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„Mój ostatni koncert w Koszalinie grałam pięć lat temu, kiedy
byłam jeszcze w ciąży z moją starszą córką. Mam bardzo miłe wspomnienia z tego spotkania. Promowaliśmy wtedy płytę Modern Rocking i były to jedne z pierwszych koncertów po jej premierze.
Z niecierpliwoscią czekam na ponowne spotkanie w koszalińskim amfiteatrze i zapraszam na koncert, tym razem w ramach trasy mojego Dwudziestolecia.
Jestem pewna, że będziemy się dobrze razem bawić.”

„Nasze Miasto”

Agnieszka Chylińska
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Polecamy kultura

Koszalińskie
kamerynki
Kameralnie na rynku będzie przez całe wakacje.
Nowe miejsce, jakim jest City Box, stanie się przystanią dla koncertów i zabaw dla najmłodszych w lipcowe i sierpniowe popołudnia. Zapraszamy bardzo gorąco!
— 5 lipca, godz. 17:00, „Piosenka przypomni Ci...”
- koncert Filharmonii Koszalińskiej;
— 7 lipca - 15 sierpnia, wystawa Marty Frej
„Memy”. Malarka Marta Frej jest jedną z najpopularniejszych internetowych komentatorek polskiej
rzeczywistości - facebookowy profil z jej rysunkami
zrzesza kilkadziesiąt tysięcy fanów, każdy kolejny rysunek jest od razu udostępniany na setkach tablic;
— 11 lipca, godz. 17:00, koncert grupy Nad Porami
Roku piosenki szczecińskiego zespołu, wykonującego poezję śpiewaną;
— 12 lipca, godz. 17:00, „Wiedeński bal”, koncert
Filharmonii Koszalińskiej;
— 18 lipca, godz. 17:00, Duet wokalno – instrumentalny Skarpety - zespół prezentuje akustyczne
wersje znanych rockowych przebojów;
— 19 lipca, godz. 17:00, „Zacznij od Bacha”, koncert Filharmonii Koszalińskiej;
— 25 lipca, godz. 16:00, Kosmokwaki - zespół muzyczny. Oferta skierowana dla najmłodszych;
— 26 lipca, godz 17:00, „Pół żartem, pół serio”,
koncert Filharmonii Koszalińskiej;
— 2 sierpnia, godz. 17:00, „Muzyczne podróże po
Europie”, koncert Filharmonii Koszalińskiej;

— 7 sierpnia, 10:30 – 14:00, show z klaunami Kulki;
— 8 sierpnia, godz. 17:00, koncert Janka Samołyka – występ znanego w kraju artysty, który prezentuje akustyczną mieszankę brytyjskiego rocka i polskiej poezji śpiewanej;
— 9 sierpnia, godz. 17:00, „Lekka muzyka klasyczna i nie tylko”, koncert Filharmonii Koszalińskiej.
— 15 sierpnia, godz. 17:00, koncert grupy Kubryk zespół wokalno-instrumentalny, prezentujący szanty;
— 16 sierpnia, godz. 17:00, koncert grupy Chwila
Nieuwagi - zespół prezentuje mieszankę górnośląskiego folkloru, jazzu i piosenki poetyckiej;
— 22 sierpnia, godz. 17:00, koncert grupy Zgagafari - występ darłowskiego zespołu folkowego prezentującego słowiańską, skandynawską i celtycką muzykę ludową. ■ (KG)

II Festiwal Pełnia Życia
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II Festiwal
Pełnia Życia

Festiwal Kulinarny „Ulica Smaków”
Święto smakoszy. Godz. 12:00 – 19:00
Miejsce: Rynek Staromiejski. Organizator: CK105
Program:
— 12:00 - konkurs Rad Osiedli na najlepsze pierogi,
— 12:05 - prezentacja Rad Osiedli, restauracji, barów,
kawiarni oraz gości z Niemiec;
— 12:30 - konkursy dla publiczności (zakończenie
rajdu rowerowego);
— 12:45 - pokaz kulinarny w wykonaniu gwiazdy gotowania Daniela Hucika połączony z degustacją;
— 13:45 - konkursy dla publiczności;
— 14:00 - prezydent Piotr Jedliński gotuje;
— 14:45 - I cz. rozmowy Rudiego Schubertha o książce „Raj na ziemi” i Folwarku Otnoga oraz o produkcji żywności;
— 15:15 - rozstrzygnięcie konkursu Rad Osiedli na
najlepsze pierogi połączone z degustacją;
— 15:30 - wręczenie dyplomów za udział w plebiscycie „Smaki Pomorza 2015”;
— 16:00 - pokaz kulinarny w wykonaniu gwiazdy
gotowania – Daniela Hucika, połączony z degustacją;
— 17:00 - II cz. rozmowy Rudiego Schubertha
o książce „Raj na ziemi” i Folwarku Otnoga oraz
o produkcji żywności;
— 17:30 - wręczenie dyplomów za udział w plebiscycie „Smaki Pomorza 2015”;
— 18:00 - koncert Rudiego Schubertha;

— Honor Wake Cup, godz. 10:00 - 17:00.
Zawody o Puchar Polski w Wakeboardingu.
18:00 - Koncerty: 4 P SOLO , Ten Typ Mes.
Miejsce: Wodna Dolina.
Organizatorzy: Wakepark Koszalin , CK105;
— Marsz Nordic Walking, godz. 10:00 - 12:00.
Połączony z instruktarzem prawidłowej techniki
chodzenia. Marsz alejkami koszalińskiego parku
poprowadzi Piotr Czarnota. Prosimy zabrać własny
sprzęt. Start: Amfiteatr (ul. Piastowska), godz. 10:00.
Meta: Rynek Staromiejski, godz. 12:00.
Organizatorzy: Centrum Nordic Walking, CK105;
— Rajd Rowerowy – „Koszalin Pełnia Życia –
zdrowo i sportowo”, godz. 11:00 - 13:00. Rajd dookoła Koszalina. Start: Amfiteatr ul. Piastowska,
godz. 11:00. Meta: Rynek Staromiejski, godz. 13:00.
Organizatorzy: Stowarzyszenie Roweria, CK105;
— Maraton Zumby, godz. 16:30 - 19:30
Trzygodzinna zabawa dla osób w każdym wieku.
Miejsce: Sportowa Dolina. Organizator: Zumba Fitness Anna Wojnarowska, CK105;
— Veteran Cup, godz. 10:00 - 18:00. Pokazy i wyścigi samochodów zabytkowych i motocykli.
Miejsce: MotoPark przy ul. Gnieźnieńskiej 8.
Organizatorzy: Moto Park, CK105;
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 Jarmark Jamneński, godz. 11:00 do 17:00.
—
Prezentacje artystów ludowych z regionu Pomorza oraz warsztaty rękodzieła dla każdego. Koncert Zespołu Dudi Kapela. Miejsce: Dziedziniec
Muzeum. Organizatorzy: Muzeum w Koszalinie;
—Veteran Cup, godz. 10:00 do 18:00. Pokazy i wyścigi samochodów zabytkowych i motocykli. Miejsce: MotoPark przy ul. Gnieźnieńskiej 8.
Organizatorzy: Moto Park, CK105;
— Rajd pieszy z przewodnikiem PTTK,
godz. 10:00. Trasa Staromiejska, szlak Św. Jakuba.
Start: Amfiteatr ul. Piastowska.
Organizatorzy: PTTK, CK105;

— Trening Jogi, godz. 11:00. Otwarty dla wszystkich chętnych trening jogi na łonie natury. Prosimy przynieść własną karimatę. Miejsce: Aleja Dębów naprzeciwko Biblioteki Publicznej.
Organizatorzy: Szkoła Jogi Klasycznej, CK105;
— Mistrzostwa Koszalina w Aquathlonie,
godz. 17:00 – 19:00. Zapisy: www.tkkf.koszalin.pl.
Miejsce: Wodna Dolina. Organizator: TKKF Koszalin, CK105;
Udział we wszystkich imprezach jest bezpłatny. Zgłoszenia do udziału w rajdzie rowerowym i pieszym, treningu jogi, maratonie zumby
i Nordic Walking przyjmowane są w dniu i o godzinie rozpoczęcia imprez.

Bezpieczne wakacje

Bezpieczne
wakacje 2015

Centrum Kultury 105, kino Kryterium, seanse godz. 10:00 (od poniedziałku do czwartku - z wyjątkiem 14 lipca, w tym dniu seans nie
odbędzie się). Ceny biletów: 1 zł (dzieci z terenu
Koszalina), 7 zł (pozostali). Tel. 94 347-57-01.

— 29.06 – 2.07 – „Tarzan. Król dżungli”.

