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Zdecydowanie warto być
przez tydzień w Koszalinie,
w tym mieście, które w czerwcu każdego roku staje się stolicą „młodego” polskiego kina.
Pamiętajcie: to tutaj się wszystko zaczyna! Szczerość płynąca
z ekranu i „szczerość za szczerość” płynąca z widowni. Nie
ma lepszej recepty na to, aby nasze filmy nie utraciły swojego
powabu i swojej „młodości”.

Zachęcam młodych twórców, gości festiwalu „Młodzi
i Film”, by przejmowali odpowiedzialność za kształt polskiej
kinematografii. Żeby czynnie i skutecznie działali w Kole
Młodych SFP, w Gildii, w KIPA.
Środowisko filmowe tej aktywności potrzebuje. Życzę samych
udanych projekcji, satysfakcjonujących spotkań i koniecznie –
dobrej pogody na Młodzi i Film!

Janusz Kijowski

Jacek Bromski

fot.: W. Szwey

I rozpoczynamy! Każdy
z Was, młodych twórców, przyjechał do nas ze swoją perełką: wypieszczonym, ale czasem też wymęczonym i wielokrotnie cyzelowanym debiutem.
Każdy z Was niesie teraz swoją
buławę – czyli koszaliński Jantar – w plecaku. Jestem ogromnie ciekaw, czy podczas oglądania Waszych filmów czekają nas
emocje takie jak przy niepokornym „Hardkor Disco”? A może
raczej zmrozi nas obraz w rodzaju „Placu zabaw”? Jednego
jestem pewien: czekają nas duże
emocje i sześć dni autentycznie
szczerego, dobrego kina.
Paweł Strojek

Dyrektor
37. Koszalińskiego Festiwalu
Debiutów Filmowych
„Młodzi i Film”

Dyrektor programowy
37. Koszalińskiego Festiwalu
Debiutów Filmowych
„Młodzi i Film”

Prezes Stowarzyszenia
Filmowców Polskich
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37. KFDF „Młodzi i Film”

Scena Muzyczna
MiF

20 czerwca, godz. 22:00,
Teatr Variete – Muza,
ul. Morska.

Łona & The Pimps
Łona i Webber to szczeciński duet, w skład którego wchodzą raper Adam „Łona” Zieliński i producent Andrzej „Webber”
Mikosz. W zeszłym roku minęło okrągłe 15 lat od ich płytowego debiutu, a niecały miesiąc temu
ukazał się ich siódmy krążek zatytułowany „Nawiasem mówiąc”.
Już od pierwszego albumu zwrócono uwagę na niebanalny styl
Łony, pełny inteligentnego humoru, słownych gier i posługujący się
zręczną puentą. Na scenie będzie
towarzyszył im „żywy” zespół The
Pimps – gitara, bas perkusja i klawisze, co niezbyt często zdarza się
artystom hiphopowym.
21 czerwca, godz. 22:00,
Teatr Variete – Muza,
ul. Morska.

fot.: M. Szwerc

The Fruitcakes
Jako pierwszy zobaczymy
trójmiejski kwartet, który świetnie czuje się w brzmieniach rodem z lat 60. Energetyczny rock
and roll i psychodelię w stylu The
Beatles czy wczesnych Pink Floyd
doprawiają obłędnymi harmoniami wokalnymi.
Ich debiutancki krążek zatytułowany „The Fruitcakes” 2 ukazał się w zeszłym roku nakładem
belgijskiej wytwórni PIAS.
Muzycy mieli okazję zaprezentować się na kilku festiwalach,
m.in. Off Festiwalu, Spring Breaku, Seazone Music, AlterFest, Slot
Art Festiwal, czy Off Camera. Perkusistą grupy jest Lukas Tymański, syn Tymona Tymańskiego,
znanego trójmiejskiego artysty.

fot.: Kobas Laksa

fot. M. Sławiński

Bywalcy od lat wiedzą, że koncerty festiwalowe dalekie są
od muzycznego mainstreamu. Co roku w Koszalinie pojawiają
się wykonawcy, którzy przywożą prawdziwe emocje i niebanalne
nuty. Tak będzie i w tym roku. ■ (KG)

Hańba!
Po świetnie przyjętym debiucie i niemal nieustającej trasie
koncertowej Zbuntowana Orkiestra Podwórkowa „Hańba!” powróciła z kolejnym albumem długogrającym pt.: „Będą bić!” (Antena Krzyku/Karoryfer Lecolds).
Krakowscy muzycy kontynuują swoją fikcyjną muzyczną opowieść, w której punk rock nie powstał w latach 70., lecz w burzliwych czasach II Rzeczypospolitej.
Jak zawsze pomagają im w tym
międzywojenni poeci (Tuwim,
Broniewski czy Jurandot) oraz
podwórkowe instrumentarium
(banjo, akordeon, bęben, tuba,
klarnet).
22 czerwca, godz. 22:00,
Teatr Variete – Muza,
ul. Morska.

37. KFDF „Młodzi i Film”

Młodzi
powalczą
o Jantara
Festiwali filmowych jest coraz więcej, ale ten,
w którym nagradza się wyłącznie debiutantów, mamy
w Polsce tylko jeden. Już po raz 37. Koszalin żyć będzie młodym kinem. A kręci się coraz więcej. 17 filmów zgłoszono do Konkursu Pełnometrażowych
Debiutów Fabularnych. Z kolei do Konkursu Krótkometrażowych Debiutów Filmowych w tym roku
napłynęła rekordowa liczba zgłoszeń: 32 animacje, 57
dokumentów i aż 117 fabuł! Do pierwszego zakwalifikowano 11 tytułów:
„Serce miłości” Łukasza Rondudy,
„Atak paniki” Pawła Maślony,
„Justa” Beaty Dzianowicz,
„Zgoda” Macieja Sobieszczańskiego,
„Podatek od miłości” Bartłomieja Ignaciuka,
„Wieża. Jasny dzień” Jagody Szelc,
„53 wojny” Ewy Bukowskiej,
„Reakcja łańcuchowa” Jakuba Pączka,
„Catalina” Denijala Hasanovića,
„Dzień czekolady” Jacka Piotra Bławuta,
„Photon” Normana Leto.
Trzy z powyższych pokazane zostaną premierowo, to filmy Bukowskiej, Dzianowicz i Bławuta. W ramach drugiego konkursu będziemy mogli zobaczyć
21 fabuł, 20 dokumentów i 12 animacji.

Bardzo nas cieszy rosnąca z roku na rok liczba
zgłoszeń debiutów. Od zawsze głównym celem Festiwalu Młodzi i Film jest prezentowanie filmów twórców,
którzy są wciąż na początku swojej drogi, ale już mają
coś do powiedzenia swoim widzom. To bardzo ważne,
że wypracowany kilka lat temu system edukacji młodych reżyserów przynosi dzisiaj efekty w postaci kilkuset filmów rocznie, opowiadających o ważnych i istotnych sprawach – mówi Dyrektor Programowy Festiwalu Janusz Kijowski.
Oczywiście festiwal to nie tylko zmagania o nagrody; będzie można obejrzeć także pięć filmów
w sekcji „Debiut zagraniczny” – „Bliskość” Kantemira Bałagowa, „Krew Saamów” Amandy Kernell, „Ludzie, którzy nie są mną” Hadasa Bena Aroya, „Star
Boys” Visy Koiso-Kantilly. Kolejne pięć filmów to dokumenty. „Na dłuższą metę. Debiut dokumentalny”
– „Call me Tony” Klaudiusza Chrostowskiego, „Jurek” Kacpra Lisowskiego, „Hugo” Wojciecha Klimali,
„Over the Limit” Marty Prus i „Ostatnia lekcja” Grzegorza Zaricznego. Dodajmy do tego pokazy filmów
jurorów i pokazy specjalne. Bohaterem tegorocznej
retrospektywy będzie Marek Koterski i jego filmy:
„Baby są jakieś inne”, „Dom wariatów”, „Dzień świra”, „Życie wewnętrzne”, „Wszyscy jesteśmy Chrystusami”. 23 czerwca reżyser pojawi się w Koszalinie. Gości będzie oczywiście znacznie więcej, na pewno ucieszy państwa obecność młodych aktorów. Swój udział
potwierdzili: Antek Królikowski, Julia Wieniawa,
Dawid Ogrodnik, Marta Nieradkiewicz, Bartosz
Gelner, Jakub Gierszał, Sandra Drzymalska, Bartłomiej Kotschedoff, Aleksandra Hamkało, Julian
Świeżewski, Anna Karczmarczyk.

