fot.: Mat. prom.

MAJ 2019 (NR 71)

Wstępniak

Trendy Koszalin.
Kultura, ludzie, sport.
ISSN 2299 – 9221,
bezpłatny informator miejski,
nakład: 9 000 egz.,
Wydawca:
Centrum Kultury 105 w Koszalinie
Paweł Strojek – dyrektor
Zespół redakcyjny:
Monika Modła – kierownik zespołu
redakcyjnego, z-ca dyrektora CK105
Emilia Wójcik – z-ca kierownika
zespołu redakcyjnego
Monika Karczewska – skład
i opracowanie graficzne
Radosław Brzostek – redaktor, zdjęcia
Adres redakcji:
Centrum Kultury 105 w Koszalinie
ul. Zwycięstwa 105, 75-001 Koszalin

fot. Archiwum Piotra Jedlińskiego

Kuba Grabski – redaktor wydania

www.ck105.koszalin.pl, 94 347 57 01
Kontakt email:
monika.modla@ck105.koszalin.pl
kuba.grabski@ck105.koszalin.pl
emilia.wojcik@ck105.koszalin.pl
Druk:
SOLDRUK Rajmund Kuch
Bajkowa 19, 75-710 Koszalin
Trendy dostępne na stronach:
www.ck105.koszalin.pl
www.koszalin.pl

Dni Koszalina, czyli obchodzone 23 maja urodziny miasta, powiązane z kolejną rocznicą wizyty u nas Jana Pawła II, już wkrótce.
W Koszalinie koniec maja to tradycyjne spoglądanie w przeszłość
miasta, zwłaszcza do roku 1266, kiedy to biskup kamieński Herman
von Gleichen lokował miasto na prawie lubeckim. Ale także spojrzenie
w mniej odległe czasy, gdy np. syn burmistrza Hermana Fredera, Jan, był
bliskim współpracownikiem twórcy reformacji Martina Lutra.
Dlatego pamiętając o świetności naszego miasta, co roku, jak wypada szacownemu jubilatowi, zapraszamy na jego kolejne urodziny.
Zapewniam, że atrakcji będzie dużo, a zabawa przednia. Bo przecież
753. urodziny miasta świadczą, że mamy do czynienia z naprawdę zacnym grodem.

www.koszalin.naszemiasto.pl
Znajdziecie nas również w tygodniku
„Nasze Miasto”

Piotr Jedliński
Prezydent Koszalina
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Polecamy kultura

Młodzi
zadebiutują

Pewnie nikomu nie chciało się zadać trudu, żeby
ustalić ile lat mają obecnie reżyserzy, którzy debiutowali na pierwszych Koszalińskich Spotkaniach Filmowych „Młodzi i Film”. Wystarczy sobie uzmysłowić, że czekamy właśnie na 38. edycję wydarzenia,
żeby to sobie mniej więcej obliczyć. MiF to nie tylko
filmy konkursowe, ale także pokazy efektów warsztatów filmowych, organizowanych przez Centrum Kultury 105. W tym roku będzie to etiuda dokumentalna pt. „Bieżnia” autorstwa młodych koszalinian. Ich
praca mówi o wszechobecnym internecie i hejcie oraz
o uzależnieniu od niego. Film będzie wysyłany na polskie i zagraniczne festiwale dla młodych twórców.
Tym co na festiwalu najważniejsze są debiuty,
które będą walczyły o Jantary. Do zamknięcia selekcji zostało jeszcze kilka tygodni, ale jak mówi dyrektor festiwalu Paweł Strojek, członkowie komisji są
pod dużym wrażeniem wysokiego poziomu zgłaszanych produkcji.
Stałym elementem koszalińskiego festiwalu od
wielu już lat jest Scena Muzyczna, co roku zaskakująca niebanalnymi propozycjami. Tym razem będziemy
mogli oklaskiwać artystów, od lat elektryzujących fanów.
Jako pierwszy pojawi się duet Incarnations czyli Maja Kleszcz i Wojtek Krzak. Piękniejsza połowa tego składu, od wielu już lat określana jako jedna
z najlepszych polskich wokalistek, która zawsze przyciąga charyzmą i niezwykłym głosem. Od 9 lat jej zespół eksploruje świat retro-brzmień z pogranicza jazzu i bluesa. Teksty tworzy dla niej Bogdan Loebl, autor
utworów grupy Breakout.