Sympatyczna małpa Kala znajduje w dżungli opuszczone ludzkie niemowlę.
— 6.07 – 9.07 – „Dzwoneczek i tajemnica piratów”. Dzwoneczek i jej utalentowane przyjaciółki wyruszają na pełną przygód wyprawę, by odzyskać magiczny pył, skradziony z Przystani Elfów przez tajemniczą Zarinę.
— 13.07 – 16.07 (z wyjątkiem 14 lipca)
„Pszczółka Maja. Film”. Uskrzydlająca opowieść
o najbardziej rezolutnej pszczółce świata w zupełnie
nowej odsłonie wreszcie na wielkim ekranie!
— 20.07 – 23.07 – „Paddington”. Któż nie zaopiekowałby się małym sympatycznym misiem, siedzącym samotnie na dworcu kolejowym? Państwo Brown
z dziećmi bez wahania przygarnęli uroczego niedźwiadka w czerwonym kapeluszu i.... odtąd już nic nie
było jak dawniej.
— 27.07 – 30.07 – „Baranek Shaun”. Niepokorny, skory do pakowania się w tarapaty baranek Shaun,
wykorzystując nieobecność gospodarza, postanawia
wybrać się na wycieczkę do miasta.

— 3.08 – 6.08 – „Wielka Szóstka”. Pełna humoru opowieść o przyjaźni pomiędzy młodym geniuszem
Hiro a robotem o wielkiej posturze i wielkim sercu.
— 10.08 – 13.08 – „Dzwoneczek i bestia z Nibylandii”. Jelonka, beztroska i utalentowana wróżka
świata zwierząt, wierzy, że wróżek nie należy osądzać
po pozorach, a zwierząt po ich kłach. Dlatego też, nie
zważając na nic, zaprzyjaźnia się z nieznaną nikomu
ogromną bestią.
— 17.08 – 20.08 – „Fru!”. Ptaszek, który nigdy
wcześniej nie wychylił dzioba poza rodzinne gniazdo,
zostaje przez pomyłkę przewodnikiem stada i ma poprowadzić grupę skrzydlaków do ciepłych krajów.
— 24.08 – 27.08 – „Siedmiu krasnoludków ratuje Śpiącą Królewnę”. Krasnoludek Bobo przypadkowo wywołuje wielkie zamieszanie w Zamku
Fantabularasa.
— Koszalińska Biblioteka Publiczna, zajęcia wakacyjne w filiach bibliotecznych, lipiec – sierpień, poniedziałek – piątek, godz. 10:00 – 14:00, tel. 94 348-1544, Ewa Chruściana;
— Muzeum, zajęcia wakacyjne na dziedzińcu, teatr
lalek, lipiec – sierpień, godziny przedpołudniowe, tel.
94 341-65-87, 343-20-11, Dionizy Rypniewski;
— Bałtycki Teatr Dramatyczny, zajęcia teatralne
dla dzieci i młodzieży, od 6 do 17 lipca, tel. 94 342-2058 w.118, Sławomir Dudek;
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Centrum Kultury 105, zajęcia w czasie wakacji:
blok imprez - wakacyjne piątki, godz. 10:30 – 14:00

— 3.07 „Tulinki - śpiewające pluszaki”, Rynek

Staromiejski. Program estradowy dla dzieci z udziałem zespołu znanego m.in. z telewizji TVS, Polo TV,
Mini Mini. Występ artystyczny „Tulinek” to interaktywne show z udziałem dzieci.
— 10.07 „Moja kolorowa ulica”, Na skarpie. Widowisko plenerowe dla dzieci w wykonaniu klaunów
Rico i Ruphert z cyklu Wesołe Wakacje w Mieście.
Podczas programu wiele atrakcji, pokazy deszczu
confetti, świecących baniek mydlanych, superfajerwerków, konkursów, zabaw i atrakcji.
— 17.07 „Hawajska zabawa”, Orlik Jamno. Podczas spotkania nie zabraknie sportu, zabaw tanecznych i manualnych: taniec limbo, maraton hula-hop,
rzut kokosem do celu, hawajski slalom, tworzenie
długiej girlandy, totemu i hawajskiej biżuterii.
— 24.07 „Pakujemy zapasy i jedziemy na wczasy”, Misiowa Dolina. W tym dniu wszystkie dzieci
wybiorą się wspólnie z Rico i Ruperthem na poszukiwanie wakacyjnych przygód, słońca i zdobycia nowych doświadczeń.
— 31.07 „Cyrkowa przygoda”, Sportowa Dolina.
Klauni Kulki przeniosą dzieci w świat cyrku, cyrkowej akrobatyki, ekwilibrystyki i dobrej zabawy.
— 7.08 „Show z klaunami Kulkami”, Rynek Staromiejski. W programie wszystko, co rozbawia i roz-

wesela dzieci: zabawy interaktywne, gagi klaunowe, gry i konkursy przy dźwiękach wesołej, wakacyjnej muzyce. Impreza wzbogacona o pokaz elementów
sztuki cyrkowej.
— 14.08 „Wesołe skrzaty”, Sportowa Dolina.
Festiwal skrzaciej piosenki, czyli śpiewanie na polanie, malowanie na polanie, nauka skrzaciego tańca
i hulańca, zabawy ruchowe, konkursy i pokazy mydlanych baniek.
— 21.08 „Dino party”, Stadion ABC. Impreza dla
dzieci prowadzona przez dinozaury. Podczas zabawy dzieci przenoszą się w czasy dinozaurów, niczym
w Parku Jurajskim.
— 28.08 „Zabawa z policją”, Sportowa Dolina.
Impreza dla dzieci prowadzona przez funkcjonariuszy policji.
— Spotkania wakacyjne w Klubach Osiedlowych:
Bałtyk, Na Pięterku, Przylesie, Kanion, Klocek, Na
Skarpie, lipiec - sierpień, godziny przedpołudniowe.
— Pałac Młodzieży w Koszalinie, zajęcia warsztatowe, lipiec, poniedziałek – piątek, tel. 348-05-00,
Iwona Potomska.
— MOPS kolonie – lipiec-sierpień, tel. 316-03-26.

Bezpieczne wakacje

— Orliki: rozgrywki sportowo-rekreacyjne,
lipiec – sierpień, zajęcia prowadzone z animatorami
sportu w godzinach przed i popołudniowych, 10:00 –
13:00 oraz 17:00 – 19:00. Os. Raduszka, ul. Łubinowa,
os. Lechitow, ul. Wenedów, os. Jedliny, ul. Głowackiego, os. Unii Europejskiej, ul. Holenderska, os. Jamno
Łabusz;
— Zarząd Obiektów Sportowych: Basen, ul. Głowackiego: wejścia za 1 zł/h, lipiec – duży basen, godz.
7:00 – 20:00, sierpień - mały basen, godz. 8:00 – 20:00,
poniedziałek - niedziela – całe wakacje. Tel. 94 34257-94, Monika Tkaczyk;
— Park Linowy, ul. Rolna – Piłsudskiego, lipiec –
sierpień, środa, czwartek, piątek, tel. 605 640 707,
Joanna Zielonka;
— BC Club, kręgle, lipiec – sierpień, od 14 lipca do
14 sierpnia, w godz. 12:00 – 15:00;
— Koszaliński Klub Strzelecki „Kaliber”, prowadzenie treningów strzeleckich na Strzelnicy Krytej przy
ul. Szczcecińskiej 25a, 1 lipca – 23 sierpnia, tel. 94 34736-50, 692-455-178, Marcin Machocki, 665-370-357, Iwona Marcisz, wtorek - piątek, w godz. 12:00 – 18:00;
— Fundacja „O Uśmiech Dziecka”, Stadion ABC
ul. Wańkowicza, 1 lipca – rozpoczęcie Akcji Lato „Festiwal uśmiechu” w godz. 11:00 – 14:00, tel. 513 332 961,
Katarzyna Kaczor;

