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III Festiwal
„Pełnia Życia”

fot.: Archiwum WakePark Koszalin

2-3 lipca

2.07 „Ryszard III” – premiera, BTD
23.07 XXII Festiwal Kabaretu, Amfiteatr
1.08 Wojciech Cejrowski, CK105
27.08 Vavamuffin i Donatan & Cleo, Amfiteatr
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Za nami wielki shake wydarzeń kulturalnych, spotkań, festiwali...
Nasze menu było niezwykle bogate. Apetyt na kulturę w Koszalinie zaspokojony, ale pozostaje ochota na jeszcze... Spokojna głowa!
Mamy dla Państwa wspaniały wakacyjny deser kultury. Mapa planowanych wydarzeń jest niezwykle obszerna, kalendarz wypełniony po
brzegi… zapraszamy więc do degustacji!
Na początek zaprosimy Państwa na Festiwal Ulica Smaków, dzięki
nam poznacie Państwo 3. edycję Festiwalu Pełnia Życia, to z nami Wasze pociechy rozsmakują się w Bezpiecznych Wakacjach. Letnią przerwę wzbogacimy o kolejną edycję festiwalu „Na Fali”, a naszych wiernych kinomanów uraczymy spotkaniami z cyklu Kino nad Zalewem
oraz Kino pod Chmurką. Naszą ofertę urozmaicimy szczyptą kameralnej muzyki wieczorową porą w organizowanych na Rynku Staromiejskim Kamerynkach.
Mamy nadzieję, że będziecie Państwo z nami.
Czekamy! Jesteśmy tu po to, aby Was gościć.

Znajdziecie nas również w tygodniku
„Nasze Miasto”

Paweł Strojek
dyrektor CK105
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Polecamy kultura

Kamerynki 2016
Kameralne spotkania z muzyką latem ubiegłego roku cieszyły się sporym zainteresowaniem.
Kamerynki, w lipcu i sierpniu znowu zagoszczą na scenie przy City Box'ie. Co weekend na Rynku Staromiejskim rozbrzmiewać będą przeróżne dźwięki umilające czas spacerującym w centrum miasta. Wszystkie występy organizowane przez CK105 odbywać się będą w godzinach
18:00-20:00, koncerty przygotowane przez Filharmonię zaczynać się będą o 17:00. Wstęp wolny.
— 3.07 „Pół żartem, pół serio” (zespół Quartetto
Giovane) – najpiękniejsze melodie muzyki klasycznej
i filmowej,
— 8.07 Solid Wood – duet wokalno-instrumentalny, prezentujący akustyczne wersje znanych rockowych
przebojów. Wyjątkowo w piątek,
— 10.07 „Muzyka małego i dużego ekranu” (zespół La Donna e Mobile) – elegancki gentelman w meloniku zaprosi słuchaczy w podróż do krainy czarno-białego filmu,
— 16.07 Kubryk – grupa wokalno-instrumentalna,
która od powstania w 1990 roku daje około 100 koncertów rocznie,
— 17.07 Klasycznie z gitarą (zespół Aremvee) –
aranżacje na kwartet smyczkowy z gitarą utworów
W. A. Mozarta, M. Giulianiego, G. Foure, A. Piazzolli,
— 23.07 Rycerzyki – życzliwa krytyka wpisuje ich
twórczość w tradycję inteligentnego, zwiewnego popu,
— 24.07 Moja ulubiona muzyka – Kwinto (zespół
Wabank) – muzyka ze znanego filmu pt. “Va Banque”
powiązana z muzyką okresu międzywojennego (rewia,
musical, film).
— 30.07 Deep Down Inside – znani są z delikatnych
i eterycznych popowo-folkowych ballad z ciekawym,
subtelnym wokalem,
— 31.07 Lekka muzyka klasyczna i nie tylko (zespół Viva la Musica) – od Bacha przez musicale aż do
muzyki pop,
— 6.08 Kurna Chata – członkowie zespołu inspirację
do swej działalności artystycznej czerpią z polskiej tradycji muzycznej różnych regionów,

— 7.08 Muzyczny recital (zespół Triada) – muzyczna podróż wypełniona utworami skłaniającymi do refleksji,
— 13.08 Muzyka sfer – koncert jest wyjątkową kombinacją brzmienia gongów i mis dźwiękowych (nazywanych tybetańskimi) z muzyką elektroniczną,
— 20.08 Zgredybillies – formacja, która powstała
z fascynacji muzyką lat 50-tych – twórcami związanymi z SUN records w Memphis,
— 28.08 „Cyrk na walizkach” – to przedstawienie
oparte na sztuce cyrkowej, przenoszące widza w świat
zabawy, niespodzianek i niezwykłego cyrku. Wyjątkowo w niedzielę. ■ (RC)

fot.: Rafał Lorenc

Smaczny i zdrowy
początek wakacji
Początek lipca w Koszalinie od wielu lat stoi pod
znakiem gotowania. Festiwal Kulinarny „Ulica Smaków” jest odpowiedzią na niesłabnące zainteresowanie Polaków sztuką przyrządzania smacznych i zdrowych dań. Szefowie kuchni, właściciele lokali gastronomicznych, przedsiębiorcy i wiele innych osób
związanych z branżą spożywczą, prezentują owoce pracy i umiejętności po to, by zadowolić podniebienia odwiedzających festiwal smakoszy. Co roku
„Ulica Smaków” ma temat przewodni. Tegorocznym
jest Nowoczesna Kuchnia Polska. Na festiwal zapraszane są zazwyczaj krajowe gwiazdy kulinarne, które
„pichcą” swoje najlepsze potrawy i częstują nimi przybyłych. We wspólnym gotowaniu na świeżym powietrzu od kilku edycji „Ulicy...” udział bierze Piotr
Jedliński, prezydent Koszalina. Tak będzie i tym razem. Gwiazdą ze świata kulinariów będzie Rafał Lorenc, uczestnik 5. edycji programu Top Chef, właściciel i szef kuchni w koszalińskiej restauracji „Projekt
Kuchnia”. Będzie gotował z zaproszonymi przez siebie gośćmi, w tym z Krzysztofem Marciniakiem. Pokaz kulinarny będzie podzielony na trzy części, pod-

czas których kucharze przygotują przystawkę, zupę
i danie główne. Oczywiście wszystkiego można będzie posmakować. Podczas „Ulicy Smaków” odbędzie
się również Konkurs Kulinarny dla koszalińskich Rad
Osiedli. Daniem konkursowym będą naleśniki, przygotowane według przepisów przedstawicieli poszczególnych Rad. W pierwszą lipcową sobotę ogłoszone
będą wyniki plebiscytu Głosu Koszalińskiego: „Smaki Pomorza 2016”, a swoje dania pokazowe przygotują
goście z Niemiec. Również podczas tegorocznej edycji festiwalu zaprezentują się restauracje i bary z Koszalina i okolic. Kolejną atrakcją kulinarną będzie
„Targ Śniadaniowy Koszalin” - jest to projekt Joanny Woźniak – laureatki konkursu inicjatyw lokalnych „Start-Up Kultura” 2016. Tradycją „Ulicy...” są
koncerty. Tegoroczna gwiazda z pewnością sprawi,
że uczestnicy wydarzenia nadliczbowe kalorie spalą
w mig. Gooral – bo o nim mowa - to producent, generator dźwięków i prekursor łączenia electro, dubstep
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III Festiwal „Pełnia Życia”

