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Za nami fantastyczne wakacje, rozpieszczała nas pogoda, ale
czas wrócić do naszych jesiennych zajęć. Wrzesień to miesiąc, kiedy młodzi Polacy rozpoczynają kolejne etapy swojej edukacji po to,
aby w przyszłości stać się poszukiwanymi na rynku pracy fachowcami. Czasy są trudne, konkurencja olbrzymia i ja z pewnym sentymentem wspominam okres, kiedy zaczynałam swoją karierę. Też
nie było łatwo, ale młodzi aktorzy mieli na pewno więcej szans,
żeby zetknąć się z prawdziwą sztuką. Z wielkimi wizjonerami teatru czy filmu. Miałam to szczęście – Świnarski, Hanuszkiewicz,
Zaorski, Wajda czy Chęciński pozwalali na niezwykłe przeżycia,
które były udziałem i aktorów i widzów. Z takimi sytuacjami spotykamy się także w Koszalinie, na festiwalu „Młodzi i Film”, którego jestem wielką miłośniczką, przyjeżdżam tu od lat. Kiedy myślę
sobie o święcie młodego kina i o debiutantach, to wiem, że to wspaniali młodzi ludzie, wielu z nich zapowiada się na prawdziwych artystów, powinni być brani za przykład. Słyszałam także o innych
koszalińskich imprezach promujących młodość w sztuce: m-Teatr
czy festiwal młodego jazzu. Ja zagoszczę w Koszalinie po raz kolejny w tym roku, tym razem przy okazji Dożynek i chcę życzyć
wszystkim młodym ludziom, żyjącym w tym mieście, aby spełniły
się ich najskrytsze marzenia i żeby dzięki nim nigdy nie brakowało
nam artystycznych czy kulturalnych wzruszeń.

www.mmkoszalin.eu
Znajdziecie nas również
w tygodniku „Teraz Koszalin”

				

Bożena Dykiel, aktorka
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fot.: archiwum Artura Zajkowskiego
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Święto akordeonu
Międzynarodowy Festiwal Zespołowej Muzyki Akordeonowej to impreza, która od lat udowadnia, że traktowanie akordeonu jako instrumentu „obciachowego” jest dalece niezasłużone.
Choć synonimy nazwy świadczą o czym innym
– krzywda, zmarszczka, cyja, świnia, kaloryfer
- obserwujemy wyraźny renesans jego znaczenia. Koszalińskim łowcą akordeonowych talentów i pomysłodawcą imprezy jest Artur Zajkowski, który swój pierwszy festiwal zorganizował
w roku 2001 przy wsparciu ówczesnego Miejskiego Ośrodka Kultury, a dzisiaj CK105. Koncerty
odbywały się w Ośrodku Zacisze przy ulicy Ruszczyca. Już od drugiej edycji do Koszalina zaczęły przyjeżdżać zespoły zagraniczne, na pierwszy
ogień poszły orkiestry z Rosji i Niemiec. Dużym
wydarzeniem czwartego festiwalu był udział orkiestry symfonicznej. Podczas koncertu finałowego w 2011 roku, na scenie pojawiła się Wielka
Orkiestra Akordeonowa, zrobiła ona na widzach
ogromne wrażenie, chociaż liczba muzyków
była mniejsza od rekordu w jednoczesnej grze
na akordeonie ustanowionego w roku 2010, podczas Dnia Jedności Kaszubów w Kartuzach i wynoszącego 270 osób. W tym roku organizatorzy
spodziewają się ok. 80 uczestników z Polski, Rosji

i Niemiec. Podczas koncertu inauguracyjnego zagrają wszystkie zespoły działające w CK105 oraz
zespoły z koszalińskiej szkoły muzycznej. W kolejnych dniach - na koncertach wieczornych: zespół jazzowy Jarka Buczkowskiego „The Other
Sound”, który zagra największe przeboje Mieczysława Fogga w nowoczesnych aranżacjach, „Uralskie Trio Akordeonowe” z Perm, prowadzone
przez prof. Romana Kozłowskiego oraz Orkiestra Instrumentów Ludowych z Rosji (domry,
bałałajki, bajany). W trakcie imprezy w salach
CK105 panowie: Kozłowski, Buczkowski, a także prof. Jerzy Siemak z Akademii Sztuki ze Szczecina, prowadzić będą warsztaty dla młodych muzyków. Przewidziane jest również „jam session”,
prowadzone przez wspomnianego najlepszego
polskiego akordeonistę jazzowego - Jarka Buczkowskiego. Na koncercie galowym - w niedzielę
o godz. 12:00 w sali koncertowej CK105, zagrają
wszystkie uczestniczące zespoły i soliści, a także
wielka orkiestra festiwalowa, złożona z uczestników festiwalu, która pod dyrekcją Artura Zajkowskiego wykona wspólny repertuar. ■ (KG)
Międzynarodowy Festiwal Zespołowej Muzyki
Akordeonowej, 25 – 28.09, CK105 wstęp wolny;

fot.: Wojtek Szwej
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Integracja Ty i Ja
po raz jedenasty
Hasło Europejskiego Festiwalu Filmowego
brzmi: „Film – podróż bez barier”. Tegoroczna
podróż filmowa pokaże produkcje ze wszystkich
stron świata, m.in. z Włoch, Francji, Holandii,
Estonii, Szwecji, Norwegii, Finlandii, Wielkiej
Brytanii, Niemiec, Armenii, Australii, Argentyny, Iranu i Polski. W konkursie filmowym o statuetkę Motyla 2014, oprócz fabuł i dokumentów,
powalczą też filmy amatorskie, zgłoszone przez

osoby z niepełnosprawnością, bądź zrealizowane
z ich udziałem. Filmową perełką festiwalu będzie
specjalny pokaz kultowego „Cinema Paradiso”
w reżyserii Giuseppe Tornatore z audiodeskrypcją, techniką, która polega na opatrywaniu komentarzem słownym obrazów – np. malarskich,
filmowych – tak, by osoby niewidome i niedowidzące mogły je „zobaczyć”. Oprócz filmu, który
zostanie pokazany ostatniego dnia festiwalu, 6
września, z audiodeskrypcją przygotowana zostanie wystawa „Wrocław na szczytach świata”
Bogusława Ogrodnika ze zbiorów Fundacji Na
Rzecz Rozwoju Audiodeskrypcji Katarynka.
Na festiwal zaproszeni zostali podróżnicy,
w tym niepełnosprawni, którzy przemierzają
najtrudniejsze górskie szlaki, nurkują, docierają
do serca dżungli i ukrytych zakamarków naszego globu, by opowiedzieli o swoich niezwykłych
wyprawach, przygodach i odkryciach.
W programie festiwalu znajdą się wystawy, koncerty, spotkania, warsztaty fotograficzne
i szermierki na wózkach, spektakle, happeningi, wykłady filmowe. Wraz z Instytutem Polityki Społecznej i Stosunków Międzynarodowych
Politechniki Koszalińskiej zorganizowana zostanie konferencja naukowa pt. „Film – podróż bez
barier”. Będzie można zobaczyć pokłosie niezwykłej akcji Fundacji Fabryki UTU – wystawę zdjęć,
które powstały w czasie zeszłorocznego festiwalu
Retroakcja-Kreacja, retrospektywę festiwalową
autorstwa Wojtka Szweja. Ponadto: happening
pt. „Mały Książę” w wykonaniu podopiecznych
Pałacu Młodzieży w Koszalinie, spektakl „Siewcy” Teatru Recepta z Centrum Kultury i Spotkań Europejskich z Białogardu, koncert Dariusza Buczka, laureata Festiwalu Zaczarowanej
Piosenki im. Marka Grechuty w Krakowie. Rozdanie nagród i finałowy koncert zespołu Na Górze – 6 września. Wstęp na wszystkie wydarzenia festiwalowe (Koszalińska Biblioteka Publiczna, Plac Polonii 1), w tym seanse filmowe (kino
Alternatywa) jest wolny. Szczegóły: www.integracjatyija.pl ■ (KG)
EFF Integracja Ty i Ja, 2.09 – 6.09, Koszalińska Biblioteka Publiczna
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fot.: materiały promocyjne zespołu
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▴ Junior Stress