— Koszaliński Klub Piłki Nożnej „Bałtyk”,
ul. Andersa 16, gra w piłkę nożną, zapoznanie uczestników z przepisami regulującymi rozgrywki piłkarskie, zajęcia z trenerami i piłkarzami KKPN Bałtyk
Koszalin, Stadion ZOS Bałtyk w Koszalinie, 1 lipca –
28 sierpnia, zajęcia we wtorki i czwartki w godzinach
11:00 – 13:00. Tel. 94 348 91 20, 606 493 732, Dariusz
Płaczkiewicz;
— Zapaśniczy Klub Sportowy, zajęcia w Hali Sportowej przy ul. Orlej, lipiec - sierpień, godziny przedpołudniowe, tel. 790 459 204, Dawid Kret;
— Towarzystwo Miłośników Koszalińskiej Wąskotorówki, przejazdy kolejką wąskotorową dla
dzieci i młodzieży, zwiedzanie historycznych obiektów kolejki wąskotorowej, 15 lipca - 13 sierpnia, tel.
601 154 937, Paweł Gajdzica;
— Koszalińskie Towarzystwo Krzewienia Kultury
Fizycznej, turnieje tenisa ziemnego, bieg rodzinny,
zajęcia z Tenisa Ziemnego, taniec nowoczesny break
dance, zajęcia z capoeiry, obiekty ZOS, Wodna Dolina, korty przy ul. Szenwalda, Góra Chełmska, tel. 91
116 224, Arkadiusz Kozak;
— Fundacja Adria Squash, zajęcia z gry w squasha,
ul. Grunwaldzka 8, poniedziałek - piątek, w godz.
10:00 – 13:00, tel. 502 060 884, Janusz Stasica;
— Uczniowski Klub Tenisowy TenisPRO, zajęcia z gry w tenisa, teren „Gwardii” przy ul. Fałata 34,
lipiec – sierpień, zajęcia w godzinach przedpołudniowych, tel. 668 70 60 99, Agnieszka Kułakowska;

8-9

Polecamy kultura

Każdy fan muzyki rozrywkowej w Polsce kojarzy jej nazwisko. Każdy sympatyk najlepszych programów talent show nie może Jej nie znać. Czujny
poszukiwacz dobrych książek dla dzieci, zna doskonale opisanych przez nią bohaterów.
Agnieszka Chylińska od momentu swojego debiutu, który miał miejsce 20 lat temu, po dziś dzień
fascynuje, zachwyca, intryguje i niezmiennie od lat
budzi ogromne emocje wśród wszystkich tych, którzy interesują się popkulturą. Rozpoczynała jako
osiemnastoletnia zbuntowana rockmenka w legendarnym zespole O.N.A., z którym nagrała 6 płyt.
Każda z nich pokryła się kolejno złotem i platyną.
Autorka tekstów do najsłynniejszych polskich ballad, takich jak „Kiedy powiem sobie dość”, czy też
„Drzwi.” Z powodzeniem od lat realizująca solowe projekty. Jej solowy album „Modern Rocking”
z 2009 roku ze sztandarową piosenką „Nie mogę
Cię zapomnieć” udowodnił, że publiczność ma do
czynienia z artystką uniwersalną, wszechstronną,
wymykającą się ciasnej definicji stylu czy trendu.
Agnieszka Chylińska jest też przewodniczącą jury najpopularniejszego programu z rodzaju talent show w polskiej telewizji. Mowa o nagradzanym wieloma statuetkami „Mam Talent”, a obecnie
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Chylińska
w Amfiteatrze

tak że „Mali Giganci”. Kiedy Agnieszka wydała swo-

ją pierwszą książkę dla dzieci „Zezia i Giler”, jej nakład przekroczył 100 tysięcy egzemplarzy i wyczerpał się w pierwszych tygodniach sprzedaży. Potem
kolejno powstała druga, bestsellerowa część – „Zezia, Giler i Oczak”, a obecnie zupełnie nowa opowieść „Labirynt Lukrecji”. Ale Agnieszka Chylińska
nie ustaje w poszukiwaniu nowych form artystycznej ekspresji. Jej niedzielna audycja radiowa w największej stacji radiowej RMF FM cieszy się ogromną popularnością. Dzisiaj trudno jest przewidzieć
jaka będzie kolejna artystyczna odsłona Agnieszki.
Jedno wszyscy wiedzą na pewno. Każda propozycja muzyczna artystki budzi zainteresowanie krytyki i nigdy nie przechodzi bez echa. Agnieszka Chylińska dzisiaj to jedna z najbardziej charakterystycznych wokalistek. Budząca kontrowersje, ale zawsze
budząca emocje energiczna artystka, prywatnie jest
mężatką i mamą trójki dzieci. ■ (KG)
23 sierpnia, koncert Agnieszki Chylińskiej, godz.
20:00, Amfiteatr. Bilety: do końca lipca 25 zł, od
1 sierpnia 35 zł.

Polecamy kultura

Zapraszamy na wystawę prezentująca historię
Domku Kata i profesji kata w Koszalinie, która przybliża stosowanie prawa karnego, system wykonywania wyroków oraz metody tortur w średniowieczu
i czasach nowożytnych. Zaprezentowano na niej interesujący zbiór obiektów i replik narzędzi używanych m.in. podczas procesów oraz egzekucji skazańców. Można zobaczyć m.in. tasaki katowskie, kajdany, bicz. Ekspozycję wzbogacają grafiki z XVII-XIX
wieku oraz dokumentalne zdjęcia Domku Kata.
Zwiedzający mogą także zrobić pamiątkowe zdjęcia w kapturze katowskim z repliką topora do ścinania głów. „Mistrz małodobry” – jak mawiano o nim
w średniowiecznej i nowożytnej Polsce – był jednak pożytecznym funkcjonariuszem, którego zadaniem oprócz egzekucji było m.in. przesłuchiwanie
podejrzanych, wyłapywanie bezpańskich psów i odczytywanie wyroków. Kandydat na kata musiał zatem umieć czytać i znać się na ludzkiej anatomii, by
w trakcie tortur skutecznie zadawać ból ofiarom, nie
pozbawiając ich zbyt szybko życia. W niektórych regionach działały nawet cechy katowskie, w których
czeladnicy – zwani hyclami – pod okiem mistrzów
nabywali stosownych umiejętności w zakresie zadawania bólu i posyłania w zaświaty. ■ (KG)
Wystawa historyczno-edukacyjna w Domku Kata,
ul. Grodzka, otwarta od 6 lipca do 30 sierpnia, pn.
– pt. w godz. 11:00 –16:00, sb. – nd. w godz. 16:00
– 18:00 (wstęp o pełnych godzinach). Bilety: grupy
pow. 10 osób – 1 zł, bilet pojedynczy – 2 zł.

Wakacyjne
warsztaty
w CK105

fot.: pixabay.com

fot.: materiały archiwalne

Koszaliński
kat

Zapraszamy dzieci i młodzież na wakacyjne
warsztaty do Centrum Kultury 105 w Koszalinie.
W lipcu i w sierpniu będzie można zapisać się między innymi na Zumbę, warsztaty plastyczne, naukę
tworzenia biżuterii. Codziennie od poniedziałku do
piątku w godzinach 10:00 - 12:00 w siedzibie CK105,
pod okiem instruktorów Wasze pociechy będą mogły nabyć nowych umiejętności, a przy tym kreatywnie spędzić czas.
— 6-10 lipca - warsztaty wokalne dla dzieci powyżej 13 lat;
— 13-17 lipca - warsztaty tworzenia biżuterii;
— 20-24 lipca - warsztaty taneczne;
— 27-31 lipca - warsztaty plastyczne dla dzieci powyżej 10 lat;
— 3-7 sierpnia - Zumba Kids;
— 10-14 sierpnia - warsztaty wokalne dla dzieci
do 13 lat; ■ (MG)
Odpłatność za zajęcia 20 zł/za tydzień. Zapisy
i szczegółowe informacje pod nr telefonu 94 347
57 30/32, 607 882 491. Liczba miejsc jest ograniczona, warto się pośpieszyć!
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4 lipca widzowie Bałtyckiego Teatru Dramatycznego, usłyszą po raz pierwszy „dziń dybry”. Można spodziewać się niezłej zabawy, bowiem zobaczymy sceniczną wersję popularnego brytyjskiego
serialu komediowego pt. „Allo, Allo”, według scenariusza Davida Crofta i Jeremyego Lloyda w przekładzie Hanny Szczerkowskiej. Twórcy serialu i autorzy
farsy, wykorzystali i sparodiowali wiele wątków z innego brytyjskiego serialu pt. „Secret Army”, nadawanego w BBC pod koniec lat 70.
W Polsce prapremiera sztuki odbyła się w Teatrze Polskim w Bielsku-Białej w 2006 roku. Tytuł
utworu pochodzi z rodzimej stacji BBC, która w czasie wojny nadawała do okupowanej Francji audycje
radiowe zaczynające się od słów: „Allo, Allo!” Akcja farsy toczy w kawiarni „Cafe Rene” w miasteczku
Nouvion w okupowanej przez Niemców Francji. Kawiarenka jest miejscem załatwiania szemranych interesów przez skorumpowanych oficerów niemieckich i punktem operacyjnym działaczy Ruchu Oporu. Właściciel kawiarni, Rene Artois, walczy równie
dzielnie jak żołnierze na froncie, aby jego żona Edith
nie dowiedziała się, iż ma on romans z kelnerkami
Yvette i Mimi. Oczywiście Yvette nie wie o romansie z Mimi, a Mimi o romansie z Yvette! Jeden fałszywy ruch i Rene grozi śmierć: albo ze strony Niemców,
dla których przechowuje w kiełbasie fałszywy obraz
Upadłej Donny z wielkim cycem mistrza damskich
biustów van Klompa, albo ze strony Ruchu Oporu, jeśli odmówi udziału w obłąkańczym spisku mającym
na celu zabicie Hitlera, lub też... z rąk zazdrosnej małżonki! Rene ukrywa w kawiarni nie tylko dwóch brytyjskich pilotów, ale również ów słynny obraz, którego sprzedaż po wojnie ma mu zapewnić dostanie życie... niekoniecznie z żoną. Obraz jest również
obiektem pożądania Herr Flicka z gestapo, któremu
towarzyszy nieodłączna Helga. W najmniej odpowiednim momencie zawsze pojawiają się w kawiarni

fot.: materiały promocyjne BTD

Dziń dybry
w BTD!

