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Ja, jako włodarz Koszalina, życzę wszystkim mieszczanom, by
ten rok zapamiętali dobrze. Toć 750. urodziny zdarzają się rzadko
i tylko jednokroć. Wielebny biskup Herman von Gleichen, który lokował nasz gród, snać nie liczył, że tyle setek lat przetrwa on na pomorskiej mapie. Bo i pożar wielki go trawił, a i gruzowanie armat
ogniem uszczknęło mocno. Ale silny on jest i wszystkie my tutaj teraz świadectwo dajemy, że miasto nasze godne i warte trwania jest,
a rozkwitu dalszego poskąpić mu nie można.
I święto wielkie urodzinowe urządzamy, by data 23 maja dobrze
zapamiętana była. Świętujmy zatem, bo zabaw hucznych natenczas
w grodzie w bród będzie. Grajkowie znaczni przyjadą uszy nam radować, jak monety miejskie bić trza zobaczym, laserowym pokazem
oko bawić będziem, a i tort wielgachny do łasuchów śmiać się będzie.
Przybywajcie w miejsca wyznaczone zatem mieszczanie, a i goście do grodu naszego gromadnie zjeżdżający, by w dniach urodzinowych razem świętować i bawić się co niemiara.

14-200 Iława
Trendy dostępne na stronach:
www.ck105.koszalin.pl
www.koszalin.pl
www.koszalin.naszemiasto.pl
Znajdziecie nas również w tygodniku
„Nasze Miasto”

Piotr Jedliński
włodarz Koszalina
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Historia Koszalina

• Przywilej lokacyjny
Koszalina z 1266 r.

Narodziny
miasta

•

W

szystko zapoczątkował akt lokacyjny z 23 maja 1266 r. Decyzja ta oznaczała, że Koszalin z dotychczasowej osady przy chełmskiej placówce norbertanów (założonej w 1214 r.) przekształcony zostaje w samodzielny
podmiot prawny i gospodarczy, mogący decydować
o własnym losie. Dokument wystawił w klasztorze
cystersów w Bukowie Morskim, ówczesny właściciel
ziemi koszalińskiej bp kamieński Herman von Gleichen, nadając miastu prawo lubeckie. Było ono gwarancją uzyskania przez mieszczan wolności osobistej,
prawa do własności i samorządu. Zgodnie z ówczesną
praktyką, organizację miasta jego właściciel powierzył kolonistom niemieckim: Markwardowi i Hartmanowi. Biskup hojnie uposażył miasto, nadając mu
100 łanów ziemi i 10 łanów Lasu Bukowego; z tego 30
łanów (i prawo założenia młyna) przekazał wymienionym organizatorom, którzy w jego imieniu mieli
pełnić władzę wójtowską. Zwolnił też miasto na sześć
lat – na czas zasiedlenia – z obowiązku płacenia podatków, a także zezwolił na bezpłatne rybołówstwo
i wyręb drzewa z lasów biskupich. Bp Herman zostawił sobie prawo wyznaczania wójta i uprawnienia sądownicze, pobierając z tego tytułu 2/3 dochodów z kar
i opłat sądowych. Na początku zatem Koszalin nie był
samodzielny, dopiero w końcu XIII w. rada miejska
wykupiła od biskupa wójtostwo, uzyskując pełny samorząd.

Wybór prawa lubeckiego dla Koszalina wyrażał zamiar powiązania go z ponadlokalnym rynkiem
bałtyckim. Prawo to dawało miastu szansę rozwoju
cywilizacyjnego, a mieszkańcom – awans do wolnego
stanu mieszczańskiego; stąd ówczesne powiedzenie:
„powietrze miejskie czyni wolnym”. Prawo lubeckie
gwarantowało również autonomię gminy, wolność
handlu i ochronę działalności gospodarczej jednostki
oraz prawo do własności, które to wartości wyzwalały
inicjatywę i przedsiębiorczość. Własność mieszczańska była dziedziczna i niepodzielna.
Według zamierzeń fundatora, Koszalin miał
być ważnym ośrodkiem gospodarczym i strażnicą
dóbr biskupich, znajdował się bowiem tuż przy granicy z Pomorzem Wschodnim, biegnącej wzdłuż rzeki
Unieść, po wschodniej stronie Góry Chełmskiej. Położenie miasta, choć wiązało się z różnymi zagrożeniami, było również szansą na uczestnictwo w handlu pomorskim. Nieprzypadkowo Koszalin założono u zbiegu dwóch ważnych szlaków handlowych,
wiodących z zachodu od strony Szczecina i z Lubeki,
przez Kołobrzeg i dalej w kierunku Gdańska. Ponadto bliskość Bałtyku (ok. 8 km do jeziora Jamno) stwarzała możliwość partycypowania w zyskach z handlu
morskiego.
Również dzisiaj położenie naszego miasta jest
szansą na jego rozwój.
Danuta Szewczyk

Urodziny Koszalina

D

• Muzyczne urodziny miasta

fot.: Mat. promocyjne

rodzy koszalinianie! Przed nami wielka szansa stworzenia największej koncertowej widowni
w mieście. Urodzinowy koncert, który zaplanowano na asfaltowej części terenów podożynkowych, może pomieścić nawet 10 tysięcy osób! Przewidziane są różne atrakcje, ale rekord frekwencji byłby pierwszą i bardzo ważną.
Wszyscy chętni będą mogli zajmować miejsca już od godziny 17:30. Koszalinianie zbierać się będą
wtedy do wspólnego, grupowego zdjęcia z okazji urodzin naszego miasta. Potem pojawi się bardzo
atrakcyjna niespodzianka.
I się zacznie! Czego możemy oczekiwać?
Wszystkich zgromadzonych przywitają: Aleksandra Kostka i Piotr Dzięcielski. Para, podobnie
jak wszyscy wykonawcy (z wyjątkiem ostatniego), pochodzi z Koszalina. Ona to aktorka i prezenterka
pogody w TVP2. Zdobyła właśnie Telekamerę. On jest aktorem musicalowym, konferansjerem, showmanem, wokalistą, anonserem walk bokserskich.
Jako pierwsza wystąpi Wiktoria Wizner, która wykona piosenkę Kasi Sobczyk pt. „Mały Książę i Róża“. W październiku 2015 Wiktoria zdobyła Złotą Różę na Festiwalu Kasi
Sobczyk w Tyczynie. Wiktoria zaczynała jako uczennica Ewy
Turowskiej w Mini Studiu Poezji i Piosenki Centrum Kultury 105 w Koszalinie. Obecnie jest studentką III -go roku Akademii Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy,
na Wydziale Wokalno – Aktorskim. Ma na swoim koncie wiele osiągnięć.

Kolejną śpiewającą koszalinianką będzie

fot.: Mat. promocyjne

Sia to kompozytorka, autorka tekstów, multiinstrumentalistka, a przede wszystkim wokalistka sceniczna i studyjna. Wzięła udział w setkach
nagrań studyjnych u wielu znanych w kraju, jak
i na świecie artystów. Ma na swoim koncie również solowe sukcesy, jak występy na Eurowizji
czy Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu.

fot.: Mat. promocyjne

ZoSia Karbowiak wraz z zespołem. Zo-

Następnie swój kawałek podłogi zajmie na scenie zespół Mr. Zoob. Zespół grający alternatywnego rocka, znany z takich utworów jak: „Kartka
dla Waldka” i „Mój jest ten kawałek podłogi”. Muzyka Mr. Zooba to mieszanka rocka, ska, reggae. Charakterystyczne brzmienie nadaje zespołowi charczący saksofon.
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fot.: Mat. promocyjne

fot.: Mat. promocyjne

Yaro. Producent muzyczny, multiinstrumentalista, realizator nagrań i miksów. Pierwszy poważny kontrakt płytowy podpisał z nowojorską wytwórnią Michała Urbaniaka (UBX Inc.), ale to wydany przez
Pomaton EMI w 1997 r. album „Jazzda" przyniósł mu popularność,
głównie za sprawą hitu „Rowery Dwa”. Jego najbardziej znane produkcje to uhonorowane Fryderykami płyty: „Zakręcona” Reni Jusis i „Lepszy Model” Kasi Klich. Obecnie produkuje, miksuje i komponuje dla
innych wykonawców.
Kasia Klich. Wokalistka, kompozytorka, autorka tekstów i producentka muzyczna, zamieniająca „na lepszy model” wyłącznie sprzęty
użytku codziennego. Żona swojego męża Jarosława Płocicy alias Yaro,
z którym artystycznie i życiowo kooperuje od 2000 roku. Owocem tej
współpracy są 4 solowe płyty i projekt Bajkowa Drużyna. W tej chwili
pracuje nad swoją nową płytą i projektem Stubbornly Absent.
Kasia Cerekwicka. Piosenkarka z dyplomem i kilkunastoletnim doświadczeniem scenicznym, która potrafi skupić uwagę najbardziej wytrawnego widza. Jej przeboje m.in. „Na kolana”, „S.O.S”,
„Między słowami”, a obecnie „Szczęście” nuci cała Polska, a singiel
szturmem zdobywa listy przebojów. Laureatka „Szansy na sukces”
w 1997 roku, gdzie brawurowo wykonała piosenkę Ewy Bem „Wyszłam za mąż zaraz wracam”. Laureatka „Superjedynki” w Opolu,
a także konkursów w Polsce i za granicą takich jak: Sopot hit Festiwal, KFPP w Opolu, Sopot Festiwal, Eska Music Awards, Viva Comet Awards, Sopot hit Festiwal. Na jej koncie spoczywają 2 złote płyty („Feniks”, „Pokój 203”).
Po koncercie Kasi Cerekwickiej na scenie pojawi się

Jacek Barzycki, lider zespołu Gdzie Cikwiaty. Z okazji

25-lecia grupy jej założyciel, wokalista i gitarzysta otrzyma
od władz miasta nagrodę.