fot.: materiały promocyjne artysty

▴ Wilga

Od końca maja działa w Koszalinie nowe miejsce kulturalne, wcześniej zajmowane przez filharmonię. W ramach realizacji projektu „Adaptacja i modernizacja pomieszczeń CK105 przeznaczonych do prowadzenia edukacji kulturalnej i działalności animacyjnej”
zostało ono wyremontowane i stało się salą teatralno
– klubową. Dodatkowo w tej części Centrum Kultury powstało 5 sal prób, pracownia plastyczna dla dzieci i seniorów i 3 pracownie multimedialne. Projekt został dofinansowany ze środków Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego*.
We wrześniu Club zaprasza na dwa koncerty: 13.09 w ramach Pure Young Stage wystąpi Wilga
a 27.09 – Ras Luta / Junior Stress / Kuba1200. Pierwsza formacja, choć nie zagrała nawet 20 koncertów, na
koncie ma już współpracę z jedną z najciekawszych
młodych polskich grup - Enchanted Hunters, kilka
występów we Francji, a muzycy zespołu byli zapraszani do dzielenia sceny z takimi artystami, jak Arkadiusz Kowalczyk (Ścianka), Tomasz Ziętek (D4D, ex-Pink Freud), czy Jacek Frąś (ex D4D, CKOD). Ich nastrojowe piosenki na styku post-rocka i indie-popu
błyskawicznie uwiodły trójmiejską publiczność i lokalnych dziennikarzy, zyskując im opinię zespołu

Club CK105
zaprasza
z niezwykłym potencjałem, który konsekwentnie rozwijają. Junior Stress i Ras Luta w przeciągu ostatnich
10 lat wielokrotnie spotkali się na klubowych i festiwalowych scenach w kraju i zagranicą. Nieraz też pracowali wspólnie w studio, wspierając się przy kolejnych
swoich produkcjach. Tej jesieni, po raz pierwszy, ruszają we wspólną trasę. Tak jak na początku swojej
muzycznej kariery, muzycy stawiają na klasyczny jamajski patent – dwa deki i jeden mikrofon to wszystko,
czego potrzebują, żeby zaprezentować to, co najlepsze
w polskiej i jamajskiej muzyce reggae. ■ (KG)
Wilga, 13 września, godz. 20, Club105. Będzie to trzeci koncert z cyklu Pure Young Stage, realizowany
przez CK105 oraz sieć salonów fitness Pure Jatomi.
Bilety: 10 zł przedsprzedaż, 15 zł w dniu koncertu.
Junior Stress, Ras Luta, Kuba 1200, 27.09, godz. 21
Club105. Bilety: 25 zł w przedsprzedaży i 30 zł
w dniu koncertu.
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fot.: Wojtek Szwej

• Ulica Barw w Pałacu Młodzieży

• EFF „Integracja Ty i Ja”

Wydarzenia stałe 1 Poniedziałek

2 Wtorek

Do 14.09 Muzeum dla zwiedzających jest czynne od
godz. 10 do 17. Od 16.09 Muzeum jest czynne od godz. 10
– 16 (w poniedziałki Muzeum
jest nieczynne). Ceny biletów: normalny - 10 zł, ulgowy - 8 zł, rodzinny (2x2) - 32
zł , zbiorowy - 5 zł, bilet wstępu na jedną wystawę - 5 zł.
W środy wstęp na ekspozycje
stałe jest bezpłatny (na ekspozycje czasowe obowiązuje stała opłata za wstęp).

— 17:00
EFF „Integracja Ty i Ja”
Inauguracja festiwalu:
Wystawa Retroakcja-Kreacja
– Fundacja Fabryka UTU
Toruń, Wystawa 10 lat Ty i Ja
w obiektywie – Wojtek Szwej,
Happening Mały Książę na
podst. Antoine de Saint-Exupery'ego – Pałac Młodzieży
Koszalin, Teatr Recepta Siewcy – Centrum Kultury i Spotkań Europejskich w Białogardzie, Koncert Dariusza
Buczka, laureata Festiwalu
Zaczarowanej Piosenki im.
Marka Grechuty w Krakowie,
Projekcja filmu konkursowego: Salvo. Ocalony, reż.
F. Grassadonia, A. Piazza,
Włochy/Francja 2013 (str. 5)
wstęp wolny, Koszalińska
Biblioteka Publiczna, Plac
Polonii;
— 18:30
Spotkanie organizacyjne Towarzystwa Przyjaźni Polsko
– Chińskiej, oddziału Koszalin. Projekcja filmu fabularnego „Obietnica”, reż. Chen
Kaige, wstęp wolny. Centrala Artystyczna, ul. Modrzejewskiej;

Posiadacze Karty Dużej Rodziny mają prawo do bezpłatnego wstępu w każdą środę na
wszystkie wystawy muzealne.
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
(wystawa archeologiczna).

— 14:00
Ulica Barw. Organizatorzy
z Pałacu Młodzieży zapraszają mieszkańców miasta
do udziału we wspólnej zabawie na ulicy Bogusława II.
W programie interaktywne
wystawy prac plastycznych,
konkursy oraz bogata oferta
pracowni plastycznych Pałacu Młodzieży w Koszalinie. Będzie wesoło i bajecznie kolorowo. Czas spędzony
w Pałacu Młodzieży nie jest
czasem straconym, placówka zaprasza na lekcje otwarte. Kontakt tel. 94 348 05 15.
Wstęp wolny. Pałac Młodzieży, ul. Bogusława II;

• EFF „Integracja Ty i Ja”

fot.: www.freeimages.com

fot.: archiwum Centrali Artystycznej
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fot.: Wojtek Szwej
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• Pracownia Eko-Rękodzieła w Centrali

• Dyskusyjny Klub Książki w Bibliotece

EFF „Integracja Ty i Ja”
— 9:30 - 14:00 i 18:00 - 19:30
Projekcje konkursowe,

— 12:00
Warsztaty fotograficzne Podróż w obiektywie – prow-

IMPREZY TOWARZYSZĄCE:
— 9:00
Przed siebie bez barier –

— 15:00 - 17:00
Mały Książę cz.1 – instalacja

— 16:30
Dyskusyjne Kluby Książki: Elizabeth Rynell: Hohaj,
wstęp wolny, Koszalińska
Biblioteka Publiczna,
filia nr 8, ul. Andersa;
— 18:00
Pracownia Eko-Rękodzieła.
Kreatywne zajęcia, podczas
których z nietypowych materiałów stworzymy dekoracje domowe, praktyczne organizery, koszyczki, biżuterię i wiele innych. Wstęp
wolny, Centrala Artystyczna,
ul. Modrzejewskiej;

3 Środa

spotkanie z podróżnikami,
Zespół Szkół nr 1;

— 12:30 - 14:00
Warsztaty szermierki na wózkach,AMS Team,Zespół Szkół nr1;
— 13:00 - 14:00
Ty, Ja, MuZyKa – happening

w autobusach MZK;

MIASTECZKO FESTIWALOWE
– TERMINAL, PLAC POLONII 1
— 10:00 - 11:00
Podróże osób z niepełnosprawnością. Obrazy filmo-

we – wykład edukacyjny; prowadzenie dr Piotr Szarszewski, sala klubowa KBP;
— 11:00
Otwarcie wystawy z audiodeskrypcją Bogusława
Ogrodnika Wrocław na szczy-

tach świataze zbiorów Fundacji Na Rzecz Rozwoju Audiodeskrypcji Katarynka oraz spotkanie z autorem;

adzenie Wojciech Grela i Edward Grzegorz Funke

parateatralna. Integracyjne pokazy szermierki na wózkach –
AMS Team Warszawa;
— 17:00
Rozmowy nie tylko o kinie –

spotkania z filmowcami

— 18:00 - 21:00
Przed siebie bez barier –

spotkanie z podróżnikami

— 21:00
Koncert zespołu Cfiszyn

(indie rock)

— 3 -7 września
Art of Happiness, Interaktywny i dynamiczny warsztat oparty na starożytnej
wiedzy jogowej i podparty nowoczesnymi badaniami
nt. oddechu, metod relaksacyjnych z pomocą jogi, z unikatową techniką oddechową Sudarshan Kriya. Klub
„Bałtyk”, ul. Spokojna;

ffot.: Materiały promocyjne artystki

ffot.: Wojtek Szwej

fot.: archiwum Krystyny Jankowskiej

• Krystyna Jankowska w Muzeum

• EFF "Integracia Ty i Ja"