fot.: Materiały promocyjne artysty

i dnb z góralszczyzną. Gooral ma w dorobku m.in
Machinera za najlepszy debiut, nominacje do Fryderyków, wygraną na Radio Waves Festiwal i udźwiękowienie filmu Franka Hurleya „South” z 1919 roku.
„Ulica Smaków” rozpocznie się 2 lipca o godz. 12:00,
a na deser koncert Goorala o godz. 18:00.
Od dwóch lat festiwalowi kulinarnemu towarzyszy sport. To ogólnomiejskie szaleństwo związane
z aktywnością fizyczną pod wieloma postaciami, propagujące zdrowy tryb życia nosi nazwę Festiwal „Pełnia Życia”. 2 i 3 lipca można będzie wziąć udział w jego
trzeciej edycji. Jak zwykle nie zabraknie atrakcji rozsianych w przestrzeni Koszalina, odbywających się
nieraz o tej samej porze. Każdy indywidualnie wybierze, do jakich prozdrowotnych działań mu najbliżej.
A będzie w czym wybierać: Rajd Rowerowy – „Rajd
Rodzinny do Koszałka”, na trasie: Koszalin – Jamno – przystań „Koszałka” - Koszalin. Start: amfiteatr
ul. Piastowska, godz.9:00, meta na Rynku Staromiejskim, godz. 13:00. Organizatorzy: Koszalińskie Stowarzyszenie Rowerowe „Roweria”, CK105 w Koszalinie. „Koszaliński Dzień Sportów Wodnych – zawody
Wake Cup Koszalin” na Wodnej Dolinie to prezentacja sportów wodnych, a wśród nich: zawody „Płyń na
byle czym”, zawody wakeboardowe o Puchar Prezydenta Miasta Koszalina. W programie jest też marsz
Nordic Walking połączony z instruktarzem prawidłowej techniki chodzenia. Marsz alejkami koszalińskiego parku poprowadzi Piotr Czarnota. Należy zabrać ze sobą własny sprzęt. Trening jogi na łonie natury odbywać się będzie w Alei Dębów naprzeciw
Biblioteki Publicznej, w godz. 11:30-12:30. Dzień później odbędą się: Zawody wędkarskie z okazji 750-le-

cia Koszalina. Jarmark Jamneński to prezentacje artystów ludowych z regionu Pomorza oraz warsztaty
rękodzieła dla każdego. Wydarzenie odbędzie się na
dziedzińcu Muzeum. Maraton Zumby to zabawa dla
osób w każdym wieku, która odbędzie się na Sportowej Dolinie. Koszalińskie Biegi Sztafetowe – Koszalin Pełnia Życia, czyli Biegi Sztafetowe drużyn 2-osobowych w kilku kategoriach odbędą się na Stadionie
Bałtyk. Zawody Gulf Racing Sprint odbywać się będą
przez obydwa, festiwalowe dni (2 i 3 lipca). Organizatorzy zapraszają na wyścigi „maluchów”, czyli Fiatami
126p, które odbędą się w MotoParku przy ul. Gnieźnieńskiej.
Udział we wszystkich imprezach jest bezpłatny,
szczegółowe informacje na stronie www.ck105.koszalin.pl, profilu fb Kultura w Koszalinie oraz na stronach internetowych współorganizatorów:
www.roweriakoszalin.pl
www.wakeparkkoszalin.pl
www.centrum-nordic-walking.pl
www.jogaklasyczna.com.pl
www.muzeum.koszalin.pl
www.zumbakoszalin.pl
www.tkkf.koszalin.pl
www.motopark.pl
2 lipca, „Ulica Smaków”, godz. 12:00, Rynek Staromiejski.
2-3 lipca, III Festiwal Pełnia Życia, teren całego miasta, od wczesnych godzin do popołudnia. Na obie
imprezy wstęp wolny. ■ (RC)

Polecamy najmłodszym

Bezpieczne
wakacje 2016

KULTURA
— lipiec - sierpień, godz. 10:00
Seanse przedpołudniowe | Kino Kryterium, tel.

94 347-57-01

— lipiec - sierpień, poniedziałek - piątek, godz.
10:00-14:00
Zajęcia wakacyjne w filiach bibliotecznych | Ko-

szalińska Biblioteka Publiczna, Ewa Chruściana,
tel. 94 348-15-44
— od 27 czerwca - lipiec - sierpień, godziny
przedpołudniowe
Wejście do muzeum, zajęcia wakacyjne na dziedzińcu muzeum, teatr lalek | Muzeum, Dionizy

Rypniewski, tel. 94 341-65-87, 94 343-20-11

— od 4 do 15 lipca, godz. 10:00-14:00
Zajęcia teatralne dla dzieci i młodzieży | Bałycki

Teatr Dramatyczny, Sławomir Dudek, tel. 94 34220-58 w. 118
— blok imprez - wakacyjne piątki, godz. 10:3013:30
Zajęcia w czasie wakacji | Centrum Kultury 105

w Koszalinie

— lipiec - sierpień, godziny przedpołudniowe
Spotkania wakacyjne w Klubach Osiedlowych |

Kluby Osiedlowe: Bałtyk, Na Pięterku, Przylesie,
Kanion, Na Skarpie, Nasz Dom

— lipiec, poniedziałek - piątek
Zajęcia warsztatowe | Pałac Młodzieży w Kosza-

linie, Iwona Potomska, tel. 94 348-05-00

— lipiec - sierpień
Kolonie | MOPS Dyrektor MOPS, Bogumiła

Szczepanik, tel. 94 316-03-26

— 1 lipca
Festiwal Uśmiechu – zabawa z organizacjami
pozarządowymi | Rynek Staromiejski/przemarsz

uczestników do Sportowej Doliny

— 8 lipca
„Piracka wyprawa” | Rynek Staromiejski/prze-

marsz uczestników do Sportowej Doliny

— 15 lipca
„Hawajska zabawa” | Misiowa Dolina
— 22 lipca
„Show z klaunami kulkami” | Stadion ABC
— 29 lipca
„Hawajska zabawa” | Boisko Klub Na Skarpie
— 5 sierpnia
„Wakacyjna Akademia Sportu” | Orlik - Jamno
— 12 sierpnia
„Wioska Indiańska” | Sportowa Dolina
— 19 sierpnia
„Wesołe zabawy z klaunami” | Rynek Staromiejski
— 26 sierpnia
„Zabawa z policją”

6-7

Polecamy najmłodszym

SPORT I REKREACJA
— lipiec - sierpień
Rozgrywki sportowo-rekreacyjne na Orlikach
| Zarząd Obiektów Sportowych ul.Rolna, Arka-

diusz Kozak, tel. 604 642 067

— w godzinach przed i popołudniowych,
godz. 16:00-19:00
Zajęcia prowadzone z animatorami sportu | os. Raduszka (ul. Łubinowa), os. Lechitow

(ul. Wenedów), os. Jedliny (ul. Głowackiego), os.
Unii Europejskiej (ul. Holenderska), os. Jamno Łabusz (Jamno)
— basen wejścia za 1 zł/h, lipiec – duży basen,
brodzik, czynny: 7:00-20:00, pon-niedz. całe
wakacje, sierpień nieczynny | Zarząd Obiektów

Sportowych spółka z o.o. tel. 94 721 60 10 Monika
Tkaczyk, Basen, ul. Głowackiego