Kolejny koncert jako swego bohatera będzie miał
Grubsona, czyli pochodzącego z Rybnika rapera
i wokalisty, Tomasza Iwancy. Artysta obecny jest na
scenie już ponad 20 lat, ale prawdziwym przełomem
w jego karierze było nagranie dwupłytowego albumu
„Coś więcej niż muzyka”. Dwa lata temu pojawiła się
ostatnia jak dotąd płyta Grubsona, „Gatunek L”.
Ostatnim wykonawcą Sceny Muzycznej będzie
znany już koszalińskiej widowni zespól Bokka. Jest
to bez wątpienia unikat koncertowy – członkowie
nie ujawniają swoich nazwisk, a na koncercie twarze
ukrywają pod maskami. Pokazują także niebanalne podejście do tworzenia muzyki, czego najlepszym
dowodem jest wykorzystywanie często składającego się z przypadkowych przedmiotów instrumentarium, szybko stało się znakiem rozpoznawczym Bokki – grupy, której potencjał błyskawicznie dostrzeżono poza granicami ojczyzny.
Więcej szczegółów za miesiąc, a tę zapowiedź festiwalu kończymy informacją o kolejnym, tym razem
podwójnym plakacie autorstwa Kasi Walentynowicz.
Kasia jest ilustratorką i graficzką, współzałożycielką
marki gier planszowych Zagrywki, twórczynią gry
Psiechadzka. Związana ze studiem graficznym Homework. ■ (KG)
10-15 czerwca, 38. Koszaliński Festiwal Debiutów
Filmowych „Młodzi i Film”.

▴ Zabytek Miesiąca w Muzeum

▴ Spotkanie w Realu 5 w Muzeum

fot.: Mat. prom. KBP

fot.: Mat. prom. Muzeum

fot.: Mat. prom. Muzeum

Kalendarium kulturalne

▴ Żywa Biblioteka w KBP

Wydarzenia stałe, czasowe, ceny biletów
WYSTAWY STAŁE:

Monety i medale ze zbiorów
własnych Muzeum w Koszalinie – Wyspa kulturowa. Wieś
Jamno pod Koszalinem – Kuźnia pomorska – Dzieje Koszalina od średniowiecza do współczesności – Warsztat szewski
– Osieki 1963-1981 – wystawa sztuki współczesnej – Sztuka dawna i rzemiosło od baroku do secesji – Pradzieje Pomorza – Koszalin 1945-2015.
Od dyktatury do demokracji.
Muzeum, ul. Młyńska;
WYSTAWY CZASOWE:
— Od 2.05
Czarka obrzędowa z epoki brązu. Naczynie wykonane

z wypalonej gliny, znalezione
w 1933 r. na terenie wsi Żegocino. Ten niepozorny przedmiot
ma około trzech tysięcy lat.
Muzeum, ul. Młyńska 37-39;
— Do 2.06
Spotkanie w Realu 5. Już po

raz piąty koszaliński malarz
Wal Jarosz zaprosił do Koszalina artystów, których spotyka w sieci. Internet sprawił, że
możemy oglądać niemal każde dzieło sztuki, poznać doko-

nania każdego artysty. W tym
roku w wystawie udział wezmą: Jacek Malinowski, Renata Kowalczyk, Ludmiła Sabadini, Grzegorz Leon Piotrowski,
Maria Bereźnicka-Przyłęcka, Grzegorz Skrzypek, Arkadiusz Kulpa, Bartosz Jarmoliński, Maciej Jeliński, Łukasz
Prządka, Małgorzata Bankowska, Marek Leszczyński, Adrian
Mechocki, Bogusław Doba,
Maciej Osmycki i Wal Jarosz.
Muzeum w Koszalinie, Galeria
Antresola, ul. Młyńska 37-39;
— Od 6.05 do 27.05
Wystawa prac Estery Parysz-Mroczkowskiej. CK105,

hol kina Kryterium;

— Od 20.05 do 14.06
Wystawa towarzysząca Żywej
Bibliotece. Wstęp wolny. KBP,

Galeria Region, pl. Polonii 1;

— Do 10.06
„A teraz Kolory Wiosny”.

Wiosna to ptasie historie tuszem malowane, a kocie węglem. Szukamy jej kolorów
i ekspresji też w malarstwie
wielkich mistrzów. Tym razem
zainspirowane impresjonistami maluchy malowały jak Vincent Van Gogh. Efekty przero-

sły oczekiwania instruktora p.
Jolanty Lange i zaskoczyły rodziców małych artystów. Zapraszamy na wystawę. Galeria
Malucha, Pałac Młodzieży,
ul. Bogusława II;
CENY BILETÓW:
— Muzeum:

Normalny – 10 zł, ulgowy
– 8 zł, rodzinny (min. 1+1:
osoba dorosła i dziecko) – 5 zł
(1 osoba), grupowy – 5 zł
(1 osoba), jedna wystawa
– 5 zł (1 osoba), oprowadzanie
– 50 zł (po zgłoszeniu), lekcja
muzealna – 50 zł, lekcja muzealna poza siedzibą muzeum
– 50 zł (plus koszty dojazdu
i delegowania pracownika).
— 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.