• Maryla Rodowicz w amfiteatrze

4 Czwartek

5 Piątek

6 Sobota

— 9:30 –19:45
EFF „Integracja Ty i Ja”
Projekcje konkursowe w kinie Alternatywa, imprezy
towarzyszące: spotkania,
warsztaty, spotkanie z Miss
Polski na wózku, wstęp wolny, Koszalińska Biblioteka
Publiczna, Plac Polonii;
— 21.00
Spektakl plastyczny „B 612”
– Teatr Delikates z Piszu,
wstęp wolny, Koszalińska
Biblioteka Publiczna,
Plac Polonii;
— 17:00
„W chmurach” - wernisaż
wystawy prac Krystyny Jankowskiej. Artystka mieszka w Koszalinie i zajmuje się
malarstwem sztalugowym,
na jedwabiu i na papierze
czerpanym, tkaniną unikatową oraz witrażem. Muzeum, ul. Młyńska;
— 20:00
Spotkanie z grą gruzińską:
Co, gdzie, kiedy, wstęp wolny,
Centrala Artystyczna,
ul. Modrzejewskiej;

— 9:30 – 19:45
EFF „Integracja Ty i Ja”
Projekcje konkursowe w kinie
Alternatywa, imprezy towarzyszące: spotkania, warsztaty, biuro podróży osób z niepełnosprawnością – spotkanie
z Lilianną Latus, wstęp wolny,
Koszalińska Biblioteka
Publiczna, Plac Polonii;
— 21.35
Pokaz tańca z ogniem grupy Incendi, wstęp wolny,
Koszalińska Biblioteka
Publiczna, Plac Polonii;
— 11.00 – 17.30
III Prezentacje Piosenki
Patriotycznej I Wojskowej,
amfiteatr, ul. Piastowska;
— 18:00
Wernisaż wystawy jubileuszowej z okazji 35 – lecia
pracy twórczej Ewy Miśkiewicz – Żebrowskiej „Czas
i przestrzeń w grafice i malarstwie”. Na wystawie zaprezentowanych zostanie ok.
50 prac graficznych i malarskich autorki, która od 30 lat
mieszka i tworzy w Chałupach, Koszalinie i Szczecinie. Bałtycka Galeria Sztuki
CK105, ul. Zwycięstwa;

— 10:30
EFF „Integracja Ty i Ja”
„Cinema Paradiso”, reż. Giuseppe Tornatore, Francja/Włochy
1988, 124 min. – pokaz specjalny z audiodeskrypcją,
wstęp wolny, Koszalińska Biblioteka Publiczna, Plac Polonii;
— 17:00
Zjeżdżaj cukrzyco – witaj
Integracjo! – finał akcji Młodzieżowego Koła Diabetyków
połączonej z Masą Krytyczną,
wstęp wolny, Koszalińska
Biblioteka Publiczna, Plac
Polonii;
— 18:00
Zakończenie festiwalu: wręczenie nagród i koncert zespołu rockowego Na Górze, wstęp
wolny, Koszalińska Biblioteka Publiczna, Plac Polonii;
— 12:00 – 15:00
Narodowe Czytanie Trylogii
Sienkiewicza, wstęp wolny,
Galeria Emka;
— 19:00
TKK Max zaprasza na koncert Maryli Rodowicz,
(str. 23) wstęp wolny, ale
będą rozdawane darmowe
bilety z powodów porządkowych, amfiteatr;

fot.: materiały promocyjne
fot.: archiwum Ewy Miskiewicz

fot.: archiwum Ewy Miskiewicz

Kalendarium kulturalne

fot.: archiwum filharmonii

10-11

• Familijny Park Sztuki w filharmonii

• Wystawa poplenerowa

• Wystawa poplenerowa

7 Niedziela

8 Poniedziałek

9 Wtorek

11:00 – 17:00
Żegnaj lato, witaj jesień.
Impreza ma na celu integrację nie tylko koszalinian,
ale również środowisk twórczych. W tegorocznym programie wystąpią między innymi: Franciszkańska Orkiestra Dęta, Marianna
i Cyganie, Jazz Bend oraz
wiele innych kapel. Współorganizatorem imprezy jest
Rada Osiedla „Śródmieście”,
Centrum Kultury 105 w Koszalinie oraz Telewizja Kablowa MAX. Dziedziniec
Muzeum, ul. Młyńska;
— 12:00
Familijny Park Sztuki,
czyli cykl koncertów umuzykalniających dla całych rodzin. „Co ma wspólnego polka z Polką?” Rzecz będzie
dotyczyć wiedeńskiej rodziny
Straussów. Ich twórczość jest
znakomitym pretekstem do
uświadamiania słuchaczom
ważnych relacji między abstrakcyjną muzyką a ruchem
(tańcem). Bilety: 10 zł,
Filharmonia Koszalińska,
ul. Piastowska;

—
Wystawa poplenerowa
z XVII Międzynarodowego
Pleneru Malarskiego Osieki 2014 „Czas i Miejsce dla
Sztuki”, wstęp wolny, Galeria „Ratusz”, II piętro UM;

— 16:30
Wernisaż wystawy zbiorowej członków Zespołu Pracy Twórczej Plastyki
„Warsztaty malarskie 2013”,
wstęp wolny, Galeria
„Ratusz”, I piętro UM;

Kontakty
i rezerwacje
Bałtycki Teatr Dramatyczny
94 342 22 67

Klub Studencki Kreślarnia
608 615 380

Centrala Artystyczna
505 046 724

Kino Kryterium
94 347 57 41/42

Centrum Kultury 105
w Koszalinie
94 3475701

Muzeum w Koszalinie
94 343 20 11

Filharmonia Koszalińska
94 342 62 20
Hala widowiskowo-sportowa
94 343 61 43
Klub Inferno
600 483 666
Kawałek Podłogi
604 43 75 74

Radio Koszalin
94 347 09 00
Teatr Propozycji Dialog
94 342 52 96
Teatr Variete Muza
607 900 117 / 94 341 04 95
Klub Plastelina
502 104 474

fot.: materiały promocyjne artysty

fot.: archiwum Centrali Artystycznej

fot.: www.freeimages.com

• Dyskusyjny Klub Książki w Bibliotece

• Spotkanie z grą gruzińską w Centrali

• "Słoń" w Kreślarni

10 Środa

11 Czwartek

12 Piątek

— 16:00
Dyskusyjne Kluby Książki:

— 17:00
Otwarcie wystawy akwarel
Hiszpana Hiszpana HiPedro Garcii Alvareza „Pejzaże

— 16:30
Dyskusyjne Kluby Książki:

Henryk Dasko: Dworzec Gdański to książka o jednym z najmroczniejszych okresów w historii powojennej Polski. Wspomnienia pisane były przez autora
w ostatnich miesiącach życia,
w trakcie śmiertelnej choroby.
H. Dasko wyemigrował po wydarzeniach Marca’ 68, zmuszony
do opuszczenia kraju. Jego opowieść – o dzieciństwie, młodości w czasach PRL-u, o Marcu
’68, o żydowskiej emigracji, o życiu na obczyźnie, a wreszcie o poczuciu głębokiej więzi z rodzinnym krajem to niezwykłe świadectwo nie tylko indywidualnego
losu, ale też losów tysięcy innych
Polaków skazanych na emigrację
marcową. Wstęp wolny, Koszalińska Biblioteka Publiczna, filia nr 9, ul. Struga;

— 18:00
Pracownia Eko-Rękodzieła.
Kreatywne zajęcia, podczas których z nietypowych materiałów
stworzymy dekoracje domowe, praktyczne organizery, koszyczki, biżuterię i wiele innych.
Wstęp wolny, Centrala Artystyczna, ul. Modrzejewskiej;

rzeki Duero”, spotkanie z autorem, muzyka hiszpańska.
Koszalińska Biblioteka
Publiczna, Plac Polonii;

— 20:00
Spotkanie z grą gruzińską:
Co, gdzie, kiedy. Grę prowadzi
Leri Gersamia, Gruzin mieszkający w Koszalinie. CGK jest
grą drużynową typu «pytanie-odpowiedź». W odróżnieniu od telewizyjnej wersji gry
w mistrzostwach sportowych
bierze udział kilka drużyn
jednocześnie. Prowadzący zadaje wszystkim drużynom te
same pytania. Drużyny dają
odpowiedzi na piśmie. Ta,
która udzieliła najwięcej poprawnych odpowiedzi, staje
się zwycięzcą. Tę grę Leri prowadził jeszcze będąc studentem Uniwersytetu w Tbilisi,
gdzie do dnia dzisiejszego cieszy się ona dużą popularnością nie tylko wśród studentów. Wstęp wolny, Centrala
Artystyczna, ul. Modrzejewskiej;

spotkanie dla młodzieży,
wstęp wolny, Koszalińska
Biblioteka Publiczna, filia
nr 3, ul. Młyńska;
— 19:00
Koncert hip hop „Słoń”,