fanatyczni członkowie Ruchu Oporu: Michelle, Madame LeClerc i oficer Crabtree w przebraniu francuskiego żandarma. Autorzy nie zostawiają na nikim
suchej nitki. W postaciach fajtłapowatych oficerów
czy namiętnych partyzantek z Ruchu Oporu, ośmieszeni zostają wszyscy: Niemcy, Francuzi, Włosi i Anglicy. Aby podkreślić szyderczy dowcip tekstu i umiejętne żonglowanie stereotypami, reżyser Jan Tomaszewicz zrealizował spektakl w konwencji muzyczno
- kabaretowej.
W obsadzie: Żanetta Gruszczyńska-Ogonowska, Beata Niedziela, Dominika Mrozowska, Małgorzata Wiercioch, Katarzyna Ulicka-Pyda, Joanna Żóraw, Marcin Borchardt, Artur Czerwiński, Leszek
Andrzej Czerwiński, Wojciech Kowalski, Piotr Krótki, Artur Paczesny, Wojciech Rogowski i Jacek Zdrojewski.
Materiał opracowany
przez Bałtycki Teatr
Dramatyczny w Koszalinie
4 - 5 lipca, „Allo, Allo”, reż. Jan Tomaszewicz Duża Scena, godz. 19:00. Ceny biletów na premierę:
50 zł, normalny - 40 zł, ulgowy - 35 zł - I-VII rząd,
normalny - 30 zł, ulgowy - 25 zł - VIII-XII i balkon.
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fot.: materiały promocyjne

fot.: materiały promocyjne

Kawałek
Podłogi
zaprasza:

Andrzej Poniedzielski LIVE?
Człowiek instytucja, poeta, bard, konferansjer,
satyryk, humorysta, gitarzysta, twórca scenariuszy
i spektakli teatralnych, reżyser, kabareciarz, aktor
Teatru Ateneum w Warszawie. Członek Akademii
Fonograficznej ZPAV. Mistrz Mowy Polskiej z roku
2011. Autor tekstów piosenek dla Anny Marii Jopek,
Maryli Rodowicz, Grzegorza Turnaua, Seweryna
Krajewskiego. W roku 2014 skończył 60 lat, a w tym
roku obchodzi 40-lecie pracy twórczej. Jak można
nie być świadkiem takiego spotkania ? Koncert jubileuszowy Andrzeja Poniedzielskiego pt. „LIVE?”
i jego niebanalna zawartość: sing, spring & drink.
Mnóstwo pogodnego humoru, ale i wzruszeń. Skecze, zabawne monologi, piosenki. ■ (KG)
10 lipca, Andrzej Poniedzielski, godz. 20:00,
wstęp 50 zł, przedsprzedaż w klubie.

Łowca Kałamaga
Mariusz Kałamaga - dał się poznać jako wieloletni członek kabaretu Łowcy.B. Pokazywał się także jako prowadzący kilku programów telewizyjnych,
razem z Katarzyną Pakosińską, Piotrem Bałtroczykiem czy Jerzym Kryszakiem. Obecnie bierze się za
rogi ze stand-upem. Mówi o tym, co go boli i śmieszy, smuci i raduje. 12 lat działalności estradowej
oraz bezsprzeczna charyzma sprawiają, że Mariusz
doskonale radzi sobie w nowej dla siebie formule.
W ramach supportu wystąpi Krzysztof Jahns, czyli twórca stand-up`u osobliwego. Jest pomysłodawcą i organizatorem Poznańskiego Festiwalu Stand-up’u. Występował w wielu miastach, jak i przed publiką w najprawdziwszym więzieniu. Jahns to laureat
konkursu stand-up’owego UW oraz zwycięzca Warszawskiego Festiwalu Stand-up’u. ■ (KG)
26 lipca, Mariusz Kałamaga + support, godz.
20:00, wstęp 25 zł.
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Międzynarodowy
Festiwal Organowy
Trudno uwierzyć że to już 49. edycja, a w roku
przyszłym będziemy obchodzić półwiecze naszego festiwalu organowego. Warto pamiętać, że po festiwalach w Oliwie i Kamieniu Pom., na tle obecnie
setek podobnych imprez w Polsce, Międzynarodowy Festiwal Organowy w Koszalinie jest w kolejności trzecim, najstarszym tego typu cyklem koncertowym w Polsce, dzierżąc jednocześnie prymat
imprezy o największej liczbie koncertów, obejmującej również swym zasięgiem najwięcej miejscowości. O tym że nasz festiwal ma duże uznanie i prestiż międzynarodowy, świadczy choćby udział
w jego tegorocznej edycji wielu wybitnych artystów
aż z 15 krajów: Australii, Belgii, Białorusi, Chorwacji, Filipin, Finlandii, Francji, Hiszpanii, Litwy, Niemiec, Polski, Rosji, Słowacji, Szwajcarii i Węgier. Ponadto, co jest naszą tradycją i specjalnością, w jego
programie znajdziemy po raz kolejny wielobarwny muzyczny kalejdoskop, zawierający kompozycje
od renesansu po współczesność, solistów, kameralistów, chóry i orkiestry. Jednym z ważnych koncertów zaplanowanym na 10 lipca, będzie prawykona-

nie, kompozycji napisanej specjalnie na nasz festiwal. Będzie nim II Koncert organowy znakomitego
szwajcarskiego organisty, altowiolisty i kompozytora Conrada Zwicky. Co ciekawe, kompozytor umieścił w nim motywy muzyczne związane z polską
pieśnią kościelną i Koszalinem. W tym roku nie zabraknie też koszalińskich artystów, będą nimi chóry
Koszalin Canta, Canzona i Potik prowadzone przez
Ewę Szeredę i Radosława Wilkiewicza, trzykrotnie
wystąpi też Orkiestra Filharmonii Koszalińskiej.
Wysoka ranga festiwalu, jak też jego długa tradycja,
to zasługa wielu osób, jednak nie byłaby ona możliwa bez naszego wielkiego skarbu, jakim są organy
koszalińskiej katedry.
Bogdan Narloch
Koncerty odbywać się będą w Katedrze Niepokalanego Poczęcia NMP w każdy piątek od 3.08 do
28.08 o godz. 19:15. Przedsprzedaż biletów w Filharmonii Koszalińskiej, ul. Piastowska 2, w godz.
11:00 - 15:00. Sprzedaż w dniu koncertu na godzinę przed koncertem przy katedrze. Ceny biletów:
10 zł i 15 zł.
Organizator Festiwalu:
Filharmonia Koszalińska im. Stanisława Moniuszki w Koszalinie
Dyrektor naczelny Robert Wasilewski
Dyrektor artystyczny Festiwalu Bogdan Narloch
Słowo o muzyce na koncertach Andrzej Zborowski,
Wacław Kubicki
Registracja Wacław Kubicki, Bogdan Narloch
Korektor organów Zdzisław Mollin
Festiwal finansują:
Miasto Koszalin
Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Wakacje w Muzeum

Jak co roku, w ramach programu „Bezpieczne
wakacje”, koszalińskie Muzeum przygotowało szereg propozycji z myślą o młodych mieszkańcach
Koszalina, którzy spędzają wakacje w mieście. Pieniądze na organizację zajęć przekazał pełnomocnik
prezydenta Koszalina do spraw uzależnień.
Zajęcia plastyczne i bezpłatne zwiedzanie
Dzięki wsparciu Urzędu Miejskiego młodzi
mieszkańcy Koszalina mogą w czasie wakacji bezpłatnie zwiedzić muzealne wystawy. Od 29 czerwca
do 21 sierpnia osiem tygodniowych cykli zajęć plastycznych poprowadzą artyści i muzealnicy. Odbywać się one będą od godz. 10:30, w plenerze, w salach wystawowych oraz w pracowni edukacyjnej
Muzeum. Każda część obejmuje naukę rysunku,
rzeźby i ceramiki oraz zajęcia teoretyczno-praktyczne z zakresu historii malarstwa (portret, martwa natura) i rzeźby. Uczestnicy mają też, między
innymi, możliwość zapoznania się z pracą archeologów, własnoręcznego wypieku ciasta w historycznych formach piernikowych i pozowania do portretów w dawnych strojach.