Kalendarium kulturalne

▴ Warstwa „A teraz Kolory Wiosny”
w Pałacu Młodzieży

Premiery (bajki) – 20 zł.
Szkolne – 15 zł. Familijne
– 17 zł. Teatr Malucha – 10 zł.
Spektakle czwartkowe – 15 zł;
— Filharmonia Koszalińska:

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

Bilety 2D (pon.-czw.): 17 zł –
normalny, 15 zł – ulgowy, 11 zł
– KKDR, 12 zł – grupowy.
Bilety 2D (pt.-niedz.): 19 zł
– normalny, 17 zł – ulgowy,
13 zł – KKDR, 14 zł – grupowy. Tani poniedziałek: 12 zł.
KMW: 10 zł. DKF: jednorazowy – 10 zł, karnet – 29/34 zł.
DKF Kids: 15 zł. Szminka
Movie: 10 zł. Kino z rodziną:
10 zł. Kino Przyjazne
Sensorycznie: 10 zł.
Dzień dziecka: 1/7zł.

fot.: I. Rogowska

fot.: M. Grocholski

fot.: Mat. prom. PM
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▴ Jakub Chrenowicz w Filharmonii

▴ „Gąska” w BTD

2 Czwartek

4 Sobota

— 12:00
Święto flagi, uroczystość
pod hasłem Biało-czerwona
łączy pokolenia (więcej
str. 20). Pl. Polonii;

— 10:15-12:15
Etnograficzne Warsztaty
Rękodzielnicze (dla dorosłych).

3 Piątek
— 18:30
Koncert symfoniczny
„Litanie Moniuszki w Filharmonii Moniuszki”. Wykonaw-

cy: J. Chrenowicz – dyrygent,
Chór Chłopięcy i Męski Filharmonii Poznańskiej „Poznańskie
Słowiki”, M. Jaskulska-Chrenowicz – sopran, M. Pluta – alt,
S. Smulczyński – tenor, P.Rymanowski – bas, orkiestra
Filharmonii Koszalińskiej, prowadzenie: A. Zborowski. Repertuar: Stanisław Moniuszko
„Litanie ostrobramskie”.
Filharmonia, ul. Piastowska 2;
— 19:00
„Piosenka jest dobra na
wszystko”, reż. P. Krótki,

Scena na zapleczu. Po Osieckiej, Młynarskim i Kofcie sięgamy po czwartego z największych twórców polskiej piosenki
literackiej. BTD, pl. Teatralny 1;

Muzeum, ul. Młyńska 37-39;

— 12:00
Kino Małego Widza:
„Manu. Bądź sobą!” (zestaw
małego widza: popcorn i Pepsi
– 5 zł). Reż.: C. Haas, A. Block,

88 min. Kino Kryterium,
ul. Zwycięstwa;

— 12:45-14:15
Etnograficzne Warsztaty
Rękodzielnicze (dla rodzin).

Muzeum, ul. Młyńska 37-39;

— 19:00
„Gąska”, reż. P. Szkotak, Duża

Scena. „Gąska” Nikołaja Kolady to gorzka komedia, nad którą unosi się duch uniwersalnego
cytatu z „Rewizora” Nikołaja
Gogola: „Z czego się śmiejecie?
Z siebie samych się śmiejecie!”.
Oto za kulisami prowincjonalnego teatru w Dechowsku rozgrywa się rozpisany na trzy kobiety i dwóch mężczyzn dramat
miłosny. Główną rolę odgrywa
w nim młoda aktorka Nonna
burząca swoimi romansami zastany, nieco zatęchły porządek
mieszczańskiej egzystencji...
BTD, pl. Teatralny 1;

fot.: Mat. prom.

fot.: Mat. prom. dystrybutora
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▴ Kino z rodziną: „Spider-Man Uniwersum”

▴ Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki:

▴ Karaoke dla seniorów

5 Niedziela

8 Środa

9 Czwartek

— 12:00
Kino z rodziną: „Spider-Man
Uniwersum”. Kino Kryterium,

— 9:00
„Kraina śpiochów”, reż. W. Ro-

— 10:30
Spotkanie Dyskusyjnego
Klubu Książki – dyskusja

w kinie Kryterium

ul. Zwycięstwa;

— 19:00
„Związek otwarty”,

reż. Ż. Gruszczyńska-Ogonowska, W. Rogowski, Mała Scena.
BTD, pl. Teatralny 1;

7 Wtorek
— 9:00
„O Ignasiu, który nie lubił
szkoły”, Scena na zapleczu.

BTD, pl. Teatralny 1;

— 16:30
Jubileuszowa wystawa
malarstwa Longiny Stańczyk
„50 lat przy Sztalugach”.

