w w w . b i e g fi l m o w y. p l

Festiwalowy Punkt Informacyjny, pl. Wolności, czynny w godz.: pt. 15.00-20.00, sb. 12.00-20.00, ndz. 10.00-18.00

WAŁCZ
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