Zabawy i teatr
7 i 21 lipca odbędą się imprezy plenerowe, których motywem przewodnim będą dawne gry i zabawy. Chętni będą mogli spróbować swoich sił w wielu
konkurencjach. Zabawy zręcznościowe realizowane
są głównie z myślą o grupach zorganizowanych –
uczestnikach półkolonii i zajęć w klubach osiedlowych oraz podopiecznych koszalińskich świetlic
środowiskowych.
Uczestnicy letniej akcji wezmą udział w plenerowych przedstawieniach Teatru Akademii Wyobraźni. Spektakle będzie można obejrzeć 14 lipca
i 4 sierpnia.
14 lipca młodzi widzowie zobaczą „Księżniczkę
na ziarnku grochu” - znaną baśń Hansa Christiana
Andersena w nowej barwnej adaptacji.
4 sierpnia zaprezentowane zostanie przedstawienie pt. „O Ignasiu, który nie lubił szkoły”. Bajka wymyślona przez dzieci uczestniczące w warsztatach Akademii Wyobraźni. Pełna emocjonujących
przygód opowieść o chłopcu, który uciekł ze szkoły
do świata wyobraźni. ■ (KG)
Udział w zajęciach i spektaklach jest bezpłatny.
Zgłoszenia przyjmuje dział oświatowy muzeum,
tel. 94 343 20 11.

fot.: materiały promocyjne Muzeum

Lato
z Muzeum

Wakacje w Muzeum
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Muzeum
na wakacje
WYSTAWY CZASOWE
— Skarby numizmatyczne ze zbiorów własnych,
do 30 sierpnia. Muzeum zaprasza na spotkanie oko
w oko z historią pieniądza na Pomorzu;
— Spotkanie w Realu, wystawa do 19 lipca. Pomysłodawcą tej wystawy jest Wal Jarosz, koszaliński
artysta malarz i organizator różnych działań plastycznych, na którego zaproszenie odpowiedziało 13
twórców z całej Polski. Zobaczyć można ceramikę,
prace w drewnie, malarstwo sztalugowe, grafikę;
— „Rosarium”, wernisaż: 23 lipca, godz. 17:00 (do
31 sierpnia). Wystawa fotografii Erazma Wojciecha
Felcyna. Jest on autorem licznych prac o charakterze eksperymentalnym, w tym cykli „Szukając samego siebie”, „Creonale”, „W obliczu przyszłości”.
Kolekcja „Rosarium” (2014) jest owocem zgłębiania obszaru leżącego pomiędzy fotografią klasyczną
a grafiką cyfrową;
— Zabytek miesiąca. Już w lipcu, na ochłodę letnich upałów, obejrzeć będzie można flaszę na wodę
mineralną marki Selters. Pochodzi z początku XIX
wieku. Natomiast w sierpniu, zaprezentowane zostaną średniowieczne i nowożytne naczynia gliniane znalezione na Rynku Staromiejskim w Białogardzie w 2001 roku;

IMPREZY
— Jarmark Jamneński, 5 lipiec i 2 sierpień, godz.
11:00 - 18:00. Kolejne edycje Jarmarku Jamneńskiego - imprezy plenerowej organizowanej od lat przez
Muzeum w Koszalinie. Jarmark zaplanowany na 5
lipca odbędzie się w ramach II edycji Festiwalu Pełnia Życia. 2 sierpnia uczestnikom Jarmarku będą towarzyszyły Stokrotki Nowobramskie ze swoimi gośćmi. To występy amatorskich zespołów folklorystycznych, którym w ramach II Letniego Przeglądu
Twórczości Ludowej;
— Giełda kolekcjonerska, 11 lipiec i 8 sierpień,
godz. 11:00 - 14:00;
Muzeum w Koszalinie (ul. Młyńska 37, tel. 94 343 20
11). W lipcu i sierpniu Muzeum jest czynne dla zwiedzających we wszystkie dni tygodnia od godz. 10:00
do 17:00. Ceny biletów: normalny - 10 zł, ulgowy 8 zł, rodzinny (2x2) - 32 zł , zbiorowy - 5 zł, na jedną wystawę - 5 zł. W środy wstęp na ekspozycje stałe jest bezpłatny (na ekspozycje czasowe obowiązuje stała opłata za wstęp). Wstęp na wernisaże wystaw
jest bezpłatny. Bilet wstępu uprawnia do zwiedzania
wszystkich ekspozycji w budynkach Muzeum (wyjątkiem jest bilet wstępu na jedną wystawę, który
uprawnia do wstępu na jedną wybraną przez zwiedzającego ekspozycję). Bilety sprzedaje się do pół
godziny przed zamknięciem Muzeum. Bilety ulgowe sprzedaje się po okazaniu odpowiednich dokumentów. Oprowadzenie po ekspozycjach odbywa
się po wcześniejszym uzgodnieniu. ■ (KG)

fot.: archiwum KBP
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13 lipca mieszkańców Koszalina i wakacyjnych
gości czeka prawdziwa gratka. Tego dnia odbędzie się maraton spotkań autorskich, zorganizowany w ramach projektu Język Polski Galopem – wakacje z ojczystym organizowanego przez Fundację
„Zatrzymać Czas”, dzięki dofinansowaniu ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu „Ojczysty – dodaj do ulubionych 2015”. Autorzy przedsięwzięcia przekonują, że język polski nie
musi być nudny, a lekcja nie zawsze musi odbywać
się w klasie w czasie roku szkolnego. Spotkanie z językiem polskim może być prawdziwą przygodą i zabawą, a nauka przyjemnością. Taki cel przyświeca
organizatorom cyklu różnorodnych spotkań z językiem w kurortach nadmorskich, także w Koszalinie.
W Koszalińskiej Bibliotece Publicznej będzie
można spotkać znanych autorów świetnych książek
dla dzieci i młodzieży oraz osobistościami związanymi z językiem polskim. Wśród nich są pisarki Agnieszka Frączek, Barbara Kosmowska, profesorowie językoznawcy – Jerzy Bralczyk i Jan Miodek,
najsłynniejsze polskie głosy – Krystyna Czubówna i Zofia Kucówna, dziennikarz - Michał Ogórek
i inni.
W części przedpołudniowej (od 10:00 do 13:30)
odbędzie się 5 spotkań dedykowanych dzieciom
i młodzieży. Po południu (od 18:00 do 20:30) zapraszamy przede wszystkim dorosłych odbiorców.

fot.: archiwum KBP

▴ Jerzy Bralczyk

▴ Katarzyna Klosinska
Koszalińska biblioteka publiczna 13 lipca
Godz. 10:00 – 20:30
I część / dzieci i młodzież
— 10:00 – 10:45 Zabawy ze słowami - dr hab.
Agnieszka Frączek, dzieci 5-10 lat. Dr hab. Agnieszka Frączek - językoznawca i germanistka. Autorka
poezji dziecięcej, w której wyzyskuje twórczą moc
słowa i bawi się językiem.;
— 11:00 – 11:45 Czy rodziców da się przekonać?
Magia słów czyli retoryka dla dzieci - dr Aneta
Załazińska, dzieci 7-12 lat. Dr Aneta Załazińska
- językoznawca, adiunkt na Wydziale Polonistyki
Uniwersytetu Jagiellońskiego;
— 12:00 – 12:30 Wakacje Z Panną Foch - Barbara Kosmowska, dzieci i młodzież 10-14 lat. Pisarka
oprowadzi po świecie bohaterów literackich i opowie o swojej najnowszej książce „Panna Foch” i Poli.
Barbara Kosmowska - autorka książek dla dorosłych i młodszych czytelników;
— 12:45 – 13:30 Błyskawiczne dzieje polszczyzny
- dr hab. Izabela Winiarska i Jarosław Górski,
dzieci i młodzież 10-14 lat. Multimedialna lekcja hi-
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Gwiazdy
w bibliotece

fot.: archiwum KBP

▴ Krystyna Czubówna

▴ Michał Ogórek

storii języka polskiego połączona z pokazem animowanych filmów. Dr Izabela Winiarska-Górska historyk języka Uniwersytetu Warszawskiego. Jarosław Górski - dziennikarz i recenzent literacki;
— 13:30 – 14:00 Zagadki językowe - mgr Iwona
Tworek, dzieci i młodzież 10-14 lat;
II część / dorośli
— 18:00 – 18:45 Zaproszenie do Soplicowa - Zofia Kucówna. Kto słyszał, jak Zofia Kucówna czyta
wspaniałe teksty z „Pana Tadeusza”, ile wkłada w to
siły, energii, temperamentu, ten nie zapomni tych
strof do końca życia. Zofia Kucówna - wybitna aktorka teatralna i filmowa, były wykładowca Akademii Teatralnej w Warszawie, autorka książek.;
— 19:00 – 20:00 Czy Polacy mówią po polsku najlepiej na świecie? - prof. Jerzy Bralczyk, prof. Jan
Miodek, Michał Ogórek; gościnnie: dr hab. Katarzyna Kłosińska. Spotkanie na szczycie w rozmowach na szczycie o języku polskim i nie tylko. Prof.