Koncert zakończy pokaz laserowy. ■ (KG)
21 maja, Jubileuszowy koncert z okazji 750-lecia Koszalina,
godz. 17:30, tereny podożynkowe, część utwardzona.

fot.: Mat. promocyjne

Gwiazdą wieczoru będzie brytyjski wokalista Ray Wilson
ze swoim projektem Genesis Classic Orchestra! Z pewnością nie
zabraknie takich przebojów jak, „Land of Confusion”, „Jesus He
Knows Me”, „Congo” i wielu innych! Oprócz swojej macierzystej
formacji Stilskin, Ray Wilson zasłynął właśnie jako członek Genesis w 1996 roku zastępując w roli wokalisty Phila Collinsa. Nagrał z nimi legendarny już album „Calling All Stations”. Artysta
od ponad 4 lat jest związany z Polską, gdzie obecnie mieszka.

fot.: Muzeum

fot.: Muzeum

fot.: Muzeum
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• Zabytek Miesiąca w Muzeum

• Wal Jarosz „Wieś pomorska”

• Wystawa Zygfryda Barza w Muzeum

UWAGA!

leziony podczas badań archeologicznych na koszalińskim
rynku - średniowieczny odważnik miseczkowy. Muzeum,
ul. Młyńska;

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 poza miastem - 60 zł. W środy wstęp
na ekspozycje stałe jest bezpłatny (na ekspozycje czasowe obowiązuje stała opłata za
wstęp). Wstęp na wernisaże
- bezpłatny. Bilety sprzedaje
się do pół godziny przed zamknięciem Muzeum;

Wydarzenia stałe, czasowe, ceny biletów

1-3 maja Muzeum będzie zamknięte. 14 maja (Noc Muzeów) Muzeum czynne w godz.
18:00 - 24:00. 15 maja, 26 maja
Muzeum będzie zamknięte. W okresie od 15 maja do
15 września Muzeum czynne
od godz. 10:00 do 17:00 (w poniedziałki Muzeum nieczynne). W lipcu i sierpniu Muzeum
czynne we wszystkie dni tygodnia. Muzeum, ul. Młyńska;
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 4.05
Zabytek Miesiąca. W ramach

obchodów 750-lecia Koszalina,
zaprezentujemy zabytek zna-

— Do 4.05
Po raz drugi koszaliński malarz, Waldemar Jarosz, zaprosił swoich znajomych z różnych internetowych portali do
Koszalina. Wystawa różnorod-

na zarówno tematycznie, jak
i jeśli chodzi o techniki plastyczne. Muzeum, ul. Młyńska;
— Do 5.05
Wystawa prac Zygfryda Barza
„Koszalin/Köslin - widoki
750-letniego miasta”. Wstęp

wolny. Muzeum, ul. Młyńska;
— Do 8.05
Dzieje polskich orderów i odznaczeń od II do III RP. Wysta-

wa ze zbiorów Wojciecha Grobelskiego oraz Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego
Oddział Koszalin. Muzeum,
ul. Młyńska;

CENY BILETÓW
— Muzeum: normalny - 10 zł,

— Bałtycki Teatr Dramatyczny: Duża Scena: I-VII

rząd normalny - 50 zł, ulgowy - 45 zł, grupowy (powyżej 15 osób) - 30 zł. VIII-XII
rząd i balkon: normalny 40 zł, ulgowy - 35 zł, grupowy
- 25 zł. Mała Scena: normalny - 40 zł, ulgowy - 35 zł, grupowy - 25 zł. Scena na zapleczu: normalny - 40 zł, ulgowy
- 35 zł, grupowy - 25 zł. Premiery - 60 zł. Premiery (bajki)
- 20 zł. Bilety szkolne - 15 zł.
Bilety familijne - 17 zł.

• Wystawa Dzieje polskich orderów i odznaczeń

Bilety (Teatr Malucha) - 10 zł.
Bilety na spektakle czwartkowe - 15 zł. Na spektakle agencyjne nie obowiązują ceny
biletów BTD;
— Filharmonia Koszalińska:

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

Seanse 2D: normalny – 17 zł,
ulgowy – 15 zł, grupowy –
12 zł. Tanie poniedziałki –
12 zł (dotyczy wybranych filmów). DKF: jednorazowy –
9 zł, karnet – 30 zł. Kino Małego Widza – 10 zł. Szminka
Movie – 10 zł. Kryterium
śmiech to zdrowie – 10 zł;

fot.: Materiały promocyjne dystrybutora

fot.: Materiały promocyjne dystrybutora
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• Rodzinna majówka w kinie: „Jill i Joy”

• „Cały ten cukier” w kinie Kryterium

1 Niedziela

3 Wtorek

— Do 25.05
Galeria Fotografii Pałacu
Młodzieży. Wystawa arty-

— 16:00
Kryterium Movie: „Cały ten
cukier”. Cukier jest najczęściej

stycznej fotografii reklamowej Antona Leszczyńskiego,
jednego z najwybitniejszych
fotografików europejskich.
Wstęp wolny. Pałac Młodzieży,
ul. Bogusława II;
— 12:00
Rodzinna majówka w kinie:
„Jill i Joy”. Wstęp wolny. Kino

Kryterium, ul. Zwycięstwa;
— 19:00
„Seans” – Duża Scena,

reż. Z. Derebecki. Seans z duchami w BTD! Zapraszamy
Państwa na wieczór z duchami.
Nie, nie będziemy straszyć. Ta
komedia arcymistrza gatunku
Noela Cowarda to pretekst do
wybornej zabawy odwiecznymi
damsko-męskimi konfliktami,
z niegłupim jednak podtekstem.
Bilety: 15 zł. BTD, Plac
Teatralny 1;

2 Poniedziałek

— 12:00
Obchody Dnia Flagi i Dnia
Polonii, Opis na str. 18.

Plac Polonii;

spożywaną substancją. Jak to
się stało, że zdominował naszą dietę i kulturę? Jakie są tego
skutki dla naszych umysłów
i ciał? „Cały ten cukier” to film,
który właśnie o tym mówi. Reżyser jadł tylko jedzenie określane jako „zdrowe”, a jednak
zawierało ono duże ilości cukru. Film jest jednocześnie zabawny i pouczający. Kino
Kryterium, ul. Zwycięstwa;

— 18:00
DKF: „Głośniej od bomb”. Kino

Kryterium, ul. Zwycięstwa;

— 19:00
„Powrót Marnotrawnego” –

Duża Scena. Ballet Magnificat
to połączenie profesjonalizmu
i piękna, radości i ekspresji,
tańca i przesłania nadziei.
Ich występy to niezwykła mieszanka tradycyjnego tańca
z nowoczesnymi baletowymi
aranżacjami. Widowisko opowiada historię męża, który postanawia odejść od żony i córki,
by zasmakować życia pełnego
rozrywki. Bilety: 35 zł. BTD,
Plac Teatralny 1;

fot.: Materiały promocyjne

fot.: Izabela Rogowska

• „Cykor - bojąca dusza” w BTD

• Chango w Kawałku Podłogi

4 Środa

6 Piątek

— 10:00
„Cykor – bojąca dusza” - Duża

— 16:30
Spotkanie Młodzieżowego
Dyskusyjnego Klubu Książki,

Scena, reż. W. Rogowski. Wiadoma to jest rzecz: każdy się boi
potworów. Okropnych straszydeł z czterema ogonami, jednym okiem i dwiema głowami.
Albo tych oślizgłych strachów,
które trzęsą się jak galareta.
Albo tych najgorszych, zupełnie
niewidzialnych lęków… Brrrr!
A najbardziej boi się ich bohater naszej bajki: Cykor, mały
mieszkaniec Małego Lasu położonego w środku Wielkiego Świata opanowanego przez
Straszydła. I jak to zwykle
bywa, to właśnie on będzie musiał stanąć do walki z Potworami. W obronie swoich przyjaciół, swojego lasu i całego świata. Bilety: 15 zł. BTD,
Plac Teatralny 1;
— 18:00
,,Czym jest dusza?”. Między-

narodowa Szkoła Złotego
Różokrzyża zaprasza na spotkania z cyklu Skarb Różokrzyżowców. Wstęp wolny.
Inne spotkania: 11, 18, 25.05
godz. 18:00. Szkoła Złotego
Różokrzyża, ul. Wł. Andersa 26 (II piętro);

fot.: Materiały promocyjne dystrybutora
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książka G. Gortata „Do pierwszej krwi”. Wstęp wolny.
KBP, filia nr 3, ul. Młyńska;
— 19:00
„Prawda” – Duża Scena,

reż. R. Matusz. BTD,
Plac Teatralny 1;

— 19:00
Na granicy zmysłów. Spotkanie z Przemkiem Kossakowskim. Autor cyklu programów

„Kossakowski. Szósty zmysł”,
dokumentujących jego podróże po Ukrainie, Rosji, Bałkanach i Polsce, podczas których
doświadczał praktyk znachorów, uzdrawiaczy i wróżbitów.
Bilety: 15 zł. Sala widowiskowa
CK105, ul. Zwycięstwa;
— 20:00
Chango - koncert. Czwórka

szczecińskich muzyków znanych z występów na największych scenach w kraju i poza
jego granicami. W muzyce grupy słychać największych - Jeff
Beck, Weather Report, Medeski, Martin & Wood czy Frank
Zappa. Bilety: 20/25 zł. Kawałek Podłogi, ul. Piastowska;

• KMW: „Phantom Boy” w kinie Kryterium

7 Sobota
— 10:00 - 18:00
Planszówki nad morzem.

W programie: setki gier z całego świata, wielu gości ze świata
planszówek, konkursy i turnieje
z nagrodami. Planszówki nad
morzem to impreza, mająca na
celu promowanie gier planszowych jako fantastycznej możliwości spędzania wspólnego
czasu. Rodzice z dziećmi, dzieci z dziadkami, bracia, siostry,
szwagrowie i tak dalej. Wstęp
wolny. Hala gimnastyczna
Gimnazjum nr 6 ul.Dąbka;
— 12:00
W Samo Południe „Znaczenie
aktu lokacyjnego dla rozwoju Koszalina”. Opis na str. 3.

Muzeum, ul. Młyńska

— 12:00
KMW: „Phantom Boy”.