— lipiec - sierpień, środa, czwartek, piątek,
godz. 11:00-19:00
Park Linowy w Koszalinie ul. Rolna - Piłsudskiego | AVANA Spółka z o.o., Kierownik Parku Lino-

wego Joanna Zielonka, tel. 605 640 707

— lipiec - sierpień, od 18 lipca do 19 sierpnia,
godz. 12:00-16:00
Kręgle Galeria Kosmos ul. Okrzei 3 | BC Club Ko-

szalin sp. z.o.o., Andrzej Gródecki , tel. 600 200 058
— 1 lipca - 27 sierpnia
Prowadzenie treningów strzeleckich na Strzelnicy Krytej przy ul. Szczecińskiej 25a | Koszaliński

Klub Strzelecki „Kaliber”

— wtorek - piątek, godz. 14:00-18:00

ul. Szczecińska 25 a, Koszalin tel. 94 347-36-50,
Marcin Machocki - tel. 692 455 178, Iwona Marcisz
- tel. 665 370 357

— 5 lipca – orlik, ul. Głowackiego, 12 lipca - orlik
ul. Wenedów, 19 lipca – orlik Unia Europejska,
20 lipca - orlik Jamno, godz. przedpołudniowe
„Wesołe Podwórka” zajęcia ruchowo-rekreacyjne, wspólne zabawy na potwietrzu z udziałem
dzieci | Fundacja O Uśmiech Dziecka, ul. Lelewe-

la 5/3, Koszalin, Katarzyna Kaczor, tel. 513 332 961

— 5 lipca – 30 sierpnia, zajęcia we wtorki
i czwartki, godz. 11:00-13:00
Zajęcia sportowe z piłką nożną | Stadion ZOS

Bałtyk w Koszalinie, Koszaliński Klub Piłki Nożnej „Bałtyk”, ul. Andersa 16, Koszalin, Dariusz
Płaczkiewicz, tel. 606 493 732

— lipiec - sierpień, godz. przedpołudniowe
Zajęcia na Hali Sportowej przy ul. Orlej | Zapa-

śniczy Klub Sportowy, Dawid Kret, tel. 790 459 204

— sierpień – zajęcia przedpołudniowe w sali
gimnastycznej szkoły katolickiej ul. Staszica 38
Nauka gry w tenisa stołowego | Klub Tenisa Sto-

łowego „Koszalinianin”, ul. Piłsudskiego 60, Mariusz Matejek, tel. 604 731 234

— obiekty ZOS, Wodna Dolina, Korty przy
ul. Szenwalda, Góra Chełmska
Turnieje tenisa ziemnego, bieg rodzinny, zajęcia
z Tenisa Ziemnego, taniec nowoczesny, break
dance, zajęcia z capoeiry | Koszalińskie Towarzy-

stwo Krzewienia Kultury Fizycznej, ul. Jedności 4,
Koszalin, Arkadiusz Kozak, tel. 691 116 224

— poniedziałek - piątek, godz. 10:00-13:00
Zajęcia z gry w squasha | Fundacja Adria Squ-

ash, ul. Grunwaldzka 8, Koszalin, Janusz Stasica,
tel. 502 060 884
— zajęcia – orlik przy SP Nr 18 w Koszalinie ul. Staszica, SP Nr 17 ul. Wańkowicza,
godz. 10:00-12:30
Wakacje z piłką | Klub Sportowy Gwardia, ul. Fa-

łata 34, Jarosław Burzak, tel. 604 642 067

• Lipcowy zabytek Miesiąca w Muzeum

fot.: Muzeum

fot.: Muzeum

fot.: Muzeum

Kalendarium kulturalne

• „Świat ołowianych żołnierzyków” w Muzeum

• Wystawa Cossalin ad fontes w Muzeum

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.
Muzeum, ul. Młyńska;
WYSTAWY CZASOWE
— Od 1.07
Wakacyjne Zabytki Miesiąca. Lipcowym zabytkiem będzie

fragment kafla, znaleziony podczas czerwcowych badań przy
ulicy Połczyńskiej w Koszalinie. Zawiera on rzadko spotykane przedstawienie zdobiące
kafle na Pomorzu, mianowicie
scenę mitologiczną z Amorem
i Psyche. Zapraszamy, aby poznać historię miłości tych dwojga. Natomiast w sierpniu zaprezentujemy fragment dzwonu, znaleziony podczas badań
archeologicznych w Białogardzie w 2000 roku. Muzeum,
ul. Młyńska;

— Do 31.07
Świat ołowianych żołnierzyków. Muzeum, ul. Młyńska;
— Do 31.08
Cossalin ad fontes. Historyczny Koszalin w najstarszych
przekazach źródłowych.
Cossalin ad fontes. Historisches Koeslin in den ltesten
Uberlieferungen. Muzeum,

ul. Młyńska;

— Od 1.07 do 29.07
W ramach projektu „Język
w akcji” – wystawa prac Henryka Sawki pt. „Sawka w akcji”. Wstęp wolny. Galeria Re-

gion KBP, pl. Polonii;

CENY BILETÓW
— Muzeum: normalny - 10 zł,

ulgowy - 8 zł, bilet rodzinny
(minimum 1+1: osoba dorosła i dziecko) - 5 zł (1 osoba),
zbiorowy - 5 zł (1 osoba), wstęp
na jedną wystawę - 5 zł (1 osoba), oprowadzanie - 50 zł (po
uprzednim zgłoszeniu), lekcja
muzealna - 50 zł, lekcja muzealna siedzibą muzeum - 50 zł
(plus koszty dojazdu i delegowania pracownika). W lipcu

i sierpniu muzeum jest czynne we wszystkie dni tygodnia w godzinach 10:00-17:00.
W niedziele 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;
— Kino Kryterium:

Seanse: normalny – 17 zł, ulgowy – 15 zł, grupowy – 12 zł.
Tanie poniedziałki – 12 zł
(dotyczy wybranych filmów).

LIPIEC
1 Piątek
— Od 1.07 do 15.07
Zajęcia w ramach akcji „Bezpieczne wakacje w bibliotece”. Filia nr 3 (godz. 11-15),

filia nr 4 (godz. 11-15),
filia nr 11 (godz. 10-14),
filia nr 12 (godz. 11-15). KBP;

— 19:00
Ryszard III - spektakl przedpre-

mierowy - Duża Scena.
To szekspirowska, wartka opo-

Kalendarium kulturalne

fot.: Rafał Lorenz
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• III Festiwal Pełnia Życia

• Festiwal Kulinarny „Ulica Smaków”

• Festiwal „Pełnia Życia” – Maraton Zumby

wieść o kondycji współczesnych
decyzji politycznych, obywatelskich. Ryszard III, który stał się
mitem i ucieleśnieniem zła, staje się pretekstem, by twórczość
Szekspira teatralnie zbadać pod
kątem współczesnych moralnych wyborów, agresywnych
decyzji. Bilety: 5 zł. BTD,
Plac Teatralny 1;

Cup Koszalin”. Wodna Dolina;
— 11:30-12:30
Trening Jogi na łonie natury.

najpopularniejsze melodie muzyki podwórkowej i biesiadnej.
Przez cały dzień będą trwały
warsztaty rzemiosła artystycznego. Muzeum, ul. Młyńska;

– zawody „Wake Cup Koszalin”

— 19:15
Międzynarodowy Festiwal
Organowy (1.07 - 26.08, w każ-

dy piątek). Bilety: 11/16 zł. Katedra NMP, ul. B. Chrobrego;

2 Sobota

Aleja Dębów naprzeciw KBP;
— 12:00-19:00
Festiwal Kulinarny „Ulica
Smaków". Opis na str. 4-5.