Jerzy Bralczyk - specjalista w zakresie języka mediów, reklamy i polityki, wykładowca uniwersytecki.
Prof. Jan Miodek - Dyrektor Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego, członek Komitetu Językoznawstwa Polskiej Akademii Nauk i Rady
Języka Polskiego, Michał Ogórek - dziennikarz, felietonista, krytyk filmowy i satyryk – mistrz dowcipu, elokwencji i ironii. Dr hab. Katarzyna Kłosińska - językoznawca, współpracuje z Programem III
Polskiego Radia, w którym prowadzi audycje poświęcone polszczyźnie;
— 20:00 – 20:30 Baśnie Braci Grimm bez cenzury
- Krystyna Czubówna. Ulubiona lektorka Polaków
przeczyta fragmenty z autorskiej wersji „Baśni” braci Grimm w opracowaniu Philipa Pullmana. Krystyna Czubówna - dziennikarka i prezenterka telewizyjno - radiowa, niezrównana lektorka filmów
przyrodniczych. ■ (KG)
Dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu „Ojczysty –
dodaj do ulubionych 2015”.

Polecamy kultura

fot.: Tomasz Nowe

Kino
na leżakach
i w Amfiteatrze

Podobnie, jak rok temu, miłośnicy kina będą
mogli relaksować się na świeżym powietrzu w Wodnej Dolinie i w amfiteatrze. Na darmowe seanse zaprasza CK105 i ZOS.
Wodna Dolina
— 25 lipca, godz. 21:30, „Dzień dobry, kocham cię!”
Szymon jest przystojny, wysportowany i pracuje jako lekarz w jednej z prywatnych warszawskich
klinik, gdzie wzdychają do niego zarówno pacjentki,
jak i żeńska część personelu. Najwytrwalsza w tych
staraniach jest pielęgniarka Pati, jednak jej zaloty
nie robią na Szymonie żadnego wrażenia. Serce bohatera zmiękczy dopiero piękna i dowcipna miłośniczka jazdy na rolkach – Basia.
— 31 lipca, godz. 21:30, „Scenariusz na miłość”
15 lat temu scenarzysta Keith Michaels miał świat
u swych stóp. Dowcipny, seksowny i rozchwytywany laureat najbardziej pożądanej filmowej nagrody
świata – Oscara. Teraz jest spłukany, rozwiedziony
i cierpi na chroniczny kryzys twórczy.
— 15 sierpnia, godz. 21:30, „Carte Blanche”
Kacper, uwielbiany przez uczniów nauczyciel historii z lubelskiego liceum, zaczyna stopniowo tracić wzrok. Diagnoza lekarska nie pozostawia złudzeń. Mężczyźnie, z powodu wady genetycznej, grozi trwała ślepota.

Amfiteatr
— 11 lipca, godz. 22:00, „Wkręceni 2”
Kontynuacja filmu „Wkręceni”. Przyjaciele Tomka "Szyi" Zarównego rozjechali się po świecie, a on
jako jedyny został w rodzinnym mieście. Podczas
pracy mężczyzna poznaje przypadkowo Klementynę. Kobieta postanawia zabrać go na kilka dni do
Warszawy, na co Szyja godzi się bez wahania. Niestety Tomek ma żonę, Jadźkę, która za wszelką cenę
chce sprowadzić męża do domu.
— 22 sierpnia, godz. 21:00, „Och, Karol 2”
Karol ma wszystko. Świetnie zarabia, jest najlepszym pracownikiem dużej firmy, jeździ sportowym
samochodem i posiada piękny dom, gdzie codziennie czeka na niego jeszcze piękniejsza narzeczona
Maria. Jest czarujący, uwielbia seks, a kobiety zniewala w mgnieniu oka. ■ (KG)
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Polecamy wystawy

6 x jubileuszowa
sztuka
Z okazji 60-lecia ZPAP Okręgu Koszalin –
Słupsk środowisko artystów plastyków składa hołd,
tym twórcom, którzy w 1955 r. w Koszalinie powołali do życia związek. Wystawa Okręgu Koszalińsko –
Słupskiego z okazji jubileuszu, prezentowana w Bałtyckiej Galerii Sztuki CK 105 w Koszalinie obejmuje różnorodne dziedziny aktywności artystycznej,
prezentując dokonania twórców w szerokim zakresie malarstwa, rysunku, grafiki, tkaniny, rzeźby, ceramiki, fotografii i innych działań. Interdyscyplinarna wystawa pn. „6 x sztuka” organizowana od 2012 r.
przez ZPAP O/Koszalin – Słupsk w Gdańsku i w Koszalinie odbywa się pod patronatem Prezydenta
Miasta Koszalina. Tegoroczna prezentacja środowiska plastycznego Koszalina jest doskonałą okazją do
zaprezentowania mieszkańcom naszego miasta i regionu prac artystów tworzących w różnych dziedzinach i technikach sztuk plastycznych. W wystawie jako gość specjalny weźmie udział Mirosław Koprowski, wykładowca z Akademii Sztuk Pięknych
im. Wł. Strzemińskiego w Łodzi, prezentując prace
malarskie. ■ (KG)
3 lipca, wystawa z okazji Jubileuszu 60-lecia ZPAP
Okręgu Koszalin – Słupsk, godz. 17:00, Bałtycka
Galeria Sztuki CK105, lipiec – sierpień 2015.

Marta Frej jest jedną z najpopularniejszych internetowych komentatorek polskiej rzeczywistości
- facebookowy profil z jej rysunkami zrzesza kilkadziesiąt tysięcy fanów, każdy kolejny rysunek jest od
razu udostępniany na setkach tablic. Tworzy memy,
grafiki, aforyzmy, ale także maluje. Sama autorka
twierdzi, że to co robi jest rodzajem pamiętnika, który choćby w małym stopniu miałby wpływać na rzeczywistość. Nie wypiera się tego, że jest feministką,
ale jest za tym, żeby rozumieć feminizm jak najszerzej. Czyli twierdzi, że mężczyźni i kobiety są absolutnie równi i mają równe prawa.
Zapytana czy lubi słowo memy, odpowiada:
„Tak. Właśnie tak postrzegam swoje rysunki. Chcę,
żeby miały potencjał wirusowy. Ale też żeby miały
łatwość przekazu, żeby nie wymagały specjalnego
przygotowania od odbiorców. Chcę, żeby były intelektualnie dostępne.” ■ (KG)
7 lipca – 15 sierpnia, Memy Marty Frej, CityBox.