11-letni nowojorczyk Leo ma
pewien sekret. Choroba sprawia, że może opuszczać swoje ciało i przemieszczać się po
mieście jako zjawa. Kino
Kryterium, ul. Zwycięstwa;
— 19:00
„Prawda” – Duża Scena,

reż. R. Matusz. BTD,
Plac Teatralny1;

fot.: freeimages.com

fot.: Materiały promocyjne dystrybutora
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fot.: Izabela Rogowska
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• „Wieczór kawalerski” w BTD

• Warsztaty Krajowego Bractwa Literackiego

• DKF: „Bulwar” w kinie Kryterium

8 Niedziela

9 Poniedziałek

10 Wtorek

— 10:00 - 18:00
Planszówki nad morzem.

—
„Majowe spotkania z Pałacem Młodzieży”. Dni otwarte

— 9:00
„Pippi Pończoszanka” - Duża

Hala gimnastyczna Gimnazjum nr 6 ul.Dąbka;

— 10:00 i 12:00
Teatr Malucha – Mała Scena.

Zapraszamy bardzo serdecznie
wszystkie maluchy na teatralną
przygodę, która będzie dla nich
nie tylko pożyteczną lekcją, ale
i wspaniałą zabawą. Bilety:
10 zł. Rezerwacji można dokonywać pod nr tel. 94/ 342-2267. BTD, Plac Teatralny 1;
— 19:00
„Wieczór kawalerski”

- Duża Scena, reż. Z. Derebecki. Gdy po upojnym wieczorze kawalerskim przyszły pan
młody budzi się w łóżku z obcą
dziewczyną, zaczyna się lawina komicznych pomyłek z niespodziewanym zakończeniem.
BTD, Plac Teatralny 1;
— 20:00
Stand Up. Dwa różne tempe-

ramenty. Dwa wyjątkowe style. Dwa niezwykle ciekawe komediowe światy. 8 maja w Koszalinie wystąpią Łukasz Lotek
Lodkowski i Tomasz Boras Borkowski! Bilety: 20 zł. Kawałek
Podłogi, ul. Piastowska;

do 14.05. Jeśli chcesz rozpocząć
z nami swoją artystyczną, hobbystyczną przygodę, przyjdź
do PM! Szczegóły: www.pm.koszalin.pl. Pałac Młodzieży,
ul. Bogusława II;
— 9:00
W ramach Tygodnia Bibliotek
– spotkanie władz miasta
z bibliotekarzami z okazji
Dnia Bibliotekarza. Wstęp

wolny. Sala konferencyjno
- kinowa KBP, pl. Polonii 1;

— 10:30
W ramach Tygodnia Bibliotek
– wykład Marii Kulik z Fundacji ABC XXI „Między kartami,

między słowami. Najlepsze
współczesne książki dla małych i dużych, chętnych i opornych, jako źródło inspiracji
dla bibliotekarza i nauczyciela”. Wstęp wolny. KBP,
pl. Polonii 1;
— 16:00
Warsztaty literackie Krajowego Bractwa Literackiego:
„Bujny rozkwit słowa”.

Wstęp wolny. Klub KSM
„Nasz Dom”, ul. Zwycięstwa;

Scena, reż. W. Rogowski. Historia dziewięcioletniej dziewczynki o marchewkowych włosach,
splecionych w dwa odstające
warkocze, z mnóstwem piegów
na twarzy. Jej zachowanie i wypowiedzi często obnażają hipokryzję dorosłych. Bilety: 15 zł.
BTD, Plac Teatralny 1;
— 16:45
Spotkanie Dyskusyjnego
Klubu Książki, książka:

„Moja walka” K.O. Knausgarda. Wstęp wolny. KBP filia
nr 8, ul. Andersa;
— 17:00
W ramach Tygodnia Bibliotek
– spotkanie autorskie
z Hanną Bakułą, pisarką,

malarką. Wstęp wolny.
Sala konferencyjno - kinowa
KBP, pl. Polonii 1;

— 18:00
DKF: „Bulwar”. Nolan i Joy są

małżeństwem od wielu lat.
Od dawna jednak śpią w osobnych sypialniach. Pewnej nocy,
wracając z biura, Nolan poznaje młodego chłopaka, który sprzedaje się na ulicy. Kino
Kryterium, ul. Zwycięstwa;

• Kayah & Royal String Quartet w Filharmonii

• Piotr Bałtroczyk w CK105

• Lech Fabiańczyk w Clubie 105

zatorzy zapewniają dobrą zabawę i dobrą poezję i proszą
o doping. Muzycznie będzie
ich wspomagać Mini Studio
Poezji i Piosenki CK105.
Wstęp wolny. Kawałek
Podłogi, ul. Piastowska;

— 10:00
Wernisaż wystawy „Niezapominajki to są kwiaty z bajki”,

11 Środa
— 9:00
„Pippi Pończoszanka” - Duża

Scena, reż. W. Rogowski.
BTD, Plac Teatralny 1;

— 10:00 - 13:00
W ramach Tygodnia Bibliotek
– finał Powiatowego przeglądu recytatorskiego dla przedszkolaków – „Ludwisie” – słu-

chamy wierszy Ludwika Jerzego Kerna. Wstęp wolny.
Sala konferencyjno - kinowa
KBP, pl. Polonii 1;
— 12:00
„Mój dom”. Otwarcie

wystawy wychowanków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Koszalinie.
Wystawa czynna do 31.05.
Wstęp wolny. Pałac Młodzieży,
ul. Bogusława II;
— 16:00
Spotkanie Dyskusyjnego
Klubu Książki, książka:

S. Montgomery „Dobra
świnka, dobra”. Wstęp wolny.
KBP filia nr 9, ul. Struga;

— 18:00
Pojedynek na wesoło, między
dwoma koszalińskimi poetami: Krystyną Pilecką i Lechem
Kamińskim. Jako sędzia wystą-

pi Roman Dopieralski. Organi-

fot.: Archiwum prywatne L.Fabiańczyka

fot.: Materiały promocyjne

fot.: Materiały promocyjne
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— 19:00
Teatr czytany. Aktorzy BTD
czytają tekst Radosława
Paczochy: „Być jak Kazimierz
Deyna”. Wstęp wolny.

Centrala Artystyczna,
ul Modrzejewskiej;

— 19:00
Kayah & Royal String Quartet. Ich trasa koncertowa to

cykl koncertów prezentujących
utwory Kayah zaaranżowane
jedynie na kwartet smyczkowy.
Bilety: 119 zł, 99 zł.
Filharmonia Koszalińska,
ul. Piastowska;
— 20:00
Piotr Bałtroczyk. Najnowszy program kabaretowy pt.
„Druga 50-tka Piotra Bałtroczyka”. Program adresowany

tylko do osób dorosłych.
Bilety: 45-65 zł, dostępne:
kasa kina Kryterium,
www.kupbilecik.pl

12 Czwartek

pokazane zostaną prace z konkursu plastycznego związanego
ze Świętem Polskiej Niezapominajki. CK105, hol kina
Kryterium, ul. Zwycięstwa;
— 10:00
W ramach Tygodnia Bibliotek
spotkanie z Arkadiuszem
Niemirskim - autorem książki

o Panu Samochodziku. Wstęp
wolny. KBP, pl. Polonii 1;

— 18:00
Spotkanie z Lechem Fabiańczykiem pn. „Podyskutujmy
o koszalińskiej architekturze”.

Filmy: „Metamorfoza” i „Okruchy historii”. Wstęp wolny.
Club105, ul. Zwycięstwa;
— 19:00
„Wieczór kawalerski” – Duża

Scena. Teatralne czwartki
w BTD! Bilety: 15 zł.
BTD, Plac Teatralny 1;

— 19:00
Scena Muzyczna Koncert Marek Gałązka śpiewa ballady
Edwarda Stachury. Wstęp

za okazaniem „karty widza”
(do odbioru w biurze Teatru).
Domek Kata, ul. Grodzka;

• Adam Krzeszowiec w Filharmonii

13 Piątek

— 17:00
W ramach Tygodnia Bibliotek
– finał powiatowego konkursu literackiego „Koszalińska
Niezapominajka”. Wstęp wol-

ny. Sala konferencyjno - kinowa KBP, pl. Polonii 1;
— 18:30
Koncert symfoniczny. Mas-

similiano Caldi - dyrygent,
Adam Krzeszowiec - wiolonczela, Orkiestra Filharmonii
Koszalińskiej. Program: Stanisław Moniuszko - Uwertura „Flis”, Camille Saint-Saëns I koncert wiolonczelowy a-moll
op. 33, Stanisław Moniuszko Uwertura „Hrabina”, Camille
Saint-Saëns - II Symfonia
a-moll op.55. Filharmonia
Koszalińska, ul. Piastowska;
— 19:00
„Prawda” – Duża Scena,

reż. R. Matusz. BTD,
Plac Teatralny 1;

— 20:30
Latino Party - impreza
taneczna. Bilety: 10 zł.

Kawałek Podłogi,
ul. Piastowska;

fot.: Muzeum

fot.: materiały promocyjne BTD
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fot.: Materiały promocyjne
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• Noc Muzeów

• „Szalone nożyczki” w BTD

14 Sobota

15 Niedziela

— 11:00 - 14:00
Giełda kolekcjonerska.

— 11:00
Eliminacje do Wojewódzkich Konfrontacji Tanecznych.

Muzeum, ul. Młyńska;

— 12:00
KMW: „Dzielny kogut
Maniek”. Kino Kryterium;
— 17:50 - 24:00
Noc Muzeów - nawiązuje do

wystawy „Koszalin od średniowiecza do współczesności” oraz
do urodzin miasta. Wstęp wolny. Muzeum, ul. Młyńska;
— 18:00 - 24:00
Noc Muzeów – „Cossalin-Koszalin”. Pokazy: walk rycer-

skich, tańców, laserów, artylerii średniowiecznej, zakuwanie
w dyby, itp. Występ wirtuozki
skrzypiec elektrycznych Katarzyny Szubert. Archiwum
Państwowe w Koszalinie;
— 19:00
„Prawda” - Duża Scena.