Rynek Staromiejski ;

— 18:00
Grupa Literacka Literomograf
zaprasza na Pierwszą Nocną
Odsłonę KryWaj i Ogólnopolską Szufladę Literacką. Kawa-

— 19:00
Ryszard III - Duża Scena. BTD,

dla dzieci i dorosłych z okazji
750-lecia Koszalina.
Wodna Dolina;

Amfiteatr, ul. Piastowska;

— 11:00-16:00
Koszaliński Dzień Sportów
Wodnych – zawody „Wake

Dolina;

Scena. Bilety: 60 zł. BTD, Plac
Teatralny 1;

— 19:00
Ryszard III - premiera - Duża

— 10:00-18:00
Zawody Gulf Racing Sprint.
Wyścigi „maluchów”. Moto
— 11:00-12:45
Marsz Nordic Walking.

— 17:30-19:00
Maraton Zumby. Sportowa

łek Podłogi, ul. Piastowska;

3 Niedziela

Park, ul. Gnieźnieńska;

City Box, Rynek Staromiejski;

— 18:00-21:00
Koszalińskie Biegi Sztafetowe
– Koszalin Pełnia Życia.

III Festiwal Pełnia Życia
— 9:00-12:00
Rajd Rowerowy – „Rajd
Rodzinny do Koszałka”.

Amfiteatr, ul. Piastowska;

— 17:00
Kamerynki. Wstęp wolny.

— 6:00-15:00
Otwarte zawody wędkarskie

— 10:00-18:00
Zawody Gulf Racing Sprint
Wyścigi „maluchów”. Moto

Park, ul. Gnieźnieńska;

— 11:00-17:00
Jarmark Jamneński. Występ

koszalińskiego zespołu Swaty –

Biegi Sztafetowe drużyn 2-osobowych. Stadion Bałtyk;
Plac Teatralny 1;

4 Poniedziałek
—
Zajęcia ekologiczne: „Bezpieczne wakacje w bibliotece”

do 8 lipca. Wstęp wolny. KBP,
filia nr 12, ul. Spokojna;

— 10:30
Bezpieczne wakacje: „Rechotek”. Seanse do 7 lipca. Bile-

ty: dzieci z Koszalina: 1 zł, pozostali: 7 zł. Kino Kryterium,
ul. Zwycięstwa;

• Kino na leżakach: „Żyć nie umierać”
w Wodnej Dolinie

8 Piątek
— 18:00
Kamerynki. Wstęp wolny.

City Box, Rynek Staromiejski;

— 19:15
Międzynarodowy Festiwal
Organowy. Bilety: 11/16 zł. Ka-

tedra NMP;

9 Sobota
— 11:00-14:00
Giełda kolekcjonerska.

Zgłoszenia tel. 94 343 20 11.
Muzeum, ul Młyńska;

— 22:00
Kino na leżakach: „Żyć nie
umierać”. Wstęp wolny. Wod-

na Dolina, ul. Sybiraków;

10 Niedziela
— 17:00
Kamerynki. Wstęp wolny.

City Box, Rynek Staromiejski;

11 Poniedziałek
—
Zajęcia ekologiczne: „Bezpieczne wakacje w bibliotece”

do 15 lipca. Wstęp wolny. KBP,
filia nr 11, ul. Wańkowicza;

• Bezpieczne wakacje: „Ups! Arka odpłynęła”
w kinie Kryterium

— 11:00-12:00
W ramach projektu „Język
w akcji” – warsztaty języko-

znawcze dla dzieci przygotowane i prowadzone przez dr A.
Hącię. Wstęp wolny – zapisy.
KBP, pl. Polonii ;
— 10:30
Bezpieczne wakacje: „Ups!
Arka odpłynęła”. Seanse do

14 lipca. Bilety dla dzieci z terenu Koszalina: 1 zł, dorośli
i pozostali: 7 zł. Kino Kryterium, ul. Zwycięstwa;
— 18:00-19:00
W ramach projektu „Język
w akcji” – spotkanie autorskie

z J. Bralczykiem, K. Kłosińską
oraz M. Ogórkiem. Wstęp wolny. KBP, pl. Polonii;

12 Wtorek
— 11:00-12:00
W ramach projektu „Język
w akcji” – warsztaty języko-

znawcze dla dzieci. Wstęp wolny – zapisy. KBP, pl. Polonii;
— 18:00-19:00
W ramach projektu „Język
w akcji” – spotkanie autorskie

z H. Sawką oraz M. Ogórkiem.
Wstęp wolny. KBP, pl. Polonii;

fot.: Archiwum artystki

fot.: Materiały promocyjne dystrybutora

fot.: Materiały promocyjne dystrybutora

Kalendarium kulturalne

• Wystawa prac Marzeny Kolarz „Moje światy”

13 Środa
—
„Biblioteczna gra miejska –
zwiedzamy i odkrywamy Koszalin” zakończona piknikiem

w ogrodzie. Filii nr 9 – spotkanie dla uczestników „Bezpiecznych wakacji w bibliotece”.
Rynek Staromiejski;
— 11:00-12:00
W ramach projektu „Język
w akcji” – spotkanie autorskie

z P. Beręsewiczem. Wstęp wolny. KBP, pl. Polonii;

14 Czwartek
— 11:00-12:00
W ramach projektu „Język
w akcji” – warsztaty języko-

znawcze dla dzieci. Wstęp wolny – zapisy. KBP, pl. Polonii;
— 17:00
Wernisaż wystawy prac Marzeny Kolarz „Moje światy”.

Wystawa do końca sierpnia.
Opis na str. 23. Muzeum,
ul. Młyńska;

— 18:00-19:00
W ramach projektu „Język
w akcji”. Wstęp wolny. KBP,

pl. Polonii;

fot.: Materiały promocyjne dystrybutora

Kalendarium kulturalne

fot.: Materiały promocyjne dystrybutora

10-11

• Kamerynki w City Box

• Bezpieczne wakacje: „Koko Smoko”

• Don Kichot - Bolshoi Ballet - Retransmisja

15 Piątek

18 Poniedziałek

20 Środa

— 11:00-12:00
W ramach projektu „Język
w akcji” – warsztaty języko-

— 8:00-16:00
Warsztaty taneczne (dzieci

—
Warsztaty plastyczno-literackie. Wstęp wolny. KBP, fi-

— 18:00-19:00
W ramach projektu „Język
w akcji”. Kabaret Obustronni.

— Od 18 do 29.07
„Bezpieczne wakacje w bibliotece”. Filia nr 1 (godz. 11-15), fi-

znawcze dla dzieci. Wstęp wolny – zapisy. KBP, pl. Polonii;

Wstęp wolny. KBP, pl. Polonii;
— 19:15
Międzynarodowy Festiwal
Organowy. Bilety: 11/16 zł.

Katedra NMP;

— 20:00
Funkasanki. Bilety: 15/20 zł.