Związana z reklamą i dekoratorstwem, członkini Zespołu
Pracy Twórczej Plastyki, uczestniczka plenerów malarskich
w kraju i za granicą. Wystawa
w Galerii Ratusz jest przygotowana z okazji jubileuszu 50. lecia pracy twórczej. Galeria Ratusz I p, Rynek Staromiejski;
— 18:00
DKF: „Przedszkolanka”. Reż.:

S. Colangelo, 96 min. Kino
Kryterium, ul. Zwycięstwa;

„Jak zawsze” Z. Miłoszewski

gowski, Duża Scena. BTD;

— 10:00
W ramach Tygodnia Bibliotek
Finał Powiatowego przeglądu recytatorskiego dla przedszkolaków „Kalinki”. KBP,

sala konferencyjno-kinowa,
pl. Polonii 1;

— 10:15-12:15, 13:00-15:00
Etnograficzne Warsztaty
Rękodzielnicze (dla seniorów).

Muzeum, ul. Młyńska 37-39;

— 16:00
Spotkanie Dyskusyjnego
Klubu Książki – dyskusja nad

książką „Sońka” I. Karpowicza.
Wstęp wolny. KBP, filia nr 8,
ul. Andersa 4-6;
— 16:00
Spotkanie Dyskusyjnego
Klubu Książki – dyskusja nad

książką „Jak zawsze” Z. Miłoszewskiego. Wstęp wolny.
KBP, filia nr 9, ul. Struga 5;

— 17:00
W ramach Tygodnia Bibliotek
spotkanie z Martą Matulewicz
autorką trylogii o przygodach
singielki w Londynie. KBP,

salka edukacyjna za czytelnią,
pl. Polonii 1;

nad książką „Bad mommy”
T. Fisher. Wstęp wolny. KBP,
filia nr 12, ul. Spokojna 48;

— 16:00
Spotkanie Dziecięcego Dyskusyjnego Klubu Książki – dys-

kusja nad książką „Czy krowy
mogą schodzić po schodach?”
P. Heineya. Wstęp wolny. KBP,
filia nr 12, ul. Spokojna 48;
— 17:00
W ramach Tygodnia Bibliotek
spotkanie z autorką reportaży
z Nepalu Iwoną Szelezińską,
autorką książki „Kopnij piłkę
ponad chmury”. Wstęp wolny.

KBP, sala konferencyjno-kinowa, pl. Polonii 1;
— 17:00
Spotkanie Dziecięcego
Dyskusyjnego Klubu Książki

– dyskusja nad książką
„Co tam u Ciumków” P. Beręsewicza. Wstęp wolny. KBP,
filia nr 1, ul. Wenedów 22 b/8;
— 17:30
Karaoke dla seniorów,

wspominamy i śpiewamy
stare przeboje. Wstęp wolny,
Club105, ul. Zwycięstwa;

fot.: Mat. prom. PM

▴ Jadwiga Postrożna w Filharmonii

▴ Drzwi otwarte Pałacu Młodzieży

10 Piątek

11 Sobota

— 16:00
„Spotkanie majowe”.

— 10:00
Eliminacje powiatowe
Wojewódzkiego Przeglądu
Piosenki Dziecięcej. W prze-

Zaprasza Stowarzyszenie Śpiewacze „Śródmieście”. Wystąpi
Zespół „Zacisze”. Wstęp wolny,
Club105, ul. Zwycięstwa;
— 16:30
W ramach Tygodnia Bibliotek
zapraszamy na spotkanie
autorskie z poetką Iloną
Adamczyk, autorką tomiku wierszy „Ulotność chwili”.

KBP, filia nr 8, ul. Andersa 4-6;
— 17:00
W ramach Tygodnia Bibliotek
zapraszamy na Finał Powiatowego konkursu poetyckiego
Koszalińska Niezapominajka
2019. KBP, sala konferencyj-

no-kinowa, pl. Polonii 1;

— 18:00
„Związek otwarty”. BTD;
— 18:30
Koncert symfoniczny
„Dwusetna rocznica urodzin
Stanisława Moniuszki”.