Noc Muzeów. Bilety: 15 zł.
BTD, Plac Teatralny 1;

— 19:00
Łowcy Talentów - III przesłuchanie. Wstęp wolny. Kawałek

Podłogi, ul.Piastowska;

— 20:00
Rewia Studio 54 mix (lata 70.
i 80.). Bilety: 30/40 zł. Teatr

Variete Muza, ul. Morska;

Nr kontaktowy: 94 347 57 32.
Szczegóły: www.ck105.koszalin.
pl. Sala widowiskowa CK105,
ul. Zwycięstwa;
— 18:00 – 24:00
Projektownia_Koszalińska
młody dizajn, sztuka, wideo
i muzyka. Wystawa przygoto-

wana w ramach Koszalińskiej
Nocy Muzeów. Udział biorą
m.in.: Karol Zagórski, Łukasz
Waberski, Maciej Mazurkiewicz, Tomasz Żuk (CukinArt),
Marcin Pierzchliński (Cfiszyn),
Wojciech Sieprawski,
Anna Miller. Wstęp wolny.
Galeria Scena/City Box,
Rynek Staromiejski;
— 19:00
„Szalone nożyczki”

– Duża Scena, reż. A. Chichłowski. Szalone nożyczki
to niezwykła komedia kryminalna, rozgrywająca się
wyjątkowym salonie fryzjerskim, prowadzonym przez
Antoniego Kędziorka.
BTD, Plac Teatralny 1;

fot.: Materiały promocyjne

fot.: Materiały promocyjne zespołu
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• Wystawa prac Zygfryda Barza w Galerii Ratusz

• Juwenalia: koncert Lady Pank

16 Poniedziałek

17 Wtorek

• Karaoke dla seniorów w CK105

—
Wystawa prac Zygfryda Barza „Koszalin/Köslin- widoki 750-letniego miasta”. Kon-

— 10:00
48. Regionalny Konkurs Recytatorski „Ptaki, ptaszki i ptaszęta polne”. Wstęp wolny.

— 18:00
Grupa literacka KryWaj
„Litromograf” spotkanie pt.

tynuacja wystawy prezentowanej w Muzeum w Koszalinie
w kwietniu br. Ekspozycja przygotowana specjalnie na okoliczność obchodów 750-lecia Miasta. Pokazane zostaną prace artysty związanego z Pomorzem,
przedstawiające charakterystyczne miejsca Koszalina – te
istniejące i te znane ze starych
rycin. Galeria Ratusz, II piętro,
Rynek Staromiejski;
— 10:00
48. Regionalny Konkurs Recytatorski „Ptaki, ptaszki
i ptaszęta polne”. Wstęp wol-

ny. Sala konferencyjno - kinowa KBP, pl. Polonii 1;
— 10:30
„Szalone nożyczki”

– Duża Scena. Bilety: 15 zł.
BTD, Plac Teatralny 1;

— 16:00 – 20:00
Projektownia_Koszalińska
młody dizajn, sztuka, wideo
i muzyka. Wystawa czynna

do 22.05. Wstęp wolny.
Galeria Scena/City Box,
Rynek Staromiejski;

Sala konferencyjno - kinowa
KBP, pl. Polonii 1;
— 10:30
„Szalone nożyczki”

– Duża Scena. Bilety: 15 zł.
BTD, Plac Teatralny 1;

— 18:00
DKF: „Pasolini”. Kontrowersyj-

ny reżyser Abel Ferrara składa
hołd jednemu z mistrzów włoskiego kina. Pasolini sytuuje się
daleko od konwencjonalnej biografii. Film jest rekonstrukcją
ostatnich godzin życia twórcy
Dekameronu. Bohatera poznajemy w momencie, gdy skończył realizację skandalizującego Salo, czyli 120 dni Sodomy
i przymierza się już do prac nad
nowym filmem. Spotyka młodego chłopaka, którego zabiera
na plażę w Ostii. Podróż kończy się śmiercią reżysera. Kino
Kryterium, ul. Zwycięstwa;
JUWENALIA
— 18:00
Lady Pank+supporty.

Opis na str. 24. Wstęp wolny.
Plac podożynkowy;

18 Środa

„Poplotkujmy o facetach” z Alicją Stankiewicz i Beatą Piocha. Rozmowy przeplatanych
tańcem zespołu tanecznego
Szyk z CK105 wg choreografii G. Mulczyk-Skarżyńskiej.
I część - „Bez faceta ani rusz”
z wierszami miłosnymi,
II część - „Facet facetowi nierówny” z wierszami satyrycznymi. Wstęp wolny. Kawałek
Podłogi, ul. Piastowska;
JUWENALIA
— 18:00
Tarzan Boy, Joker, Playboys.

Opis na str. 24. Wstęp wolny.
Plac podożynkowy;
— 18:30
Muzyczne wspomnienia,
czyli karaoke dla seniorów.

Trzecie w tym roku spotkanie
seniorów, którzy lubią śpiewać.
W programie nie zabraknie
przebojów i szlagierów z lat 50.
i 60. Uczestnikom akompaniuje i pomaga w śpiewaniu kwartet muzyczny. Wstęp wolny.
Club105, ul. Zwycięstwa;

fot.: Materiały promocyjne

• Juwenalia: koncert 4p, O.S.T.R., Grubson

• Franciszek Starowieyski

19 Czwartek

20 Piątek

— 10:00
Miejskie Święto Czytelnika
Dziecięcego, nagradzamy naj-

— 10:30
„Festiwal Radości”
- Przedszkolaki Miastu,

— 12:00
„Szalone nożyczki” – Duża

— 11:00 - 15:30
Promocja Monografii Koszalina, Bibliografii Koszalina,
otwarcie wystawy „Podróż
przez wieki – śladami koszalińskich ksiąg”. Wstęp

aktywniejszych młodych czytelników. Wstęp wolny. Sala
konferencyjno - kinowa KBP;
Scena. Bilety: 15 zł. BTD;

JUWENALIA
— 18:00
4p, O.S.T.R., Grubson. Wstęp

wolny. Plac podożynkowy;

— 18:00
Szminka Movie: „Dama
w vanie”. Kino Kryterium;
— 19:00
Scena Teatralna „Rzadko
na moich wargach…”

Dialogi o Ojczyźnie wg utworów m.in. J. Kasprowicza, J. Kofty, I. Krasickiego, T. Różewicza, W. Szymborskiej, R. Ulickiego i K. Wierzyńskiego, scen.
i reż.: M. Ulicka, wyk.: P. Krasowska, M. Ulicka i J. Litwin.
Przedstawienie własne
STP „Dialog”. Wstęp
za okazaniem „karty widza”.
Domek Kata, ul. Grodzka;
— 19:00
Morze Architektury. Wstęp

wolny. Kawałek Podłogi;

fot.: Materiały promocyjne
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fot.: Filip Majewski
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w Bałtyckiej Galerii Sztuki

stadion „ABC”;

wolny. KBP, pl. Polonii 1;
— 12:00 - 16:00
Dzień Godności Osób
Niepełnosprawnych,

Rynek Staromiejski;

— 16:00
Stowarzyszenie Śpiewacze
Śródmieście, wystąpi zespół

„Manowskie Malwy”.
Koncert z okazji Dnia Matki.
Wstęp wolny. Domek
Kata, ul. Grodzka;

— 16:00
XLV Konkurs Malarstwa
Ściennego Dzieci i Młodzieży.

Szczegóły: www.pm.koszalin.
pl. Zapisy: 94 348 05 01.
Pałac Młodzieży, ul. Zwycięstwa pod wiaduktem;

JUWENALIA
— 18:00
Występy na Osiedlu Akademickim. Wstęp wolny. Osiedle

• 25-lecie Galerii na Piętrze

Akdemickie, ul. Rejtana;

— 18:00
Wernisaż wystawy: „Franciszek Starowieyski (1930–
2009). Przyjaźnie paryskie 1683-1693”. Kolekcja

A. i N. Avila. Zaprezentowanych zostanie ponad 60 dzieł,
polskiego plakacisty, grafika,
malarza, rysownika i scenografa, pochodzących z paryskiej
kolekcji A. i N. Avila. Współorganizatorem wystawy jest Państwowa Galeria Sztuki w Sopocie oraz Agenacja Zegart.
Wstęp wolny. Bałtycka Galeria
Sztuki, CK105, ul. Zwycięstwa;
— 18:00
Wystawa Jubileuszowa
z okazji 25-lecia Galerii
na Piętrze. Galeria na Piętrze,

ul. Dworcowa;

— 18:30
Koncert symfoniczny. B. Żura-

kowski - dyrygent, B. Kołaczkowski - fortepian, W. Szymczewski - fortepian, Orkiestra
Filharmonii Koszalińskiej.
Filharmonia, ul. Piastrowska;
— 19:00
Autorska wystawa Klaudii
Dyk. Wstęp wolny. Pałac

Młodzieży, ul. Bogusława II;

fot.: Muzeum

fot.: Jarek Ryfun

fot.: Materiały promocyjne
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• Obóz historyczny

• Wesele Jamneńskie w amfiteatrze

21 Sobota

22 Niedziela

23 Poniedziałek

— 11:00 - 17:00
Obóz historyczny.

— 15:15 - 16:45
Warsztaty bębniarskie „Strefa Bębnów” prowadzone przez

— 11:00
Wernisaż wystawy Cossalin
ad fontes. Historyczny Kosza-

Wstęp wolny. Tereny zielone
w pobliżu murów miejskich,
ul. Młyńska;

— 11:00
„Portret mojej mamy”. Impre-

za z okazji Dnia Mamy dla najmłodszych dzieci i ich mam.
Zapisy w sekretariacie PM:
94 348 05 01. Pałac Młodzieży,
ul. Bogusława II;
— 11:00 - 17:00
Festiwal Organizacji Pozarządowych, Rynek Staromiejski
— 12:00
KMW: „Były sobie człowieki”.

Bilety: 10 zł. Kino Kryterium,
ul. Zwycięstwa;

— 17:30
Jubileuszowy koncert z okazji 750-lecia Koszalina z udziałem artystów pochodzących
z Koszalina i Raya Wilsona,
ex-Genesis. Opis na str. 4-5.

