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Dni
Koszalina
19-21 maja 2017 r.

12.05 Dziewiąta7, Sto Milionów, Kaboom! – Club105
19-27.05 Dni Koszalina
19.05 Wernisaż wystawy malarstwa Edwarda Dwurnika – CK105
19.05 Red Lips, Cugowscy – Amfiteatr
20.05 V Piknik Naukowy – Politechnika Koszalińska
21.05 Widowisko „Nie kochać w taką noc” – Amfiteatr
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Wierzę, że podobnie jak ja, macie Państwo w pamięci ubiegłoroczne urodziny naszego miasta. Sporo się wtedy działo. Nasze
o rok starsze miasto cały czas żyje barwnie, także dzięki Waszym
pomysłom do budżetu obywatelskiego czy akcji Start-up Kultura.
Właśnie ukazał się drugi tom monografii Koszalina jako swoiste
nawiązanie do zeszłorocznych uroczystości.
Maj to tradycyjny miesiąc Koszalina i chcę wszystkich Was serdecznie zaprosić na miejskie imprezy, które pozwolą z uśmiechem
obchodzić dni naszego grodu. Szczególnie cieszy mnie, że mamy
szansę, aby kolejny raz szczelnie wypełnić Amfiteatr: podczas koncertu rockowego i widowiska „Nie kochać w taką noc, to grzech”.
Wszystkie inne, warte zainteresowania informacje znajdziecie
w gazecie, którą trzymacie w rękach. Bawmy się wspaniale!

www.koszalin.naszemiasto.pl
Znajdziecie nas również w tygodniku
„Nasze Miasto”

Piotr Jedliński
Prezydent Koszalina
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Polecamy wydarzenia

fot. Arch. Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”

fot. Materiały promocyjne

Dzień flagi

„Biało-czerwona łączy Pokolenia” – pod takim
hasłem koszalińskie rodziny spotkają się już czwarty raz na placu Polonii, by wspólnie uczcić Dzień Flagi i Dzień Polonii. W Koszalinie jest jedyny na świecie
Pomnik Więzi Polonii z Macierzą, więc plac Polonii
stał się oczywistym miejscem spotkania. Głównym
punktem programu jest każdego roku łańcuch pokoleń, który spaja biało-czerwona jako nasz symbol narodowy, łączący wszystkich Polaków i wszystkie pokolenia. Poczet flagowy na uroczystości wystawia Kompania Wojskowa Zespołu Szkół nr 2 im. St.
Lema w Koszalinie, program artystyczny przygotowuje w tym roku Przedszkole nr 3 w Koszalinie, grupa
6-latków pod kierunkiem Pani Katarzyny Mędziak
i Małgorzaty Latos. Łańcuch Pokoleń przejdzie z placu Polonii do skweru Pioniera, gdzie najmłodsi mieszkańcy naszego miasta złożą białe i czerwone goździki
przed pomnikiem „Byliśmy Jesteśmy Będziemy”.
Organizatorami spotkania są: Stowarzyszenie
„Wspólnota Polska”, CK105, Biblioteka Publiczna,
Rady Osiedli: Wańkowicza i Wspólny Dom i Stowarzyszenie Przyjaciół Koszalina – Klub Pioniera. ■ (KG)
2 maja, Dzień flagi, godz. 12:00, plac Polonii 1.

Piknik
naukowy
Już po raz piąty Wydział Technologii i Edukacji
Politechniki Koszalińskiej zaprasza wszystkich chętnych na spotkanie z naukowcami, pokazami i eksperymentami w laboratoriach wydziału, w których będzie można wziąć aktywny udział. Widzowie dowiedzą się m.in. jak uzyskać supertwarde materiały,
cieńsze od ludzkiego włosa, jak są zbudowane i jak
działają kolektory słoneczne, kamera termowizyjna
i drukarka 3D, zobaczyć pokaz robotów przemysłowych i mobilnych, inteligentnych systemów sterowania, a także latających dronów. Ponadto, przekonać się
że fizyka wcale nie musi być trudna i nudna, a metale
potrafią zapamiętać swój kształt… Na terenach zielonych czekać będzie wiele innych atrakcji; zespoły taneczne, pokazy sprzętu służb mundurowych i firm
koszalińskich. Na dzieci czekać będą zabawy, gry
i konkursy. ■ (KG)
20 maja, V Piknik Naukowy, godz. 10:00-14:00,
kampus Politechniki Koszalińskiej, budynki G i H,
ul. Śniadeckich 2.

Polecamy kultura

Walentynki
po polsku
na Dni Koszalina
Są wśród nas tacy, którzy ubolewają nad sprowadzeniem do Polski zupełnie nie słowiańskich Walentynek i zapominaniem o naszej pięknej tradycji
Nocy Kupały, czyli nocy ognia i płodności, obchodzonej w czasie letniego przesilenia. Chcąc to zmienić, sprawdzony zespół twórców dużych widowisk
proponuje koszalinianom: „Nie kochać w taką noc
to grzech” – dwugodzinne wydarzenie sceniczne,
które z okazji Dni Koszalina będzie można zobaczyć
w Amfiteatrze. Za tekst odpowiada pani Emilia Szybisty, za dramaturgię i reżyserię Marcin Borchardt,
za scenografię Beata Jasionek, kierownictwo muzyczne – Jarosław Barów, a za inspirację i ideę Fundacja Pokoloruj Świat, w osobach Teresy Żurowskiej i Małgorzaty Chodkowskiej. Organizatorem
widowiska jest Centrum Kultury 105 w Koszalinie.
Na scenie ponownie pojawi się ok 200 osób,
m.in. tancerze z grupy Top Toys, Zespół Tańca Ludowego Bałtyk, Chór Canzona czy Korpus Perkusyjny. Dzięki nim bawić się będziemy miłosnymi perypetiami i posłuchamy znanych piosenek, m.in. „Bo
ja Cie kochom” (Depress), „Jesteś szalona”, „Umówiłem się z nią na dziewiątą”, „Daj mi tę noc”, „Bo we
mnie jest seks” czy „My Słowianki”. ■ (KG)

fot. Jarek Ryfun

21 maja, „Nie kochać w taką noc, to grzech”, Amfiteatr, godz. 19:00, wstęp wolny.

▴ Rok temu na deskach Amfiteatru oglądaliśmy Wesele Jamneńskie

Kierunek
Młodzi i Film
Prace nad przygotowaniem 36. edycji festiwalu Młodzi i Film, który w czerwcu opanuje Koszalin,
trwają już od wielu miesięcy. Żeby widzowie czuli radość z uczestniczenia w naszej sztandarowej imprezie, kilkadziesiąt osób twórczo się spierających, od wielu już tygodni tworzy złożoną mapę różnych wydarzeń. Bo przeciez MiF to nie tylko projekcje filmowe,
ale także warsztaty, scena muzyczna, dyskusje, wystawy. Co roku wszystkich jest około stu piećdziesięciu.
Jak mówi Paweł Strojek – dyrektor CK 105 i festiwalu – w czerwcu wszyscy uczestnicy imprezy otrzymają różne niespodzianki, bo przecież impreza cały czas
się zmienia i rozwija. Będzie obecna w przestrzeni wirtualnej, w mediach społecznościowych, także dzięki
usłudze streamingu. Już dziś warto zarezerwować sobie czas między 19 a 24 czerwca aby pojawić się w Centrum Kultury 105 przy ulicy Zwycięstwa! ■ (KG)
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Polecamy kultura

fot. Materiały promocyjne

Wszystkich miłośników dużych koncertów zapraszamy do Amfiteatru 19 maja. Z okazji Dni Koszalina, dla mieszkańców zagrają dwie formacje: Red
Lips i Cugowscy.
Początek kariery pierwszego z nich był dość spektakularny. Gdy kolejne single („Czarne i Białe”, „Zanim Odejdziesz”, „Szanta”) z ich debiutanckiego albumu osiągały czołowe notowania na listach przebojów,
rzucili dotychczasową pracę, by zająć się wyłącznie
muzyką. Liczba fanów rosła w tym czasie lawinowo,
a wraz z nią popularność piosenek Red Lips. Na samym tylko YouTube liczba odtworzeń przekroczyła
60 milionów!
Zwieńczeniem fenomenalnego 2014 roku była
nagroda TVP w postaci Superjedynki w kategorii:
„Super Przebój” oraz „Złota Płyta” za album „To co
nam było”.
W tym roku ukazał się drugi, studyjny album zespołu pt.: „Zmiana Planu”, na listach przebojów zagościł nowy hit P.S. który w zaledwie kilka tygodni został odtworzony w serwisie YouTube ponad 3 miliony
razy i zdobył status „Złotego singla”.