Kawałek Podłogi,
ul. Piastowska;

— 22:00
Kino pod chmurką: „Niemożliwe”. Wstęp wolny. Amfiteatr;

w kinie Kryterium

5-12 lat). Koszt: 250 zł/tydzień
lub 55zł/dzień (na próbę). Teatr
Variete Muza, ul. Morska;

lia nr 6 (godz. 10-14), filia nr 9
(godz. 12-16), filia nr 15 (godz.
11-15). KBP;

— 10:30
Bezpieczne wakacje: „Koko
Smoko”. Bilety: dzieci z Kosza-

lina: 1 zł, pozostali: 7 zł. Kino
Kryterium, ul. Zwycięstwa;
— 20:00
Stand-up wakacyjny. Bilety:

20 zł. Kawałek Podłogi, ul. Piastowska;

16 Sobota

19 Wtorek

— 18:00
Kamerynki. Wstęp wolny. City

—
Warsztaty plastyczno - literackie. Wstęp wolny. KBP, fi-

Box, Rynek Staromiejski;

17 Niedziela
— 17:00
Kamerynki. Wstęp wolny. City

Box, Rynek Staromiejski;

lie nr 6 i 15;

— 21:30
Kino pod chmurką: „Iluzja”. Wstęp wolny. Amfiteatr,

ul. Piastowska;

w kinie Kryterium

lie 1 i 9 ;

22 Piątek
— 19:15
Międzynarodowy Festiwal
Organowy Bilety: 11/16 zł. Ka-

tedra NMP;

— 20:00
Dino Party. Bilety:10 zł. Kawa-

łek Podłogi, ul. Piastowska;

— 22:00
Kino na leżakach: „7 rzeczy,
których nie wiecie o facetach”. Wstęp wolny. Wodna

Dolina, ul. Sybiraków;

23 Sobota
— 18:00
Kamerynki. Wstęp wolny.

City Box, Rynek Staromiejski;

— 18:00
Don Kichot - Bolshoi Ballet Retransmisja. Bilety: 30/20 zł.

Kino Kryterium;

— 19:15
XXII Festiwal Kabaretu Koszalin 2016. Bilety: 90 zł. Am-

fiteatr;

fot. Materiały promocyjne

fot.: Materiały promocyjne

fot.: Materiały promocyjne dystrybutora

Kalendarium kulturalne

• Bezpieczne wakacje „Mały Książę”

• Wojciech Cejrowski w CK105

• Wakacyjna Gala Disco Polo w amfiteatrze

24 Niedziela

30 Sobota

5 Piątek

— 17:00
Kamerynki. Wstęp wolny.

— 18:00
Kamerynki. Wstęp wolny.

— 19:15
Międzynarodowy Festiwal
Organowy. Bilety: 11/16 zł. Ka-

w kinie Kryterium

City Box, Rynek Staromiejski;

25 Poniedziałek
— 10:30
Bezpieczne wakacje „Mały
Książę”. Seanse o 28 lipca.

Bilety: dzieci z Koszalina: 1 zł,
pozostali: 7 zł. Kino Kryterium, ul. Zwycięstwa;

City Box, Rynek Staromiejski;

31 Niedziela
— 17:00
Kamerynki. Wstęp wolny.

— 18:00
Kamerynki. Wstęp wolny.

SIERPIEŃ

— 19:00
Wakacyjna Gala Disco Polo.

1 Poniedziałek

29 Piątek

—
„Bezpieczne wakacje w bibliotece. Relaks w bibliotece”.

—
„Biblioteczna gra miejska –
zwiedzamy i odkrywamy Koszalin”. Wstęp wolny. Rynek

Staromiejski;

— 19:15
Międzynarodowy Festiwal
Organowy. Bilety: 11/16 zł. Ka-

tedra NMP;

— 21:00
Salsoteka. Wstęp 10 zł. Kawa-

łek Podłogi, ul. Piastowska;

6 Sobota

City Box, Rynek Staromiejski;

— 19:00
40 urodziny TEDE.

Bilety: 40 zł. Amfiteatr,
ul. Piastowska;

tedra NMP;

Wstęp wolny. KBP;

— 10:30
Bezpieczne wakacje: „Bystry
Bill”. Seanse do 4 sierpnia.

Bilety: dzieci z Koszalina: 1 zł,
pozostali: 7 zł. Kino Kryterium, ul. Zwycięstwa;
— 19:00
Wojciech Cejrowski. Bilety:

65 zł. CK105, ul. Zwycięstwa;

City Box, Rynek Staromiejski;
Bilety: 59/69 zł. Amfiteatr;

7 Niedziela
— 17:00
Kamerynki. Wstęp wolny.

City Box, Rynek Staromiejski

8 Poniedziałek
— 10:30
Bezpieczne wakacje: „Rabusie
fistaszków”. Seanse do 11 sierp-

nień. Bilety: dzieci z Koszalina:
1 zł, pozostali: 7 zł. Kino Kryterium, ul. Zwycięstwa;

fot.: Materiały promocyjne zespołu

fot.: Materiały promocyjne dystrybutora

Kalendarium kulturalne

fot.: Materiały promocyjne dystrybutora

12-13

• Poskromienie Złośnicy - Bolshoi Ballet

• Kino na leżakach: „Jeszcze dalej niż Północ"

• Vavamuffin oraz Donatan & Cleo w amfiteatrze

12 Piątek

19 Piątek

27 Sobota

— 19:15
Międzynarodowy Festiwal
Organowy. Bilety: 11/16 zł. Ka-

— 19:15
Międzynarodowy Festiwal
Organowy. Bilety: 11/16 zł. Ka-

— 19:00
Vavamuffin oraz Donatan &
Cleo. Bilety: w przedsprzedaży:

13 Sobota

20 Sobota

— 11:00 – 14:00
Giełda kolekcjonerska.

— 18:00
Kamerynki. Wstęp wolny.

- Retransmisja w kinie Kryterium

tedra NMP;

Zgłoszenia tel. 94 343 20 11.
Muzeum, ul. Młyńska;

— 11:00 – 17:00
Jarmark Jamneński. Muzeum,

w Wodnej Dolinie

tedra NMP;

City Box, Rynek Staromiejski;

21 Niedziela

— 18:00
Kamerynki. Wstęp wolny.

— 21:00
Kino na leżakach: „Jeszcze dalej niż Północ". Wstęp wolny.

15 Poniedziałek

22 Poniedziałek

— 18:00
Poskromienie Złośnicy - Bolshoi Ballet - Retransmisja. Bi-

— 10:30
Bezpieczne wakacje: „Klub
Włóczykijów”. Seanse do

ul. Młyńska;

City Box, Rynek Staromiejski;

lety: 30/20 zł. Kino Kryterium;

16 Wtorek
— 10:30
Bezpieczne wakacje: „SAWA.
Mały wielki bohater”. Seanse

do 18.08. Bilety: dzieci z Koszalina: 1 zł, pozostali: 7 zł. Kino
Kryterium, ul. Zwycięstwa;

Wodna Dolina, ul. Sybiraków;

25.08. Bilety: dzieci z Koszalina: 1 zł, pozostali: 7 zł. Kino
Kryterium, ul. Zwycięstwa;

26 Piątek
— 19:15
Międzynarodowy Festiwal
Organowy. Bilety: 11 /16 zł.

Katedra NMP;

30 zł, od 1 sierpnia: 35 zł. Amfiteatr, ul. Piastowska;

28 Niedziela
— 18:00
Kamerynki. Wstęp wolny. City

Box, Rynek Staromiejski;

29 Poniedziałek
— 10:30
Bezpieczne wakacje: „Winx
Club: Tajemnica morskich głębin”. Seanse do 31 sierpnia. Bi-

lety: dzieci z Koszalina: 1 zł,
pozostali: 7 zł. Kino Kryterium, ul. Zwycięstwa;

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. 10:00
– 17:00. 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 – 19:00
sob.: 9:00 – 15:00

Bałtycki Teatr Dramatyczny
Plac Teatralny
tel. 94 342 20 58
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
Biuro koncertowe:
tel. 94 342 20 22
Kasa biletowa:
tel. 94 342 62 20
godz. 11:00 – 15:00
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