Wstęp wolny. Tereny podożynkowe, część utwardzona;
— 19:00
„Cafe Sax” – Duża Scena -

750-lecie Koszalina. Opis
na str. 20. Bilety: 15 zł.
BTD, Plac Teatralny 1;

członków zespołu Foliba. Na
mieszkańców miasta będzie
czekało 80 instrumentów (bębnów i perkusjonaliów). Uczestnicy warsztatów mogą również
wziąć w nich udzial z własnymi instrumentami. Udział bezpłatny. Rynek Staromiejski;
— 16:45 - 17:15
Wspólne granie na bębnach
z Korpusem Perkusyjnym
CK105, Rynek Staromiejski;
— 17:15 - 18:15
Koncert zespołu Foliba.

Grupa odnajduje korzenie
w transowym brzmieniu
Afrykańskiej muzyki perkusyjnej. Rynek Staromiejski;
— 19:00
„Cafe Sax” – Duża Sce-

na – 750-lecie Koszalina,
reż. C. Domagała. Bilety:
15 zł. BTD, Plac Teatralny 1;

— 20:00
„Wesele Jamneńskie” – wielkie

ludowo – historyczne widowisko z udziałem blisko 200 osób
na 750 urodziny Koszalina.
Opis na str. 18. Wstęp wolny.
Amfiteatr, ul. Piastowska;

• Wernisaż wystawy Cossalin ad fontes w Muzeum

lin w najstarszych przekazach
źródłowych. Opis na str. 22.
Muzeum, ul. Młyńska;

— 16:30
Pokonkursowa wystawy prac
plastycznych Międzynarodowego Konkursu Plastyczny pn. „Nasi rówieśnicy, nasze
miasta i regiony – Poznajmy
się bliżej”. Galeria Ratusz,

I piętro, Rynek Staromiejski;

24 Wtorek

— 16:00
Otwarcie XX Ogólnopolskiej
Wystawy Zbiorowej
„Koszalin i inne zakątki Polski”. Ekspozycja do 20 czerwca.

Galeria N, ul. Ruszczyca;

— 17:00
Spotkanie autorskie z Adamem Wajrakiem. Wstęp

wolny. Sala konferencyjno
- kinowa KBP, pl. Polonii 1;

— 18:00
DKF: „Niewygodna prawda”.

Kino Kryterium,
ul. Zwycięstwa;

„Świętujmy razem”

750-lecie Koszalina

20 – 23 maja 2016 r.

PROGRAM OBCHODÓW

• 21 maja (sobota)
• 15 – 27 maja
— 8:00 – 15:00 – „Koszalin w oczach studentów
PWSZ” – wystawa prac, wieńcząca konkurs fotograficzny – Biblioteka Główna Państwowej Wyższej
Szkoły Zawodowej w Koszalinie, ul. Leśna 1;

• 17 – 19 maja

— 18:00 – „Juwenalia” – Koncert zespołów: Lady
Pank, Disco Polo, 4P, O.S.T.R., Grubson – Politechnika
Koszalińska, miasteczko studenckie, tereny podożynkowe;

• 20 maja (piątek)
— 10:00 – 15:00 – Olimpiada sportowa dzieci
i młodzieży szkolnej w lekkoatletyce – stadion
„Bałtyk”;

— 10:30 – „Festiwal Radości” – Przedszkolaki Miastu – stadion „ABC”;
— 11:00 – Otwarcie wystawy z okazji 750-lecia
Koszalina „Podróż przez wieki – śladami koszalińskich ksiąg” – Galeria Region w KBP;
— 11:30 – Promocja monografii „Dzieje Koszalina” –
Koszalińska Biblioteka Publiczna;
— 12:00 – 13:00 – Promocja gry planszowej
o Koszalinie – „Zabawa dla Seniora i Juniora” – City
Box;
— 12:00 – 16:00 – Dzień Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną „Niepełnosprawni
dla Koszalina” – Rynek Staromiejski;
— 16:00 – XLV Konkurs Malarstwa Ściennego
Dzieci i Młodzieży – most pod ul. Zwycięstwa/most
pod ul. Młyńską;
— 18:00 – Wystawa pt. „Franciszek Starowieyski
(1930–2009). Przyjaźnie Paryskie 1683–1693” –
Bałtycka Galeria Sztuki, CK105;
— 18:30 – Koncert – „Z Carnegie Hall do Koszalina”
– z Orkiestrą Filharmonii Koszalińskiej wystąpią: Wojciech Szymczewski (fortepian), Bartosz Kołaczkowski
(fortepian) oraz Bartosz Żurakowski (dyrygent). Koncert biletowany – Filharmonia Koszalińska;

— 9:00 – „750 rowerów na 750-lecie miasta” – rajd
rowerowy – inauguracja przedsięwzięcia realizowanego przez Koszalińskie Stowarzyszenie Rowerowe
„Roweria” – Rynek Staromiejski;
— 10:00 – Zawody Strzeleckie o Puchar Prezydenta
Miasta Koszalina – Strzelnica Kryta UNIA sp. z o.o.
ul. Szczecińska 25 a;
— 10:00 – 14:00 – „Bądźmy zdrowi – jedna kropla
krwi prawdę powie Ci” – 750 przebadanych mieszkańców na 750-lecie miasta – Rynek Staromiejski;
— 11:00 – „Obóz Historyczny” – miasteczko rycerskie przy murach obronnych przygotowane przez
Koszalińską Kompanię Rycerską, ul. Młyńska;
— 11:00 – 11:25 – „Nadanie aktu lokacyjnego” –
widowisko – Rynek Staromiejski;
— 11:30 – 17:00 – Festyn. W programie: warsztaty plastyczne, atrakcje dla dzieci, kiermasz: stoiska
gastronomiczne, usługowe, twórcy ludowi, produkty
regionalne – Rynek Staromiejski;
— 11:30 – 17:00 – Festiwal Organizacji Pozarządowych. W programie: pokaz psów rasowych, model
balonu powietrznego, nauka gry w futbol amerykański, występy muzyczne, badania profilaktyczne,
porady prawne i dużo więcej – Rynek Staromiejski;
— 11:30 – Rozstrzygnięcie konkursu na projekt
znaczka pocztowego „Koszalin – Moje Miasto”
połączone z atrakcjami dla dzieci – Rynek Staromiejski/Poczta Polska;
— 12:00 – 18:00 – Darmowe przejazdy „ciuchcią” –
na trasie Rynek Staromiejski – tereny podożynkowe
– Rynek Staromiejski;
— 17:30 – Wspólne zdjęcie mieszkańców Koszalina
– tereny podożynkowe;
— 17:30 – Koncert: Ray Wilson Genesis Classic
Orchestra, Kasia Cerekwicka, Mr. Zoob, Yaro &
Kasia Klich, Zosia Karbowiak z zespołem, Wiktoria
Wizner – tereny podożynkowe;
— 22:50 – Pokaz laserowy – tereny podożynkowe;

• 23 maja (poniedziałek)
• 22 maja (niedziela)
— 9:30 – 10:00 – Występ Orkiestry Morskiego
Oddziału Straży Granicznej, połączony z pokazem musztry paradnej Kompanii Reprezentacyjnej
Straży Granicznej z Nowego Sącza z okazji 25-lecia
utworzenia Straży Granicznej – Rynek Staromiejski;
— 10:00 – 15:00 – „Bieg Wenedów” – półmaraton –
trasa: Młyńska, Zwycięstwa, Armii Krajowej, Monte
Cassino, Piłsudskiego, Piastowska, Młyńska;
— 11:00 – 17:00 – Festyn. W programie: warsztaty plastyczne, atrakcje dla dzieci, kiermasz: stoiska
gastronomiczne, usługowe, twórcy ludowi, produkty
regionalne – Rynek Staromiejski;
— 15:15 – 16:45 – „Strefa bębnów” – warsztaty prowadzone przez członków zespołu Foliba – Rynek Staromiejski;
— 16:45 – 17:15 – Wspólne granie na bębnach z Korpusem perkusyjnym CK105 – Rynek Staromiejski;
— 17:15 – 18:15 – Koncert zespołu Foliba – grupy
odnajdującej korzenie w transowym brzmieniu afrykańskiej muzyki perkusyjnej - Rynek Staromiejski;
— 19:00 – Msza w intencji mieszkańców – Katedra;
— 20:00 – „Wesele Jamneńskie” – widowisko amfiteatr;

— 9:00 – 10:30 – Nabożeństwo ekumeniczne
w intencji mieszkańców – katedra;
— 11:00 – Otwarcie wystawy „Cossalin ad fontes. Historyczny Koszalin w najstarszych przekazach źródłowych”. Na wystawie zaprezentowanych
zostanie kilkanaście oryginalnych dyplomów średniowiecznych, przechowywanych w Landesarchiv
w Greifswaldzie. Otwarcia wystawy dokona m.in. dr
Martin Schoebel, dyrektor Landesarchiv Greifswald –
Muzeum w Koszalinie;
— 14:00 – Uroczysta sesja Rady Miejskiej w Filharmonii Koszalińskiej;
— 15:30 – Odsłonięcie Drogowskazu Miast Partnerskich - występ Zespołu Tańca Ludowego „Bałtyk”
– Park Książąt Pomorskich;
— 16:30 - Urodzinowy tort dla mieszkańców
Koszalina – Rynek Staromiejski;
— 16:30 – Wybijanie monety z pieczęcią
750-lecia – Rynek Staromiejski;
— 16:30 – Wystawa „Nasi rówieśnicy, nasze miasta i regiony” – prace dzieci i młodzieży m.in. z miast
partnerskich – Galeria Ratusz, I p.;
— 17:00 – „Nadanie aktu lokacyjnego” – widowisko – Rynek Staromiejski;
— Uroczyste zakopanie „kapsuły czasu” – Rynek
Staromiejski;

Szczegółowy program 750-lecia miasta na stronach internetowych:
www.koszalin.pl, www.ck105.koszalin.pl

• Kryterium - śmiech to zdrowie: „50 Twarzy Blacka”

fot.: Izabela Rogowska

fot.: Materiały promocyjne dystrybutora

Kalendarium kulturalne

fot.: Materiały promocyjne dystrybutora
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• „Prawda” w BTD

• DKF: „Nasza młodsza siostra” w kinie Kryterium

25 Środa

28 Sobota

30 Poniedziałek

— 10:00
Powiatowe Święto Czytelnika
Dziecięcego, nagradzamy naj-

— 10:00 - 14:00
IV Piknik Naukowy, organizo-

— 9:00 i 11:00
„Smok Wawelski” – Duża Sce-

aktywniejszych młodych czytelników bibliotek gminnych powiatu koszalińskiego. Wstęp
wolny. Sala KBP, pl. Polonii 1;
— 19:00
Koncert Wiktorii Wizner
z okazji Dnia Matki. Wycho-

wanka CK105. Bilety: 10 zł,dostępne: kasa kina Kryterium,
recepcja CK105, strona CK105.
Club105, ul. Zwycięstwa;

wany przez Wydz. Technologii i Edukacji. Opis na str. 24.
Politechnika Koszalińska, budynki G i H, ul. Śniadeckich;
— 11:00
Sobotnie Poranki Artystyczne. Warsztaty teatralne, pro-

wadzący: W. Węglowski (dzieci powyżej 6 lat). Zapisy: sekretariat Pałacu Młodzieży
94 348 05 01. Pałac Młodzieży, Bogusława II;

26 Czwartek

— 12:00
KMW: „Księga dżungli”. Kino

— 18:00
Kryterium śmiech to zdrowie: „50 Twarzy Blacka”. Kino

— 19:00
„Prawda” – Duża Scena.