Wojciech Zawadzki, raper
znany również jako Liryczny Sadysta, Mocne Ogniwo i Otis Driftwood. Działalność artystyczną rozpoczął w pierwszej dekadzie
XXI w., jednakże pierwsze próby rapowania podejmował już okresie szkolnym.
W 2008 roku wraz z Shellerinim utworzył projekt WSRH.
Duet zarejestrował wkrótce
potem kolejno wydawnictwa
Mistrz tu jest remix (feat. Kobra/Fataem) (2008), Wyższa
szkoła robienia hałasu (2008)
i Unhuman Mixtape (2009).
W 2009 roku ukazał się debiut solowy Słonia zatytułowany Chore melodie. Bilety:
30 zł w przedsprzedaży, 35
zł, Kreślarnia, ul. Rejtana;

fot.: archiwum filharmonii

fot.: Magda Muszyńska - Płaskowicz
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fot.: materiały promocyjne zespołu
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• Wilga w Club105

• Familijny Park Sztuki w Filharmonii

� „Legoland” w BTD

13 Sobota

14 Niedziela

15 Poniedziałek

— 11:00 – 14:00
„Giełda kolekcjonerska”

Familijny Park Sztuki,

—
„Legoland”- Teatr dla Mło-

Impreza cykliczna, odbywająca się w każdą drugą sobotę
miesiąca, podczas której swoje zbiory prezentują kolekcjonerzy indywidualni oraz
członkowie stowarzyszeń skupiających miłośników historii. Zgłoszenia udziału kolekcjonerów przyjmowane są
nie później niż trzy dni przed
datą spotkania, tel. 94 343 20
11, Muzeum, ul. Młyńska;
— 18:00
Koncert punk rockowy.

Zagrają: Bunkier (utytułowany zespół z Wodzisławia Śląskiego) oraz Antyhipokryzja,
Zakaz Posiadania, O.K.W.,
Tulipunkt, bilety: 20 zł, Klub
Inferno, ul. Zwycięstwa;
— 20:00
Wilga. Będzie to trzeci kon-

cert z cyklu Pure Young Stage, realizowany przez CK105
oraz sieć salonów fitness Pure
Jatomi. (str. 4). Bilety: 10 zł
przedsprzedaż, 15 zł w dniu
koncertu. Club105, ul. Zwycięstwa;

czyli cykl koncertów umuzykalniających dla całych rodzin.
„Smykofonia”. Koncerty poprowadzi Jacek Tarczyński
- pedagog specjalizujący się
w prowadzeniu zajęć umuzykalniających metodą Carla Orffa oraz aktywnym słuchaniu muzyki metodą Bati
Strauss. Kanwą koncertu
będą utwory m.in. Moment
musical F. Schuberta, Humoreska A. Dworzaka, Wariacje
Ah, vous dirai-je, Maman
W. A. Mozarta, Siciliana
G. Faure , Menuet J. S. Bacha. Prowadzący zaproponuje przy słuchaniu muzyki wykorzystanie dźwiękogestów,
zabawę z pałeczkami do gry
na dzwonkach, grę na instrumentach perkusyjnych oraz
tzw. body percussion - grę na
własnym ciele, bilety: 10 zł,
Filharmonia Koszalińska,
ul. Piastowska;
—
„Legoland”- Teatr dla Mło-

dych - Scena na Zapleczu, wstęp
wolny, Bałtycki Teatr Dramatyczny, Plac Teatralny 1;

dych - Scena na Zapleczu,
W spektaklu zagra młodzież
szkól koszalińskich uczestnicząca w warsztatach Teatr
dla Młodych, realizowanych
w BTD. Realizatorzy: Reż.:
M. Muszyńska Płaskowicz,
konsultacja dramaturgiczna:
Ł. Molski, muzyka: M. Osada-Sobczyński, choreografia:
G. Skarżyńska. Główni bohaterowie „Legolandu” to ludzie
młodzi, ale już kalecy emocjonalnie. Wyobcowani, niepotrafiący nawiązywać prawdziwych kontaktów z partnerem,
bez planów na przyszłość, żyjący teraźniejszością. Tworzą
swoistą minispołeczność blokowiska. Dobbrow nazywa
ich „dziećmi na krawędzi”.
Ich problemem jest patologiczne środowisko, brak prawdziwego kontaktu z rodzicami
lub zachwiane relacje z nimi,
złe doświadczenia z dzieciństwa i lęk przed dorosłym życiem. Wstęp wolny, Bałtycki
Teatr Dramatyczny, Plac Teatralny 1;

fot.: materiały promocyjne zespołu

fot.: materiały promocyjne artysty

fot.: Ksenia Gorbunowa

• Muzealne spotkania z fotografią w Muzeum

• Inauguracja 59. sezonu artystycznego w filharmonii

• Bayer Full na dożynkach

18 Czwartek

19 Piątek

20 Sobota

— 17:00
Wernisaż wystawy Muzealne
Spotkania z Fotografią, która

— 16:00
Premierowy koszaliński
pokaz polskiego dramatu
wojennego „Miasto 44”

— 11:00 – 20:00
Dożynki Powiatowe. Jak za-

prezentuje plon XIV międzynarodowego konkursu fotograficznego dla dzieci i młodzieży „Muzealne Spotkania
z Fotografią”. Konkurs jest organizowany przez Muzeum
w Koszalinie i odbywa się pod
patronatem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Ministra Edukacji Narodowej. Na ekspozycji obejrzeć będzie można 150 prac
z blisko 1400 zgłoszonych na
konkurs. Podczas wernisażu wręczone zostaną nagrody
i wyróżnienia. Zaprezentowane zostaną także nagrodzone
przez jury fotokasty. Sama wystawa nagrodzonych prac będzie udostępniania zwiedzającym bezpłatnie. Wystawie towarzyszy ekspozycja „Ami,
druh i inne” prezentująca stary
sprzęt i akcesoria fotograficzne. Muzeum, ul. Młyńska
— 20:00
Spotkanie z grą gruzińską:
Co, gdzie, kiedy, wstęp wolny,
Centrala Artystyczna,
ul. Modrzejewskiej;

w reżyserii Jana Komasy
(str. 17), kino Kryterium;

— 18:30
Inauguracja 59. sezonu artystycznego 2014/15. Mas-

similiano Caldi (Włochy) dyrygent, Isa Trotta – fortepian, Orkiestra Filharmonii
Koszalińskiej Wolfgang Amadeusz Mozart - Uwertura
„Don Giovanni”, Wolfgang
Amadeusz Mozart - Koncert
fortepianowy KV 271, Ludwig van Beethoven - I symfonia C-dur op. 21, bilety: 25;
30; 35 zł, Filharmonia Koszalińska, ul. Piastowska;
— 19:00
„Plac Waszyngtona„ - Mała

Scena. Szacowna rodzina z górnych warstw społeczeństwa
i skryta za wielkoświatową fasadą patologia – manipulacja i przemoc psychiczna, przewrotna rywalizacja o władzę.
Bilety: 30 zł / 25 zł, Bałtycki
Teatr Dramatyczny, Plac Teatralny 1;

wsze obędzie się konkurs wieńców dożynkowych. Swoje produkty zaprezentują wystawcy
z województwa zachodniopomorskiego. Odbędą się pokazy
kulinarne a ich gwiazdą będzie
pani Bożena Dykiel. W konkursie tym udział wziąć mogą
wszystkie chętne osoby, które
w trzech kategoriach: „Chleb”,
„Kasza” i „Pierogi” przygotują tradycyjne dania w oparciu
o ziarna zbóż i produkty zbożowe. Imprezę zakończy występ gwiazdy wieczoru, zespołu
Bayer Full. Koncert rozpocznie
się o godz. 18, (str. 22) wstęp
wolny, Plac przy Amfiteatrze.
— 19:00
„Krótki(ego) zarys historii
teatru” - Scena na zapleczu.