37. KFDF „Młodzi i Film”

Część z nich tradycyjnie będzie nieformalnie
i nieoficjalnie przepytywana przez Macieja Buchwalda w cyklu „Zawód: aktor” od 19 do 22 czerwca w Teatrze Variete Muza. Tam też odbywać się będą koncerty w ramach sceny muzycznej, o których piszemy
na poprzedniej stronie.
Z powyższego widać dokładnie, że warto zarezerwować sobie dużo wolnego czasu między 18, a 23
czerwca, a gdyby ktoś miał wątpliwości czy warto, oto
uzupełnienie.
W programie tegorocznego MiFu znajdujemy
także: studencki spektakl dyplomowy w formie notacji; pokazy projektu Teatroteka (filmowane spektale teatralne), panele dyskusyjne; spotkania ze specjalistami z branży filmowej; warsztaty dla profesjonalistów i amatorów; wystawy; nadmorskie warsztaty
operatorskie prowadzone przez Arka Tomiaka, szefa stowarzyszenia operatorów polskich – w ich trakcie będzie można zobaczyć najnowocześniejszy na
świecie sprzęt operatorski, używany między innymi
w Hollywood.
Z Festiwalem Młodzi i Film wiąże się wiele ważnych nazwisk dla polskiego kina.

W Koszalinie debiutowali między innymi:
Krzysztof Zanussi, Agnieszka Holland, Xawery Żuławski, Tomasz Wasilewski, Łukasz Palkowski, Sławomir Fabicki, Katarzyna Rosłaniec, Maria Sadowska, Kuba Czekaj, Jan P. Matuszyński, Marcin Wrona
czy Dariusz Gajewski. Na koniec jeszcze zaproszenie
od gospodarza imprezy:
Festiwal to nie tylko filmy i nagrody. Proponujemy również udział w świetnie zbilansowanym między rozrywką a edukacją pakiecie wydarzeń towarzyszących. Wysyconym doznaniami z sal kinowych polecam spotkania ze znanymi aktorami, fantastyczne
koncerty i spektakl w ramach teatralnych debiutów aktorskich. Ci, którzy lubią oglądać rzeczywistość w krzywym zwierciadle, na pewno muszą wziąć udział w spotkaniu z Markiem Koterskim; filmowe portrety Polaków jego autorstwa to majstersztyki – a my będziemy
mieć przyjemność obejrzeć je po rekonstrukcji cyfrowej.
Osoby z branży nie powinny zaś przegapić wykładu poświęconego wirtualnej rzeczywistości – a to przecież jedynie część z naszych propozycji. Witam więc nie tylko twórców, ale i wszystkich miłośników kina – Paweł
Strojek Dyrektor Festiwalu Młodzi i Film. ■ (KG)

fot.: Materiały promocyjne
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▴ Warsztaty operatorskie prowadzone
przez Arka Tomiaka

• Zabytek Miesiąca

fot.: G. Herba

fot.: W. Kolk

fot.: Muzeum

Kalendarium kulturalne

• Kolorowy jubileusz Włodzimiery Kolk
w Muzeum

• 37. KFDF Młodzi i Film: wystawa plakatów
Gosi Herby „Z tajnego notesu Gosi Herby”

Wydarzenia stałe, czasowe, ceny biletów
WYSTAWY STAŁE:

Muzeum w Koszalinie,
ul. Młyńska;
WYSTAWY CZASOWE:
— Od 1.06
Zabytek Miesiąca. Muzeum;
— Do 17.06
Kolorowy jubileusz
Włodzimiery Kolk.

Muzeum, ul. Młyńska;

— Od 21.05 do 15.06
Wystawa poświęcona amerykańskiej eksploracji kosmosu
„America in space”.

Wstęp wolny. Galeria Region
KBP, pl. Polonii 1;
— Od 18 do 29.06
Wystawa towarzysząca
37. KFDF Młodzi i Film.

Wstęp wolny. Galeria Region
KBP, pl. Polonii 1;

— Od 8.06
Pokonkursowa wystawa
XVII Ogólnopolskiego
Konkursu Fotografii Dzieci
i Młodzieży „Człowiek, Świat,
Przyroda”. Galerie Pałacu

Młodzieży, ul. Bogusława II;

— Do 8.06 do 10.06
Ogólnopolskie Młodzieżowe
Spotkania z Fotografią,

impreza skierowana do lau-

reatów Konkursu Fotografii
Dzieci i Młodzieży „Człowiek,
Świat, Przyroda” organizowanego przez Pałac Młodzieży
w Koszalinie. Współorganizatorem imprezy jest Transgraniczne Centrum Edukacji Ekologicznej w Sarbinowie. Szczegóły: www.pm.koszalin.pl. Pałac
Młodzieży, ul. Bogusława II;
— Od 11.06 do 30.06
37. KFDF Młodzi i Film:
wystawa plakatów Gosi Herby
„Z tajnego notesu Gosi Herby”. Autorka: „Większość prac

prezentowanych na wystawie to
ilustracje prywatne, nigdzie nie
publikowane. Wyjątek stanowią ilustracja z „Przekroju” do
opowiadania F.S. Fitzgeralda
„Perła i futro” oraz wizerunek
chłopca z okładki „Lodorostów
i bluszczarów”; zbioru wierszy
dla dzieci autorstwa Jerzego Ficowskiego (Wydawnictwo Wolno). Pozostałe to zbiór moich
ulubionych, niekomercyjnych
prac z ostatnich 2-3 lat”. KBP;
— Od 18.06 do 31.08
W Bałtyckiej Galerii Sztuki
zostanie zaprezentowana
wystawa fotografii autorstwa
studentów Akademii Sztuk

Pięknych w Warszawie. Prace

wykonane pod opieką dr Mariusza Gajewskiego będą przedstawiały reżyserów, których
filmy znajdą się w tegorocznym
Konkursie Pełnometrażowych
Debiutów Fabularnych.
Bałtycka Galeria Sztuki,
sala „Szczerość za szczerość”,
CK105, ul. Zwycięstwa;
CENY BILETÓW:
— Muzeum:

Normalny – 10 zł, ulgowy –
8 zł, rodzinny (min. 1+1: osoba
dorosła i dziecko) – 5 zł (1 osoba), grupowy – 5 zł (1 osoba),
jedna wystawa – 5 zł (1 osoba), oprowadzanie – 50 zł (po
zgłoszeniu), lekcja muzealna
– 50 zł, lekcja muzealna poza
siedzibą muzeum – 50 zł (plus
koszty dojazdu i delegowania pracownika). W niedzielę
wstęp na ekspozycje stałe
jest bezpłatny;
— Bałtycki Teatr Dramatyczny:

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

• Ogólnopolskie Młodzieżowe Spotkania
z Fotografią – plener

– 35 zł, grupowy – 25 zł. Mała
Scena: normalny – 40 zł, ulgowy – 35 zł, grupowy – 25 zł.
Scena na zapleczu: normalny
– 40 zł, ulgowy – 35 zł, grupowy – 25 zł. Premiery – 60 zł.
Premiery (bajki) – 20 zł.
Szkolne – 15 zł. Familijne
– 17 zł. Teatr Malucha – 10 zł.
Spektakle czwartkowe – 15 zł;
— Filharmonia Koszalińska:

I strefa: normalny – 35 zł,
ulgowy – 30 zł, zbiorowy –
20 zł. II strefa: normalny –
30 zł, ulgowy – 25 zł, zbiorowy
– 15 zł, kasa biletowa, ul. Piastowska 2, pn.-pt. w godz.
11-15, tel. 94 342 62 20 oraz na
godzinę przed koncertem. Bilety ulgowe (emeryci, renciści,
dzieci i młodzież do 26 lat). Bilety grupowe powyżej 20 osób;
— Kino Kryterium:

Seanse 2D: normalny – 17 zł,
ulgowy – 15 zł, grupowy
– 12 zł. Tanie poniedziałki
– 12 zł (wybrane filmy).
KMW – 10 zł. DKF: jednorazowy – 10 zł, karnet – 29/34 zł.
Szminka Movie – 10 zł.
DKF Kids: 15 zł;

fot.: Materiały promocyjne

fot.: Materiały promocyjne dystrybutora
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fot.: PM
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• Piątkowe Wieczory Kameralne.