fot. Materiały promocyjne

751 urodziny
miasta
w amfiteatrze

Zespół Cugowscy to, jak się można domyślić,
nowy muzyczny projekt Krzysztofa Cugowskiego,
wieloletniego frontmana Budki Suflera i jego synów – Piotra i Wojciecha, tworzących grupę Bracia. Pomysł wspólnego występowania przybrał realne kształty w 2014 roku podczas jubileuszowej
i zarazem pożegnalnej trasy koncertowej Budki Suflera. Piotr i Wojtek Cugowscy kilkukrotnie wsparli
wówczas zespół na największych polskich scenach.
Na początku 2016 roku trio Cugowskich rozpoczęło
pracę nad pierwszą wspólną płytą z premierowym
materiałem. Rodzinne trio wsparli w tym przedsięwzięciu m.in. muzycy zespołu Bracia. W maju
do rozgłośni radiowych trafił pierwszy singiel z powstającej płyty. Album „Zaklęty krąg” miał swoją premierę 30 września ubiegłego roku. Jest to bez
wątpienia jedna z najciekawszych i najważniejszych
płyt 2016 roku. Organizatorem koncertu jest Centrum Kultury 105 w Koszalinie. ■ (RC)
19 maja, koncert z okazji obchodów Dni Koszalina. Red Lips i Cugowscy, Amfiteatr, godz. 19:00.
Bilety: 5 zł, dostępne w kasie kina Kryterium, recepcji CK105, poprzez www.ck105.koszalin.pl
i kupbilecik.pl.

fot.: Muzeum

fot.: Muzeum

• Wystawa „W blaskach i cieniach napoleońskich
orłów. Prusy – Pomorze – Polska 1807”

fot. Materiały promocyjne KBP

Kalendarium kulturalne

• Zabytek Miesiąca

• Wystawa towarzysząca

„Orientalnej Nocy w Bibliotece”

Wydarzenia stałe, czasowe, ceny biletów
WYSTAWY STAŁE

Monety i medale ze zbiorów
własnych Muzeum w Koszalinie – Wyspa kulturowa. Wieś
Jamno pod Koszalinem – Kuźnia pomorska – Dzieje Koszalina od średniowiecza do współczesności – Warsztat szewski
– Osieki 1963-1981 – wystawa sztuki współczesnej – Sztuka dawna i rzemiosło od baroku do secesji – Pradzieje Pomorza – Koszalin 1945-2015.
Od dyktatury do demokracji.
Muzeum, ul. Młyńska;
WYSTAWY CZASOWE
— Do 30.05
„W blaskach i cieniach napoleońskich orłów. Prusy – Pomorze – Polska 1807”. Wystawa

ukazuje historię Polaków walczących o niepodległość „w blaskach napoleońskich orłów”.
Muzeum, ul. Młyńska;
— Od 4.05
Zabytek Miesiąca.

Głowica miecza gotyckiego.
Datowana w szerokich ramach,
została w średniowieczu zapewne zagubiona przez rycerza. Muzeum, ul. Młyńska;

— Do 16.05
Wystawa towarzysząca
„Orientalnej Nocy
w Bibliotece”. Wstęp wolny.

Galeria Region KBP;

— Od 15.05 do 21.05
Wystawy książek o Koszalinie. Wszystkie filie KBP;
— Od 17.05 do 16.06
Wystawa „Na tropie… powieści kryminalnej” – wystawa

klasyków gatunku oraz autorów polskich. Wstęp wolny.
Galeria Region KBP;
—
Galeria Malucha. „Ciepło,

coraz cieplej, świat za oknem
przyciąga, obiecuje wspaniałe przygody. Ruszamy w podróż
w wyobraźnię....”. Wystawa
prac wychowanków J. Lange.
Wstęp wolny. Pałac Młodzieży,
ul. Bogusława II;
CENY BILETÓW
— Muzeum:
Czynne w godz. 10:00-16:00.
Od 16 maja muzeum czynne
w godz. 10:00-17:00. W poniedziałki nieczynne. W okresie majówki czynne: 1 maja –
nieczynne, 2 maja – czynne,
3 maja – nieczynne, 20 maja

(Noc Muzeów) czynne wyłącznie w godz. 18:00-24:00.
21 maja (niedziela) muzeum
będzie nieczynne.

Normalny – 10 zł, ulgowy –
8 zł, bilet rodzinny (minimum
1+1: osoba dorosła i dziecko)
– 5 zł (1 osoba), zbiorowy – 5 zł
(1 osoba), jedna wystawa
– 5 zł (1 osoba), oprowadzanie
– 50 zł (po uprzednim zgłoszeniu), lekcja muzealna – 50 zł,
lekcja muzealna poza siedzibą
muzeum – 50 zł (plus koszty
dojazdu i delegowania pracownika). W środy wstęp na ekspozycje stałe jest bezpłatny (na
ekspozycje czasowe obowiązuje stała opłata za wstęp). Wstęp
na wernisaże – bezpłatny. Bilety sprzedaje się do pół godziny
przed zamknięciem Muzeum;
— Bałtycki Teatr
Dramatyczny:

Duża Scena: I-VII rząd: normalny – 50 zł, ulgowy – 45 zł,
grupowy (powyżej 15 osób)
– 30 zł. VIII-XII rząd i balkon: normalny – 40 zł, ulgowy
– 35 zł, grupowy – 25 zł. Mała
Scena: normalny – 40 zł, ulgowy – 35 zł, grupowy – 25 zł.

• Galeria Malucha w PM

Scena na zapleczu: normalny
– 40 zł, ulgowy – 35 zł, grupowy – 25 zł. Premiery – 60 zł.
Premiery (bajki) – 20 zł.
Szkolne – 15 zł. Familijne
– 17 zł. Teatr Malucha – 10 zł.
Spektakle czwartkowe – 15 zł.
Na spektakle agencyjne nie
obowiązują ceny biletów BTD;
— Filharmonia Koszalińska:

I strefa: normalny – 35 zł,
ulgowy – 30 zł, zbiorowy –
20 zł. II strefa: normalny –
30 zł, ulgowy – 25 zł, zbiorowy
– 15 zł, kasa biletowa Filharmonii, ul. Piastowska 2, pn.-pt.
w godz. 11-15, tel. 94 342 62 20
oraz na godzinę przed koncertem. Bilety ulgowe przysługują emerytom i rencistom, dzieciom i młodzieży uczącej się
do 26 lat. Bilety grupowe
powyżej 20 osób;
— Kino Kryterium:

Seanse 2D: normalny – 17 zł,
ulgowy – 15 zł, grupowy – 12 zł.
Tanie poniedziałki – 12 zł
(wybrane filmy). DKF: jednorazowy – 9 zł, karnet – 30 zł.
Kino Małego Widza – 10 zł.
Szminka Movie – 10 zł.

fot.: Materiały promocyjne

fot.: Materiały promocyjne dystrybutora

Kalendarium kulturalne

rys.: Natasza Karbowiak, 6 lat
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• DKF: „American Honey” w kinie Kryterium

• Manfredi&Johnson w Kawałku Podłogi

2 Wtorek

5 Piątek

— 12:00
Dzień Flagi „Biało-czerwona
łączy pokolenia”. Plac Polonii;
— 18:00
DKF: „American Honey”. Kino

— 17:00
Koncert z cyklu Scena Seniora. Wystąpią: Zespół Śpiewa-

— 19:00
„Dom Wschodzącego Słońca”,

6 Sobota

Kryterium, ul. Zwycięstwa;

Duża Scena, reż. R. Kołakowski. Spektakl muzyczny
z przebojami lat 70 i 80. Miłość,
wiara, przyjaźń i przebaczenie.
Prawdziwe zdarzenia,
konkretne miejsca. BTD,
plac Teatralny 1;

3 Środa
— 12:00
„Strażniczka Magicznego
Lasu”, Duża Scena, spektakl

familijny, reż. M. Borchadt.
Mieszkańców Magicznego Lasu czeka walka o życie.
Przeżyją mnóstwo przygód,
strasznych i niebezpiecznych.
Ich przyjaźń zostanie wielokrotnie wystawiona na ciężką próbę. Na ich drodze staną zagadki do rozwiązania
i przeróżne niespodzianki…
BTD, plac Teatralny 1;

czy Lechici z Koszalina, Chór
Frontowe Drogi. Wstęp wolny.
Club105, ul. Zwycięstwa;

— 10:00
Eliminacje powiatowe
Wojewódzkich Prezentacji
Amatorskich Zespołów
Teatralnych. Club105;
— 10:00-13:00
Rękodzielnicze Warsztaty
Etnograficzne dla dorosłych/
pracujących seniorów.