Bilety: 30 zł / 25 zł. Bałtycki
Teatr Dramatyczny, Plac Teatralny 1;

— 21:00
„Plac Waszyngtona„ - Mała

Scena. Bilety: 30 zł / 25 zł,
Bałtycki Teatr Dramatyczny,
Plac Teatralny 1;

fot.: archiwum Lecha Fabiańczyka
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fot.: Izabela Rogowska
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� Maria Kwiecień „Plac Waszyngtona” w BTD

• Spotkanie z L. Fabiańczykiem w Club105

• Spotkanie z Tymonem Tymańskim w Bibliotece

21 Niedziela

24 Środa

25 Czwartek

— 18:00
„Krótki(ego) zarys historii
teatru” - Scena na zapleczu.

— 18:00
Urodziny Koszalina,

— 17:00
Spotkanie autorskie z Tymonem Tymańskim, muzy-

Scenariusz i reż. - P. Krótki,
Scenografia - B. Jasinek, Muzyka: M. Osada-Sobczyński.
Historia ostatnich 60 lat „średniej wielkości teatru w średniej wielkości polskim mieście”, podana w żartobliwej
formie z dużą ilością piosenek
i odkrywająca dla widza kulisy życia teatralnego. Bilety: 30
zł / 25 zł. Bałtycki Teatr Dramatyczny, Plac Teatralny 1;
— 20:00
„Plac Waszyngtona” - Mała

Scena. Dziewiętnastowieczne opowiadanie H. Jamesa, zekranizowane przez A. Holland,
osadzone tym razem we współczesnych realiach. Szacowna
rodzina z górnych warstw społeczeństwa i skryta za wielkoświatową fasadą patologia – manipulacja i przemoc
psychiczna, przewrotna rywalizacja o władzę. Wszechwładza pieniądza w świecie, w którym o pieniądzach mówić nie
wypada. Bilety: 30 zł / 25 zł,
Bałtycki Teatr Dramatyczny,
Plac Teatralny 1;

spotkanie z Lechem
Fabiańczykiem. Zaprezentowany zostanie film pt. „Moje
kochane miasto Koszalin”, po
filmie dyskusja, wstęp wolny.
Club105, ul. Zwycięstwa;
— 18:00
Pracownia Eko-Rękodzieła.
Zaprasza na kreatywne zajęcia. Z nietypowych materiałów tworzy się dekoracje
domowe, praktyczne organizery, koszyczki, biżuterię i wiele innych. Cykl zajęć
przygotowany jest zarówno
dla młodzieży jak i dla dorosłych pełnych wyobraźni
i chęci do jej zrealizowania.
Wszystkie potrzebne materiały zostaną zapewnione
przez Akademię Rozwoju.
Zajęcia prowadzi Aleksandra Chmielewska, kontakt
pod numerem: 502 537 620
Wstęp wolny, Centrala Artystyczna, ul. Modrzejewskiej;

kiem, założycielem i członkiem wielu kapel rockowych,
który wydał w 2013 r. autobiografię pt. ADHD, wstęp
wolny, Koszalińska Biblioteka Publiczna, Plac Polonii;
— 18:00
Międzynarodowy Festiwal
Zespołowej Muzyki Akordeonowej, koncert inaugu-

racyjny, zagrają koszalińscy
akordeoniści, wstęp wolny,
Club105, ul. Zwyciestwa;

— 19:00
Scena poezji Teatru Propozycji „Dialog”: Collage
z Herberta. scenariusz i reż.:

M. Wysmyk, wykonanie: K.
Matecka. Spektakl dialogowej sceny młodych. Wstęp
wolny za okazaniem „karty
widza” (do odbioru w biurze
teatru). Domek Kata,
ul. Grodzka;

— 20:00
Spotkanie z grą gruzińską:
Co, gdzie, kiedy, wstęp wolny,
Centrala Artystyczna,
ul. Modrzejewskiej;

fot.: archiwum filharmonii

fot.: materiały promocyjne artysty

fot.: materiały promocyjne

• „Bo to się zwykle tak zaczyna...” w HWS

• Junior Stress, Ras Luta, Kuba1200 w Club105

• Familijny Park Sztuki w Filharmonii

26 Piątek

27 Sobota

28 Niedziela

— 15:00 – 18:00
Międzynarodowy Festiwal
Zespołowej Muzyki Akordeonowej, Warsztaty festiwalowe,

— 10:00 – 12:00
Międzynarodowy Festiwal
Zespołowej Muzyki Akordeonowej prezentacje festi-

— 12:00
Międzynarodowy Festiwal
Zespołowej Muzyki Akordeonowej. Koncert galo-

— 19:00
Koncert wieczorny festiwalowych gości, wstęp wolny,

— 15:00 – 18:00
Warsztaty festiwalowe,

CK105, ul. Zwycięstwa;

Katedra NMP;

— 19:00
„Bo się zwykle tak zaczyna...”

- koncert od piosenek do musicalu w wykonaniu ponad 30
artystów: soliści, chór, orkiestra, to także koncert, w którym
każdy znajdzie coś dla siebie.
Popularne piosenki, takie jak:
„Powróćmy jak za dawnych
lat”, „Nigdy więcej”, „Dumka
na dwa serca” obok doskonale znanych tytułów musicalowych: „My fair Lady”, „Chicago”, „West Side Story”, „Mamma mia” czy „Upiór w operze”,
tworzą malowniczą opowieść
o różnych odcieniach miłości,
która toczy się przy kawiarnianym stoliku, innym razem przy
barze, a nawet w więzieniu. Bilety: 20 – 60 zł, grupowe (od
30 osób): 25; 40; 50 zł, Hala
Widowiskowo-Sportowa,
ul. Śniadeckich;

walowe, wstęp wolny,
Club105, ul. Zwycięstwa;
wstęp wolny, CK105,
ul. Zwycięstwa;

— 19:00
Koncert festiwalowych gości,

wstęp wolny, Katedra NMP;

— 19:00
Inauguracja Sezonu Artystycznego w BTD „Szalone
nożyczki” - Premiera - Duża

Scena - Reż.: A. Chichłowski,
„Szalone nożyczki” to niezwykła komedia kryminalna, rozgrywająca się w salonie fryzjerskim. Nad salonem mieszka mistrzyni fortepianu Izabela
Richter, a dokładniej mieszkała, ponieważ pewnego dnia zostaje… zamordowana... Bilety:
50 zł. Bałtycki Teatr Dramatyczny, Plac Teatralny 1;

— 21:00
Koncert Junior Stress, Ras
Luta, Kuba 1200, (str. 4), bile-

ty: 25 zł i 30 zł w dniu koncertu. Club105, ul. Zwycięstwa;

wy z udziałem gości i Wielkiej Orkiestry Festiwalowej,
CK105, ul. Zwycięstwa;
— 12:00
Familijny Park Sztuki, czy-

li cykl koncertów umuzykalniających dla całych rodzin.
„Muu, bee, kukuryku, czyli karnawał zwierząt”. Jako tło
muzyczne całego koncertu zostanie wykorzystany popularny, bardzo piękny i przemawiający do wyobraźni Karnawał
zwierząt Camilla Saint-Saënsa.
Udział weźmie dwójka pianistów-solistów, orkiestra symfoniczna Filharmonii Koszalińskiej. Cały Karnawał zwierząt
wpierw zostanie podzielony
na mniejsze, tematyczne części
i elementy dzieła muzycznego,
które z kolei zostaną komentarzem konferansjera powiązane
z konkretnymi odniesieniami
do zwierząt. W trakcie na ekranie za orkiestrą będą prezentowane zabawne rysunki zwierząt. Dzieci zostaną poproszone
o naśladowanie odgłosów zwie-
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fot.: archiwum Artura Zajkowskiego
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rząt, do których odwołuje się
muzyka również przy pomocy
drobnych instrumentów perkusyjnych (trąbki, gwizdki, „wabiki” itp.). Bilety: 10 zł, Filharmonia Koszalińska, ul. Piastowska;
— 19:00
„Szalone nożyczki” - Duża