• KMW: „Emotki. Film” w kinie Kryterium

1 Piątek

2 Sobota

— 19:00
„Mayday”. Reż. Z. Derebecki.

— 12:00
Wernisaż: „Kajko i Kokosz
– komiksowa archeologia”.

Natan Dondalski w Filharmonii

BTD, pl. Teatralny 1;

— 18:30
Piątkowe Wieczory Kameralne. N. Dondalski – skrzyp-

ce, D. Kuryło – fortepian
A. Zborowski – słowo wiążące. Program: G. Faure – sonata skrzypcowa A-dur op.13,
C. Sinding – suita w starym
stylu na skrzypce i fortepian
a-moll op.10. Filharmonia,
ul. Piastowska;

— 20:00
Good Vibe Festiwal: P.Unity,
Jarecki. Bilety: 15 zł, dostęp-

ne: goo.gl/EtKRW6. Teatr
Variete Muza, ul. Morska;

— 20:00
Koncert duetu Czarny
Nosal: R. Nosal – śpiew, gitara,

D. Czarny – gitara, współpracował ze Starym Dobrym Małżeństwem. Bilety: 20/30 zł. Kawałek Podłogi, ul. Piastowska;
— 21:00
Koncert PlanBe. To młody

talent ze stajni QueQuality,
artysta szeroko pojętego hip
hopu. Bilety: 30/35/40 zł
w dniu koncertu. Jazzburgercaffe, ul. Pileckiego;

Wystawa „Kajko i Kokosz
– komiksowa archeologia”,
przygotowana przez Muzeum
Archeologiczne w Gdańsku.
Ta ekspozycja w zabawny sposób łączy oryginalne zabytki odkryte w trakcie badań archeologicznych z wybranymi
planszami kultowej serii „Kajko i Kokosz” autorstwa Janusza Christy (1934-2008). Będzie
można zobaczyć np. unikatowe okazy uzbrojenia, elementy
stroju, ozdoby czy zachowane
w całości skórzane buty. Galeria Antresola, Muzeum w Koszalinie, ul. Młyńska 37-39;
— 12:00
Kino Małego Widza:
„Emotki. Film”. Kino Kryte-

rium, ul. Zwycięstwa;

— 12:30-14:00
Warsztaty komiksowe
towarzyszące wystawie
„Kajko i Kokosz”. Poznamy za-

sady tworzenia historii obrazkowych od pomysłu poprzez
tworzenie kadrów, narracji
oraz wkomponowania tekstu
w grafikę. Warsztaty poprowa-

• Warsztaty komiksowe w Muzeum

dzi Artur Wabik. Warsztaty są
bezpłatne. Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc na warsztaty obowiązują zapisy: kuczkowski@muzeum.koszalin.
pl. Warsztaty przeznaczone są
dla dzieci i młodzieży od lat 10.
Muzeum, ul. Młyńska 37-39,
w salce edukacyjnej;
— 16:00
Dzień Dziecka w BTD:
„Strażniczka Magicznego
Lasu”. Reż. M. Borchardt.

BTD, pl. Teatralny 1;

— 19:00
„Piosenka jest dobra na
wszystko” – Scena na Zaple-

czu, reż. P. Krótki – Scena Inicjatyw Aktorskich Spektakl
w wersji koncertowej prezentujący największe i niezapomniane przeboje z Kabaretu Starszych Panów. Obsada: Żanetta
Gruszczyńska-Ogonowska,
Artur Czerwiński, Wojciech
Rogowski, Piotr Krótki.
BTD, pl. Teatralny 1;
— 20:00
Good Vibe Festiwal:
The Blu Mantic, Haarpagans,
Rosalie. Bilety: 15 zł, dostępne:

goo.gl/kS5iNR. Teatr Variete
– Muza, ul. Morska;

fot.: Materiały promocyjne

fot.: Muzeum

fot.: Materiały promocyjne
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• Jarmark Jamneński w Muzeum

• Krzysztof Daukszewicz – wieczór kabaretowy

3 Niedziela

6 Środa

— 11:00-17:00
Jarmark Jamneński. Moc pięk-

— 16:00
Spotkanie Dyskusyjnego
Klubu Książki – książka

nych, niepowtarzalnych przedmiotów wykonanych przez rękodzielników. Nie zabraknie też
smakołyków – domowych ciast,
pierogów, wędlin i miodów. Dla
dzieci przygotowaliśmy warsztaty rękodzielnicze. Wstęp wolny. Muzeum w Koszalinie;
— 12:00
Familijny Park Sztuki:
„Tańcowały dwa Michały,
czyli estrada młodych”. Ci-

cho – głośno, szybko – wolno,
dźwięki długie – krótkie, muzyka smutna – wesoła. Jednym
z kontrastów jest młody muzyk i dojrzały instrumentalista.
Zaprezentują nam się dzieci
rozpoczynające muzyczną edukację i młodzież z dyplomem
średniej szkoły muzycznej.
Filharmonia, ul. Piastowska;
— 19:00
„Mayday”. Reż. Z. Derebecki.

BTD, pl. Teatralny 1;

5 Wtorek
— 18:00
DKF: „Wyspa psów”. Kino

Kryterium, ul. Zwycięstwa;

w Domku Kata

„Złodziejka książek”
M. Zusaka. Wstęp wolny.
KBP, filia nr 8, ul. Andersa 4-6;
— 19:00
Krzysztof Daukszewicz
– wieczór kabaretowy.

Daukszewicz to artysta wszechstronny. Jest satyrykiem, poetą,
kompozytorem, gitarzystą i piosenkarzem, a także autorem
sztuk teatralnych i kilkunastu
książek. Bilety: 40 zł, dostępne
w biurze Teatru „Dialog”.
Domek Kata, ul. Grodzka;

8 Piątek
— 8:00-16:00
43. Festiwal Ukraińskich
Zespołów Dziecięcych. Ce-

lem festiwalu jest podtrzymanie oraz propagowanie kultury
ukraińskiej, umacnianie dobrosąsiedzkich stosunków między
żyjącymi obok siebie Polakami
i Ukraińcami, a także innymi
mniejszościami, kształtowanie
postaw społeczeństwa otwartego na odmienności kulturowe.
BTD, pl. Teatralny 1;

• „Historia skrzydłami malowana” w KBP

fot.: PM

• ROMA – Rozkminianie Otwarte Mowy Antycznej
w Pałacu Młodzieży

9 Sobota
— 14:00-19:00
„Historia skrzydłami malowana”. Konferencja popular-

nonaukowa poświęcona przeszłości lotnictwa. W jej ramach
odbędzie się II Koszaliński Lotniczy Festiwal Filmowy „Bohaterowie drugiego planu”. KBP;
— 17:00
XVII Ogólnopolski Konkurs
Fotografii Dzieci i Młodzieży
„Człowiek, Świat, Przyroda”

— 8:00-16:00
43. Festiwal Ukraińskich
Zespołów Dziecięcych.

BTD, pl. Teatralny 1;

— 9:00-16:00
„Historia skrzydłami malowana”. KBP, pl. Polonii 1;
— 10:00
Sobotnie Poranki Rodzinne.

– wernisaż i wręczenie nagród
laureatom konkursu. Pałac
Młodzieży, ul. Bogusława II;

Zapraszamy dzieci wraz z rodzicami na spotkanie z szaradami i łamigłówkami. Zapisy
w sekretariacie PM. Prowadząca B. Wąsowicz. Pałac
Młodzieży, ul. Bogusława II;

dyrygent, B. Kułakowski – fortepian Orkiestra Filharmonii
Koszalińskiej. Program:
J. Hachem – „The Battle Of Siddim”, L. Kułakowski – koncert fortepianowy, G. Gershwin – Amerykanin w Paryżu,
L. Bernstein – suita z musicalu
„West Side Story”. Filharmonia;

Zapraszamy na kolejne warsztaty „żywej łaciny”, prowadzone nowatorską metodą Hansa
Oerberga. Metoda ta przynosi
znacznie szybsze efekty nauki,
już na pierwszych zajęciach
uczestnicy zaczynają mówić
po łacinie.Zapisy: K. Barański
tel. 698 900 903. Pałac
Młodzieży, ul. Bogusława II;

Zagrają: Pampeluna, Nikt
i Kaboom! Club105,
ul. Zwycięstwa;

Impreza cykliczna skierowana do wszystkich zainteresowanych historią i „pamiątkami

— 18:30
Koncert symfoniczny
„Z pozdrowieniem
dla Słupska”. J. M. Zarzycki –

— 19:00
Fiesta Koszalin! (opis str. 20)

fot.: Materiały promocyjne dystrybutora
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fot.: Materiały promocyjne
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— 10:00
ROMA – Rozkminianie
Otwarte Mowy Antycznej.