Odpłatność: 5 zł. Muzeum;
— 12:00-13:30
Rękodzielnicze Warsztaty
Etnograficzne dla rodzin.

Odpłatność: 5 zł. Muzeum;

— 12:00
Kino Małego Widza: „Piękna
i Bestia”. Kino Kryterium;
— 19:00
„Prawda”, Scena na zapleczu,

reż. R. Matusz. BTD;

— 20:00
Manfredi&Johnson, koncert

bluesowy. Bilety: 20 zł. Kawałek Podłogi, ul.Piastowska;

• Familijny Park Sztuki w Filharmonii

• 10-lecie Dyskusyjnych Klubów Książki w KBP

7 Niedziela
— 12:00
Familijny Park Sztuki „Nie taki
znów Straszny Dwór” K. Sta-

rybrat – dyrygent, O. Filipczak – sopran, M. Jopek – tenor, S. Rutkowski – bas, W.
Bałdys – konferansjer, I. Wyszyńska – choreograf, animator
koncertów, A. Załucka – multimedia, Orkiestra Filharmonii Koszalińskiej. To opowieść
o życiu i twórczości Stanisława Moniuszki, patrona Filharmonii Koszalińskiej. Obok
orkiestry symfonicznej, która wykona fragmenty z oper:
„Halka” i „Straszny dwór”, wystąpią uczniowie i absolwenci Wydziału Wokalnego Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych w Koszalinie. Wykonają
m. in. prawdziwe przeboje muzyki klasycznej. Filharmonia
Koszalińska, ul. Piastowska;

8 Poniedziałek
— 9:00
W ramach Tygodnia Bibliotek
– Dzień Bibliotekarza i Bibliotek – uroczyste spotkanie z wła-

dzami miasta i powiatu. Sala
konferencyjno-kinowa KBP;

fot.: PM

fot. Materiały promocyjne KBP

fot.: Materiały promocyjne Filharmonii

Kalendarium kulturalne

• Kreatywni w Pałacu Młodzieży

10 Środa
— 10:00-13:00
Rękodzielnicze Warsztaty
Etnograficzne dla seniorów.

Odpłatność: 5 zł. Muzeum;

— 10:30
W ramach Tygodnia Bibliotek
– Wykład J. Olech nt. nowoczesnej ilustracji książek dla
dzieci. KBP, plac Polonii;

9 Wtorek
— 16:30
Wernisaż wystawy Waldemara Jarosza „W hołdzie mojemu
Miastu”. Galeria Ratusz,

I piętro, Rynek Staromiejski;

— 17:00
10-lecie Dyskusyjnych Klubów Książki – spotkanie z filo-

zofem, P. Stankiewiczem, autorem książki „Sztuka życia
według stoików”, ilość miejsc
ograniczona. Sala konferencyjno-kinowa KBP, plac Polonii;
— 18:00
DKF: „Mężczyzna imieniem
Ove” (pokaz przedpremiero-

wy). Kino Kryterium;

— 19:00
„Dachowanie”, Duża Scena,

reż. Ż. Gruszczyńska-Ogonowska i M. Borchardt. BTD;

— 10:00
Finał Powiatowego przeglądu recytatorskiego dla przedszkolaków „Emilki” w ramach
Tygodnia Bibliotek. Sala

konferencyjno-kinowa
KBP, plac Polonii;

— 11:00
Kreatywni – wernisaż dorocz-

nej wystawy prac wychowanków SOSW. Na pytanie: Co to
jest kreatywność? padają odpowiedzi: bycie otwartym, próbowanie nowych rzeczy, stosowanie nowych rozwiązań, bycie
optymistą, cieszenie się życiem,
wytrwałość, aktywność w codziennym życiu. Dla nas odpowiedź na pytanie o kreatywność
jest dosyć trudna. Nie wiemy
czy inni zapytani mają rację
ale wiemy, że kreatywni jesteśmy. Świadczą o tym nasze prace wykonane różnymi technikami, wykonane z rozmachem
lub jako miniatury. Wykonane na różne okazje jako prezenty lub dekoracje domów. Wykonane z pasją i wykonane... zobaczcie sami. Czynna do 24.05.
Wstęp wolny. Pałac Młodzieży,
ul. Bogusława II;

• Scena Teatralna „Szepty” w Domku Kata

fot.: Materiały promocyjne

• Kaboom! w Clubie105

11 Czwartek
— 17:30
Karaoke dla seniorów
– kolejne spotkanie z muzyką lat 60-tych i 70-tych.

Wstęp wolny. Club105,
ul. Zwycięstwa;

— 19:00
„Foto Story”. Prezentacje miło-

śników fotografii. Wstęp wolny.
Kawałek Podłogi,
ul.Piastowska;
— 19:00
Scena Teatralna „Szepty”.

Monodram oparty na motywach powieści „Sońka” I. Karpowicza. Reż.: E. Czapik-Kowalewska, wyk.: S. Witkowska,
muz.: R. Kowalewski, ruch
sceniczny: R. Łuczak. Czas:
35 min. Wstęp wolny za okazaniem „karty widza” do odbioru w Biurze Teatru. Kameralna, a jednocześnie poruszająca,
pełna emocji opowieść o wielkiej miłości... Domek Kata,
ul. Grodzka;

• Dzień otwarty Pałacu Młodzieży

13 Sobota
— 18:30
Koncert symfoniczny
„Klasycznie i przekornie”.

M. Caldi – dyrygent, A. Kozak
– wiolonczela, Orkiestra Filharmonii Koszalińskiej. Program:
S. Prokofiew – Symfonia D-dur
op. 25 „Klasyczna”, J. Haydn –
I Koncert wiolonczelowy C-dur,
W. A. Mozart – Symfonia nr 25
g-moll K. 183. Filharmonia;
— 19:00
„Jesteśmy na wczasach czyli polska miłość”, Duża Scena,

spektakl z piosenkami W. Młynarskiego, reż. C. Domagała.
Zapraszamy na wczasy w pensjonacie Orzeł. Na dancingu
usłyszymy największe przeboje minionych dekad, do których
słowa napisał Wojciech Młynarski: „Jesteśmy na wczasach”,
„W Polskę idziemy”, „Daj des”,
„Jesienny Pan”, „Jeszcze w zielone gramy”, itp. BTD;

12 Piątek

— 20:00
Koncert zespołów: Dziewiąta7, Sto Milionów, Kaboom!

— 18:00
Wystawa fotografii Witolda
Jacykowa. Czynna do 11.06.

— 20:00
W hołdzie Tadeuszowi Nalepie, koncert bluesowy. Wstęp

City Box, Rynek Staromiejski;

fot.: Materiały promocyjne PM

Kalendarium kulturalne

fot.: Materiały promocyjne

8-9

Bilety: 10/15 zł. Club105;

wolny. Kawałek Podłogi;

— 10:30-13:00
Dzień otwarty Pałacu Młodzieży. Otwieramy drzwi

do wszystkich sekcji i pracowni. Tego dnia można będzie
wziąć aktywny udział w zajęciach. Pałac Młodzieży,
ul. Bogusława II;
— 12:00
Kino Małego Widza:
„Barbie w świecie gier”.