Scena - Reż.: A. Chichłowski, Scenografia: T. Smoliński, Opracowanie muzyczne:
A. Adamowicz. „Szalone nożyczki” Paula Pörtnera to niezwykła komedia kryminalna,
rozgrywająca się w wyjątkowy salonie fryzjerskim, prowadzonym przez Antoniego Grzebińskiego. Nad salonem fryzjerskim mieszka mistrzyni
fortepianu Izabela Richter, a
dokładniej mieszkała, ponieważ pewnego dnia zostaje…
zamordowana. Ten nieoczekiwany zwrot wydarzeń ujawni wiele skrywanych tajemnic,
których rozwiązaniem zajmie
się profesjonalny śledczy w asyście samych widzów... Bilety:
25 - 40 zł, grupowy (powyżej
15 osób) 25 zł, na balkonie –
20 zł. Bałtycki Teatr Dramatyczny, Plac Teatralny 1;

„Miasto 44”

fot.: materiały promocyjne dystrybutora

• Festiwal Muzyki Akordeonowej

Film „Miasto 44” to opowieść o młodych Polakach, którym przyszło
wchodzić w dorosłość w okrutnych realiach okupacji. Mimo to są pełni życia, namiętni, niecierpliwi. Żyją tak, jakby każdy dzień miał okazać się tym
ostatnim. Nie wynika to jednak z nadmiernej brawury czy młodzieńczej
lekkomyślności - taka postawa jest czymś naturalnym w otaczającej ich
rzeczywistości, kiedy śmierć grozi na każdym kroku. Warszawa, lato 1944.
Stefan (Józef Pawłowski) opiekuje się matką i młodszym bratem. Przejął obowiązki głowy rodziny po tym, jak ojciec - oficer Wojska Polskiego
- zginął w kampanii wrześniowej w 1939 roku. Pracuje w fabryce Wedla,
z coraz większym trudem znosząc upokorzenia ze strony Niemców. Marzy o chwili, kiedy będzie mógł im za wszystko odpłacić i spełnić obowiązek wobec Ojczyzny. Obiecał matce, że nie zaangażuje się w działalność
ruchu oporu, jednak - kiedy tylko nadarza się okazja - wstępuje w szeregi
Armii Krajowej.
Kino Kryterim zaprasza na seanse od 19.09. Bilety w cenie 15-17 zł i 12
zł bilet grupowy (min. 10 osób) w kasie kina Kryterium oraz na stronie
ww.ck105.koszalin.pl

Postać

fot.: Tomasz Majewski
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Maja wygrana
Tytułowa bohaterka była zdolnym dzieckiem,
dziś jest zdolną maturzystką w II L.O. im. Broniewskiego. W zdolnościach pomogli jej utalentowani rodzice i ich geny. Maja Wolska, której tato jest
muzykiem i kompozytorem, ma za sobą wiele różnych prób znalezienia tego, co dla niej najważniejsze. Zajmowała się modelingiem, próbowała swych
sił w radiu, pisze felietony i wiersze. Od ośmiu lat
chodzi na zajęcia do Studia Artystycznego im.
Ziembińskich, które działa przy CK105. I właśnie
to ostatnie miejsce na ten moment jest dla młodej
artystki najważniejsze. Nie bez powodu, to właśnie
tam, dzięki wielotygodniowej pracy z Ewą Czapik
– Kowalewską, powstał monodram „Chodzenie po
linie”, który otrzymał już nagrody na kilku teatralnych imprezach w Polsce. Do CK105 trafiła o rok za

wcześnie, ale Ewa Czapik postanowiła dać jej szansę. Bo Maja, choć równocześnie robiła inne rzeczy,
to mając dziesięć lat wiedziała już, że jej celem jest
dostanie się do szkoły teatralnej. Od samego początku bardzo podobało jej się to, że zajęcia w Studiu nie polegają tylko na przygotowywaniu tekstów
czy piosenek, ale że rozmawia się tam na bardzo
różne, ważne tematy i że osoby, które przychodzą
tam na zajęcia są wrażliwsze i doroślejsze niż wskazuje na to data urodzenia.
Początkowo praca nad tekstem Erin Morgenstern „Cyrk nocy” nie zapowiadała powstania monodramu, było to raczej zbieranie różnych literackich i potocznych wypowiedzi, które dopiero
w pewnym momencie zlały się w spójny przekaz.
Stało się to dosłownie na tydzień przed pierwszym
publicznym pokazem. Kanwą były prawdziwe zdarzenia z życia młodej aktorki, o których godzinami
rozmawiała ze swoją reżyserką. Już na pierwszych
pokazach okazało się, że niektórzy widzowie płaczą, co było dla Wolskiej największą nagrodą i zarazem informacją, że potrafi wytworzyć taki rodzaj
skupienia i energii, który oddziałuje na odbiorców.
Spektakl cały czas zmienia się na skutek interakcji
z widownią. Wspólna praca Ewy Czapik – Kowalewskiej i Mai Wolskiej otrzymała jak dotąd dwie
nagrody: Grand Prix na 59. Ogólnopolskim Konkursie Recytatorskim w Słupsku i III nagrodę na
10. Festiwalu Teatrów Niewielkich w Lublinie. Bogusław Kierc, juror pierwszej imprezy tak uzasadnił swój werdykt: „To piękne i mądre przedstawienie, w którym subtelnie, a jednak z aktorską brawurą, została zniesiona granica między tą, która gra,
a ta, która gra – w bezpośredniej bliskości z widzami. Znakomicie metaforyzowana. Maja jest żywiołem teatralnym. Jest teatrem.” ■ (KG)
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Kino Małego
Widza
z nagrodami
Wszystkie przedszkolaki i dzieci z klas I-III są
zaproszone do wzięcia udziału w konkursie plastycznym na plakat o tematyce filmowej. Każdy
uczestnik może dostarczyć jedną pracę w dowolnej
technice w formacie minimum A4, maksimum A3.
Powinna ona przedstawiać dziecięce wyobrażenia
na temat kina, filmu, może także odnosić się do
wymarzonego kina. Prace należy składać do sekretariatu Centrum Kultury 105 w Koszalinie od 1 do
30 września b.r. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone podczas seansu z cyklu Kino Małego Widza
w kinie Kryterium 4 października oraz opublikowane na stronie internetowej www.ck105.koszalin.
pl, tam też znaleźć można regulamin konkursu.
Nagrodzone zostaną pierwsze trzy miejsca. Jury
ma prawo do wyłonienia również „wyróżnień”.
Wszystkie nagrodzone i wyróżnione prace zostaną zaprezentowane na wystawie pokonkursowej
w holu kina Kryterium, a najlepsza z nich będzie
użyta jako promocyjna wizytówka cyklu. ■ (KG)
Wrześniowy repertuar Kina Małego Widza:
6.09 — „Jak wytresować smoka 2”
13.09 — „Gang Wiewióra”
20.09 — „Samoloty 2”
27.09 — „Dzwoneczek i tajemnica piratów”
Wszystkie bajki wyświetlane są o godz. 12.00
Cena biletów 10 zł. Wszystkie seanse połączone
są z działaniami amatorskiego ruchu artystycznego i dodatkowymi atrakcjami dla dzieci.

Prezentacje
Piosenki
Patriotycznej
i Wojskowej
Już po raz trzeci zabrzmią w Koszalinie znane pieśni w wykonaniu zespołów śpiewaczych
i chórów z regionu Koszalińskiego. 5 września
na deskach amfiteatru pojawi się blisko 400
wykonawców z Koszalina, Ustronia Morskiego, Wierciszewa, Kołobrzegu, Manowa, Darłowa, Ostrowca, Będzina, Szczecinka, a także ze
Słupska. W ich repertuarze znajdą się m.in. takie utwory jak: „Żeby Polska była Polską”, „Witaj
Zosieńko”, „Warszawianka”, „Serce w plecaku”,
„Czerwone maki” czy „Przybyli ułani pod okienko”. Organizatorami imprezy są: biuro poselskie
Stanisława Gawłowskiego, Wydział Zamiejscowy
Urzędu Marszałkowskiego w Koszalinie, CK105
i Stowarzyszenie Śpiewacze „Śródmieście”. Patronat specjalny nad prezentacjami objęli: Sekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska Stanisław
Gawłowski i wicemarszałek województwa zachodniopomorskiego Andrzej Jakubowski. Impreza otrzymała także Patronat Honorowy Prezydenta Koszalina Piotra Jedlińskiego i Prezesa
Zarządu Okręgu Środkowopomorskiego Związku Piłsudczyków Ryszarda Tarnowskiego. ■ (KG)
III Prezentacje Piosenki Patriotycznej i Wojskowej, 5.09, 11:00 – 17:00, amfiteatr, wstęp wolny.
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fot.: materiały promocyjne
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Od piosenki do musicalu
w Hali przy ulicy
Śniadeckich
„Bo to się zwykle tak zaczyna...” to koncert,
w którym każdy znajdzie coś dla siebie. Popularne piosenki, takie jak: „Powróćmy jak za dawnych
lat”, „Nigdy więcej”, „Dumka na dwa serca” obok
doskonale znanych tytułów musicalowych: „My
fair Lady”, „Chicago”, „West Side Story”, „Mamma
mia” czy „Upiór w operze”, tworzą malowniczą
opowieść o różnych odcieniach miłości, która toczy się przy kawiarnianym stoliku, innym razem
przy barze, a nawet w więzieniu. Udział znakomitych artystów, znanych z takich scen i estrad,
jak m.in. Opera Wrocławska, Opera i Filharmonia Podlaska w Białymstoku, Teatr Muzyczny ROMA w Warszawie, Teatr Muzyczny w Poznaniu czy Teatr Muzyczny w Lublinie, którzy
występują z towarzyszeniem chóru i orkiestry,
gwarantuje znakomitą zabawę, a jednocześnie
wysoki poziom artystyczny. Znakomitej muzyce towarzyszy oryginalna oprawa sceniczna, któ-