Wykonawcy: J. Chrenowicz
– dyrygent, J. Zawartko-Kołodziej – sopran, J. Postrożna
– mezzosopran, P. Skałuba
– tenor, M. Partyka – baryton,
S. Kobyliński – bas. Filharmonia, ul. Piastowska 2;

fot.: Mat. prom. Muzeum
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fot.: Archiwum prywatne

8-9

glądzie wystąpią soliści, duety,
zespoły wokalne i wokalno-instrumentalne w dwóch kategoriach wiekowych: 6-9 lat
i 10-12 lat. Wstęp wolny.
Club105, ul. Zwycięstwa;
— 10:00-13:00
Drzwi otwarte Pałacu
Młodzieży. Będzie można za-

znajomić się z ofertą: taneczną,
wokalną, teatralną, plastyczną, techniczną i wieloma innymi. Tego dnia będzie można zapisać się na wybrane zajęcia na
rok szkolny 2019/2020. Regulamin: www.pm.koszalin.pl.
Pałac Młodzieży,
ul. Bogusława II;
— 10:15-12:15
Etnograficzne Warsztaty
Rękodzielnicze (dla dorosłych). Muzeum w Koszalinie,

ul. Młyńska 37-39;

— 11:00-14:00
Giełda Kolekcjonerska.

Zgłoszenia udziału:
tel. 94 343 20 11. Wstęp wolny.
Muzeum, salka edukacyjna,
ul. Młyńska 37-39;

▴ Giełda Kolekcjonerska w Muzeum

— 12:00
Kino Małego Widza: „Dumbo”
(po seansie zajęcia plastyczne).

Reż.: T. Burton, 112 min. Kino
Kryterium, ul. Zwycięstwa;
— 12:45-14:15
Etnograficzne Warsztaty
Rękodzielnicze (dla rodzin). Muzeum w Koszalinie,

ul. Młyńska 37-39;

— 18:30
Koncert symfoniczny
„Dwusetna rocznica urodzin
Stanisława Moniuszki”
(więcej str. 18). Repertuar:

Stanisław Moniuszko „Halka –
montaż estradowy”. Filharmonia, ul. Piastowska 2;
— 19:00
Michał Wójcik z Kabaretu Ani
Mru Mru. „LIVE czyli życie na

żywo” to niesamowita podróż
przez los M. Wójcika, filaru kabaretu Ani Mru Mru w sposób
niezwykle śmieszny i nowatorski. Występ poprowadzi świetny
komik z lat 90-tych, który reżyseruje cały ten spektakl, Bartek Brzeskot. Gościnnie wystąpi
Batman. Bilety: 45/55 zł w kasie Teatru (607 900 117) lub na
www.kupbilecik.pl. Teatr
Variete – Muza, ul. Morska;

fot.: Mat. prom.

fot.: Mat. prom. dystrybutora

fot.: Mat. prom. dystrybutora
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▴ DKF Kids: „Łowcy czarownic” w kinie Kryterium

▴ DKF: „Jutro albo pojutrze” w kinie Kryterium

▴ Spotkanie autorskie z pisarzem

12 Niedziela

13 Poniedziałek

15 Środa

— 10:00
Eliminacje powiatowe
Wojewódzkiego Przeglądu
Solistów i Zespołów Estradowych. Wykonawcy prezentu-

— 9:00
W ramach Tygodnia Bibliotek
– dzień Bibliotekarza
i Bibliotek. Uroczyste spotkanie

— 10:15-12:15
Etnograficzne Warsztaty
Rękodzielnicze (dla seniorów).

14 Wtorek

Muzeum w, ul. Młyńska 37-39;

ją się w kategoriach wiekowych:
13-15 lat, 16-18 lat i powyżej
19 lat. Wstęp wolny.
Club105, ul. Zwycięstwa;
— 11:00-17:00
Jarmark Jamneński.

Oferta jarmarku, jak zwykle,
bogata – moc pięknych, niepowtarzalnych przedmiotów wykonanych przez rękodzielników. No i coś dla ciała, czyli domowe smakołyki nie tylko dla
łakomczuchów. Jarmark muzyką okrasi Jantarowy Kwiat
– folklorystyczny zespół z Jamna, a dodatkową atrakcją będą
etnograficzne warsztaty rękodzielnicze. Wstęp wolny.
Zagroda Jamneńska, Dział
Etnografii Muzeum w Koszalinie, ul. Jamneńska 24;
— 12:00
DKF Kids: „Łowcy czarownic”. Reż.: R. Miljković, 86 min.

Kino Kryterium;

— 19:00
„Gąska”, reż. P. Szkotak, Duża

Scena. BTD, pl. Teatralny 1;

z władzami miasta i powiatu.
KBP, sala konferencyjno-kinowa, pl. Polonii 1;

— 17:00
Scena Seniora „Chór
Frontowe Drogi i jego Goście”.

Wystąpią: Zespół Śpiewaczy
„Zalesie” z Mścic i Chór „Frontowe Drogi”. Wstęp wolny.
Club105, ul. Zwycięstwa;
— 18:00
DKF: „Jutro albo pojutrze”.