Przygotuj się na turbodoładowaną przygodę! Gdy Barbie zostaje w magiczny sposób wciągnięta w świat swojej ulubionej
gry wideo... Kino Kryterium,
ul. Zwycięstwa;
— 19:00
Koncert Trzech Tenorów,

Duża Scena, wynajem sali.
Koncert nawiązywać będzie
do Gali z udziałem trzech
największych tenorów świata. Wystąpią trzej znakomici
tenorzy młodego pokolenia –
J. Tomczyk, T. Tracz oraz
A. Kruczek. Bilety: 75 zł.
BTD, plac Teatralny 1;
— 20:00
Freida Band. Wieczór

taneczny z muzyką na żywo.
Bilety: 10 zł. Kawałek
Podłogi, ul.Piastowska;

rys.: Edward Dwurnik

fot.: Izabela Rogowska

fot.: Materiały promocyjne

Kalendarium kulturalne

• „Księżyc nad Buffalo” w BTD

• Kabaret Moralnego Niepokoju w CK105

• Wystawa Edwarda Dwurnika „W dowód

14 Niedziela

17 Środa

19 Piątek

— 19:00
„Księżyc nad Buffalo”, Duża

— 17:30, 20:30
„Ostra jazda”, Duża Scena,

— 11:00-23:00
Dni Koszalina 19-21.05
(opis na str. 13-16);
— 16:00
Na koncert z okazji Dnia Matki
zaprasza Stowarzyszenie Śpiewacze „Śródmieście”. Wystąpi

Scena, reż. J. Tomaszewicz.
To zaskakująca farsa z doborową obsada BTD, szybkie tempo,
zaskakujący finał. Jest to komedia o ludziach sceny i nie tylko.
George i Charlotte to małżeństwo aktorów, którzy od lat
występują razem na scenie...
BTD, plac Teatralny 1;

15 Poniedziałek
— 10:00-13:00
Rękodzielnicze Warsztaty
Etnograficzne dla seniorów.

W ramach warsztatów proponujemy uczestnikom wykonywanie barwnych kwiatów
z bibuły i krepiny. Nauczymy
zasad modelowania tego materiału, pokażemy jakie może
przyjmować rozmaite, ciekawe
formy. Odpłatność: 5 zł.
Muzeum, ul. Młyńska;

16 Wtorek
— 18:00
DKF: „Dalida. Skazana
na miłość”. Kino Kryterium,

ul. Zwycięstwa;

wynajem, reż. M. Połatyński.
BTD, plac Teatralny 1;

18 Czwartek
— 17:00
Finał Konkursu Poetyckiego
„Koszalińska Niezapominajka”

(w ramach Dni Koszalina),
spotkanie z poetką J. Bargielską. Ilość miejsc ograniczona.
KBP, plac Polonii;
— 17:00
Kabaret Moralnego Niepokoju w programie „Maj zaczyna się we wtorek”. Jak zachę-

cają twórcy: „Nie ma w nim polityki, jest za to dużo humoru.
Stawiamy pytania, bo to jest
istotą sztuki i odpowiadamy
na nie, bo głupio tak o coś spytać i cisza. Jak zaplanować wakacje i nie zwariować? Jak rozmawiać z teściem, żeby go nie
zabić? Jak być nauczycielem
i przetrwać szkolne zebranie?
Wiemy, że nie tylko my mamy
podobne problemy.
Bilety: 65/85 zł. Sala widowiskowa CK105, ul. Zwycięstwa;

przyjaźni i wdzięczności”

zaproszony zespół z Koszalina.
Domek Kata, ul. Grodzka;
— 16:30
Ulica Barw. Impreza plenero-

wa, kulturalno-rekreacyjna.
W programie zabawy oraz
bogata oferta pracowni plastycznych. Pałac Młodzieży;

— 17:00
Wernisaż wystawy: „Andrzej
Słowik – wspomnienie”.

Organizator: ZPAP okr. Koszalin-Słupsk. Galeria Ratusz,
II piętro, Rynek Staromiejski;

— 18:00
Wernisaż wystawy malarstwa
Edwarda Dwurnika „W dowód przyjaźni i wdzięczności”.

Większość prac powstała w ciągu ostatnich dziesięciu lat.
Ekspozycję zorganizowała Państwowa Galeria Sztuki w Sopocie, we współpracy z Agencją
Zegart. Na wystawie zostaną
zaprezentowane 42 prace artysty. Edward Dwurnik to jed-

• Red Lips z okazji obchodów Dni Koszalina

fot.: Zija Pióro

fot.: Izabela Rogowska

Kalendarium kulturalne

fot.: Materiały promocyjne

10-11

• Cugowscy z okazji obchodów Dni Koszalina

• „Cykor bojąca dusza” w BTD

DNI KOSZALINA 19-21.05.2017 r.
na z najbardziej rozpoznawalnych osobowości polskiej sztuki
współczesnej. Niepokorny i prowokacyjny, pełen diabelskiego
poczucia humoru, do dziś budzi skrajne reakcje i poruszenie.
Czynna do 11.06. Bałtycka
Galeria Sztuki, CK105;

— 18:30
Koncert symfoniczny „Romantyczni Słowianie”. M. Caldi –

dyrygent, K. Skolarski – fortepian, Orkiestra Filharmonii
Koszalińskiej. Program: S. Moniuszko – Uwertura „Bajka”,
F. Chopin – II Koncert fortepianowy f-moll op.21, B. Smetana
– Poemat symfoniczny „Wełtawa”. Filharmonia Koszalińska;
— 19:00
„Dom Wschodzącego Słońca”

Duża Scena. BTD;

— 19:00
Red Lips i Cugowscy. Koncert
z okazji obchodów Dni Koszalina. Bilety: 5 zł dostępne

w CK105. Amfiteatr,
ul. Piastowska;

— 20:00
Dancing. Wieczór taneczny

w stylu lat 80-tych. Bilety: 10 zł.
Kawałek Podłogi,
ul.Piastowska;

— 20:00
Kuban//Myślisz Jeszcze?Tour//. Kuban (K. Kiełbiński), nie-

spotykany na polskiej scenie naturalny luz i wyczucie, idealnie
odnajduje się na bitach i tworzy
świetny chilloutowy klimat.
Bilety 30/35 zł – więcej informacji w Jazzburgercafe;

20 Sobota
— 10:00-14:00
V Piknik Naukowy. Organiza-

tor: Wydział Technologii
i Edukacji Politechniki Koszalińskiej. Wstęp wolny. Kampus
przy ul. Śniadeckich 2,
budynek G i H;

sing, czyli krążąca książka lub
książka w podróży, ma na celu
spopularyzowanie faktu czytania oraz podarowania niepotrzebnym książkom drugiego
życia. Rynek Staromiejski;
— 17:00-24:00
Noc Muzeów w Obserwatorium Astronomicznym
(opis na str. 22-23),

ul. Gnieźnieńska 8;

— 18:15
Wernisaż wystawy „W Kręgu
Tajemnic”. Muzeum;
— 19:00
„Księżyc nad Buffalo”, Duża

Scena. BTD, plac Teatralny 1;
— 20:00
Rockasta. Koncert rockowy

– z akordeonem w roli głównej.
Bilety: 20 zł. Kawałek Podłogi;

— 11:00
Eliminacje powiatowe Wojewódzkiego Przeglądu Zespołów Tanecznych. Sala kina

21 Niedziela

— 11:00-24:00
Dni Koszalina 19-21.05
(opis na str. 13-16);
— 11:00-16:00
Urodziny Koszalina! Zaprasza-

— 11:00-22:00
Dni Koszalina 19-21.05
(opis na str. 13-16);
— 12:00
„Cykor bojąca dusza”, Duża

Kryterium, ul. Zwycięstwa;

my czytelników na symboliczny kawałek tortu i zachęcamy
do przyniesienia nam prezentu
(w postaci książek). Bookcros-

Scena – pożegnanie z tytułem,
ostatni spektakl – Dni Koszalina 2017, reż. W. Rogowski.
BTD, plac Teatralny 1;

12-13

• Rękodzielnicze Warsztaty Etnograficzne
w Muzeum

• Szminka Movie: „Małżeńskie porachunki”

— 10:00-13:00
Rękodzielnicze Warsztaty
Etnograficzne dla seniorów.

— 18:00
DKF: „Zwariować ze szczęścia”. Kino Kryterium,

— 10:00
Eliminacje miejskie i powiatowe 49. Regionalnego turnieju
recytatorskiego „Ptaki, ptaszki
i ptaszęta polne” (w ramach Dni
Koszalina). KBP, plac Polonii;
— 17:00
„Najpiękniejsze słowo
– Matka”. Wystąpi zespół Sto-

— 20:00
Darek i Jacek prezentują:
Stand-up. Bilety: 20 zł.

warzyszenie Śpiewacze „Śródmieście” z Koszalina.
Wstęp wolny. Domek Kata;

23 Wtorek
— 9:00
„Świętoszek”, Duża Scena,

reż. P. Szkotak. BTD,
plac Teatralny 1;

— 10:00
Eliminacje miejskie i powiatowe 49. Regionalnego turnieju recytatorskiego „Ptaki, ptaszki i ptaszęta polne”
(w ramach Dni Koszalina).