Kryterium, ul. Zwycięstwa;

27 Piątek

— 19:00
„Prawda” – Duża Scena.

BTD, Plac Teatralny 1;

Kryterium, ul. Zwycięstwa;
BTD, Plac Teatralny 1;

29 Niedziela

— 19:00
„Prawda” – Duża Scena.

BTD, Plac Teatralny 1;

na, reż. Z. Kulwicki. Odkąd
okrutny smok zamieszkał pod
Wzgórzem Wawelskim, spokojne życie Króla Kraka i jego poddanych legło w gruzach. Rycerze z całej Europy nie mogą
pokonać bestii... Bilety: 15 zł.
BTD, Plac Teatralny 1;
— 17:00
Wieczorek literacko-muzyczny Krajowego Bractwa
Literackiego pt. „Bujny
rozkwit słowa”. Szczegóły:

www.bractwo.bloog.pl.
Wstęp wolny. Klub KSM
„Nasz Dom”, ul. Zwycięstwa;

31 Wtorek

— 9:00 i 11:00
„Smok Wawelski” – Duża

Scena. BTD, Plac Teatralny 1;

— 18:00
DKF: „Nasza młodsza siostra”.

Kino Kryterium, ul. Zwycięstwa;

* 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 11. dnia danego miesiąca, poprzedzającego miesiąc wydania „Trendów”, na adres emilia.wojcik@ck105.koszalin.pl

Kalendarium kulturalne

Kontakty
i rezerwacje
KONTAKTY I REZERWACJE
– KULTURA
Centrum Kultury 105
w Koszalinie
ul. Zwycięstwa 105
tel. 94 347 57 01
pn.-pt.: 8:00 – 16:00
Kino Kryterium
ul. Zwycięstwa 105
Rezerwacje telefoniczne:
w godz. 8:00 – 16:00
tel. 94 347 57 03
w godz. 16:00 – 20:00
tel. 94 347 57 41
Muzeum
ul. Młyńska 37-39
tel. 94 343 20 11
Muzeum dla zwiedzających
jest czynne w godz. 10:00 –
16:00. W sezonie turystycznym
(od 15 maja do 15 września)
Muzeum czynne w godz. 10:00
– 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
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Uroczysty Koszalin

Urodzinowa
sesja radnych
fot.: Archiwum Wydziału Kultury

•

D

okładnie 750 lat po ustanowieniu aktu lokacyjnego Koszalina, 23 maja zbierze się Rada
Miasta. Obrady będą miały szczególny charakter z kilku powodów. Po pierwsze odbędą się w siedzibie Filharmonii Koszalińskiej. Po drugie: wśród
wielu zaproszonych gości – władze obecne i minione
administracji rządowej i samorządowej, radni wszystkich kadencji, pionierzy Koszalina, przedstawiciele wielu instytucji, młodzież, pojawią się także reprezentacje zagranicznych miast partnerskich. Sesja będzie miała charakter otwarty, stąd oczekiwani są
także mieszkańcy naszego miasta. Jej przebieg został
uzgodniony z wszystkimi klubami radnych. W trakcie uroczystości zdarzą się niespodzianki. Pierwszą
z nich będą specjalne wyróżnienia dla pięciu osób –
ich nazwiska poznamy w trakcie sesji.
Kolejną – film dotyczący Koszalina. Ostatnią
podniosły akcent muzyczny – „Cantata na 750-lecie” autorstwa Ryszarda Ulickiego i Macieja Osady
Sobczyńskiego, wykonana przez 80-osobowy chór
(połączone siły chórów Cantata, Canta i Politechniki Koszalińskiej). Na zakończenie radni podejmą uchwałę „Apel do przyszłych pokoleń”, która zostanie umieszczona w kapsule czasu. Będzie to ostatni z przedmiotów w niej umieszczonych (pierwszym
była płyta zespołu Bacteryazz), a następnie zostanie
wmurowana pod ratuszem. ■ (KG)

• Przewodnicząca RM
Krystyna Kościńska
z kapsułą czasu

Kultura
na galowo

Ó

•

smy już raz prezydent Piotr Jedliński wręczył nagrody za tworzenie, upowszechnianie i ochronę kultury. Gala rozpoczęła się
od uczczenia pamięci dr Marleny Zimnej. W tym
roku pozytywnie rozpatrzono 57 wniosków. Nagrodę za szczególne osiągnięcia w skali światowej
otrzymali Bartosz Kołaczkowski i Wojciech Szymczewski (I nagroda w Międzynarodowym Konkursie „Bradshaw & Buono International Piano
Competition 2015” w Nowym Jorku oraz koncertu
w nowojorskiej Carnegie Hall). Panowie są absolwentami Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych
w Koszalinie.
Wybrano również wydarzenie kulturalne 2015
roku - statuetkę otrzymała dyrektorka Archiwum
Państwowego Joanna Chojecka za imprezę zrealizowaną w ramach Nocy Muzeów „Plon niesiemy plon,
czyli dożynkowych wspomnień czar”. Galę uświetniły występy artystów związanych z Koszalinem.
W trakcie spotkania do rąk publiczności oddano
wydawnictwo „Almanach. Kultura Koszalińska”.
Pełną listę nagród można znaleźć tu: http://koszalin.pl/pl/page/galeria-laureatow-nagrod-prezydenta-miasta. ■ (KG)

Urodziny Koszalina

Biało-czerwona
łączy pokolenia

Urodzinowe
„Wesele Jamneńskie”

•

P

o wielkim sukcesie spektaklu autorstwa pań:
Emilii Szybisty i Małgorzaty Chodkowskiej
będzie go można obejrzeć ponownie z okazji urodzin Koszalina. Tym razem to ponad dwu godzinne wydarzenie trafia do amfiteatru jeszcze atrakcyjniejsze, bowiem część obrzędowa zostanie poszerzona o historyczną. Pokaże ona najważniejsze
momenty z życia miasta w formie żywych obrazów.
Na początek, oczywiście, ustanowienie aktu lokacyjnego w roku 1266, a potem m.in. porwanie księcia Bogusława X (1480). Pojawią się koronowane głowy, które odwiedziły Koszalin, wśród nich królowa Maria
Ludwika z Marysieńką i król Władysław IV. Koszaliński kat zakuje w dyby dwie fikcyjne postaci: Adelajdę Pleciugę Pyskatą, za oszczerstwa i plotki, i Alojzego
Szelmę Gałganka za oszustwa kupieckie.
W przedsięwzięcie zaangażowanych jest ponad 200 osób. Te najważniejsze to oczywiście autorki, wymienione na początku, Fundacja „Pokoloruj
Świat”, Marcin Borchardt – reżyser, Jarosław Barów – dyrektor muzyczny i Beata Jasionek – scenografia. Na scenie oprócz aktorów, wśród których ponownie zobaczymy prezydenta Piotra Jedlińskiego,
wystąpi powiększony Chór Canzona, Zespół Tańca Ludowego „Bałtyk” pod kierownictwem Bernadetty Durbacz oraz gościnnie Kaszubski Zespół
Pieśni i Tańca „Chmielanie”. Chyba nie mają Państwo wątpliwości, że należy tam być koniecznie!
22 maja, „Wesele Jamneńskie”, amfiteatr,
godz. 20:00.

O

d trzech lat koszalińskie rodziny spotykają się 2 maja na Placu Polonii, by wspólnie obchodzić Dzień Flagi i Dzień Polonii.
Pierwszy łańcuch pokoleń utworzyli Pionierzy Koszalina z Marią Hudymową i jej rodziną oraz 70 rodzin - rodziców , dziadków i pradziadków najmłodszych mieszkańców - przedszkolaków, którzy wspólnym łańcuchem biało-czerwonych flag narodowych
połączyli pomnik Polonii z Pomnikiem Byliśmy Jesteśmy Będziemy . Tym symbolicznym gestem łączymy tych, którzy z różnych powodów wyjechali z kraju z tymi, którzy przez 71 lat polskiego Koszalina Byli
Są i Będą strażnikami polskiej tradycji, miłości do ojczyzny i miejsca urodzenia. W tym roku szczególny
akcent uroczystości położymy na 40. rocznicę odsłonięcia Pomnika Więzi Polonii z Macierzą. Zapraszając w imieniu organizatorów – senatora Piotra Zientarskiego, Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” Klubu
Pioniera Stowarzyszenia Przyjaciół Koszalina, Centrum Kultury 105. Zachęcamy wszystkich mieszkańców do uczestnictwa w tej rodzącej się koszalińskiej
tradycji.
2 maja, Obchody Dnia Flagi i Dnia Polonii,
godz. 12:00, Plac Polonii.

fot.: Archiwum B. Kaczmarek

fot.: Jarek Ryfun

•

Polecamy kultura

fot.: Filharmonia
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60.