— 11:00-14:00
Giełda Kolekcjonerska.

• KMW: „Futrzaki ruszają na ratunek”
w kinie Kryterium

z przeszłości”. Zgłoszenia: 94
343 20 11. Wstęp wolny. Muzeum w Koszalinie, ul. Młyńska 37-39, w salce edukacyjnej;

— 11:00-13:00
Przedszkolaczek ci ja, czyli zabawy z tańcem, muzyka
i piosenką – dziecięcy przegląd folklorystyczny. Muzeum

w Koszalinie, ul. Młyńska;

— 12:00
Kino Małego Widza: „Futrzaki
ruszają na ratunek”. Kino

Kryterium, ul. Zwycięstwa;

10 Niedziela
— 8:00-16:00
43. Festiwal Ukraińskich
Zespołów Dziecięcych.

BTD, pl. Teatralny 1;

— 16:00
Widowisko charytatywne
dla Dawidka Teofilak, chłopca chorego na mukowiscydozę. Organizatorem jest Przed-

szkole nr 13 oraz J. Majewski.
Prywatka, ul. Andersa;
— 19:00
„Piosenka jest dobra na
wszystko” – Scena na Zaple-

czu, reż. P. Krótki – Scena
Inicjatyw Aktorskich. BTD;

fot.: PM

fot.: R. Polak

fot.: freeimages.com
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• Spotkanie autorskie z Marcinem Mellerem

• Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki w KBP

• Pałacowe Podchody Pełne Przygody

11 Poniedziałek

13 Środa

15 Piątek

— 10:00
50-lecie turnieju recytatorskiego „Ptaki, ptaszki,
ptaszęta polne” (opis str. 19).

— 10:30
Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki – książka „Szepty

— 16:00
„Powitanie lata”. Stowarzysze-

w KBP

KBP, pl. Polonii 1;

12 Wtorek
— 17:00
Spotkanie autorskie z Marcinem Mellerem promującym

książkę „Gaumardżos!
Opowieści z Gruzji”. Wstęp
wolny. KBP, pl. Polonii 1;
— 17:00
„Lato, lato, tuż tuż”. Zespół

słowno-muzyczny Rady Osiedla
„Śródmieście” zaprasza na koncert z udziałem własnym oraz
Stowarzyszenia Śpiewaczego
„Lechici” i zespołu śpiewaczego „Skarpianie”. Wstęp wolny.
Club105, ul. Zwycięstwa;
— 18:00
DKF: „Dziewczyna we mgle”.

Ekranizacja bestsellerowej powieści Donato Carrisi, autora „Zaklinacza”. W odizolowanym od świata górskim miasteczku zaginęła szesnastoletnia
dziewczyna. Rodzice są zrozpaczeni, a mieszkańcy – zszokowani. Kino Kryterium;

kamieni” – B. Lenard, P. Mikołajczak. Wstęp wolny. KBP,
filia nr 12, ul. Spokojna 48;
— 16:00
Spotkanie Dyskusyjnego
Klubu Książki – książka

„Ludzie z placu słońca”
A. Lipczak. Wstęp wolny.
KBP, filia nr 9, ul. Struga 5;

14 Czwartek
— 16:30
Spotkanie Młodzieżowego
Dyskusyjnego Klubu Książki

– książka „Niebo jest wszędzie”
J. Nelson. Wstęp wolny. KBP,
filia nr 3, ul. Młyńska 12;

— 18:00
Szminka Movie: „Pozycja obowiązkowa”. Cztery przyjaciół-

ki raz w miesiącu spotykają się
w stworzonym na własny użytek klubie czytelniczym. Niejedno już w życiu widziały, przeczytały i przeżyły, ale „Pięćdziesiąt twarzy Greya” okaże się
w ich przypadku pozycją wyjątkowo inspirującą. Kino Kryterium, ul. Zwycięstwa;

na Górze Chełmskiej

nie Śpiewacze „Śródmieście”
zaprasza na koncert. Wystąpią:
zespół „16-ty Południk” Chłopy z gminy Mielno, Stowarzyszenie Śpiewacze „Śródmieście”.
Club105, ul. Zwycięstwa;

16 Sobota
— 10:00
III Turniej Szachowy „Grand
Prix Pałacu Młodzieży 2018”

– impreza plenerowa
w Parku Leśnika w Osetnie.
Zapisy: D. Długopolski.
Liczba miejsc ograniczona;

— 10:00-14:00
Pałacowe Podchody Pełne
Przygody. Zapraszamy dzie-

ci wraz z rodzicami na wspólną
pieszą wycieczkę z zadaniami
i niespodziankami. Zapisy: 94
348 05 00. Liczba miejsc ograniczona. Góra Chełmska;
— 19:00
Premiera: „Aktorzy prowincjonalni”. Reż. P. Ratajczak.

Akcja toczy się w środowisku
teatralnym. Do prowincjonalnego zespołu przybywa reżyser z Warszawy. W jego insce-
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• 37. KFDF Młodzi i Film. Inauguracja.

nizacji „Wyzwolenia” Wyspiańskiego główną rolę – Konrada
– zagrać ma najzdolniejszy aktor teatru, Krzysztof. Młody artysta szybko orientuje się, że reżyser ze stolicy nie ma pomysłu na sztukę i traktuje pracę na
prowincji jako zwykłą chałturę.
BTD, pl. Teatralny 1,

17 Niedziela
— 12:00
DKF Kids: „Villads”.

Reż.: F. M. Nørgaard,
gat.: Przygodowy, 76 min.
Dorośli i ich zasady! Nie zawsze da się je wszystkie zapamiętać, a co dopiero zrozumieć.
I chociaż Villads bardzo się stara, nie zawsze udaje mu się ich
przestrzegać. Kino Kryterium;
— 19:00
„Aktorzy prowincjonalni”.

Reż. P. Ratajczak. BTD;

18
Poniedziałek

— 19:00
37. KFDF Młodzi i Film (opis
str. 2-5). Inauguracja. Kino

Kryterium, ul. Zwycięstwa;

fot.: Kobas Laksa

fot. M. Sławiński
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• 37. KFDF Młodzi i Film. Scena Muzyczna:

• 37. KFDF Młodzi i Film. Scena Mizyczna:

19 Wtorek

21
Czwartek

The Fruit Cakes w Teatrze Variete – Muza

37. KFDF Młodzi i Film.
Kino Kryterium: pokazy konkursowe. Kino Alternatywa
(Koszalińska Biblioteka Publiczna): powtórki, retrospektywy i debiuty zagraniczne;
— 17:00
Wieczorek literacko-muzyczny pt: „W zapachach mięty
i tataraku”. Uwaga, wyjątkowo
we wtorek. Zaprasza Krajowe

Bractwo Literackie. Klub KSM
„Nasz dom”, ul. Zwycięstwa;
— 20:30
37. KFDF Młodzi i Film.
Zawód aktor. Teatr Variete

– Muza, ul. Morska;

20 Środa
37. KFDF Młodzi i Film.
Kino Kryterium: pokazy konkursowe. Kino Alternatywa
(KBP): powtórki, retrospektywy i debiuty zagraniczne;
— 20:30
37. KFDF Młodzi i Film.
Zawód aktor;
— 22:00
37. KFDF Młodzi i Film.
Scena Muzyczna: The Fruit
Cakes (opis str. 3). Teatr Varie-

te Muza, Koszalin, ul. Morska;

Łona & The Pimps w Teatrze Variete – Muza

37. KFDF Młodzi i Film.
Kino Kryterium: pokazy konkursowe. Kino Alternatywa
(Koszalińska Biblioteka Publiczna): powtórki, retrospektywy i debiuty zagraniczne;
— 12:00
Wernisaż: Polski szlachcic
w XIX-wiecznej grafice. Zoba-

czymy zbiór grafik pochodzących z publikacji zatytułowanej
„Album de Wilna”, wydawanej
w połowie XIX wieku. Prezentowane barwne litografie były
ilustracją pamiętników Jana
Chryzostoma Paska, a wykonane zostały przez francuskich rytowników według wzorów znanych polskich malarzy. Album
wpisywał się tematycznie i duchowo w najważniejszą ideę
przyświecającą sztuce Polski
porozbiorowej. Muzeum;
— 20:30
37. KFDF Młodzi i Film.
Zawód aktor;
— 22:00
37. KFDF Młodzi i Film.
Scena Muzyczna: Łona
& The Pimps (opis str. 3).