16-17

Aktywny Koszalin

Chyba nie ma w Koszalinie osoby, która nie zetknęłaby się chociaż z samą nazwą grupy. Ale jeśli nie
widziała jej na żywo, to znaczy że nie bywa wcale na
lokalnych imprezach. Choć słowo lokalny już dawno przekroczyło granice naszego miasta. Wystarczy wpisać „Top Toys” do wyszukiwarki i zobaczymy
wzmianki o grupie na portalach niemal w całej Polsce, ale także za granicą.
Wszystko zaczęło się dwadzieścia lat temu. Szkołę tańca założyli Anna i Marcin Dubrownik. Lata aktywnej pracy doprowadziły do stworzenia grupy kilkudziesięciu profesjonalnych tancerzy, z których najbardziej znana jest uczestniczka programu „You Can
Dance” Diana „Sasza” Staniszewska.
Od początku celem założycieli zespołu była zmiana dotychczasowej wizji tańca, wyjście ponad przeciętność, kreatywność, przekraczanie własnych możliwości, poprzez codzienne treningi i szkolenia. Artyści Szkoły Tańca Top Toys wypracowali swój własny,
niepowtarzalny styl. Ciężkie treningi, zaangażowanie ze strony instruktorów, dzieci oraz rodziców wciąż
owocuje. Grupa cały czas jest w ścisłej czołówce. Każdy wyjazd na mistrzostwa, krajowe czy międzynarodowe, jest dla nich sukcesem. Osiągnięciami mogą
pochwalić się nie tylko trenerzy, ale również ich podopieczni. Top Toys to różnorodność: taniec dla dzieci, młodzieży i dorosłych, fitness, akrobatyka, Zumba,
taniec dla par.

fot.: Marcin Chyła Fotografia

Top Toys - pasja
i zaangażowanie

Aby osiągać sukcesy w każdej tej dziedzinie potrzebne jest stuprocentowe zaangażowanie. To trener
motywuje, wyznacza cele, daje nadzieję po gorszym
starcie, bo i takie się zdarzają. Taniec to dziedzina bardzo wymagająca. Aby całość tworzyła efektowny pokaz, dobry tancerz musi być niezwykle wrażliwy na
muzykę oraz być sprawny fizycznie. Nie zapominamy również o aspekcie psychicznym. Każdy trening
powoduje, że jest się silniejszym i pewniejszym siebie.
Jest to ważny element występów na scenie. Trenerzy uczą także również pokory i szacunku.
– Dla nas taniec to nie tylko „wygibasy’ w rytm
muzyki, to ciężka praca nad ciałem i charakterem człowieka – mówi Angelika Mackiewicz, managerka zespołu. – Top Toys to twórcy, kreatorzy, ale również nauczyciele życia. Uczymy z nadzieją, że wartości przekazane podczas treningów będą wykorzystane również
w życiu przez naszych podopiecznych – uśmiecha się
Angelika. ■ (KG)

fot.: Materiały KBP

Polecamy kultura

Językowe
lato
Miłośnicy języka polskiego, mali i duzi, młodzi i starzy, początkujący i doświadczeni, łączymy się
w lipcu w Koszalińskiej Bibliotece Publicznej! Weźmy
wspólnie udział w projekcie pt. „Nadmorskie lato z ojczystym – język w akcji”, który odbędzie się w dniach
od 11 do 15 lipca. Projekt jest realizowany w ramach
programu Narodowego Centrum Kultury „Ojczysty
– dodaj do ulubionych 2016”. Tematem przewodnim
tegorocznej pierwszej edycji jest sztuka prawidłowego
i skutecznego posługiwania się językiem ojczystym,
jego wyjątkowa uroda i tajemnice.

Na projekt składają się spotkania autorskie, prelekcje, warsztaty, konkursy językowo-literackie, prowadzone przez znakomitych językoznawców, pisarzy
i artystów z całej Polski. Naszymi gośćmi będą: Paweł Beręsewicz, prof. Jerzy Bralczyk, dr Agata Hącia,
dr hab. Katarzyna Kłosińska, prof. Ewa Kołodziejek,
Krystyna Maksymowicz, dr hab. Michał Rusinek, dr
Aneta Załazińska. W części artystycznej zaplanowano wernisaż i wystawę rysunków szczecińskiego satyryka Henryka Sawki oraz spektakle grupy teatralno-kabaretowej „Kabaret Literacki. Obustronni Ludzie”.
Jednym z wydarzeń projektu jest konkurs literacki pt. „Moje wakacje”, adresowany do uczniów szkół
podstawowych i gimnazjalnych. Zadanie konkursowe polega na napisaniu listu z wakacji nad morzem.
Wszyscy wiemy, jak ważne w rozwoju dzieci i młodzieży jest pisanie, które wyostrza zmysł obserwacji
i w najlepszy sposób rozwija świadomość językową.
Wierzymy, że konkurs spotka się z życzliwością i zainteresowaniem młodych twórców, i zaowocuje barwnymi, ciekawymi listami, napisanymi poprawną polszczyzną. Zachęcamy zatem szkoły oraz nauczycieli
języka polskiego do rozpowszechnienia idei konkursu
wśród swoich uczniów i ćwiczenia umiejętności językowych już teraz, przed wakacjami. Nagrody i wyróżnienia czekają. Prace należy dostarczyć do 14 września, pocztą lub osobiście na adres: Książnica Pomorska, ul. Podgórna 15-16, 70-205 Szczecin z dopiskiem:
Konkurs „Moje wakacje”. Ogłoszenie wyników nastąpi 30 września 2016 r. na stronie internetowej www.
ksiaznica.pomorska.szczecin.pl.
Strona przygotowana
przez Koszalińską Bibliotekę Publiczną
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Wakacyjne
kino
KINO POD CHMURKĄ
AMFITEATR
WSTĘP BEZPŁATNY
15 lipca, godz. 22:00
„Niemożliwe”
Reż.: J.A. Bayona; obsada: Naomi Watts, Ewan McGregor, Tom Holland; gat. katastroficzny; Hiszpania/USA
2012; 116 min.
Niezwykle poruszająca i nakręcona z ogromnym rozmachem historia rodziny, która przeżyła tsunami
2004 roku – jeden z największych kataklizmów naszych czasów.
19 sierpnia, godz. 21:30
„Iluzja”
Reż.: Louis Leterrier; obsada: Mark Ruffalo, Morgan
Freeman, Michael Caine, Jesse Eisenberg, Woody Harrelson, gat. kryminał/thriller, 2013, 115 min.
Istniejąca od wieków tajna organizacja OKO zbiera
ekipę najbardziej utalentowanych, obdarzonych niezwykłymi umiejętnościami iluzjonistów i powierza
im cel, którego nikt dotąd nie miał odwagi się podjąć.