Jubileuszowy Sezon Artystyczny Filharmonii Koszalińskiej to
czas podsumowań. Ostatnie dziesięciolecie to wiele ważnych dla mieszkańców Koszalina zmian. Jedną z najważniejszych było oddanie do
użytku nowego budynku Filharmonii w 2013 roku.
Obiekt wkomponowany w przestrzeń parku miejskiego cieszy nie tylko wyglądem, ale i świetną akustyką
na bardzo wysokim światowym poziomie. Pozytywne opinie wyrażają zarówno słuchacze, jak i muzycy
orkiestry symfonicznej, którzy po latach występowania w różnych koszalińskich miejscach doczekali się
sali koncertowej z prawdziwego zdarzenia. Rozwijająca się prężnie instytucja przyciąga młodych i zdolnych
muzyków, solistów i znanych dyrygentów. Zarządzana przez dyrektora Roberta Wasilewskiego kadra
to 79 pracowników, w tym 62 muzyków. Współpraca tych osób skutkuje wykonaniem ponad 100 koncertów rocznie. W 2015 roku zorganizowano 143 różne wydarzenia które skupiły łącznie 56.001 odbiorców.
Oprócz regularnych piątkowych koncertów abonamentowych organizowane są koncerty pozaabonamentowe: kameralne, familijne, charytatywne, zagraniczne i specjalne, które każdorazowo skupiają
pełną widownię. Wielu melomanów przyciąga także Międzynarodowy Festiwal Organowy. Tegoroczna 50. edycja, świadczy o tym, że Festiwal już na stałe
wpisał się do kalendarza imprez kulturalnych regionu
a prezentowany program jest pozytywnie odbierany,
zarówno przez mieszkańców, jak i turystów odwiedzających region w okresie lipca i sierpnia.

Jubileuszowe nuty

•

Wielkie wydarzenie kulturalne stanowi także
kończąca sezon artystyczny Jubileuszowa Gala, zaplanowana na 8 lipca. Jej prowadzenie powierzono samemu Wiesławowi Ochmanowi, a towarzyszyć mu będą
inni znani artyści.
Fanów muzyki poważnej zapraszamy na majowe
koncerty.
13 maja na wiolonczeli zagra Adam Krzeszowiec.
W programie znajdą się dwie uwertury Stanisława
Moniuszki oraz utwory Camille Saint-Saensa.
Wspaniale zapowiada się koncert Bartosza Kołaczkowskiego i Wojciecha Szymczewskiego, na który zapraszamy 20 maja. Młodzi pianiści wykonają
Koncert Es-dur KV 365 na dwa fortepiany Wolfganga
Amadeusza Mozarta.
Interesująco zapowiada się także koncert Kayah
& Royal String Quartet – 11 maja o 19:00.
Strona przygotowana
przez Filharmonię Koszalińską

fot.: Izabela Rogowska

Polecamy kultura

Teatr z przeszłością

•

H

istoria teatru sięga czasów tzw. Trójki wspaniałych: Stefana Nafalskiego - pierwszego
dyrektora naczelnego, Jerzego Jurowskiego
oraz Ireny Górskiej (1953-1955)- Damięckiej - kierownika artystycznego, której zawdzięczamy nazwę: Bałtycki Teatr Dramatyczny. Warto nadmienić, że próby
do pierwszej premiery odbywały się w ciasnej świetlicy Ligii Kobiet, później - sali gimnastycznej Liceum
Ogólnokształcącego im. Stanisława Dubois. Ówczesny teatr działał w oparciu o metaforyczne „wariackie papiery”. Z tego też powodu Irena Górska nazwała go Teatrem Ludzi Żarliwych. Powstał jesienią 1953
roku. Od 1958 roku teatr nosi imię Juliusza Słowackiego, nadane przy okazji uroczystej premiery „Fantazego” w inscenizacji Tadeusza Aleksandrowicza, która
odbyła się 12 kwietnia 1958 roku w nowo oddanym do
użytku gmachu koszalińskiej sceny. W latach 20072008 gmach przeszedł gruntowną modernizację. Od
2007 roku dyrektorem Bałtyckiego Teatru Dramatycznego jest Zdzisław Derebecki.

Z okazji Dni Koszalina i urodzin miasta pracownicy BTD zapraszają na kolejną, 150. już prezentację
spektaklu „Cafe Sax”, najdłużej wystawianego na deskach naszego teatru, który bije wszelkie rekordy popularności. Inscenizacje Cezarego Domagały obejrzało dotąd blisko 50 tysięcy widzów. Jest to wyjątkowy spektakl muzyczny, ponadczasowy, ze względu na
wykorzystane piosenki autorstwa Agnieszki Osieckiej, które same w sobie są ponadczasowe i ponadpokoleniowe. Akcja spektaklu rozgrywa się w kawiarni
Cafe Sax, której pierwowzorem jest lokal mieszczący
się na warszawskiej Saskiej Kępie. To tam autorka spędzała długie godziny na obserwacji ludzi, to tam rodziły się pomysły nowych tekstów. Przenosząc się na
półtorej godziny w tamtą rzeczywistość, staniemy
się świadkami opowieści o ludzkich uczuciach i namiętnościach. Śpiewać, grać i wzruszać będą: Żanetta Gruszczyńska-Ogonowska, Katarzyna Ulicka-Pyda, Małgorzata Wiercioch, Wojciech Rogowski, Artur
Czerwiński, Leszek Żentara.
21 i 22 maja, „Cafe Sax”, godz. 19:00, BTD.
Bilety: 15 zł.
Strona przygotowana
przez Bałtycki Teatr Dramatyczny
w Koszalinie
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Polecamy kultura

fot.: KBP

A

by Polacy zaczęli więcej czytać, Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich zorganizowało
ogólnopolską akcję, mająca na celu promocję czytelnictwa, świadomego uczestnictwa w kulturze, bibliotek jako ogólnodostępnych placówek kultury, a także zawodu bibliotekarza - wyjątkowo interesującej grupy zawodowej. Każdego roku od 8 do 15
maja pracownicy bibliotek spotykają się z czytelnikami i sympatykami w ramach warsztatów, spotkań autorskich, wystaw, imprez, koncertów.
Koszalińska Biblioteka Publiczna im. Joachima
Lelewela włącza się w obchody Tygodnia Bibliotek od
początku trwania akcji - 2004 roku. Jako biblioteka
o blisko 70-letniej historii, staramy się zachęcić Państwa do aktywnego uczestnictwa w tworzeniu kultury czytelniczej naszego miasta. Dysponujemy ponad
470 tysiącami zbiorów, obsługujemy rocznie 24 tysiące czytelników, organizujemy – w budynku głównym
i filiach miejskich – blisko 1900 imprez kulturalno –
oświatowych. Rocznie odnotowujemy ponad 240 tysięcy odwiedzin. Możemy poszczycić się skomputeryzowaniem wszystkich procesów bibliotecznych oraz
istnieniem wirtualnej sieci, obejmującej filie i budynek główny. Biblioteka jest w pełni przystosowana do
obsługi osób niepełnosprawnych, dysponuje doskonale wyposażoną, nowoczesną salą konferencyjno –
kinową, unowocześnionymi czytelniami, kawiarenką
internetową, fonoteką i zbiorami „książki mówionej”.
Posiadamy bogate zbiory regionalne, dokumentujące
życie kulturalne, społeczne, gospodarcze i polityczne
naszego miasta. Współorganizujemy znaczące przedsięwzięcia kulturalne i społeczne naszego miasta.
W konkursowe szranki stają w bibliotece mali recytatorzy, ilustratorzy, a także poeci.

Tydzień Bibliotek

•

Od wielu lat biblioteka prowadzi wydawnictwo,
publikując m.in. Rocznik Koszaliński dokumentujący dokonania miejscowego środowiska, naukowego,
Almanach kultury koszalińskiej, informatory regionalne, literaturę piękną, materiały konferencyjne oraz
wiele innych. W tym roku mamy zaszczyt oddać do
Państwa użytku także szczegółowo opracowaną monografię „Dzieje Koszalina”, będącą podsumowaniem
historii naszego miasta z okazji 750-lecia jego lokacji.
Promocja wydawnictwa odbędzie się 20 maja w Galerii Region Koszalińskiej Biblioteki Publicznej. O godzinie 11.00 nastąpi otwarcie wystawy „Podróż przez
wieki – śladami koszalińskich ksiąg”, która zobrazuje
Państwu dzieła piśmiennicze dotyczące naszego miasta. Następnie odbędzie się konferencja mająca na celu
prezentację monografii „Dzieje Koszalina”.
Strona przygotowana
przez Koszalińską Bibliotekę Publiczną

fot.: Muzeum

Polecamy kultura

Urodzinowe wystawy

•

P

rzez kolejnych 750 lat od nadania praw miejskich, Koszalin trwał nieprzerwanie w tym samym miejscu. Również przez prawie 750 lat,
w tym samym miejscu, stał miejski młyn, będący
obecnie siedzibą Muzeum w Koszalinie. Ta instytucja
kultury, tak jak miasto, przez wiele lat rozwijała się,
zmieniała siedziby (od pierwszej wystawy w ratuszu
staromiejskim, poprzez obecny budynek Polikliniki, budynek przy obecnej ulicy Piłsudskiego 53, aż do
Pałacu Młynarza). Muzeum, przez ponad 100 lat swojej działalności prezentowało (i do dziś prezentuje)
mieszkańcom zabytki archeologiczne z Pomorza, etnograficzne, historyczne oraz zabytki sztuki. W 2009
roku zostało wpisane do Państwowego Rejestru Muzeów, co niewątpliwie podniosło rangę tej instytucji.
Z okazji majowego Jubileuszu Muzeum w Koszalinie oraz Archiwum Państwowe w Koszalinie organizują wspólną ekspozycję, na której będą prezentowane źródła dotyczące naszego miasta. Z jednej strony będą to akty pisane, wypożyczone z archiwum
w Greifswaldzie, w którym są do tej pory przechowywane, z samym aktem lokacji z 23 maja 1266 roku.
Oprócz niego pokazanych zostanie kilkanaście innych dokumentów, dzięki którym w średniowieczu
miasto otrzymało swój charakter.