Wstęp wolny. Teatr Variete
– Muza, ul. Morska;

fot.: PM

fot.: Muzeum

fot.: M. Szwerc
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• 37. KFDF Młodzi i Film. Scena Muzyczna:

• Etnograficzne Warsztaty Rękodzielnicze w Muzeum

• Bezpieczne Wakacje w Pałacu Młodzieży

22 Piątek

23 Sobota

25 Poniedziałek

37. KFDF Młodzi i Film.
Kino Kryterium: pokazy konkursowe. Kino Alternatywa
(Koszalińska Biblioteka Publiczna): powtórki, retrospektywy i debiuty zagraniczne;
— 19:00
„Aktorzy prowincjonalni”.

— 10:00-11:30
Etnograficzne Warsztaty
Rękodzielnicze (dla dorosłych). Muzeum w Koszali-

— 25.06-06.07
Bezpieczne Wakacje.

Hańba w Teatrze Variete – Muza

Reż. P. Ratajczak. Do prowincjonalnego zespołu przybywa
reżyser z Warszawy. W jego inscenizacji „Wyzwolenia” Wyspiańskiego główną rolę – Konrada – zagrać ma Krzysztof.
Młody artysta szybko orientuje
się, że reżyser ze stolicy nie ma
pomysłu na sztukę. BTD;
— 20:30
37. KFDF Młodzi i Film.
Zawód aktor;
— 22:00
37. KFDF Młodzi i Film.
Scena Muzyczna: Hańba
(opis str. 3). Teatr Variete

– Muza, ul. Morska;

nie, ul. Młyńska;

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

Muzeum w Koszalinie,
ul. Młyńska;

— 19:00
„Aktorzy prowincjonalni”.

Reż. Piotr Ratajczak.
BTD, pl. Teatralny 1;

— 20:00
37. KFDF Młodzi i Film.
Zakończenie festiwalu.

Filharmonia Koszalińska,
ul. Piastowska;

24 Niedziela
— 19:00
„Aktorzy prowincjonalni”.

Reż. Piotr Ratajczak.
BTD, pl. Teatralny 1;

Jak zaczynać wakacje, to tylko u nas i z nami! Zapraszamy
w dniach od 25.06 do 6.07.
Zapisy w sekretariacie 94 348
05 00, 94 341 01 66. Pałac
Młodzieży, ul. Bogusława II;
— 11:00-14:00
Etnograficzne Warsztaty
Rękodzielnicze (dla seniorów). Muzeum w Koszalinie,

ul. Młyńska;

28 Czwartek
— 13:30
Wernisaż: Deszcz pada
na świątynię! Masoni
w Koszalinie i na Pomorzu
w latach 1777-1933
(opis str. 26). Wystawa

do 10.09. Muzeum w Koszalinie, ul. Młyńska 37-39;

* Szczegółowe informacje dotyczące wydarzeń na stronie: www.koszalin.pl
Wszystkich organizatorów imprez kulturalnych prosimy o nadsyłanie kompletnych o nich informacji (termin, godzina, miejsce, krótkie omówienie, ew. fotografia) do 8. dnia danego miesiąca, poprzedzającego miesiąc wydania „Trendów”, na adres emilia.wojcik@ck105.koszalin.pl
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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
Koszalińska Biblioteka
Publiczna
pl. Polonii 1
tel. 94 348 15 40
pn.: 9:00-15:00
wt.: 9:00-19:00
sob.: 9:00-15:00
Bałtycki Teatr Dramatyczny
pl. Teatralny 1
tel. 94 342 22 67, 515 530 253
oraz 502 341 700
Kasa teatru czynna:
pn.-pt. godz.: 8:00-19:00
sob. i niedz.: 13:00-19:00
oraz 2 godziny
przed spektaklem.

Filharmonia Koszalińska
im. Stanisława Moniuszki
ul. Piastowska 2
Kasa biletowa:
tel. 94 342 62 20
pn.-czw.: 11:00-15:00
pt.: 13:00-17:00,
oraz godzinę przed koncertem.

Kompleks sportowo
– rekreacyjny „Gwardia”
ul. Fałata 34
tel. 94 343 82 90
pn.-pt.: 7:00-15:00

SPORT I REKREACJA

Stadion lekkoatletyczny
„Bałtyk”
ul. Andersa 16
tel. 94 343 82 96
pn.-pt.: 7:00-15:00

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

Hala Sportowa
ul. Orla 14
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

Polecamy kultura

Twórzcie kulturę!
Centrum Kultury 105 w Koszalinie po raz trzeci
zaprasza do udziału w konkursie inicjatyw lokalnych
„Start-up Kultura”. Przedmiotem konkursu są wydarzenia kulturalne, które będą sfinansowane przez
CK105 w wysokości do 3 tysięcy złotych. Pula na realizację wszystkich projektów wynosi 15 tysięcy złotych. Jeśli po rozdziale dofinansowania środki nie zostaną wyczerpane, komisja ma możliwość przyznania
ich innym projektom spełniającym warunki konkursu. Zgłaszane projekty podlegają określonym warunkom:
• mają charakter wydarzenia kulturalnego rozgrywającego się na terenie Koszalina,
• umożliwiają korzystanie z efektów realizacji
projektu ogółowi mieszkańców,
• są zgłaszane do konkursu po raz pierwszy, tzn.
ani ich nazwa, ani zakres merytoryczny nie powielają projektów zgłoszonych do konkursu
w poprzednich dwóch edycjach.
Nie mogą być zgłaszane projekty, które:
• mają charakter inwestycyjny (np. zakładają wykonanie dokumentacji projektowej, remontu),
• mają charakter wydarzenia cyklicznego, objętego już budżetem np. miejskim.
Projekty muszą być zrealizowane od 14.09.2018 r.
do 31.12.2018 r. i mogą je zgłaszać wyłącznie osoby pełnoletnie. Zgłaszający nie muszą być mieszkańcami
Koszalina, dozwolone jest zgłoszenie więcej niż jednego projektu.

14-15

Wnioskujący podczas realizacji projektów mogą
liczyć na wsparcie techniczne CK105 (nieodpłatne nagłośnienie i oświetlenie wraz z obsługą oraz udostępnienie sal należących do CK105 – do dyspozycji są
Club105, sala widowiskowa i baletowa) i wsparcie promocyjne mediów, których przedstawiciele wchodzą
w skład komisji konkursowej. Wnioski przygotowane
na wzorze będącym załącznikiem nr 1 do regulaminu
(dostępny na stronie ck105.koszalin.pl) należy składać
osobiście lub pocztą w terminie do 31.08.2018 r. w sekretariacie CK105 (ul. Zwycięstwa 105, 75-001 Koszalin) lub pocztą mailową na adres: radoslaw.czerwinski@ck105.koszalin.pl.
Ogłoszenie listy wybranych projektów, które otrzymają dofinansowanie w ramach „Start-Up
2018” nastąpi 12.09.2018 r. Po ogłoszeniu wyników
konkursu jego zwycięzcy w terminie 7 dni od ogłoszenia wyników zobowiązani są potwierdzić wolę
i możliwość zrealizowania projektu. W przypadku
przyznania kwoty niższej od założonej we wniosku,
wnioskodawca w terminie 7 dni od potwierdzenia
udziału w projekcie przygotuje nowy budżet i kosztorys wydarzenia.
Koszty realizacji projektu przekraczające kwotę przyznaną przez Komisję pokrywa wnioskodawca. ■ (RC)

Polecamy kultura

fot.: Materiały promocyjne

16-17

W tę unikatową noc usłyszycie szelest akt wypełnionych historią, zobaczycie filmy utrwalone na zapomnianych nośnikach, usłyszycie muzykę, która przetrwa wieki, odkryjecie zdjęcia i obrazy, które nie śniły się filozofom...
Zaintrygowani? Nie macie wyboru, zarezerwujcie sobie czas już 9 czerwca w godzinach 18:00-24:00,
bo Archiwum Państwowe w Koszalinie szykuje dla
Was niesamowitą Noc Archiwów 2.0.
Podczas tegorocznej edycji pn.: „Archiwum nie
tylko aktami wypełnione” będziecie mieli rzadką
okazję zapoznania się z niesamowitymi zasobem audiowizualnym przechowywanym w naszych murach.
Pokażemy Wam filmy, nagrania, fotografie, mapy,
plany, artefakty i przedmioty, których na pewno jeszcze nie widzieliście, a to wszystko okraszone świetną
zabawą i atrakcjami dla każdej grupy wiekowej. Odwiedźcie nas 9 czerwca i zobaczcie siedem niezwykłych paneli tematycznych – archiwum filmowe, archiwum muzyczne, archiwum fotograficzne, archiwum rodzinne, archiwum folkloru, archiwum bajek,
archiwum cyfrowe oraz wiele innych atrakcji tematycznych. Odwiedźcie wystawy „Archiwum nie tylko aktami wypełnione”, „Z archiwum koszalińskiego
rocka”, „Archiwum satyrycznie”, „Mamy twoją rodzinę, czyli archiwa rodzinne i jak je tworzyć”.