fot.: materiały promocyjne

fot.: archiwum Ewy Miśkiwicz

Memy Marty

Polecamy sport

Park Wodny - najnowsza
atrakcja Koszalina
Wreszcie rusza! Już 31 lipca otworzy swe podwoje najbardziej oczekiwane miejsce w Koszalinie.
Jak powiedziała Monika Tkaczyk - prezes Zarządu
Obiektów Sportowych: — Będzie to z pewnością jeden z najnowocześniejszych, o ile nie najnowocześniejszy obiekt tego typu w województwie zachodniopomorskim. Dostępny dla wszystkich.
Dla maluchów będą baseny do nauki pływania, basen z zabawkami, a także park zabaw na zewnątrz. Trochę większe dzieci będą mogły skorzystać z ośmiu, różnego typu zjeżdżalni, rwącej rzeki
czy basenu imitującego morskie fale. Dorośli natomiast będą mogli zakosztować relaksu w jakuzzi
czy strefie saun, a to tylko część z ogromu możliwości zaplanowanych nowym obiekcie. Znajduje się tu
również pełnowymiarowy basen sportowy, na który od lat czekali między innymi zawodnicy koszalińskiego Znicza. Oznacza to, że jest spora szansa na
organizację w naszym mieście ważnych w kraju im-

prez pływackich. Komfortowe warunki z pewnością
będą sprzyjać odpoczynkowi, pozwolą zrelaksować
się, a jednocześnie aktywnie spędzić czas. Na terenie obiektu dostępna będzie także restauracja, lodziarnia czy dyskoteka. Ta ostatnia wystartować ma
od września tego roku. Na terenie Parku Wodnego
Koszalin coś dla siebie znajdą również osoby, które
pływać nie lubią, nie umieją, bądź nie chcą. Sala fitness czy gabinety masażu pomogą zadbać o kondycję bez wchodzenia do wody.
— Oficjalne otwarcie nastąpi prawdopodobnie
31 lipca. Będzie to duża impreza, której szczegóły
nie są jeszcze do końca znane, bowiem jeszcze nie
mamy podpisanych umów. O tej i innych imprezach będziemy informować w późniejszym terminie
- powiedziała pod koniec czerwca prezes Zarządu
Obiektów Sportowych, Monika Tkaczyk.
Kilka liczb. Z dobrodziejstw Parku Wodnego
jednocześnie będzie mogło korzystać 470 osób. Wewnątrz znajdziemy basen sportowy o wymiarach
25x16 m i głębokości 1,80 – 2,20 m, basen do nauki
pływania 12,50 x 6 m o głębokości do 1,10 m oraz
głęboki na pół metra basen dla dzieci. Powierzchnia
całkowita to 13 tys. m kw., powierzchnia lustra wody
– 1,3 tys. m kw., budynek ma 5 kondygnacji, w tym
1 podziemna, przewidziany jest parking na 350 aut.
Ceny biletów nie są jeszcze znane, powinniśmy
je poznać na początku lipca. W planach jest stworzenie pakietów rodzinnych, biletów trzygodzinnych i całodniowych. ■ (RB)

Aktywny Koszalin

Właściwie dość naturalne się wydaje, że miasto które leży niedaleko wielu jezior i Bałtyku, ma
nie tylko swoje Święto Wody, ale coraz więcej wodnych atrakcji – od zeszłego roku Wakepark w Wodnej Dolinie, a od tego - Aquapark. Ten pierwszy zyskał już wielu entuzjastów, gotowych do nauki, a potem uprawiania wakeboardingu. Sporo koszalinian
już wie, że to sport, który polega na płynięciu na powierzchni wody na desce wakeboardingowej, trzymając się liny zaczepionej do łodzi lub do specjalnego wyciągu. W wydaniu koszalińskim utrzymanie
się na desce gwarantuje wyciąg linowy dwusłupowy,
który zapewnia możliwość bezustannego pływania
oraz wykonywania ewolucji na specjalnych przeszkodach. Dla podniesienia atrakcyjności ambitni użytkownicy mogą korzystać z profesjonalnych
i bezpiecznych przeszkód, zamontowanych przy linii wyciągu – średniej wielkości kicker (wyskocznia), 20-metrowy a-frame (nowość – wąska wysoka
przeszkoda z dwoma najazdami, w kształcie trapezu
równoramiennego ), 15-metrowy szeroki box (płaski szeroki prostokąt), które używane są do skoków
i wykonywania specjalnych ślizgów, figur, a także po
wybiciu ewolucji w powietrzu (dziedzina freestyle).
Tor ma …. długości. To pytanie konkursowe dla
naszych czytelników. Informacje o samym konkursie i nagrodach znajdziecie na końcu tekstu.
Dodatkowo można skorzystać z batutu do ćwiczeń ewolucji w powietrzu i kiteroomingu. Daje
on możliwość ćwiczenia ewolucji akrobatycznych
na „sucho”. Dostosowany do doskonalenia techniki wakeboardingu oraz kitesurfingu. Jest to idealne
przygotowanie dla wszystkich, którzy chcą podnosić poziom swoich umiejętności na wodzie.

fot.: archiwum Wakepark Koszalin
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Wodne
atrakcje
Od zeszłego roku w Wakeparku działa sekcja
dla dzieci i młodzieży, a także dla pań. W tym roku
ma powstać klub - wszystko to jednak jest zależne
od ilości chętnych oraz frekwencji na treningach.
Klubowicze będą uiszczali jednorazową opłatę za
miesiąc, dużo niższą niż karnety dla tych, którzy
będą pływać systematycznie i z zapałem czynić postępy. Planem Wakeparku jest wystawiać swoich zawodników w Pucharze oraz Mistrzostwach Polski.
I na deser konkurs. Mamy dla Was 10 biletów,
uprawniających do skorzystania z Wyciągu do
Nart Wodnych i Wakeboardingu wraz ze szkoleniem z instruktorem, wynajęciem deski, kamizelki, pianki i kasku o wartości 40 zł każdy. Odpowiedzi na pytanie: ile metrów ma tor Wakeparku prosimy wysyłać na adres wakekoszalin@
gmail.com. Nagrody będą losowane spośród
wszystkich zgłoszeń, na które organizatorzy czekają do 15 lipca. ■ (KG)

Kalendarium sportowe

Lipiec
Wakeboarding
— 04.07
HONOR Wake Cup Koszalin + koncert TEN TYP MES,

Wodna Dolina przy
ul. Sybiraków;

Piłka nożna
—18.07
Puchar Polski - Gwardia Koszalin - Błękitni Stargard
Szczeciński, Stadion

Gwardia przy ul. Fałata 34;

Szachy

Sierpień
Szachy
— 12.08 - 20.08
XXV Międzynarodowy Memoriał Szachowy im. Józefa
Kochana, Obiekty Państwo-

wej Wyższej Szkoły Zawodowej przy ul. Leśnej 1;
— 23.08
Turniej szachów szybkich i
rodzinnych - XIII Memoriał
Zofii Kamińskiej, Hala

Widowiskowo-Sportowa
przy ul. Śniadeckich 4;

— 27.06 - 07.07
X Międzynarodowy Festiwal Szachowy „Perła Bałtyku”, Łazy;

Biegi

Biegi

przy ul. Słupskiej;

— 11.07
Kurs na Chełmską,

Szczyt Góry Chełmskiej;

— 16.07
Leśna Piątka 2015 (#4/6),

Parking przy ul. Słupskiej;
— 25.07
Bieg Herkulesa, Stadion

ZOS Bałtyk przy
ul. Andersa;

— 08.08
1. eXtremalny Bieg Godzinny (XBG 2015), Parking
— 20.08
Leśna Piątka 2015 (#5/6),

Parking przy ul. Słupskiej;

— 28.08
MielNogami, Plaża Mielno;
— 29.08
Koszaliński Bieg Górski,

Szczyt Góry Chełmskiej;

Motopark
—23.08
Driftingowy Puchar Polski, Tor Motorpark przy

ul. Gnieźnieńskiej;

Już po raz piąty w naszym
mieście zorganizowany zostanie
turniej koszykówki ulicznej „Trio
Basket”. 18 lipca miłośnicy koszykówki ulicznej opanują Sportową Dolinę. Po turnieju przyjdzie
czas na muzykę. Gwiazdą wydarzenia będzie raper W.E.N.A.
— Piąte urodziny naszego turnieju będą wyjątkowe - zapowiada Damian Zydel, główny organizator przedsięwzięcia. Warto
dodać, że za przygotowanie „Trio
Basket” odpowiada kilkunastoosobowa grupa młodych ludzi,
których połączyła miłość do koszykówki. — W Koszalinie brakowało takiego turnieju. Stąd też
kilka lat temu postanowiliśmy
wypełnić tę lukę - dodaje Zydel.