rą stanowią nie tylko elementy wystroju, lecz również pieczołowicie wkomponowane fragmenty filmów i animacje.
Podczas występu na scenie w Hali Widowiskowo – Sportowej pojawi się ponad trzydzieści
osób – orkiestra, którą dyrygować będzie Szymon Makowski, chór i soliści: Elżbieta Kaczmarzyk-Janczak, Paulina Janczak, Dorota Pyzik,
Agnieszka Tyrawska-Kopeć, Małgorzata Dąbrowska, Tomasz Janczak, Andrzej Witlewski
i Maciej Kucera. Zapowiada się niezwykły muzyczny wieczór, pełen najpiękniejszych melodii,
które zna cały świat. ■ (KG)
„Bo to się zwykle tak zaczyna...”, 26.09, godz.
19:00, Hala Widowiskowo – Sportowa, ul. Śniadeckich, bilety: 20 – 60 zł, grupowe (od 30 osób
– 25, 40, 50 zł).

Kolejny już raz mieszkańcy Koszalina i okolic będą mogli wziąć udział w dorocznych regionalnych dożynkach.
Zaprezentują się w nich wszystkie gminy powiatu koszalińskiego: Będzino, Bobolice, Biesiekierz, Manowo, Mielno, Polanów, Sianów, Świeszyno oraz miasto Koszalin, jako
sąsiad i naturalny partner powiatu i gmin. Święto zaplanowano na 20 września i odbędzie się ono na terenie Parku Książąt Pomorskich przy amfiteatrze. Zgodnie z tradycją
Święto Plonów rozpocznie się mszą dziękczynną za zebrane plony w koszalińskiej katedrze. Po jej zakończeniu korowód uczestników imprezy, bogaty w śpiew i ludowe, barwne
stroje, przejdzie ulicą Zwycięstwa na plac dożynkowy. Tam
jak zawsze, jurorzy ocenią przygotowane wieńce i wybiorą
ten najpiękniejszy i przygotowany zgodnie z dawną sztuką. W dwudziestu namiotach swoje produkty zaprezentują
wystawcy z województwa zachodniopomorskiego – twórcy
ludowi, rękodzielnicy, stowarzyszenia, sołectwa, świetlice
środowiskowe, instytucje kulturalne, opiekuńczo-wychowawcze oraz wytwórcy produktów regionalnych. Poza tym
zostaną przeprowadzone pokazy kulinarne, a ich gwiazdą
będzie Bożena Dykiel, znakomita aktorka, a zarazem praktyczna gospodyni domowa, autorka książek i audycji kulinarnych. Będzie ona również jurorką konkursu „Zachodniopomorski specjał z ziaren zbóż i produktów zbożowych”.
W konkursie tym udział wziąć mogą wszystkie chętne osoby, które w trzech kategoriach: „Chleb”, „Kasza” i „Pierogi”
przygotują tradycyjne dania w oparciu o ziarna zbóż i produkty zbożowe. Święto Plonów wzbogacą występy zespołów
ludowych oraz dodatkowe atrakcje i gwiazdy. Do takich na
pewno należą loty balonem i smakowite atrakcje dla dzieci ufundowane przez sponsora, firmę „Ilecki Nieruchomości”. Wzdłuż ulicy Piastowskiej zaprezentowane zostaną
stare i zabytkowe ciągniki, tą samą trasą wiedzie rajd aut zabytkowych, organizowany przez Automobil Klub Koszalin.
Imprezę zakończy występ gwiazdy wieczoru, zespołu Bayer Full. Koncert rozpocznie się w amfiteatrze o godz. 18. Na
dożynki zapraszają: wicemarszałek Andrzej Jakubowski,
prezydent Koszalina Piotr Jedliński, starosta koszaliński
Roman Szewczyk oraz dyrektor Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach Irena Agata Łucka. Organizatorami imprezy są: Wydział Rozwoju i Promocji Starostwa Powiatowego w Koszalinie, Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach Oddział w Koszalinie
i Centrum Kultury 105 w Koszalinie. ■ (KG)
Regionalne Dożynki, 20.09, plac przy amfiteatrze

fot.: archiwum starostwa powiatowego w Koszalinie
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Święto
plonów

Polecamy kultura
fot.: materiały promocyjne / Hanna Prus
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Maryla w amfiteatrze
Coroczne koncerty organizowane przez Telewizję Kablową Koszalin, to już mała tradycja. Tym razem na jej zaproszenie, po kilkunastoletniej przerwie pojawi się na amfiteatralnej scenie królowa polskiej piosenki, Maryla Rodowicz. Trudno uwierzyć,
ale w przyszłym roku artystce stuknie 50 lat niezmordowanej aktywności scenicznej. Tytuł królowej należy się jej bez żadnych wątpliwości – Maryla w każdej
epoce jest na fali i przez lata dorobiła się niezliczonej
ilości przebojów. Ma w swoim dorobku ok. 2000 piosenek, ponad 20 płyt polskich, a także po jednej angielskiej, czeskiej, niemieckiej, rosyjskiej. Sprzedano je łącznie w nakładzie ok. 15 mln sztuk, z czego 10
mln w Rosji. Koncertowała na całym świecie – w Europie, Ameryce, Australii, Azji. Jest laureatką wielu
nagród, uczestniczką wielu festiwali – również poza
granicami Polski m.in. w Oklahomie, Los Angeles,
Festiwalu Piosenki Studenckiej w Krakowie, Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu. Oprócz swoich własnych koncertów, wzięła udział m.in. w oratorium
Katarzyny Gaertner i Ernesta Brylla „Zagrajcie nam
dzisiaj wszystkie srebrne dzwony” (1975), śpiewogrze
„Na szkle malowane” (K. Gaertner, E. Bryll), spektaklu Teatru STU „Szalona lokomotywa” wg tekstów
St. I. Witkiewicza (1977, rola Hildy; na scenie razem

z Markiem Grechutą). Zajmuje się też aktorstwem,
zagrała w kilku filmach i widowiskach muzycznych.
Regularnie do 2009 roku występowała w serialu Polsatu „Rodzina zastępcza”. W 1992 ukazała się autobiograficzna książka piosenkarki „Niech żyje bal”,
w 2013 roku wydana została kolejna książka autobiograficzna, tym razem „wywiad rzeka” z dziennikarzem muzycznym Jarosławem Szubrychtem pt. „Wariatka tańczy”. W ubiegłym roku odebrała w Kijowie
tytuł Człowieka Roku 2012. Pani Maryla nie pozwala o sobie zapomnieć, również dlatego, że potrafi pokazać duży dystans do siebie. Ostatnie dwa przykłady, które to potwierdzają - to jej występ ze sztucznym
biustem na imprezie sylwestrowej Polsatu i spektakularny udział w „splashu”, czyli zabawie internetowej – gdzie różne znane osoby pokazują filmiki, na
których są oblewane dużą ilością wody. W Koszalinie
usłyszymy przeboje pani Maryli z całego jej dorobku,
z towarzyszeniem siedmioosobowego zespołu i szafy
pełnej niebanalnych kreacji. ■ (KG)
TKK zaprasza: Maryla Rodowicz, 6.09, godz.
19:00, amfiteatr, wstęp wolny, ale będą rozdawane darmowe bilety z powodów porządkowych;
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AZS Koszalin
- koszykówka
przerwa w rozgrywkach