Sala konferencyjno-kinowa
KBP, plac Polonii;

• Klemens Starybrat w Filharmonii

26 Piątek

22 Poniedziałek
Odpłatność: 5 zł. Muzeum;

fot.: Materiały promocyjne

fot.: Muzeum

fot.: Materiały promocyjne dystrybutora

Kalendarium kulturalne

ul. Zwycięstwa;

Kawałek Podłogi,
ul.Piastowska;

24 Środa
— 10:00
Eliminacje miejskie i powiatowe 49. Regionalnego turnieju
recytatorskiego „Ptaki, ptaszki
i ptaszęta polne” (w ramach Dni
Koszalina). KBP, plac Polonii;

25 Czwartek
— 10:00
Miejskie Święto Czytelnika
Dziecięcego w ramach Dni
Koszalina. KBP, plac Polonii;
— 18:00
Szminka Movie: „Małżeńskie
porachunki”. Kino Kryte-

rium, ul. Zwycięstwa;

— 19:00
Łowcy Talentów – III termin
przesłuchań. Wstęp wolny. Ka-

wałek Podłogi, ul. Piastowska;

— 16:00
XLVI Konkurs Malarstwa
Ściennego Dzieci i Młodzieży. Zapraszamy do wspól-

nego malowania młodzież
i dzieci z rodzicami, opiekunami, dziadkami oraz nauczycielami. Regulamin na
www.pm.koszalin.pl. Pałac
Młodzieży, ul. Bogusława II;
— 18:00
Piosenki Mistrza Młynarskiego dla Mam w wykonaniu
Mini Studia Poezji i Piosenki.

Club105. ul. Zwycięstwa;

— 18:00
Koncert Gladsaxe Harmonie Orchestra w Koszalinie. Wstęp wolny. Galeria

EMKA, ul. Jana Pawła II 20;
— 18:30
Koncert symfoniczny „Estrada dla młodych” K. Starybrat

– dyrygent, uczniowie Szkoły
Muzycznej, Orkiestra
Filharmonii Koszalińskiej.
Filharmonia Koszalińska,
ul. Piastowska;
— 20:00
Salsoteka, wieczór tańców

latynoskich. Bilety: 10 zł.
Kawałek Podłogi,
ul. Piastowska;

Dni
Koszalina
19-21 maja 2017 r.

PROGRAM
19 maja (piątek)
— Wojewódzka Olimpiada Młodzieży w Pływaniu
– basen ZOS, ul. Głowackiego 3 (organizator: Międzyszkolny Klub Sportowy „Znicz” Koszalin);

— 10:30-16:00 – Dzień godności osób z niepełnosprawnością intelektualną – Rynek Staromiejski
(organizator: Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób
z Upośledzeniem Umysłowym, CK105);
— 16:00-21:00 – Festiwal Smaków Foodtracków
– parking przy amfiteatrze (organizator: MDD Sp. z o.o.,
CK105);
— 16:30-18:30 – Ulica Barw – ul. Bogusława II (organizator: Pałac Młodzieży);
— 16:30-19:00 – Program Artystyczny Pałacu Młodzieży, występy zespołów wokalnych i artystycznych
– scena City Box (organizator: Pałac Młodzieży);

— 17:00 – Spotkanie autorskie z dr Kacprem Pencarskim – promujące publikację pt.: „Gospodarka miast
rejencji koszalińskiej w latach 1918-1939” – KBP (organizator: Koszalińska Biblioteka Publiczna);
— 17:00 – Wernisaż wystawy: „Andrzej Słowik – wspomnienie” – Galeria Ratusz II p. (organizator: Związek Polskich Artystów Plastyków Okręg Koszalin-Słupsk);
— 18:00 – Wernisaż wystawy Edwarda Dwurnika – Bałtycka Galeria Sztuki (organizator: CK105);
— 19:00 – Koncert zespołów: Red Lips i Cugowscy
– amfiteatr, bilety: 5 zł (organizator: CK105);
— w godz. otwarcia bibliotek – Wystawy książek
oKoszalinie lub koszalińskich twórcach – Filie KBP (organizator: Koszalińska Biblioteka Publiczna);
— przez cały dzień – Odtwarzanie fragmentów książek
koszalińskich twórców w autobusach miejskich (organizator: Koszalińska Biblioteka Publiczna, Miejski Zakład
Komunikacji Sp. z o.o.);

20 maja (sobota)
— 10:00-13:00 – Spotkanie „Od maluszka do staruszka
– ekologia łączy pokolenia” – DPS Koszalin, ul. Leonida
Teligi 4 (organizator: Dom Pomocy Społecznej);
— 11:00-15:00 – Eliminacje powiatowe Wojewódzkiego Przeglądu Zespołów Tanecznych – Sala Widowiskowa CK105 (organizator: CK105);
— 11:00-17:00 – Festiwal Organizacji Pozarządowych, wmiędzyczasie fragmenty bajki „Cykor – bojąca
dusza” wwyk. aktorów BTD – Rynek Staromiejski (organizator: Pracownia Pozarządowa, Bałtycki Teatr Dramatyczny, CK105);
— 11:00-17:00 – Akcja Bookcrossing, impreza urodzinowa podczas której zapraszamy czytelników na symboliczny kawałek toru i zachęcamy do przyniesienia
nam prezentu (w postaci książek) – Rynek Staromiejski
(organizator: Koszalińska Biblioteka Publiczna);
— 11:00-18:00 – Program artystyczny z okazji otwarcia Galerii Emka – Galeria Emka i jej okolice;
— 12:00-21:00 – Festiwal Smaków Foodtracków
– parking przy amfiteatrze (organizator: MDD Sp. z o.o.,
CK105);
— 12:00-16:00 – Park Sztuki, występy zespołów,
warsztaty plastyczne – Park im. Książąt Pomorskich
(organizator: CK105);
— 16:30 – Tort dla mieszkańców Koszalina – Rynek Staromiejski (organizator: Urząd Miasta);
— 17:00-22:00 – Noc Muzeów w Obserwatorium Astronomicznym – Obserwatorium astronomiczne (organizator: Pałac Młodzieży);
— 18:00-24:00 – Noc Muzeów – Noc Tajemnic – teren
Muzeum w Koszalinie (organizator: Muzeum);
— 20:30 – Koncert Margaret z okazji otwarcia Galerii
Emka – Galeria Emka (organizator: Galeria Emka);
— przez cały dzień – Odtwarzanie fragmentów książek koszalińskich twórców w autobusach miejskich
– wybrane linie autobusów MZK (organizator: Koszalińska Biblioteka Publiczna, MZK);

21 maja (niedziela)

26 maja (piątek)

— 7:00-19:00 – „Nie nowotworom u dzieci” Ogólnopolski Program Profilaktycznych Badań Ultrasonograficznych – parking przy amfiteatrze (organizator: Fundacja Ronalda McDonalda);

— 7:00-19:00 – „Nie nowotworom u dzieci” Ogólnopolski Program Profilaktycznych Badań Ultrasonograficznych – parking przy amfiteatrze (organizator: Fundacja Ronalda McDonalda);

— 12:00-21:00 – Festiwal Smaków Foodtracków
– parking przy amfiteatrze (organizator: MDD Sp. z o.o.,
CK105);

— 9:00-10:30 – Dzień Sportu – impreza dla dzieci
z koszalińskich szkół podstawowych – Park Wodny
Koszalin (organizator: Park Wodny Koszalin);

— 12:00-16:00 – Obóz Historyczny: miasteczko
rycerskie – w pobliżu pomnika „Byliśmy, Jesteśmy,
Będziemy” (organizator: CK105);

— 16:00 – XLVI Konkurs Malarstwa Ściennego Dzieci
i Młodzieży – przejścia podziemne pod ul. Zwycięstwa
i ul. Młyńską (organizator: Pałac Młodzieży);

— 12:00-16:00 – Koszaliński Łosoś, stanowisko rekonstrukcyjne, prezentacja średniowiecznych narzędzi
rolniczych, rybackich oraz służących do wyrabiania
pasów i barwienia tkanin – w pobliżu pomnika „Byliśmy, Jesteśmy, Będziemy” (organizator: CK105);

— 18:30 – Koncert „Estrada dla młodych”, prezentacja młodych talentów z Zespołu Szkół Muzycznych
im. Grażyny Bacewicz w Koszalinie – Filharmonia Koszalińska (organizator: Filharmonia Koszalińska);

— 16:00 – Bajka „Cykor-bojąca dusza” – Bałtycki Teatr
Dramatyczny (organizator: Bałtycki Teatr Dramatyczny);
— 19:00 – Widowisko „Nie kochać w taką noc” – amfiteatr (organizator: CK105, Fundacja „Pokoloruj Świat”);
— przez cały dzień – Odtwarzanie fragmentów ksią-

— w godz. otwarcia bibliotek – Wystawy książek
o Koszalinie lub koszalińskich twórcach – Filie KBP
(organizator: Koszalińska Biblioteka Publiczna, MZK);

27 maja (sobota)