KINO NA LEŻAKACH
WODNA DOLINA, UL. SYBIRAKÓW
WSTĘP BEZPŁATNY
9 lipca, godz. 22:00
„Żyć nie umierać”
Reż.: Maciej Migas; obsada: Tomasz Kot, Janusz Chabior, Jacek Braciak; gat. komedia/dramat/obyczajowy;
Polska 2015; 85 min.
Bartek (Tomasz Kot), niegdyś wzięty aktor, teraz zabawiacz publiczności w popularnym telewizyjnym
show, dowiaduje się, że jest nieuleczalnie chory. Według lekarza zostały mu zaledwie trzy miesiące życia.
22 lipca, godz. 22:00
„7 rzeczy, których nie wiecie o facetach”
Reż.: Kinga Lewińska; obsada: Alicja Bachleda Curuś,
Dominika Kluźniak, Aleksandra Hamkało, Zbigniew
Zamachowski; gat. komedia obyczajowa; Polska 2016;
110 min.
Siedmiu mężczyzn poszukuje w świecie wielkiej miłości i odrobiny szczęścia. W świecie, w którym niełatwo być prawdziwym facetem i coraz trudniej zorientować się, czego od mężczyzn oczekują kobiety.
21 sierpnia, godz. 21:00
„Jeszcze dalej niż Północ”
Reż.: Dany Boon; obsada: Kad Merad, Dany Boon,
gat.: komedia, Francja 2008.
Philippe Abrams jest naczelnikiem poczty w Salon-de-Provence. Ma synka i żonę Julie o skłonnościach
depresyjnych, która marzy, by zamieszkać na Lazurowym Wybrzeżu. Philippe pragnie uszczęśliwić ją za
wszelką cenę. Dopuszcza się oszustwa, w nadziei na
uzyskanie posady na Riwierze. Niestety, przekręt wychodzi na jaw. ■ (DT)
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fot.: Jacob Johan Anckarstrom

Koszaliński
kat

Zapraszamy na wystawę prezentującą historię Domku Kata
i profesji kata w Koszalinie. Ekspozycja przybliża stosowanie prawa karnego, system wykonywania wyroków oraz metody tortur
w średniowieczu i czasach nowożytnych.
Zobaczycie m.in. oryginalny miecz katowski, tasaki, kajdany,
a także replikę krzesła tortur i dyb.
Domek Kata jest najstarszą zachowaną w Koszalinie kamieniczką wzniesioną w stylu gotyckim w drugiej połowie XV wieku.
Odsłonięta podczas prac konserwatorskich w latach 1956-58 frontowa, gotycka elewacja, pochodzi z II poł. XV w.
W 1481 r. miasto otrzymał od bpa Marinusa prawo karania śmiercią każdego schwytanego na rozboju na terenie Pomorza
Środkowego. Sceną dla wymierzania takich kar stał się rynek miejski. Częściej niż po karę gardła sięgano po środki polubowne.
Po raz ostatni wyrok śmierci wykonano w Koszalinie publicznie w 1856 r. Kat mieszkał tu wraz z rodziną aż do lat 30. XX wieku.
Z koszalińskim katem związana jest legenda o nieszczęśliwej miłości Liny – córki kata Wilhelma – do Jana. Komiks „Lina –
córka kata” jest dostępny na wystawie.
Organizator: CK105. Współpraca: Muzea w Koszalinie i Darłowie, Archiwum Państwowe w Koszalinie, Salon Meblowy
„W-W MEBLE”, Galeria EMKA. ■ (RZ)
30 czerwca – 28 sierpnia, wystawa historyczno-edukacyjna
w Domku Kata, ul. Grodzka pn - pt w godz. 11:00-16:00 (wstęp
o pełnych godzinach). Bilety: grupy zorganizowane pow. 10 osób
– 2 zł, bilet pojedynczy – 4 zł.

Wakacyjne
Warsztaty
Artystyczne
w CK105
4–8 lipca
— godz. 10:30-12:00, warsztaty z tworzenia biżuterii, prow. K. Asanowicz;
— godz. 12:00-14:00, warsztaty wokalne (młodzież), prow. D. Helbik –
Słobodzian;
11–15 lipca
— godz. 10:30-12:30, warsztaty plastyczne (młodzież od 12 lat), prowadzenie I. Madajczyk;
18–22 lipca
— godz. 10:30-12:30, warsztaty plastyczne (dzieci, młodzież), prow.
H. Maciejewski i B. Bieniek;
— godz. 12:30-13:30, warsztaty taneczne (dzieci, młodzież), prow.
K. Wojcieszek;
25–29 lipca
— godz. 10:30-12:00, warsztaty wokalne (dzieci, młodzież), prow. E. Turowska;
— godz. 12:00-13:00, Zumba Kids
(dzieci), prowadzenie A. Wojnarowska.
Odpłatność: 25 zł/tydzień.

Pałac Młodzieży

fot.: Materiały PM

Plecak pełen
sukcesów

▴ Laureatka I miejsca Maja Jodłowska

Wreszcie zapomnieć można o Pitagorasie, prawach Keplera i mitochondriach, nucąc w tym rozkosznym zapomnieniu wakacyjną piosenkę ...już za
parę dni, za dni parę, wezmę plecak swój i gitarę...
Otóż to! Bez gitary i plecaka ani rusz. Czemu? Odpowiedź na to pytanie daje nam koszaliński Pałac Młodzieży.
Wieczorne gawędy przy płomieniu ogniska, pod
gwieździstym niebem sierpniowej nocy, a w tle gitarowe akordy i spotkanie w gronie przyjaciół. Czas
beztroski, ale to dzięki całorocznej pracy, która wypoczynkowi nadaje słodszy smak. Potwierdzają to wychowankowie Zbigniewa Dubielli: Patryk Dżaman,
którego godziny gitarowych ćwiczeń przyniosły nagrodę prezydenta Koszalina za działalność artystyczną, Joanna Kuczkowska, laureatka Ogólnopolskich
Hitów na Gitarze oraz Maja Jodłowska, zwyciężczyni
Międzynarodowego Konkursu Gitarowego w Olsztynie. Ciężka praca wczoraj przyniosła sukces, dziś zaś
pozwala cieszyć się błogim latem. Wniosek? Chcesz
się dobrze bawić, a przy tym rozwijać muzyczną pasję? Przyjdź do Pałacu Młodzieży!

Skoro wakacje, to i wędrówki nieprzemierzonymi szlakami, a wraz z nimi wspomnienia, które oby
trwały wiecznie… Niemożliwe staje się możliwe z pałacową sekcją fotograficzną, gdzie uczymy się sztuki pracy z aparatem. Na potwierdzenie, wspomnijmy
sukcesy Małgorzaty Duszyńskiej i Wiktorii Kordylas,
podopiecznych Pałacu Młodzieży, laureatek w Ogólnopolskim Konkursie Fotograficznym. Osiągnięcia
wychowanków pracowni Moniki Kalkowskiej dostrzeżone zostały przez prezydenta miasta, który odznaczył dwoje z nich: Nikolę Gaszyńską i Mateusza
Wilka nagrodą za wybitne osiągnięcia artystyczne.
Wniosek? Chcesz się dobrze bawić, a przy tym rozwijać fotograficzną pasję? Przyjdź do Pałacu Młodzieży!
Wakacje to również czas na nadrobienie zaległości książkowych. W trakcie szkolnych zmagań na ulubione książki z reguły czasu brak. Ale i na biegnący
czas recepta w Pałacu Młodzieży! Sekcje aktorskie
Elżbiety Malczewskiej-Giemzy dają możliwość nie
tylko na obcowanie z najlepszą literaturą, ale pozwalają realizować ją na scenie. Częste występy przed szeroką publiką w całym kraju umożliwiają wzbijanie się
na wyżyny wyobraźni i uczą solidnego warsztatu. Potwierdza to ostatni sukces Kariny Giemzy, młodej aktorki z Pałacu Młodzieży, która jako jedyna w Koszalinie jest laureatką we wszystkich kategoriach wiekowych Małego Recytatora i eliminacji wojewódzkich
Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego. Wniosek? Chcesz się dobrze bawić, a przy tym rozwijać aktorską pasję? Przyjdź do Pałacu Młodzieży!
Strona przygotowana
przez Pałac Młodzieży
Kamil Barański

▴ Zespół Gipemy
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fot.: Materiały PM