Archiwum
nie tylko aktami
wypełnione

Zapoznajcie się z historią koszalińskiej sceny rockowej od lat 80., skrupulatnie opisywanej i archiwizowanej dzięki twórcy bloga muzycznego GraMuzyka,
poznajcie historie zespołów Ten Dollars i Gdzie Cikwiaty, weźcie udział w spotkaniach z historykami
oraz miłośnikami starego Koszalina, poznajcie pasjonatów ze Stowarzyszenia Historyczno-Eksploracyjnego „Odkrywcy” w niesamowitym atelier fotograficznym. Odwiedźcie archiwum folkloru kaszubskiego
razem z Zrzeszeniem Kaszubsko-Pomorskim. Zobaczcie żywe archiwum motoryzacji z Klasycznym
Koszalinem. Dowiedzcie się, jak zabezpieczyć swoje archiwa rodzinne, jak odnaleźć swoich dalekich
przodków, zagrajcie z nami w gry planszowe, zapozujcie do zdjęć „na archiwistę” i zapoznajcie się z satyrą archiwalną… po prostu nie może Was zabraknąć.
Strona przygotowana
przez Archiwum Państwowe

Polecamy kultura

Czerwiec to czas na podsumowanie sezonu artystycznego 2017/18. Orkiestra w tym czasie przygotowała i wykonała 23 różne programy w ramach piątkowych koncertów symfonicznych. Stanowi to zaledwie
wycinek działalności Filharmonii Koszalińskiej.
W sezonie tym zadebiutował cykl Piątkowych
Koncertów Kameralnych, podczas którego występowały zespoły kameralne. W ramach cyklu odbyło się
siedem koncertów. Z jednej strony dla muzyków była
to okazja do zaprezentowania swoich umiejętności
wirtuozowskich z drugiej zaś melomani mogli wysłuchać ciekawych interpretacji utworów kameralnych.
Niezmiennie dużym zainteresowaniem cieszyły
się niedzielne koncerty familijne organizowane w ramach Familijnego Parku Sztuki. Młodzi melomani
z dużym zaciekawieniem poznawali prezentowane
formy muzyczne. Uczyli się rozpoznawać i nazywać
poszczególne instrumenty, zdobywali wiedzę na temat dźwięków, rytmu i harmonii. Bez wątpienia każdy z nich zapamiętał także charyzmatyczną postać
konferansjera Wojciecha Bałdysa, który za każdym
razem udowadniał jak ważna jest dla niego edukacja
muzyczna najmłodszych melomanów.
W tym czasie budynek Filharmonii był gospodarzem wielu niezapomnianych chwil. Na estradzie gościły chóry, soliści i gwiazdy polskiej estrady. O zainteresowaniu naszymi wydarzeniami może świadczyć
liczba biletów, których od września 2017 sprzedano
ponad 25 tysięcy. Cieszymy się, że na koncerty do Filharmonii Koszalińskiej przychodzi tylu miłośników
muzyki. W imieniu muzyków dziękujemy za Państwa
obecność.

fot.: Materiały promocyjne

Wielka gwiazda
na zakończenie sezonu

62. sezon artystyczny zakończymy koncertem
symfonicznym 15 czerwca 2018 roku, o godz. 18:30.
Wielką gwiazdą tego wieczoru będzie polska śpiewaczka Olga Pasiecznik. Artystki nie trzeba specjalnie przedstawiać gdyż jest bardzo dobrze znana na całym świecie, a na uznanie zasłużyła swoimi fenomenalnymi umiejętnościami panowania nad głosem. Jej
technika śpiewu pozwala na wykonywanie szerokiego repertuaru z różnych epok, od późnego renesansu przez barok, klasykę, romantyzm, aż po współczesność. Wspólnie z orkiestrą pod batutą Jakuba Chrenowicza solistka wykona dzieło Gustawa Mehlera
– IV Symfonię G-dur. Dzieło podczas prawykonania zostało uznane za niemożliwe do zaakceptowania
z uwagi na pozamuzyczną tematykę utworu. Warto
zatem przyjść i przekonać się osobiście jakie przesłanie niesie wspomniane dzieło. Zapraszamy.
Strona przygotowana
przez Filharmonię Koszalińską
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„Ptaki, Ptaszki i Ptaszęta Polne”
mają już 50 lat!

Strona przygotowana
przez Koszalińską Bibliotekę Publiczną

fot.: KBP

Trudno uwierzyć, ale minęło już 50 lat od
momentu, kiedy Turniej recytatorski „Ptaki, Ptaszki i Ptaszęta Polne” zawitał do naszego miasta.
Pomysłodawcą tego Turnieju był instruktor Wojewódzkiego Domu Kultury d/s teatralnych, pan Stefan Świętak. Przez prawie trzy
dekady Turniej odbywał się w Wojewódzkim
Domu Kultury, a po jego likwidacji, organizacja Turnieju spoczęła na utworzonym w 1992
roku Dziale Kultury Regionalnej KBP. I tak
zostało do dzisiaj.
Początkowo Turniej nosił nazwę „Ptaki
i Ptaszki Polne” i adresowany był do uczniów
szkół podstawowych naszego województwa.
Wraz z powstaniem gimnazjów rozszerzono jego formułę o gimnazjalistów. Uczestnicy konkursu są podzieleni na trzy grupy wiekowe: uczniów klas I-III, uczniów klas IV-VI
oraz gimnazjalistów i nowych klas siódmych.
Obecnie Turniej obejmuje swym zasięgiem teren dawnego województwa koszalińskiego. Pierwszym etapem są zmagania na
terenie szkół, następnie laureaci eliminacji
szkolnych biorą udział w eliminacjach gminnych, powiatowych. Najlepsi prezentują się
w finale, który odbywa się w sali kinowej biblioteki, co roku na początku czerwca. Ten
swoisty „koncert laureatów” gromadzi najlepszych młodych recytatorów i jest wspaniałą ucztą dla widzów i słuchaczy.
Dla organizatorów Turnieju powodem
do dumy jest wielu młodych ludzi, którzy swą
przygodę ze sceną zaczynali na konkursie recytatorskim, a skończyli i kontynuują w szkołach aktorskich czy na scenach teatrów. Warto
wspomnieć o Marcinie Tomaszewskim, który w latach 90. dzięki wierszowi „Chrząszcz”
Jana Brzechwy zajął zaszczytne pierwsze miej-