Energa AZS Koszalin
- piłka ręczna

Drawsko Pom. - Bałtyk
Koszalin;
— 27.09
III liga Bałtycka, Bałtyk
Koszalin - Chemik Police,
bilety: 10 zł, 5 zł, Stadion
KS Bałtyk, ul. Andersa;

— 03.09, 17:00
PGNiG Superliga kobiet
- Vistal Gdynia - Energa
AZS Koszalin;
— 06.09, 17:00
PGNiG Superliga kobiet
- Energa AZS Koszalin - KPR
Jelenia Góra, bilety: 12 zł, 4 zł
Hala Widowiskowo-Sportowa,
ul. Śniadeckich;
— 20.09, 17:00
PGNiG Superliga kobiet MKS Selgros Lublin - Energa
AZS Koszalin;
— 24.09, 17:00
PGNiG Superliga kobiet
- Aussie Sylex Sambor Tczew
- Energa AZS Koszalin;
— 27.09, 17:00
PGNiG Superliga kobiet Energa AZS Koszalin
- Olimpia-Beskid Nowy Sącz,
bilety: 12 zł, 4 zł, Hala
Widowiskowo-Sportowa,
ul. Śniadeckich;

Gwardia Koszalin
- piłka nożna

Bałtyk Koszalin
- piłka nożna

— 05-07.09
Turniej towarzyski - VI Memoriał im. B.Bigdy i F.Potocznika, wstęp wolny, Hala
Gwardia przy ul. Fałata 34;
— 13.09
II liga - Gwardia Koszalin
- KU AZS UKW Bydgoszcz,
wstęp wolny, Hala Gwardia
przy ul. Fałata 34;
— 20.09
II liga - Alfa 99 Strzelno
- Gwardia Koszalin;

— 06.09
III liga Bałtycka, Bałtyk
Gdynia - Bałtyk Koszalin;
— 13.09
III liga Bałtycka, Bałtyk
Koszalin - Lechia II Gdańsk,
bilety: 10 zł, 5 zł, Stadion
KS Bałtyk, ul. Andersa;
— 20.09
III liga Bałtycka, Drawa

— 06.09
III liga Bałtycka, Gwardia
Koszalin - Gryf Wejherowo,
bilety: normalny 8zł, ulgowy: 5 zł, Stadion Gwardia
przy ul. Fałata 34;
— 13.09
III liga Bałtycka, Pogoń
II Szczecin - Gwardia Koszalin;
— 20.09
III liga Bałtycka, Gwardia
Koszalin - Rasel Dygowo,
bilety: normalny 8 zł, ulgowy:
5 zł, Stadion Gwardia przy
ul. Fałata 34;
— 27.09
III liga Bałtycka, Astra
Ustronie Morskie - Gwardia
Koszalin;

Gwardia Koszalin
- piłka ręczna

— 27.09
II liga - Gwardia Koszalin
- MKS Grudziądz, wstęp
wolny, Hala Gwardia przy
ul. Fałata 34;

Biegi
— 11.09
Leśna Piątka, wstęp wolny,
parking przy ul. Słupskiej;

Sporty wodne
— 3,10,17,24.09
WakeUp dla Pań, WakePark
ul. Sybiraków;
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Polecamy sport

Tatami dla
wszystkich
Judo w Koszalinie ma wieloletnią, sięgającą 1959 roku tradycję. Największe sukcesy koszalińskich zawodników to: trzecie miejsce Mariana
Tałaja i piąte Mariana Standowicza na Igrzyskach
Olimpijskich w Montrealu w 1976 roku, a także V
miejsce IO w Atlancie w 1996 roku nieżyjącej koszalińskiej judoczki Ewy Larysy Krause. Obecnie w mieście działają dwa kluby judo - „Gwardia” i „Samuraj”. W obu trenuje w sumie ok. 300
zawodników, w różnych kategoriach (dzieci, młodzicy, juniorzy młodsi, juniorzy i seniorzy). Judocy Gwardii trenują pod okiem: Mariana Standowicza, Cezarego Wojniusza, Tomasza Zawadzkiego i Janusza Barcikowskiego, a w Samuraju za
szkolenie odpowiadają Andrzej Adamski, Milena Parcheta, Agata Madalińska oraz rodzeństwo
Ilona i Łukasz Chruszcz. W ostatnim czasie największe sukcesy odnieśli: Sandra Lickun brązowa medalistka Mistrzostw Polski Seniorek 2013),
Ilona Chruszcz (trzecia w Pucharze Polski Seniorek 2013), Dagmara Paszkowska (brązowa medalistka Pucharu Europy młodziczek 2014), Pa-

tryk Rusin (brązowy medalista Mistrzostw Polski juniorów 2014), Klaudia Cygan, Viktoria Perić
i wielu innych. Koszalinianie trenują w bardzo
dobrych warunkach, w jednej z największych
i najnowocześniejszych hal sportów walki w Polsce. W obiekcie przy ul. Fałata znajduje się hala
sportowa, podzielona ruchomą kurtyną dźwiękoszczelną na dwie niezależne części. Dzięki takiemu rozwiązaniu w hali mogą jednocześnie
trenować dwa zespoły. Po rozsunięciu kurtyny,
hala tworzy jeden duży obiekt, którego wymiary umożliwiają organizację zawodów o randze
europejskiej, co jest ambicją koszalińskich judoków. Na tatami mieszczą się cztery pełnowymiarowe pola walki, a na trybunach dla publiczności
280 miejsc. Chociaż oba kluby nastawione są na
sport młodzieżowy, to żaden z nich nie zamyka
swoich drzwi przed chętnymi sprawdzenia i szlifowania swoich umiejętności w tej jakże atrakcyjnej dyscyplinie sportu. Judo jest doskonałym
sposobem na utrzymanie dobrej sprawności fizycznej w każdym wieku. ■ (RB)

Pozarządowy Koszalin

„Nic o nas bez nas”
Na co dzień większość organizacji pozarządowych działa w swojej branży – kulturze, sporcie, pomocy społecznej. Są jednak takie momenty, kiedy organizacje muszą współdziałać, pochylić się nad tematami ważnymi dla wszystkich
z nich. Jedną z takich sytuacji jest tworzenie aktów prawnych dotyczących tematyki aktywności
obywatelskiej.
Uchwalanie nowego prawa należy do kompetencji samorządu, a treść większości dokumentów jest tworzona wyłącznie przez urzędników.
Obecnie wprowadzane w Polsce standardy zalecają, by akty prawne powstawały w zespołach
składających się z osób wyłonionych z różnych
środowisk: urzędników, radnych, działaczy pozarządowych, aktywnych mieszkańców. Zespół
prowadzony przez moderatora wspólnie, podczas
spotkań, wypracowuje rozwiązania opierające się
na wiedzy, doświadczeniu i perspektywie wszystkich uczestników. Zespół pracuje swoim indywi-

dualnym rytmem, spotykając się z różną częstotliwością, w zależności od możliwości czasowych
członków zespołu i etapu tworzenia projektu dokumentu. Obecnie w Koszalinie ma miejsce rewolucja sposobu tworzenia prawa lokalnego, dotyczącego sektora pozarządowego. Pracownia Pozarządowa, Fundacja Nauka dla Środowiska oraz
Urząd Miejski w Koszalinie wspólnie organizują
zespoły robocze pracujące nad wszystkimi aktami prawnymi istotnymi dla koszalińskich organizacji pozarządowych. Każdy działacz społeczny może przyłączyć się do tego procesu. Udział w
zespołach roboczych daje możliwość wpływu na
powstające rozwiązania, które później wyznaczają zasady funkcjonowania organizacji. Chętni by
dołączyć do zespołów roboczych mogą się zgłosić do Agnieszki Kryczyńskiej z Pracowni Pozarządowej, mail: agnieszka.kryczynska@pracowniap.org.pl, tel./fax: 094 340 35 23. ■ (MW)
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19.09 - Inauguracja sezonu Filharmonii
25.09 - Spotkanie autorskie z Tymonem Tymańskim w KBP
27.09 - Junior Stress, Ras Luta, Kuba 1200 w Clubie105
27.09 - „Szalone nożyczki” - Premiera BTD