żek koszalińskich twórców w autobusach miejskich
– wybrane linie autobusów MZK (organizator: Koszalińska Biblioteka Publiczna, MZK);

— 9:00 – Otwarte Zawody Strzeleckie o Puchar
Prezydenta Miasta Koszalina – Strzelnica Kryta Sp.
„UNIA”, ul. Szczecińska 25A (organizator: Strzelnica
Kryta „UNIA”);

22-25 maja (poniedziałek-czwartek)

— 15:00 – XV Międzynarodowy Bieg Wenedów
– ulice Koszalina (organizator: Towarzystwo Krzewienia
Kultury Fizycznej w Koszalinie);

— 7:00-19:00 – „Nie nowotworom u dzieci” Ogólnopolski Program Profilaktycznych Badań Ultrasonograficznych – parking przy amfiteatrze (organizator: Fundacja Ronalda McDonalda);

— w godz. otwarcia bibliotek – Wystawy książek
o Koszalinie lub koszalińskich twórcach – Filie KBP
(organizator: Koszalińska Biblioteka Publiczna, MZK);

Szczegółowy program na stronach internetowych:
www.koszalin.pl, www.ck105.koszalin.pl

fot.: Muzeum

• „Jesteśmy na wczasach, czyli polska miłość” w BTD

• Rękodzielnicze Warsztaty Etnograficzne

27 Sobota

28 Niedziela

— 10:00-11:30
Rękodzielnicze Warsztaty
Etnograficzne dla dorosłych/
pracujących seniorów.

— 19:00
„Jesteśmy na wczasach, czyli
polska miłość”, Duża Scena.

Odpłatność: 5 zł. Muzeum;

— 12:00-13:30
Rękodzielnicze Warsztaty Etnograficzne dla rodzin.

Odpłatność: 5 zł. Muzeum;
— 12:00
Kino Małego Widza:
„Dudi: Cała naprzód”. Kino

Kryterium, ul. Zwycięstwa;
— 12:00
W Samo Południe Grobowce olbrzymów. Muzeum,

ul. Młyńska;

— 13:00
Koncert Gladsaxe Harmonie
Orchestra w Koszalinie.

Wstęp wolny. City Box/Rynek
Staromiejski w Koszalinie;
— 19:00
„Jesteśmy na wczasach,
czyli polska miłość”, Duża

Scena. BTD, plac Teatralny 1;

fot.: Materiały promocyjne dystrybutora

Kalendarium kulturalne

fot.: Izabela Rogowska

16-17

w Muzeum

BTD, plac Teatralny 1;

• DKF: „Egzamin” w kinie Kryterium

waniu królewny. Na swojej
drodze napotkał bardzo skąpego i nieuczciwego jegomościa.
BTD, plac Teatralny 1;

29 Poniedziałek

— 18:00
DKF: „Egzamin”. Kino

— 10:00-13:00
Rękodzielnicze Warsztaty
Etnograficzne dla seniorów.

31 Środa

Odpłatność: 5 zł. Muzeum;

30 Wtorek
— 9:00 i 11:00
„Królewski list”, Duża Scena,

Centrum Kultury Teatr w Grudziądzu, reż. R. Kulwicki Bardzo dawno temu, kiedy gęstymi lasami rządzili bardzo żartobliwi zbóje – przepraszam
– bardzo straszliwi zbóje, wydarzyła się niesamowita historia. Pewien dobrze wychowany szczęściarz o imieniu Trolek
przemierzał świat w poszuki-

Kryterium, ul. Zwycięstwa;

— 9:00, 11:00
„Królewski list”, Duża Sce-

na, Centrum Kultury Teatr
w Grudziądzu, reż. R. Kulwicki. BTD, plac Teatralny 1;
— 10:00
Powiatowe Święto
Czytelnika Dziecięcego.

Sala konferencyjno-kinowa
Koszalińskiej Biblioteki
Publicznej, plac Polonii;
— 18:00
Spotkanie poetyckie
wydawnictwa KryWaj.

Wstęp wolny. Kawałek
Podłogi, ul. Piastowska;

* Szczegółowe informacje dotyczące wydarzeń na stronie: www.koszalin.pl
Wszystkich organizatorów imprez kulturalnych prosimy o nadsyłanie kompletnych o nich informacji (termin, godzina, miejsce, krótkie omówienie, ew. fotografia) do 12. dnia danego miesiąca, poprzedzającego miesiąc wydania „Trendów”, na adres emilia.wojcik@ck105.koszalin.pl

Kalendarium kulturalne

Kontakty
i rezerwacje
KONTAKTY I REZERWACJE
– KULTURA
Centrum Kultury 105
w Koszalinie
ul. Zwycięstwa 105
tel. 94 347 57 01
pn.-pt.: 8:00-16:00
Kino Kryterium
ul. Zwycięstwa 105
Rezerwacje telefoniczne:
w godz. 8:00-16:00
tel. 94 347 57 03
w godz. 16:00-20:00
tel. 94 347 57 41
Muzeum
ul. Młyńska 37-39
tel. 94 343 20 11
Muzeum dla zwiedzających
jest czynne w godz. 10:00-16:00.
W sezonie turystycznym
(od 15 maja do 15 września)
Muzeum czynne w godz. 10:0017:00. W poniedziałki Muzeum
jest nieczynne dla zwiedzających. Wyjątek stanowi okres
wakacyjny (lipiec i sierpień)
– w tym okresie Muzeum jest
czynne we wszystkie dni
tygodnia w godz. 10:00-17:00.
Koszalińska Biblioteka
Publiczna
pl. Polonii 1
tel. 94 348 15 40
pn.: 9:00-15:00
wt.: 9:00-19:00
sob.: 9:00-15:00

Bałtycki Teatr Dramatyczny
pl. Teatralny
tel. 94 342 22 67, 515 530 253
oraz 502 341 700
Kasa teatru czynna:
pn.-pt. godz.: 8:00-19:00
sob. i niedz.: 13:00-19:00
oraz 2 godziny
przed spektaklem.
Filharmonia Koszalińska
im. Stanisława Moniuszki
ul. Piastowska 2
Kasa biletowa:
tel. 94 342 62 20
pn.-czw.: 11:00-15:00
pt.: 13:00-17:00,
oraz godzinę przed koncertem.
KONTAKTY I REZERWACJE
– SPORT I REKREACJA
Basen
ul. Głowackiego
tel. 94 343 82 48, 502 590 458
pn.-pt.: 16:00-17:00 – basen
rekreacyjny, jacuzzi, minibasen, 17:00-21:30 – basen sportowy, basen rekreacyjny, jacuzzi, minibasen,
sob.-niedz.: 7:00-20:00
Hala widowiskowo-sportowa
przy ul. Śniadeckich 4
w Koszalinie
tel. 94 343 61 43
Kasy biletowe:
tel. 94 343 61 43
godz. 8:00-16:00

Kompleks sportowo
– rekreacyjny
ul. Jedności – Głowackiego
tel. 94 343 82 48
pn.-pt.: 7:00-15:00
Kompleks sportowo
– rekreacyjny „Gwardia”
ul. Fałata 34
tel. 94 343 82 90
pn.-pt.: 7:00-15:00
Hala Sportowa
ul. Orla 14
tel. 94 343 82 96
pn.-pt.: 7:00-15:00
Stadion lekkoatletyczny
„Bałtyk”
ul. Andersa 16
tel. 94 343 82 96
pn.-pt.: 7:00-15:00
Korty tenisowe „Kortex”
ul. Andersa 16
tel. 94 343 82 96,
P. Krajewski 601 853 605
pn.-pt.: 7:00-15:00
Park Wodny Koszalin
ul. Rolna 14
Biuro Obsługi Klienta
i kasy – tel. 94 721 60 06
pn.-niedz.: 7:00-22:00
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Polecamy kultura