Reż.: B. Liu, 100 min.
W Rickford, w stanie Illinois,
w samym sercu amerykańskiego Pasa rdzy, trzej przyjaciele:
Zack, Keire i reżyser filmu
Bing spędzają wolny czas na
jeżdżeniu na deskorolce po mieście i imprezowaniu. Silne
i głębokie relacje tych trzech
młodych mężczyzn i ich dorastanie są rdzeniem filmu stworzonego przez jednego
z nich. Kino Kryterium,
ul. Zwycięstwa;

Jakubem Żulczykiem w KBP

Muzeum, ul. Młyńska 37-39;

— 13:00-15:00
Etnograficzne Warsztaty
Rękodzielnicze (dla seniorów).
— 15:30
W ramach Tygodnia
Bibliotek spotkanie z Martą
Matulewicz, autorką trylogii
o przygodach singielki. KBP,

filia nr 4, ul. Ruszczyca 14;

— 17:00
W ramach Tygodnia Bibliotek
i dzięki uprzejmości Dyskusyjnych Klubów Książki odbędzie
się spotkanie autorskie z pisarzem Jakubem Żulczykiem
(więcej str. 19). Wstęp wolny.

KBP, pl. Polonii 1;

— 17:00
Spotkanie Młodzieżowego
Dyskusyjnego Klubu Książki

– dyskusja nad książką
„Zapach domów innych ludzi”
Bonnie-Sue Hitchcook. Wstęp
wolny. KBP, salka edukacyjna
za czytelnią, pl. Polonii 1;
— 19:00
„Grease” (więcej str. 26), to

roztańczone lata 50-te! Skóra,

▴ „Grease” w Teatrze Variete – Muza

fot.: Mat. prom.

▴ Koncert Pawła Domagały

w Hali Widowiskowo-Sportowej

17 Piątek
Fura i Rock And Roll! Inscenizacja musicalu, która powstała w Koszalinie. Fantastyczna
choreografia i chwytliwe, przebojowe piosenki m.in. „You Are
The One That I Want”, „Summer Nights” i wiele innych.
Kultowy musical, który przenosi widzów w szalone lata
50-te! Bilety: od 40 zł, dostępne: www.kupbilecik.pl, w Teatrze Variete – Muza. Teatr
Variete – Muza, ul. Morska;

16 Czwartek
— 16:30
Spotkanie Młodzieżowego
Dyskusyjnego Klubu Książki – dyskusja nad książką

„100 godzin nocy” A. Woltz.
Wstęp wolny. KBP, filia nr 3,
ul. Młyńska 12;

— 19:00
„Grease” Bilety: od 40 zł. Teatr

Variete – Muza, ul. Morska;

— 19:00
Spektakl „Między nami dobrze
jest” Doroty Masłowskiej.

Gościnny występ „Teatru w kinie” z Darłowa. Wstęp z kartą
widza, odbiór w biurze teatru.
Domek Kata, ul. Grodzka;

fot.: Mat. prom.

Kalendarium kulturalne

fot.: Mat. prom.
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— 17:00
Promocja książki „Książę”
Nicollo Machiavellego
wydanej przez Wydawnictwa
Artystycznego Kurtiak Ley.

▴ Noc Muzeów

w Obserwatorium Astronomicznym

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

— 12:00
Kino Małego Widza: „Jak wytresować smoka 3” (popcorn
2 zł). Kino Kryterium;
— 12:45-14:15
Etnograficzne Warsztaty
Rękodzielnicze (dla rodzin).

Wykonawcy: A. Tobik – skrzypce, P. Grelowski – fortepian,
M. Sawicki - saksofon. Repertuar: L. van Beethoven, F. Decruck, C. Debussy, R. Peterson.
Filharmonia, ul. Piastowska 2;

NOC MUZEÓW
(pozostałe imprezy str. 22)
— 17:00
Noc Muzeów w Obserwatorium Astronomicznym (więcej
str. 23). Obserwatorium Astro-

reż. Z. Derebecki, Duża Scena.
BTD, pl. Teatralny 1;

— 18:00
Noc Muzeów (po raz pierwszy
w Domku Kata. Otwarcie

— 18:30
Koncert kameralny.

— 19:00
„Kolacja dla głupca”,

— 20:00
Koncert Paweł Domagała
– 1984 Tour. Rezerwacje:

605 555 676. Bilety: 59-99 zł,
dostępne: www.adria-art.pl.
Hala Widowiskowo-Sportowa;

18 Sobota
— 10:15-12:15
Etnograficzne Warsztaty
Rękodzielnicze (dla dorosłych).

Muzeum w Koszalinie,
ul. Młyńska 37-39;

Muzeum, ul. Młyńska 37-39;

nomiczne, ul. Gnieźnieńska 8;

Muzeum Domku Kata – wystawa przygotowana przez Archiwum Państwowe w Koszalinie
oraz Stowarzyszenie Teatr Propozycji Dialog, pt. „Koszalińska
historia w dyby zakuta”;
— 20:00
Spektakl „Moskwa Pietuszki”