W klimat czasów, w których rodził się Koszalin,
wprowadzą także eksponaty zdobyte w trakcie prac
archeologicznych. Już od 15 lat na koszalińskim Starym Mieście organizowane są przy okazji każdej inwestycji wykopaliska. Ich efektem jest odsłonięcie
fragmentów dawnej zabudowy oraz zebranie wielu
tysięcy fragmentów przedmiotów używanych przez
koszalinian na przestrzeni wieków. Wśród nich są naczynia używane w kuchni i na stole, ozdoby, narzędzia używane przez rzemieślników czy przedmioty zbytku. Zaprezentowane będą one w trzech wykreowanych na ekspozycji przestrzeniach. Będzie to
przestrzeń prywatna, sakralna i publiczna. Ta ostatnia to w przypadku dawnych miast głównie rynek, od
wytyczenia którego rozpoczynano z reguły wyznaczanie ich kształtu. Do czasów niemalże nam współczesnych rynek to plac targowy, ale również miejsce
wykonywania wyroków czy ogłaszania praw.
Cossalin ad fontes. Historyczny Koszalin w najstarszych przekazach źródłowych.
Cossalin ad fontes. Historisches Koeslin in den
ltesten Uberlieferungen.
Wernisaż: 23 maja, godz. 11:00.
Strona przygotowana
przez Muzeum w Koszalinie
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CK105 prezentuje

Sukcesy naszych
młodych

•

W

fot.: Archiwum zespołu Zespół Tańca Ludowego „Bałtyk”

Wojewódzkim Przeglądzie Zespołów
Ludowych „Wielkanocne Spotkania
z Folklorem - Baba Wielkanocna” w Łobzie, tytuł laureata i nagrodę dyrektora Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie zdobył Zespół Tańca Ludowego „Bałtyk”. W Czaplinku odbył się ćwierćfinał
Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki pn. „Wygraj sukces”. Kwalifikację do pófinału otrzymały wokalistki Mini Studia Poezji i Piosenki: Julia Pałuczak, Patrycja Nykiel, Lena Pożarlik, Martyna Ćwik i Karina
Kujawa. CK 105 było organizatorem eliminacji powiatowych Wojewódzkiego Festiwalu Piosenki Dziecięcej. Tytuł laureata i kwalifikację do finału wojewódzkiego w Szczecinie zdobyła Martyna Ćwik, wyróżnienie otrzymała Weronika Machała - obie z Mini Studia
Poezji i Piosenki. W eliminacjach powiatowych Wojewódzkiego Przeglądu Solistów i Zespołów Estradowych nominację do finału w Szczecinie otrzymały: Melania Przekurat, Aleksandra Sobieraj, Aleksandra Januszewska z Mini Studia Poezji i Piosenki oraz
Magda Gross z zespołu „Forte”. W finale wojewódzkim Małego Konkursu Recytatorskiego w Szczecinie
tytuł laureata i nominację do finału ogólnopolskiego w Starachowicach otrzymał Błażej Kowalewski
ze Studia Artystycznego im. Ziembińskich i Andrzej
Oberski z Mini Studia Poezji i Piosenki. W XVIII
Ogólnopolskim Konkursie Recytatorskim i Poezji
Śpiewanej im. Jana Chryzostoma Paska w Czaplinku
II miejsce zajął Hubert Zmuda - Trzebiatowski z Grupy Recytatorskiej „Proscenium”. ■ (MG)

CK105 wspiera
pomysły

K

•

onkurs inicjatyw lokalnych „Start-Up Kultura” oczekuje projektów wydarzeń kulturalnych. Najlepsze zostaną dofinansowane kwotą do 2 tysięcy złotych. Pula, jaką dysponuje Centrum
Kultury 105, to 20 tysięcy zł. Oczekiwane są projekty,
które mają charakter wydarzenia kulturalnego, rozgrywającego się na terenie Koszalina, umożliwiają korzystanie z niego ogółowi mieszkańców, lecz nie mogą
mieć charakteru inwestycyjnego. O wszystkich szczegółach konkursu informuje strona www.ck105.koszalin.pl, gdzie dostępny jest regulamin i formularz zgłoszeniowy projektu. ■ (RC)

fot.: Politechnika Koszalińska

Polecamy kultura

Nauka na świeżym
powietrzu

•

28 maja, IV Piknik Naukowy, godz. 10:00 – 14:00
Politechnika Koszalińska, budynki G i H, ul. Śniadeckich.

•

J

uż po raz czwarty Wydział Technologii i Edukacji Politechniki Koszalińskiej zaprasza wszystkich koszalinian na Piknik Naukowy. W programie zaplanowano liczne pokazy i eksperymenty naukowe w laboratoriach Wydziału, w których każdy
będzie mógł wziąć aktywny udział. Można będzie dowiedzieć się, jak są zbudowane i jak działają kolektory słoneczne, kamera termowizyjna i poklatkowa czy
też drukarka 3D, zobaczyć pokaz robotów przemysłowych i mobilnych, inteligentnych systemów sterowania, a także latających dronów. Ponadto, będzie można przekonać się, że fizyka wcale nie musi być trudna i nudna, a dzięki chemii można wystrzelić nawet
i z kurzej wątróbki. Na terenach zielonych wokół budynków Wydziału zaplanowano szereg atrakcji towarzyszących. Swoje umiejętności zaprezentuje zespół
taneczny Uniwersytetu Trzeciego Wieku, Akademicki Klub Tańca Politechniki Koszalińskiej, a także
Centrum Tańca Top Toys. Wystąpią również zespoły taneczne z Powiatowego Miejskiego Domu Kultury w Miastku. Wszyscy uczestnicy Pikniku będą mogli sami spróbować swoich sił podczas nauki zumby
i rock-and-rolla. Atrakcji będzie znacznie więcej, organizatorzy serdecznie zapraszają. ■ (KG)

Lady Pank

Tydzień Żaków

O

•

d 16 do 20 maja miastem rządzić będą studenci. Jeszcze przed oficjalnym otwarciem
imprezy, we wtorek, 17 maja, odbędzie się
XIII Konferencja Studentów i Młodych Pracowników Nauki. Potem barwny korowód wesołej młodzieży przemaszeruje od ratusza na teren Osiedla
Akademickiego, gdzie w pojedynku zmierzą się
rektor Politechniki z prezydentem Miasta. O 18:00
rozpocznie się koncert, którego gwiazdą będzie
grupa Lady Pank. Dzień zakończy uroczyste podpalenie „Ptaków” Hasiora. W środę na scenie Juwenaliów będzie można oklaskiwać formacje Playboy,
Tarzan Boy i Joker, a w czwartek wystąpią Grubson
i O.S.T.R. W piątek od godziny 10:00 studenci tradycyjnie spłyną Dzierżęcinką. Wstęp na wszystkie
imprezy jest darmowy. ■ (KG)

16 – 20 maja, Tydzień Kultury Studenckiej.
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Kalendarium sportowe

fot.: Mat. promocyjne

Biegi

Gwardia Koszalin
— piłka nożna
— 3.05
Bałtycka Trzecia Liga
- Arka II Gdynia
- Gwardia Koszalin;
— 7.05
Bałtycka Trzecia Liga
- Gwardia Koszalin
- Bałtyk Koszalin,

bilety: 8 zł, 5 zł, Stadion
Gwardia przy ul. Fałata 34;
— 14.05
Bałtycka Trzecia Liga
- Lechia II Gdańsk
- Gwardia Koszalin;
— 21.05
Bałtycka Trzecia Liga
- Gwardia Koszalin
- Pogoń II Szczecin,

bilety: 8 zł, 5 zł, Stadion
Gwardia przy ul. Fałata 34;
— 28.05
Bałtycka Trzecia Liga
- Kaszubia Kościerzyna
- Gwardia Koszalin;

Bałtyk Koszalin
— piłka nożna
— 3.05
Bałtycka Trzecia Liga
- Bałtyk Koszalin
- Bałtyk Gdynia,

bilety: 10 zł, 5 zł, Stadion
KS Bałtyk, ul. Andersa;
— 7.05
Bałtycka Trzecia Liga
- Gwardia Koszalin
- Bałtyk Koszalin,

bilety: 8 zł, 5 zł, Stadion
Gwardia przy ul. Fałata 34;
— 14.05
Bałtycka Trzecia Liga
- Bałtyk Koszalin
- Vineta Wolin,

bilety: 10 zł, 5 zł, Stadion
KS Bałtyk, ul. Andersa;
— 21.05
Bałtycka Trzecia Liga
- Świt Skolwin
- Bałtyk Koszalin;
— 28.05
Bałtycka Trzecia Liga
- Bałtyk Koszalin
- Cartusia Kartuzy,

bilety: 10 zł, 5 zł,
Stadion KS Bałtyk,
ul. Andersa;

— 1.05
XIX OGÓLNOPOLSKI BIEG
IM. RYSZARDA TARGASZEWSKIEGO, Sianów;
— 7.05
III Bieg Wiosenny
i Marsz Nordic Walking,

Manowo;

— 12.05
Leśna Piątka 2016 (#2/6) Koszalin, parking przy

ul. Słupskiej;

— 22.05
Półmaraton Koszalin
- Koszalin, Rynek

Staromiejski;

— 22.05
XIV Bieg Wenedów
- Koszalin, Rynek

Staromiejski;

— 29.05
Leśna Piątka PIKUŚ 2016
- Koszalin, parking

przy ul. Słupskiej;

Sporty Motorowe
— 22.05
III runda - Racing Sprint,

Motopark ul. Gnieźnieńskiej;

fot.: Ilustracje z zasobów Archiwum Państwowego w Koszalinie

Bezpłatny
informator
miejski

Trendy

Koszalin

Kultura
Ludzie
Sport

fot.: Ilustracja z zasobów Archiwum Państwowego w Koszalinie

MAJ 2016 (NR 38)

11.05 Kayah & Royal String Quartet,
Filharmonia
14.05 Noc Muzeów, Muzeum
17.05 Juwenalia Lady Pank,
tereny podożynkowe
21.05 Koncert z okazji obchodów 750-lecia miasta,
tereny podożynkowe
28.05 IV Piknik Naukowy,
Politechnika Koszalińska