Polecamy sport

Święto
koszykówki
ulicznej
W turnieju sportowym udział weźmie 40 drużyn. Każdy zespół składa się maksymalnie z czterech zawodników. Mecze rozgrywane są w formule „trzy na trzy”, trwają 10 minut lub do momentu,
w którym jedna z ekip zdobędzie 11 punktów. Streetball, bo o nim mowa, wywodzi się ze Stanów Zjednoczonych, gdzie odbywają się największe tego typu imprezy na Świecie. Koszalińskie „Trio Basket” uznane jest natomiast za jeden z najbardziej prestiżowych
turniejów koszykówki ulicznej na całym Pomorzu
Zachodnim. W zmaganiach udział biorą zawodnicy z całej Polski, a zwycięzcami IV edycji, która odbyła się w ubiegłym roku, była drużyna z Poznania.
Warto dodać, że „Trio Basket” to nie tylko koszykówka, ale także różnego rodzaju dodatkowe atrakcje. W tym roku w Koszalinie pojawi się Mieszko Włodarczyk, specjalista od sztuczek z piłka-

fot.: materiały organizatora

fot.: materiały organizatora
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mi, znany m.in. z występów w telewizyjnym show
„Mam Talent”, czy też z największych imprez streetballowych w całej Europie. Wieczorem, około godziny 19:30 Sportowa Dolina opanowana zostanie
przez miłośników polskiego hip-hopu. Na scenie zaprezentuje się bowiem W.E.N.A. — Jednym z głównych założeń naszej imprezy jest... wysoka frekwencja. To właśnie ludzie tworzą niesamowity klimat,
który daje motywację do jeszcze cięższej pracy przy organizacji kolejnych edycji „Trio Basket” — podkreśla Damian Zydel. Warto dodać, że sponsorem głównym wydarzenia jest Firmus Group, firma specjalizująca się w budowaniu Apartamentów w Mielnie.
Zapisy do 5. edycji turnieju rozpoczną się na początku lipca. Szczegółowe informacje na temat wydarzenia znaleźć można na facebooku, gdzie prowadzony
jest oficjalny fanpage TrioBasketKoszalin. — Nasze
miasto kocha koszykówkę, bez względu na to, czy chodzi o wydanie halowe czy uliczne. Zapraszamy wszystkich na piąte urodziny Trio Basket. Będzie się działo —
deklaruje Zydel. Trzymamy więc za słowo. ■ (RB)

Apertae
Musarum
ianuae

Choć żyły na Olimpie, często opuszczały górskie
szczyty, by pośród ludzi, w tańcu i śpiewie radować
się życiem i obdarzać talentami wybranych. W orszaku Apolla przemierzają Muzy i dziś najdalsze zakątki świata, by wołać po cichu gotowych pójść za
nimi. Również i nasze miasto cieszy się ich przychylnością, za co szczodrze obdarowują je jakże licznymi formami sztuki, które w Koszalinie można uprawiać. Gościnnymi progami od lat przyjmuje je pod
swój dach Pałac Młodzieży, w którym od najmłodszych lat dzieci i młodzież mogą rozwijać swe talenty
i spełniać marzenia.
Wielu spośród naszych wychowanków, to dziś
dorośli już ludzie spełniający się w rozmaitych przestrzeniach zawodowych. Powracają do nas po latach
niczym do rodzinnego domu, w którym zostawili najlepsze wspomnienia i skąd wyruszyli w swoją,
niepowtarzalną, życiową przygodę. Często stawiając pierwsze kroki na scenie teatralnej naszego Pałacu Młodzieży, marzyli nieśmiało, że kiedyś zagrają
przed wielką publicznością w największych teatrach
Polski. Z radością i satysfakcją możemy dziś pisać,
że dla wielu spośród nich marzenia przybrały realnych barw codzienności zawodu aktora. Jesteśmy
z tego dumni! Wychowankowie nasi to dziś również
spełniający się w zawodzie plastycy, graficy i tance-

fot.: materiały promocyjne Muzeum Pałacu Młodzieży

Pałac Młodzieży

rze, którzy swą profesjonalną karierę zaczynali od
popołudniowych spotkań z instruktorami Pałacu
Młodzieży. Spędzając tu czas na zgłębianiu pasji, poprzez systematyczną pracę torowali sobie ścieżkę do
pójścia ramię w ramię z wybraną dziedziną sztuki.
Dzięki wielości form konkursowych, jakie w naszej
placówce organizujemy młodzież ma możliwość już
od początku swej artystycznej drogi rywalizować na
arenie ogólnopolskiej. Wystarczy wspomnieć choćby Festiwal Piosenki Aktorskiej Reflektor, Konkurs
Gitarowy Hity na Gitarze, czy Konkurs Fotograficzny Człowiek, Świat, Przyroda, które cieszą się renomą w całym kraju.
Przeto pragniemy zaprosić do Pałacu Młodzieży
tych, którzy chcieliby rozwijać podarowane od losu
talenty. Po wakacyjnym odpoczynku ruszamy z pełnią energii, podejmując kolejne wyzwania na niwie
artystycznej, naukowej i sportowej. W naszych murach na zainteresowanych czekają zajęcia akrobatyczne, teatralne, taneczne, wokalne, instrumentalne, techniczne, komputerowe, plastyczne, kulinarne
i językowe, a wszystko pod okiem doświadczonych
instruktorów. Jeśli czujesz w sobie drzemiący potencjał i chcesz go obudzić, dołącz do nas! Przychylne
Muzy otworzyły drzwi Pałacu Młodzieży na oścież.
Strona przygotowana
przez Pałac Młodzieży
Kamil Barański
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Postać

Pani Dorota
i jej gwiazdy...

Od piętnastu lat w CK105 istnieje Studium Wokalne, które od początku prowadzi Dorota Helbik
– Słobodzian. Nasza bohaterka jest wykształconym
pedagogiem wokalnym, od dziecka związana z muzyką. Przypomina sobie zabawną historię z przedszkola, kiedy to panie bardzo długo szukały małej Dorotki, która zaszyła się na poddaszu przy pianinie. Nauczyła się w końcu na nim grać, skończyła
Akademię Muzyczną w Łodzi na wydziale wokalno
- aktorskim oraz Studium Pedagogiczne o kierunku
wokalistyki. Po studiach nie zdecydowała się na karierę naukową ani na pracę w Teatrze Muzycznym
w Łodzi, do którego została przyjęta. Wybrała kilkuletnie tournée po Europie w musicalowych show.
Tam poznała swojego męża (Krzysztof Słobodzian,
muzyk Koszalińskiej Filharmonii), który z klasyki i musicalu wciągnął ją w świat rozrywki. Stworzyli razem zespół, z którym zwiedzili prawie cały
świat. Po wielu latach pływania statkiem przyszedł
czas na ustatkowanie się i miejscem, które wybrali
został właśnie Koszalin. Tu rozpoczęła pracę w ówczesnym Miejskim Ośrodku Kultury. Młodzi ludzie
byli tak pełni zapału i talentu, że wciągnęła się w zajęcia z nimi pełnym sercem. — Praca pedagoga wokalnego jest bardzo odpowiedzialna, przecież mamy
do czynienia z najbardziej delikatnym instrumentem
jakim jest głos ludzki. Najbardziej lubię gdy przychodzą do mnie surowe osoby, wtedy jest to czysta praca
od podstaw – uśmiecha się Dorota.

Początkującym zawsze powtarza, że zajęcia w Studium to nie tylko zabawa, ale ciężka praca. Przed wyjściem na scenę trzeba wielu rzeczy się
nauczyć, począwszy od prawidłowego oddychania
(tzw. śpiewania na przeponie, a z tym są największe problemy), dykcji, interpretacji, właściwego używania rezonatorów, kończąc na prawdziwych tajnikach techniki wokalnej. To jeszcze nie wszystko: Dorota ze swoimi podopiecznymi pracuje również nad
choreografią i prezentacją sceniczną oraz umiejętnością pracy z mikrofonem. Spod jej skrzydeł wyszli
m.in: Natalia Krakowiak i Marcin Tyma – śpiewają w Teatrze Buffo, Ania Mural – śpiewając zwiedziła prawie cały świat, Filip Kamieniarz - po studiach
w Akademii Muzycznej założył zespół Drunk Lamb
i koncertuje. Kamila Orzeł – mieszka i koncertuje
w USA, Tina Popko- śpiewała m.in. w Teatrze Muzycznym w Gdyni i Teatrze Rampa w W-wie. Asia
Alpop śpiewa w funkowym zespole „Bambus City
Strut” w Londynie.
Obecni wokaliści Studium również odnoszą
sukcesy, zajmując czołowe miejsca na Ogólnopolskich i Międzynarodowych Festiwalach Piosenki.
Jednym z ostatnich były nagrody na Międzynarodowym Festiwalu ,,Złoty Mikrofon Radia Jard’’ w Białymstoku dla Olgi Wolskiej, Marii Głowackiej, Katarzyny Pawlak i Olimpii Ziembaczewskiej. Dwie
z nich otrzymały nominację do Międzynarodowego Festiwalu w Wenecji, który odbędzie się we wrześniu. ■ (KG)

4 – 5.07 II Festiwal Pełnia Życia
5.07 – 22.08 Koszalińskie Kamerynki
10.07 Poniedzielski w Kawałku Podłogi
13.07 Gwiazdy w Bibliotece
3.08 – 28.08 Międzynarodowy Festiwal Organowy
23.08 Chylińska w Amfiteatrze

fot.: mat. promocyjne
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