Tworzy nieistniejące przestrzenie, ingeruje w już
zastane, kreuje tła, temat a nawet środek wyrazu.
Własnoręcznie buduje aparaty, obiektywy, sięga po
camerę obscurę, sama tworzy materiały światłoczułe (emulsja, kolodion). Eksperymentuje i zbliża się
do granic fotografii, do miejsc gdzie fotografia spotyka się z innymi dziedzinami sztuki. Nieskończonym
źródłem jej inspiracji jest otoczenie – ludzie, często to
człowiek i relacje z nim są punktem wyjścia do jej poszukiwań. Najważniejszy bowiem jest pomysł, niezależnie od tematu, a środki wyrazu są jedynie przedłużeniem myśli i dopełnieniem koncepcji. Bardzo znamienne jest to, że od wielu lat tworzy serie fotografii,
nie buduje wypowiedzi na bazie pojedynczych zdjęć,
ta forma pozwala jej na pełny przekaz.
Praca dydaktyczna pozwala na ciągły rozwój, poszukiwanie nowych płaszczyzn, eksperymentowanie - no i najważniejsze – wciąż pozostaje w interakcji
z drugim człowiekiem.
Marzena Kolarz to absolwentka Wydziału Komunikacji Multimedialnej ASP w Poznaniu (fotografia). Obecnie doktorantka UP w Krakowie na Wydziale Sztuki (od 2015 roku).
Od 2003 roku wykładowca w Krakowskich Szkołach Artystycznych (Szkoła Artystycznego Projektowania Ubioru – fotografia, Szkoła Wnętrz i Przestrzeni - podstawy fotografii, Szkoła Visual Merchandisingu - sesja mody, Szkoła Kreatywnej Fotografii
- portret, fotografia mody, fotografia reklamowa, martwa natura, krajobraz oraz prowadzenie prac dyplomowych).

fot.: Marzena Kolarz

Światy
Marzeny Kolarz

W fotografii interesuje ją niemal każda dziedzina
i technika, a sama fotografia jest dla niej bardzo nośnym środkiem wyrazu. Sama umieszcza się w kategorii poszukiwacz – poszukuje i eksperymentuje
z każdym możliwym medium związanym z fotografią. Najważniejsze płaszczyzny w jej fotografii to: kreacja, eksperyment, interakcja, pomysł i praca nauczyciela.
Ważniejsze nagrody:
– I miejsce oraz wystawa pokonkursowa Międzynarodowego Konkursu Cyberfoto 2016.
– II miejsce w konkursie Vintage Grand Prix 2015
w ramach Vintage Photo Festival 2015 seria „All”.
– Wyróżnienie w IX Międzynarodowym Konkursie
im. Edwarda Hartwiga, seria Wysypisko.
14 lipca, wernisaż wystawy „Moje światy” Marzeny
Kolarz, godz. 17:00 Galeria Antresola. Wystawa potrwa do końca sierpnia.
Strona przygotowana
przez Muzeum w Koszalinie
Marta Adamczak
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Filharmonia
w Amfiteatrze
9 lipca Filharmonia Koszalińska zakończy w amfiteatrze obchody 60. jubileuszowego sezonu artystycznego. Największa koszalińska instytucja kultury przez
ostatnie 11 miesięcy zaprezentowała szereg unikatowych propozycji: aż 4 solistyczne tria i 1 kwartet z towarzyszeniem orkiestry, prawie nieznaną, a szkoda,
wspaniałą muzykę polską – Uwerturę do opery „Piotr
Medyceusz” Józefa Michała Poniatowskiego, Symfonię „Odrodzenie” Mieczysława Karłowicza, Uwerturę
do opery „Legenda Bałtyku” Feliksa Nowowiejskiego
czy III Symfonia Zygmunta Noskowskiego; wydarzeniami były z pewnością też wykonania Tańców symfonicznych S. Rachmaninowa i Poematu symfonicznego „Śmierć i wyzwolenie” R. Straussa. Na uwagę zasługują też wielkie kreacje dyrygenckie Massimiliano
Caldiego, Marka Pijarowskiego, Jakuba Chrenowicza, czy kreacje instrumentalne Natana Dondalskiego (Brahms), tria Błaszczyk – Kwiatkowski-Sikorski
(Beethoven), czy pochodzących Koszalina braci Strzeleckich. Na koniec – 9 lipca, wisienka na torcie – Wiesław Ochman, jeden z największych tenorów świata!
Robert Wasilewski
dyrektor Filharmonii Koszalińskiej

Sportowe lato
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Lato pełne
sportowych
emocji

Wakacje trwają w najlepsze, większość koszalińskich klubów sportowych kosztuje letniej kanikuły. Czy w związku z tym koszalinianie nie mają
możliwości aktywnego uczestnictwa w sportowym
życiu miasta? Bynajmniej. Dwie wielkie imprezy
sportowe zapewne zdominują lipcowe dni.
W połowie czerwca rozkwitła ogólnoeuropejska piłkarska fiesta i choć ze względów finansowych
władze Koszalina nie zdecydowały się na organizację strefy kibica, nie złożyły broni i stworzyły miejsce,
w którym mieszkańcy mogą wspólnie oglądać mecze
Euro 2016. Wszystkie spotkania Mistrzostw Europy
w piłce nożnej nożna obejrzeć za darmo na koszalińskim Rynku Staromiejskim.
Piłkarski festyn rodzinny ożywił centrum, a mecze naszej reprezentacji gromadzą i jednoczą setki
mieszkańców miasta. Na ogromnym ekranie o wymiarach 4 na 6 metrów, zawieszonym na ścianie
City Box-u można zobaczyć wszystkie spotkania mistrzostw. W ramach tego piłkarskiego święta rynek
wzbogacił się o nowe atrakcje. Powstało dostępne nieodpłatnie sztuczne boisko do gry w piłkę nożną oraz
kilka dodatkowych punktów gastronomicznych.
Niemal jednocześnie z finałem Euro 2016 w Koszalinie na terenie Sportowej Doliny po raz szósty
z rzędu rusza Trio Basket – wielki festiwal koszyków-

ki ulicznej. Organizowany jest od 2011 roku przez grupę miłośników tej dyscypliny sportu z naszego miasta. W turnieju, po wcześniejszej rejestracji, wziąć
udział może każdy, kto ukończył 16 rok życia. Udział
w imprezie jest bezpłatny.
Organizatorzy wydarzenia nie zapominają o wszystkich tych, którzy wezmą udział w imprezie w charakterze widzów. W Koszalinie w tym roku
pojawią się m.in. Mieszko Włodarczyk – jeden z najlepszych na świecie zawodników specjalizujących się
w wykonywaniu sztuczek z piłkami. Dodatkowo od
godziny 19:30 Sportowa Dolina opanowana zostanie
przez czołowych krajowych raperów.
Jak podkreśla Damian Zydel, prezes Stowarzyszenia "Trio Basket Koszalin" tegoroczna edycja imprezy będzie wyjątkowa pod wieloma względami. –
Goście specjalni, koszykówka uliczna na najwyższym
krajowym poziomie oraz kibice, którzy nigdy nie zawodzą. To znaki rozpoznawcze naszego turnieju – komentuje Zydel, który dodaje również, że impreza będzie kolejnym punktem obchodów jubileuszu 750-lecia Koszalina. – Kochamy nasze miasto! Zapraszamy
więc na sportowo-muzyczną odsłonę urodzin naszej
małej ojczyzny – dodaje organizator. Tak więc spotykamy się już 4 lipca. ■ (RB)