fot. Materiały promocyjne

Estrada dla
młodych

Ważnym akcentem koszalińskich wydarzeń jest coroczny, organizowany w okolicy obchodów Dni Koszalina, koncert uczniów Szkoły Muzycznej im. Grażyny Bacewicz. Młodzi artyści mają okazję niejednokrotnie po raz pierwszy stanąć na estradzie, mając za sobą pełen skład orkiestry symfonicznej. Dnia 26 maja
o godz. 18:30 ten wyjątkowy koncert poprowadzi młody i ambitny dyrygent Klemens Starybrat. Artysta jest
również absolwentem koszalińskiej szkoły muzycznej, gdzie kształcił się w klasie fortepianu, a zwieńczeniem jego nauki był występ z towarzyszeniem Orkiestry Filharmonii Koszalińskiej. Po ukończeniu studiów
współpracował z wieloma orkiestrami oraz brał udział w prestiżowych konkursach dla dyrygentów. Program piątkowego koncertu, na który już teraz zapraszamy Państwa serdecznie, przedstawia się następująco:
Julia Bortnowska – fortepian (nauczyciel: Paweł Bortnowski)
Fryderyk Chopin – Wielki Polonez Es-dur op. 22
Wiktor Dziedzic – skrzypce (nauczyciel: Natan Dondalski)
Henryk Wieniawski – II Koncert skrzypcowy d-moll op. 22 cz. II i III
Patryk Dżaman – gitara (nauczyciel: Tomasz Tukajski)
Hector Villa-Lobos – Koncert na gitarę i małą orkiestrę cz. I
Aleksandra Książak – trąbka (nauczyciel: Edward Klepczyński)
Aleksandr Arutiunian – Koncert na trąbkę i orkiestrę As-dur cz. II i III
Joanna Kulikowska – klarnet (nauczyciel: Marcin Fijałkowski)
Carl Maria von Weber – Koncert klarnetowy Es-dur op. 74 cz. I
Aleksandra Nawrocka – wibrafon (nauczyciel: Łukasz Lewczak)
Emmanuel Séjourné – I koncert wibrafonowy cz. I
Kamila Serwańska – flet (nauczyciel: Małgorzata Kobylarz-Wasilewska)
Carl Stamitz – Koncert fletowy G-dur op. 29 cz. I Allegro
Martyna Skuza, Julia Popławska – skrzypce (nauczyciel: Natan Dondalski)
Antonio Vivaldi – Koncert a-moll na dwoje skrzypiec op. 3 nr 8, cz. I Allegro
Strona przygotowana
przez Filharmonię Koszalińską
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Polecamy kultura

fot. Arch. KBP

Biblioteka?
Oczywiście!

Każdego roku Stowarzyszenie
Bibliotekarzy Polskich organizuje
święto, które dotyczy nas wszystkich – bibliotekarzy, czytelników, miłośników książek i kultury. Między 8 a 15 maja świętujemy
ogólnopolski Tydzień Bibliotek,
którego najważniejszym celem jest
promocja czytelnictwa i bibliotek.
Nasze święto ma szczególnie podkreślić ważną rolę czytania i korzystania z dorobku kultury i nauki w placówkach bibliotecznych.
Działalność bibliotek skupia się
bowiem przede wszystkim na poprawie jakości życia czytelników,
edukacji i udostępnianiu wartościowych treści.
Tegoroczny Tydzień Bibliotek jest dla Koszalińskiej Biblioteki Publicznej szczególnie ważny i uroczysty, gdyż po raz kolejny
nasi pracownicy zostali wyróżnieni. W zeszłym roku była to nagro-

da „Biblioteka Roku” wręczana przez Książnicę Pomorską w Szczecinie.
W tym roku kapituła konkursu „Bibliotekarz Roku Województwa Zachodniopomorskiego 2016” przyznała ten tytuł Małgorzacie Zychowicz
pracującej na co dzień w Dziale Metodyki i Promocji Koszalińskiej Biblioteki Publicznej. W ten sposób doceniono nie tylko pracę Pani Małgorzaty na rzecz upowszechniania czytelnictwa, promocji książki i czytania,
ale też osiągnięcia Koszalińskiej Biblioteki Publicznej w tym zakresie. Zachodniopomorski Bibliotekarz Roku bierze udział w ogólnopolskim konkursie na Bibliotekarza Roku. Na kandydatkę z naszego województwa będzie można głosować od 12 kwietnia do 10 maja na stronie internetowej
Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich: http://www.sbp.pl/
Sukces odniósł również plakat Tygodnia Bibliotek zaprojektowany przez Barbarę Wysmyk, graficzkę pracującą w Dziale Metodyki i Promocji KBP. Plakat wygrał konkurs organizowany przez Stowarzyszenie
Bibliotekarzy Polskich i będzie stanowił oficjalny materiał promocyjny
ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek. Już niedługo będzie go można zobaczyć niemal w każdej bibliotece w Polsce!
Prawda, że jesteśmy zdolni? Dlatego nie zapomnijcie odwiedzić nas 8
maja, w ogólnopolski Dzień Bibliotekarza i Bibliotek, we wszystkich naszych agendach – Budynku Głównym i wszystkich dziesięciu filiach –
i złożyć nam życzenia!
Strona przygotowana przez
Koszalińską Bibliotekę Publiczną

Polecamy kultura

fot. Muzeum

W kręgu
tajemnic

Na początku naszej ery przybył na Pomorze lud, który wywarł duże
piętno na kulturze tego regionu. Historię Gotów spisał jeden z przedstawicieli tego plemienia, Jordanes. Uczynił to jednak dopiero sześćset lat
później, co powoduje, że w jego opowieści wiele faktów miesza się z legendami, tworząc miejscami splot, niemożliwy dzisiaj do rozwikłania.
Jedna z legend opowiada o przybyciu Gotów na nasze ziemie. Według
zapisu Jordanesa mieli oni wyruszyć z ziemi zwanej Skandzą i na trzech
okrętach przybyć do Gothiskandzy, co do lokalizacji której nadal nie ma
pewności. Z dość dużym prawdopodobieństwem możemy stwierdzić, że
owa legendarna podróż przebiegała pomiędzy obecną Skanią (najdalej na
południe wysuniętą częścią Szwecji) a Pomorzem. Jordanes zapisał również imię Beriga – wodza gockiego, który dowodzić miał owymi okrętami. Nie wiemy jednak nic więcej o tym tajemniczym władcy Gotów.
Dzięki badaniom prowadzonym przez Muzeum w Koszalinie na stanowiskach archeologicznych związanych z Gotami, archeolodzy zebrali o nich szereg cennych informacji; wiele szczegółów z ich życia stanowi
jednak dla nas nadal tajemnicę. Wiemy, że dość szybko podporządkowali sobie ludność miejscową, która przejęła gocką kulturę i styl życia. Wytwory gockiego rzemiosła prędko zastąpiły wyroby miejscowe. Podobnie
rzecz się miała z obrządkiem pogrzebowym. Nigdy zapewne nie dowie-
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my się, dlaczego pierwotni mieszkańcy Pomorza tak łatwo przejęli nowy model życia; możemy tylko domyślać się, że był on dla nich
pod jakimś względem bardziej
atrakcyjny niż ich własny.
Z Gotami i ich cywilizacją łączy się wiele zagadek, na które rzesze badaczy od lat starają się znaleźć wyjaśnienie. Dlaczego na
przykład ten wojowniczy, barbarzyński lud nie wkładał zmarłym
wojownikom broni do grobów (co
było powszechną praktyką wśród
innych ludów tamtej epoki)? Goci
wyróżniają się wśród współczesnych sobie plemion również dlatego, że stworzyli własne pismo
oraz byli jednym z pierwszych ludów barbarzyńskich, który w IV
wieku przyjął chrześcijaństwo
(w wersji ariańskiej).
Największym jednak fenomenem kultury gockiej są kręgi
kamienne, których tajemnice będziemy się starali odkryć na wystawie. Opowiemy, gdzie je wznoszono, dlaczego do kręgu mogli
wejść tylko pełnoprawni członkowie gockiego społeczeństwa i z jakiego powodu wokół nich chowano zmarłych.
Wernisaż: Noc Muzeów, 20 maja
(sobota), godz. 18:15, Pałac Młynarza przy ul. Młyńskiej 37-39.
Strona przygotowana
przez Muzeum w Koszalinie