sce w swojej kategorii wiekowej. Obecnie pan Marcin jest aktorem i wokalistą. Od dwóch lat jest zawodowo związany z Teatrem Ateneum w Warszawie, wcześniej przez 5 lat można go
było podziwiać na deskach Teatru Rozrywki w Chorzowie.
Znane nam są także losy laureata Nagrody Prezydenta miasta Koszalina Michała Koseli, który ukończył PWST we Wrocławiu i od 2014 roku pracuje w Teatrze Wałbrzyskim. Warto także wspomnieć o Stanisławie Grobelnym, który po skończeniu Szkoły Filmowej w Łodzi, zaczął grać na deskach
teatru Studyjnego w Łodzi. Również Dorota Przygodzka, Joanna Ginda, Maja Wolska i Katarzyna Jędrychowska, będące
laureatkami Turnieju, spełniają się jako aktorki. Wspomnijmy
także o Szymonie Majchrzaku, którego koszalinianie kojarzyć
mogą z monodramu „Pokuć”. Ten wielokrotnie nagradzany
aktor jest obecnie studentem krakowskiej szkoły aktorskiej.
Laureatką Turnieju jest również Ewa Kowalewska – Czapik,
która na co dzień prowadzi Studio Artystyczne im. Ziembińskich. Jest cenionym pedagogiem teatru i reżyserką nagradzanych monodramów.
Zapraszamy serdecznie na uroczysty finał Turnieju recytatorskiego „Ptaki, Ptaszki i Ptaszęta Polne” 11 czerwca
o godz. 10:00 do sali konferencyjno-kinowej Koszalińskiej Biblioteki Publicznej, plac Polonii 1.
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Pampeluna to zespół pochodzący z Koszalina grający muzykę z pogranicza rock/metal. Energia sceniczna, charyzma muzyków, potrójny wokal
i śpiewanie w językach latynoskich to cechy charakterystyczne tego składu. Ich koncerty przepełnione
są pozytywną energią, radością i spontanicznością,
a wszystko to osadzone jest na dobrym fundamentalnym brzmieniu ciężkich gitar.
Zespół Nikt powstał w 1998 roku. Podczas swojej długoletniej przygody z muzyką nagrał dwie płyty
„Hope&Respect” i „Nikt”. Wystąpił na największych
festiwalach w Polsce (Przystanek Woodstock, Hunterfest, JarocinFestiwal).Zagrał u boku największych
w tym kraju (K.N.Ż., Luxtorpeda, Hunter, AcidDrinkers). Koncert będzie promował najnowszy album
„Runda 3”, który swoją premierę miał 15 grudnia 2017
roku.

▴ Pampeluna

fot.: K. Kodura

Fiesta Koszalin

Kaboom! – zespół istnieje od 2005 roku. Grupa
powstała po koncercie poświęconemu pamięci zmarłego przyjaciela. Zespół ma koncie debiutancką płytę
„Dycha”. Lada chwila pojawi się EP-ka, która pokaże
jak Kaboom! z muzyką radzi sobie w trzyosobowym
składzie. Skład: Leszek – gitara, voc. Radek – voc., git.
basowa KaKa – perkusja W 2013 r. Kaboom! wziął
udział w 6. edycji programu Must Be The Music. Grupa otrzymała 4 głosy „TAK” od jury. ■ (MG)
8 czerwca, godz. 19:00, Fiesta Koszalin! Pampeluna,
Nikt i Kaboom! Bilety: 10 zł – przedsprzedaż, 20 zł –
w dniu koncertu. Club105, ul. Zwycięstwa 105.
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▴ Weronika Kordylas „Zajezdnia” – III nagroda

▴ Oliwia Czyżak „Stan umyslu” – wyróżnienie

fot.: W. Kordylas

▴ Agata Jacolik „Portret rodzinny” – I miejsce

fot.: O. Czyżak

Za nami siedemnasta edycja Konkursu Fotografii
Dzieci i Młodzieży „Człowiek, Świat, Przyroda”. Wielkimi krokami zbliża się nasz kolejny jubileusz, co jest
dowodem na to, że konkurs na stałe wpisał się w kulturalny kalendarz Koszalina oraz fotograficzny kalendarz Polski. Kolejne pokolenie młodzieży poddaje się ocenie Jury wybranego przez Pałac Młodzieży
spośród fotografów i specjalistów od kultury. Na konkurs nadesłano 1740 zdjęć od 316 autorów z całej Polski. Zdjęcia reprezentował bardzo wyrównany poziom, a jurorzy mieli trudny orzech do zgryzienia. Na
szczęście, dzięki naszym niezawodnym przyjaciołom
konkursu możliwe było przyznanie aż dziesięciu nagród dodatkowych. Misją konkursu jest wspieranie
młodych ludzi w rozwoju ich pasji oraz wskazywaniu drogi rozwoju. Ze względu na edukacyjną i kulturalną misję konkursu, z wdzięcznością przyjmujemy
fakt, że udział tak wielu fundatorów nagród pozwala nam wyróżnić tak liczne prace dzieci i młodzieży.
Jury z zadowoleniem przyjęło fakt, że minęła wśród młodzieży moda na zdjęcia poddane daleko posuniętej obróbce graficznej, a młodzi miłośnicy fotografii większy nacisk stawiają na kompozycję
i wyraz artystyczny swoich prac. Podczas oceny jurorzy brali pod uwagę kompozycję i techniczną poprawność zdjęcia, a także zgodność zastosowanych
środków wyrazu z tematem fotografii, co świadczy
o przemyślanej koncepcji i jest dowodem braku przypadkowości tak częstej w czasach powszechnego dostępu do aparatu fotograficznego. Jurorzy starali się
docenić pracę i wytrwałość autorów, tak jak w przypadku cyklu zdjęć Emilii Jensen „Narodziny” ukazujących cierpliwość, wytrwałość i delikatność autorki,
a także szacunek dla przyrody, której autorka jest jedynie obserwatorem, nie wkraczając i nie ingerując
w nią. Jurorzy docenili także pracę włożoną w znalezienie właściwego kadru i odpowiedniej kompozycji,
która wprowadza porządek w chaosie, tak jak w przypadku zwycięskiego cyklu zdjęć w kategorii II Agaty Jacolik „Portret rodzinny”. Jury nagrodziło także
zdjęcie będące wynikiem chwili celebrującej żywiołowość, młodość i otwartość na świat.

fot.: A. Jacolik

Młodzi
pstrykają

Korzystając z okazji, chciałabym zwrócić się do
wszystkich Autorów zdjęć, zarówno tych nagrodzonych, jak i pozostałych. Choć nigdy nie jest możliwe
sprawiedliwe nagrodzenie wysiłku młodych autorów,
liczymy na to, że spotkamy się z Wami podczas Ogólnopolskich Młodzieżowych Spotkań z Fotografią oraz
podczas kolejnych edycji konkursu. Cieszymy się, że
w czasach kultury smartfonów, w której szybkość
przeważa nad jakością, Wy znajdujecie czas i chęci, by
w zdjęcie włożyć czas i serce.
Strona przygotowana
przez Pałac Młodzieży
Martyna Nawrocka
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Szósty już Piknik Naukowy, to połączenie nauki
i rozrywki, adresowany do wszystkich koszalinian,
bez względu na wiek.
Wykładowcy Politechniki Koszalińskiej, otwierając swoje laboratoria udowodnią, że nauka wcale nie
musi być nudna, a wiedzę można przekazać w sposób
przystępny, ciekawy i oryginalny. Zaplanowano liczne eksperymenty i pokazy naukowe z zakresu techniki, fizyki, chemii i biochemii, w których każdy będzie mógł wziąć aktywny udział. Można będzie dowiedzieć się m.in. jak uzyskać supertwarde materiały
cieńsze od ludzkiego włosa, jak są zbudowane i jak
działają kolektory słoneczne, kamery termowizyjne
i drukarki 3D, zobaczyć pokaz robotów przemysłowych i mobilnych, inteligentnych systemów sterowania, a także latających dronów. Ponadto, przekonać
się, że metale potrafią zapamiętać swój kształt, a diamenty stosuje się nawet w medycynie…
Na terenach zielonych wokół budynków Wydziału zaplanowano szereg atrakcji towarzyszących. Na
scenie swoje umiejętności zaprezentują liczne zespoły
wokalne i taneczne. Natomiast sami uczestnicy Pikniku będą mogli sami spróbować swoich sił podczas nauki zumby i rock-and-rolla. Odbędą się, cieszące się
jak zwykle dużym zainteresowaniem, pokazy sprzętu
m.in. policji i straży miejskiej, straży granicznej, straży pożarnej i wojska, a także pokazy ratownictwa medycznego i zasad udzielania pierwszej pomocy. Każdy
uczestnik Pikniku, niezależnie od wieku, będzie mógł
sprawdzić swoje umiejętności strzeleckie na laserowym symulatorze strzelania.
Jak co roku, swój sprzęt techniczny zaprezentuje szereg firm z Koszalina, m.in. Zakład Gazowniczy,
Miejskie Wodociągi i Kanalizacja, Przedsiębiorstwo
Gospodarki Komunalnej, Energa-Operator i Miej-