Wieniedikta Jerofiejewa, w wykonaniu Jerzego Bokieja. Wstęp
z kartą widza,
odbiór w biurze teatru.
Domek Kata, ul. Grodzka;

▴ Kino Przyjazne Sensorycznie: „Dumbo”
w kinie Kryterium

▴ „Kariera po polsku” w BTD

Regulamin: www.ck105.koszalin.pl. Wstęp wolny.
Sala widowiskowa CK105;
— 12:00
Pałac Młodzieży Prezentuje. Wystąpią zespoły artystycz-

ne z Pałacu Młodzieży. Wstęp
z okazaniem wejściówki. BTD;
— 12:00
Koncert familijny „Urodzinowe przyjęcie, czyli dlaczego
nie śpiewamy Stanisławowi
Moniuszce Sto lat”. Filharmo-

nia, ul. Piastowska 2;

— 14:00
Kino Przyjazne Sensorycznie:
„Dumbo”. Reż.: T. Burton,

112 min. Kino Kryterium;
— 19:00
„Związek otwarty”. BTD;

20 Poniedziałek
— 18:00
„Kariera po polsku”, Duża Sce-

na. Sztuka o dwóch spryciarzach, którzy nieoczekiwanie
dla siebie robią urzędniczą „karierę”. Informacja i rezerwacja

▴ DNI KOSZALINA: Wystawa „Niebezpieczne
zabawy” Henryka Cześnika

23 Czwartek

19 Niedziela
— 11:00
Eliminacje powiatowe
Wojewódzkiego Przeglądu Zespołów Tanecznych.

fot.: H. Cześnika

fot.: Mat. prom.

fot.: Mat. prom. dystrybutora
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biletów: tel. 725 107 673,
kasa teatru tel. 502 341 700,
www.kupbilecik.pl.
BTD, pl. Teatralny 1;

21 Wtorek
— 16:30
Koncert z okazji Dnia Matki.

Zaprasza Rada Osiedla „Śródmieście”. Wystąpią: „Czarno
na Białym” z Pałacu Młodzieży, „Canon” z Cewlina i słowno-muzyczny „Śródmieście”.
Wstęp wolny. Club105;
— 18:00
DKF: „Yomeddine. Podróż życia”. 93 min. Kino Kryterium;

22 Środa
— 10:15-12:15, 13:00-15:00
Etnograficzne Warsztaty
Rękodzielnicze (dla seniorów).

Muzeum, ul. Młyńska 37-39;
— 19:00
Spotkanie z Lechem Fabiańczykiem. Projekcja filmu

„Moje Kochane Miasto Koszalin”. Wstęp wolny. Club105;

— 19:00
Edyta Geppert – recital, Duża

Scena. BTD, pl. Teatralny 1;

— 18:00
Szminka Movie: „To właśnie życie”. Reż.: D. Fogelman,

118 min. Kino Kryterium;

DNI KOSZALINA
(więcej str. 4-5)
— 18:00
Wernisaż wystawy „Niebezpieczne zabawy” Henryka
Cześnika z udziałem Artysty.

W ASP w Gdańsku prowadzi
malarską pracownię dyplomującą, na Wydziale Malarstwa
i Grafiki. Wystawa składa się
z 35 prac, powstałych w ostatnich 15-tu latach. Jej ekspozycja
w CK105 w Koszalinie przygotowana została przez Państwową Galerię Sztuki w Sopocie,
we współpracy z Agencją Zegart. Wystawa czynna od 13.05
do 06.06. Centrum Kultury
105, ul. Zwycięstwa;
— 19:00
„Droga Dialogu do Europy”

spektakl słowno-muzyczny
w wykonaniu aktorów
STP Dialog, reżyseria: M. Kulesza-Lewicka. Wstęp z kartą
widza, odbiór w biurze teatru.
Domek Kata, ul. Grodzka;

▴ DNI KOSZALINA: Ulica Barw
w Pałacu Młodzieży

24 Piątek
DNI KOSZALINA
(więcej str. 4-5)
— 10:00-18:00
Żywa Biblioteka (więcej
str. 19) rozmowy z przedstawi-

cielami grup obarczanych stereotypami. Wstęp wolny. KBP,
budynek główny, pl.Polonii 1;
— 10:00-15:00
Oprowadzanie po wystawie
„Pradzieje Pomorza”;
— 17:00
Spacer „Śladami koszalińskich masonów”. Muzeum,

ul. Młyńska 37-39;