Polecamy kultura

fot. Materiały promocyjne PM

Majówka
w Pałacu Młodzieży

Koszaliński Pałac Młodzieży od lat zaprasza
dzieci i młodzież, by uczyniły zeń przestrzeń swego dzieciństwa, dorastania, marzeń, breve... swoją
przestrzeń. Od ponad 60 lat stoimy przed Państwem
otworem, oferując to, co u nas najlepsze. W maju będą
mogli się o tym Państwo przekonać osobiście, pragniemy bowiem zaprosić wszystkich do naszej placówki na Dzień Otwarty.
Już 13 maja czekamy na Państwa w naszych gościnnych progach, by tydzień później, wpisując się
w Dni Koszalina, zaprezentować się poza murami Pałacu. Naszą majówkę zaczynamy więc wraz z drugim
(ufamy, że i długim) majowym weekendem przy ulicy Bogusława II 2, gdzie w samym Pałacu Młodzieży nasi instruktorzy prowadzić będą zajęcia otwarte.
Każdy, kto tylko chce może do nas przyjść, zobaczyć,
na czym pałacowe zajęcia polegają, jak wyglądają pracownie i kto w nich prowadzi spotkania. Zaprasza-

my dzieci z rodzicami oraz młodzież. Gwarantujemy,
że gdy raz do nas zawitasz, zostaniesz z nami na długo! A możliwości rozwoju i pogłębiania pasji w Pałacu Młodzieży jest bez liku. Interesuje Cię teatr i scena? Zapraszamy do młodzieżowych i dziecięcych
grup teatralnych. Nie rozstajesz się z ołówkiem i szkicownikiem? Warto byś zajrzał do pracowni plastycznych i graficznych. A gdy już pierwsza nuta piosenki
wprowadza Cię w taneczne rytmy, koniecznie zapisz
się do jednego z wielu naszych zespołów tanecznych.
A może kochasz śpiewać i nucisz wciąż pod nosem
melodie? Masz u nas możliwość śpiewać na głos, na
scenie i na konkursach. Dla sportowców z kolei proponujemy grupę akrobatyczną. Dla majsterkowiczów
– pracownię techniczną. Młodzi gitarzyści znajdą zaś
u nas swe miejsce czy to solo, czy w zespole. Łasuchy
i kucharze winni zawitać do naszego Kuchcikowa, poligloci zaś i lingwiści na zajęcia językowe. Mógłbym
tak wymieniać dalej, ale może lepiej po prostu nas odwiedzić i przekonać się samemu?
Ciepło wiosennego słońca sprzyja rodzinnym
spacerom, podczas których również pragniemy Państwu towarzyszyć. Gdyby więc ktoś przechadzał się
19 maja po koszalińskim rynku, niech zerknie w stronę miejskiego City Boxu. I tam też będziemy! Podczas
Dni Koszalina zaprezentują się na scenie przed ratuszem nasze zespoły wokalne, taneczne i muzyczne.
W samym Pałacu, a właściwie przed jego drzwiami
również się będzie działo – majowa edycja Ulicy Barw
wleje wiosenne kolory tegoż piątkowego popołudnia
w serca i na twarze naszych milusińskich. Czekamy
na Państwa wraz z ich pociechami!
Strona przygotowana
przez Pałac Młodzieży
Kamil Barański

Postać

Tropami
Komedy
Wiele lat przyszło nam czekać w Koszalinie na kolejnego
wybitnego, po Marcinie Wasilewskim, jazzowego pianistę. Kamil Piotrowicz, absolwent koszalińskiego „Muzyka”,
ujawniał swój talent już podczas nauki w szkole przy ulicy
Fałata, ale prawdziwych skrzydeł dostał, gdy zaczął studia na
Akademii Muzycznej w Gdańsku. Po kilku miesiącach stał
się liderem kwintetu, z którym
dwa lata temu wydał swój debiutancki album „Birth”, a następnie sekstetu – w listopadzie
ub. roku poznaliśmy „Popular Music”, krążęk nominowany do nagrody Fryderyka (zwycięzców poznamy 26 kwietnia,
już po zamknięciu tego numeru
Trendów). Nagród młodzi muzycy zdobyli znacznie więcej niż
liczą łącznie oba składy zespołów Kamila. Wśród nich Nagrodę Miasta Gdańska „Młody
Twórca Kultury 2016” i nagrodę Prezydenta Miasta Koszalina za osiągnięcia w dziedzinie
twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kul-

fot. Jakub Szpojda
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tury. Z pewnością będzie ich więcej. Kamil to dziś pianista, kompozytor i aranżer. Przygodę z muzyką zaczął już na początku podstawówki i jak mówi - przyjemność z grania odczuwał zawsze. Jako
nastolatek słuchał: Bacha, Debussy'ego, Jarretta, Coltrane'a, Możdżera. Pierwsze świadome spotkanie z jazzem zawdzięcza Robertowi Kwiatkowskiemu (muzyk Filharmonii Koszalińskiej, perkusista jazzowy) i Igorowi Demydczukowi, który prowadził warsztaty
w szkole. Z muzyków, słuchanych świadomie, bo grali jazz, wymienia Krzysztofa Komedę i Tomasza Stańko. Czas nauki w Koszalinie
to cykliczne jam session w BWA, spotkania z płytami i próby reanimacji Bałtyckiego Klubu Jazzowego. Dlaczego zdecydował się na
studia w Gdańsku?
– Na pewno chciałem być bliżej morza. Zdecydowała o tym także
świetna kadra, prof. Leszek Kułakowski, Sławek Jaskułke oraz prężne, świeże, młode środowisko. Gdańsk okazał się być dla mnie wyjątkowym, wspaniałym miejscem – deklaruje Kamil. Bardzo szybko udało mu się stworzyć zespół. Piotrka Chęckiego, Emila Miszka
i Sławka Koryzno, z którymi stworzył „Kamil Piotrowicz Quintet”,
poznał na konkursie w Kołobrzegu dosłownie 2 miesiące przed rozpoczęciem studiów. Już w Gdańsku do zespołu dołączył Michał
Bąk i wtedy zaczęło się granie. Dzisiaj dla Kamila najważniejsze
jest tworzenie (jak mówi, nieustanne) i zgłębianie tajników instrumentów akustycznych, choć nie wyklucza, że kiedyś w jego muzyce może pojawić się elektronika. Na pytanie jak widzi swoją najbliższą przyszłość odpowiada: Chciałbym szukać, zmieniać, poznawać
i chłonąć nowe, tworzyć i nieustannie się rozwijać. ■ (KG)

Kalendarium sportowe
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Gwardia Koszalin
— piłka nożna
— 3.05
III liga Wda Świecie
– Gwardia Koszalin;
– 6.05
III liga Gwardia Koszalin
– GKS Przodkowo,

bilety: 8 zł, 5 zł,
Stadion Gwardia
przy ul. Fałata 34;

— 13.05
III liga KKS 1925 Kalisz
– Gwardia Koszalin;
— 20.05
III liga Gwardia Koszalin
– Sokół Kleczew,

bilety: 8 zł, 5 zł,
Stadion Gwardia
przy ul. Fałata 34;

— 27.05
III liga GKS Leśnik Manowo
– Gwardia Koszalin;

Bałtyk Koszalin
— piłka nożna
— 3.05
IV liga Bałtyk Koszalin
– Polski Cukier Kluczevia
Stargard, Stadion KS Bałtyk,

ul. Andersa;

— 6.05
IV liga Gryf Kamień Pomorski – Bałtyk Koszalin;
— 13.05
IV liga Bałtyk Koszalin
– Osadnik Myślibórz,

Stadion KS Bałtyk,
ul. Andersa;

— 20.05
IV liga Drawa Drawsko Pom.
– Bałtyk Koszalin;
— 27.05
IV liga Bałtyk Koszalin
– Olimp Gościno, Stadion

KS Bałtyk, ul. Andersa;

Energa AZS Koszalin
— piłka ręczna
— 3.05
Energa AZS Koszalin
– Metraco Zagłębie Lubin,

bilety: 10 zł, 5 zł,
Hala Widowiskowo-Sportowa, ul. Śniadeckich;
— 6.05
Energa AZS Koszalin
– Vistal Gdynia,

bilety: 10 zł, 5 zł,
Hala Widowiskowo-Sportowa, ul. Śniadeckich;
— 13.05
Energa AZS Koszalin
– Kram Start Elbląg,

bilety: 10 zł, 5 zł,
Hala Widowiskowo-Sportowa, ul. Śniadeckich;
— 17.05
Pogoń Baltica Szczecin
– Energa AZS Koszalin;

Gwardia Koszalin
— piłka ręczna
— 6.05
II liga mężczyzn
Gwardia Koszalin
– Szczypiorniak Olsztyn,

wstęp bezpłatny,
Hala Gwardia,
ul. Fałata 34;

Biegi
— 11.05, godz. 19:00
Leśna Piątka 2017,
edycja 1/3. Start i meta

biegu znajdą się na parkingu rozpoczynającym leśną
ścieżkę edukacyjną
Nadleśnictwa Karnieszewice przy ul. Słupskiej
w Koszalinie. Organizator:
Stowarzyszenie SFX,
Dystans: 5 km;
— 27.05, godz. 15:00
XV Bieg Wenedów,

start na Rynku Staromiejskim w Koszalin.
Organizator: Koszalińskie
Towarzystwo Krzewienia
Kultury Fizycznej.
Dystans: 10 km, 1609 m;
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fot.: Mat. prom. Muzeum
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