fot.: Materiały promocyjne

fot.: Materiały promocyjne
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Nauka i zabawa
z Politechniką
ski Zakład Komunikacji. Dla dzieci zaplanowano cały
szereg zabaw, gier i konkursów, a niewątpliwą atrakcją dla najmłodszych uczestników będą przejażdżki
na koniku, oczywiście, pod czujnym okiem instruktora. Po raz kolejny pojawią się także koszalińskie
kluby motocyklistów oferując, nie tylko najmłodszym uczestnikom możliwość przejażdżki na motorze. Natomiast Stowarzyszenie Pojazdów Zabytkowych „Klasyczny Koszalin” zaprezentuje samochody
sprzed lat wzbudzając zapewne wśród wielu uczestników nutkę sentymentu.
Organizatorzy serdecznie zapraszają, zapewniają ładną pogodę, super atmosferę i moc niezapomnianych wrażeń! Oczywiście wstęp jest bezpłatny.
2 czerwca (sobota), w godz. 10:00-14:00, 6 Piknik
naukowy, Siedziba Politechniki Koszalińskiej przy
ul. Śniadeckich 2 (budynki G i H) oraz tereny przyległe.
Strona przygotowana
przez Wydział Technologii i Edukacji PK
Wiesław Walkowiak
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Na golfa do
Wodnej Doliny
Koszalin wzbogacił się o kolejną atrakcję rekreacyjną. W obrębie Wodnej Doliny powstało pole do
minigolfa. City Golf Koszalin to jeden ze zwycięskich
projektów Koszalińskiego Budżetu Obywatelskiego. Zatem, cóż to takiego – ten minigolf – i jak w niego grać? W minigolfa można grać w każdym wieku.
Warunkiem jest zrozumienie zasad gry i ich przestrzeganie. Nie obowiązuje tu sztywna golfowa etykieta, można mieć na sobie jeansy i t-shirt, obowiązuje natomiast kultura w stosunku do innych graczy.
Zabronione jest w jakiejkolwiek formie przeszkadzanie innemu zawodnikowi w oddaniu dobrego uderzenia. Minigolf jest świetną zabawą nawet dla całych
rodzin. Jest grą, w którą każdy może grać.
Na polu do minigolfa stosowane są klasyczne kije
golfowe, a w zasadzie ostatni kij, który jest używany
w grze klasycznego golfa. Jest to tzw. Putter z płaską
końcówką. W minigolfie nie ma zasad, ani reguł dotyczących kijów. Mogą one być nawet własnej konstrukcji. Do gry używa się standardowych piłek golfowych – o średnicy 37-43 mm. Piłki nie mogą być
wykonane z drewna, metalu, szkła, kości słoniowej,
nie można też stosować kul bilardowych lub żywicznych. Wykorzystywane w minigolfie piłki nie mogą
zbyt wysoko „skakać”. Na każdej ścieżce można grać
inną piłką.

Celem gry jest, jak najmniejszą liczbą uderzeń
doprowadzić piłeczkę do dołków na stanowisko od
1 do 12. W grze może uczestniczyć od 2 do 12 zawodników. Każdy z zawodników ma 7 prób przy każdym
dołku. Każde następne uderzenie wykonuje się z tego
miejsca, w którym piłeczka się zatrzymała. Uczestnicy wykonują uderzenia kolejno, lecz następny dopiero wtedy, gdy poprzedni zawodnik zaliczy dołek.
Wykonywane uderzenia liczy się od momentu startu do wprowadzenia piłeczki do dołka. W przypadku, gdy piłka wypadnie poza obszar toru, uczestnik wykonuje następne uderzenie z miejsca startu na
tym stanowisku, a uderzenie błędne traktowane jest
jako jedna z prób. Jeśli piłka zatrzyma się bezpośrednio przy bandzie, można ją odsunąć na długość nie
większą niż długość stopki kija. Uczestnik, który trafi do dołka za pierwszym razem otrzymuje 7 pkt., jeżeli za drugim – 6 pkt., za trzecim – 5 pkt. itd. Gracz,
któremu nie udało się trafić do dołka w siedmiu próbach otrzymuje 0 pkt. Turniej wygrywa ten, kto uzyska największą liczbę punktów na wszystkich rozgrywanych stacjach. ■ (RB)
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Imprezy biegowe
— 3.06
Leśna Piątka PIKUŚ 2018
z okazji Dnia Dziecka.

Dystans: 2,5 km.
Start przy parkingu leśnym
na górze Chełmskiej;
— 14.06
Leśna Piątka 2018 #3/4.

Gwardia Koszalin
— piłka nożna
— 2.06
I liga GKS 1962 Jastrzębie
– Gwardia Koszalin;

Bałtyk Koszalin
— piłka nożna
— 2.06
IV liga Bałtyk Koszalin
– Gryf Kamień Pomorski,

wstęp wolny,
Stadion KS Bałtyk,
ul. Andersa;

— 9.06
IV liga Osadnik Myślibórz
– Bałtyk Koszalin;
— 16.06
IV liga Bałtyk Koszalin
– Sokół Karlino,

wstęp wolny,
Stadion KS Bałtyk,
ul. Andersa;

Dystans: 5 km.
Start przy parkingu leśnym
na górze Chełmskiej;
— 16.06
Bieg Politechniki
Koszalińskiej.

Rejestracja trwa do: 16.06.
Dystans: 5 km, 10 km;
— 20.06
Letnie Mile Biegowe
– 3/5 – 3 mile.

Rejestracja trwa do: 19.06.
Dystans: 4 827 m;

— 23.06
Leśna Piątka ULTRA 2018.

Dystans: 12 godzin.
Sztafety 4-osobowe
lub indywidualnie.
Start przy parkingu leśnym
na górze Chełmskiej;
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fot.: Muzeum

fot.: Muzeum

Deszcz pada
na świątynię!

W roku 1777 grupa oficerów armii pruskiej pod
dowództwem księcia pułkownika Fryderyka Wilhelma Karola von Württemberg-Stuttgarta powołała do życia w Koszalinie lożę wolnomularską pod nazwą Maria zum goldenen Schwert (Maria pod złotym
mieczem). W okresie swojej największej świetności do
loży należało ponad 160 braci. Wśród nich byli burmistrzowie, urzędnicy państwowi, prawnicy, kupcy
i żołnierze. Istniała ona, podobnie jak wszystkie inne
pomorskie loże, do czasu dojścia do władzy w Niemczech przez faszystów. Wolnomularze realizowali ideały filozofii opartej na postępie, rozwoju społecznym
oraz na tolerancji religijnej. Z uwagi na poufny charakter wokół masonerii przez większą część jej dziejów narosło wiele legend, stereotypów czy zwykłych
pomówień. Dawni mieszkańcy Pomorza opowiadali jakoby masoni mieli konszachty z diabłem, mieli zdolność do przebywania jednocześnie w dwóch
miejscach, mogli przewidzieć datę swej śmierci. Dramat II wojny światowej spowodował, że na długie
dziesięciolecia zapomniano o dawnych lożach. Obecnie opinie o nich często są negatywne z przypisywaniem im nawet roli władców świata.

Dzięki wysiłkom jednego z koszalińskich kolekcjonerów i miłośników historii, pana Zbigniewa
Wojtkiewicza, pamiątki po tej loży pojawiające się
na aukcjach antykwarycznych powracają do Koszalina. Dzięki jego uprzejmości przedmioty zostaną po
raz pierwszy pokazane publicznie. Oprócz nich zaprezentujemy kilkadziesiąt unikatowych masoniców będących w użyciu także w innych pomorskich lożach
od XVIII wieku po okres istnienia III Rzeszy. Każdy
z tych przedmiotów jest niepowtarzalny i kryje w sobie niezwykłe masońskie tajemnice. Na wystawie będzie można zobaczyć m.in. miecz rytualny, szklane
naczynia biesiadne, dokumenty rękopiśmienne. Wystawie będzie towarzyszył katalog, gra miejska, będą
zorganizowane również oprowadzania kuratorskie.
Wystawa o dawnym wolnomularstwie będzie
pierwszą tego typu ekspozycją w Polsce północno-zachodniej. Większość zaś obiektów, jakie będziemy
mieli okazję na niej zobaczyć, będzie prezentowana
po raz pierwszy publicznie.
Wszystkich serdecznie zapraszamy do odkrywania masońskich tajemnic.
Wernisaż: 28 czerwca (czwartek), godz. 13:30, Muzeum w Koszalinie.
Strona przygotowana
przez Muzeum w Koszalinie
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