— 16:00-21:00
Festiwal Smaków Foodtrucków, plac przy Amfiteatrze;
— 11:00
Dzień Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną. Rynek Staromiejski;
— 11:00
Dzień Zdrowia i urody PWSZ
w Koszalinie. Budynek PWSZ

od godz. 11:00, ul. Piastowska
od godz. 18:00;
— 16:00–18:00
Ulica Barw. W programie gry

i konkursy, bogata oferta pracowni plastycznych, dużo muzyki i śmiechu. Musisz być razem z nami! Pałac Młodzieży;

fot.: Mat. prom.

fot.: Mat. prom. Muzeum

Kalendarium kulturalne

fot.: Mat. prom. PM
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▴ DNI KOSZALINA: koncert symfoniczny
„Młodzi wirtuozi” w Filharmonii

— 18:30
Koncert symfoniczny
„Młodzi wirtuozi” (więcej
str. 18). Wykonawcy: M. Ko-

tarba – dyrygent, Z. Adler –
skrzypce, J. Bortnowska – fortepiano, N. Bukowska – sopran,
M. Dawidowski – klarnet,
M. Gajdzis – waltornia, M. Jodłowska – gitara, L. Lebiedowicz – akordeon, G. Majcher
– fagot, A. Nawrocka – wibrafon, K. Orłowska – wiolonczela, Z. Tudruj – fortepian, Orkiestra Filharmonii Koszalińskiej, prowadzenie: B. Piocha.
Repertuar: M. Bruch, E. Grieg,
W. A. Mozart, A. Shaw,
R. Strauss, R. Dyens, W. Siemionow, F. Danzi, E. Séjourné, D. Popper, F. Mendelssohn-Bartholdy. Filharmonia,
ul. Piastowska 2;
— 19:00
„Mayday”, Duża Scena.

BTD, pl. Teatralny 1;

DNI KOSZALINA
(więcej str. 4-5)
— 20:00
Silent Disco,

plac przy Amfiteatrze;

▴ DNI KOSZALINA: Samo Południe w Muzeum

25 Sobota
DNI KOSZALINA
(więcej str. 4-5)
— 10:00-14:00
Oprowadzanie po wystawie
stałej w Zagrodzie Jamneńskiej. „Jamno w Twoim
kadrze” plener fotograficzny.

Zapisy: michalik@muzeum.koszalin.pl. Ul. Jamneńska 24;

—10:00-15:00
„Bitwy i dowódcy” miniwystawa złożona z planszowych gier
strategicznych. Muzeum,

ul. Młyńska 37-39;

— 10:15-12:15
Etnograficzne Warsztaty
Rękodzielnicze (dla dorosłych).

Muzeum, ul. Młyńska 37-39;
DNI KOSZALINA
(więcej str. 4-5)
— 11:00
Dzień Zdrowia i urody
PWSZ w Koszalinie.

Plac przy Amfiteatrze;

— 12:00-21:00
Festiwal Smaków Foodtrucków. Plac przy Amfiteatrze;
— 12:00
W Samo Południe. Odkry-

wamy tajemnice koszalińskiego klasztoru cysterek. Kiedy

▴ DNI KOSZALINA: Miasteczko Rycerskie

▴ DNI KOSZALINA: koncert GooseBumps

fot.: Mat. prom.

fot.: Mat. prom.

fot.: Mat. prom. dystrybutora
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▴ DNI KOSZALINA: koncert „Lato na Maxxxa”
Grzegorz Hyży, Bednarek, Kalwi i Remi

26 Niedziela
powstał koszaliński konwent
cysterek? Czemu jako jeden
z nielicznych na Pomorzu powstał w obrębie średniowiecznego miasta? Jak wyglądał
przeciętny dzień koszalińskich
mniszek? O dziejach koszalińskiego klasztoru cysterek, istniejącego niemalże 300 lat, opowie
Andrzej Kuczkowski, archeolog
prowadzący wykopaliska na terenie konwentu. Wstęp wolny.
Muzeum, ul. Młyńska 37-39;
— 12:00
Malarstwo Ścienne. Już po

raz 48 zapraszamy do udziału w konkursie malarstwa
ściennego, w którym mogą
wziąć udział dzieci i młodzież
wraz z rodzeństwem, rodzicami, dziadkami lub opiekunami. Liczba miejsc ograniczona. Most przy ul. Zwycięstwa,
Park Książąt Pomorskich;

— 12:00-14:00
Talent show w wykonaniu zespołów z CK105. Sala widowi-

skowa CK105, ul. Zwycięstwa;
— 12:00-17:00
Miasteczko Rycerskie.

Park im. Książąt Pomorskich,
w pobliżu sali gimnastycznej
ZS nr 2 przy ul. Jedności;

— 12:45-14:15
Etnograficzne Warsztaty
Rękodzielnicze (dla rodzin).

Muzeum, ul. Młyńska 37-39;

— 17:00
Koncert Chóru Dziecięcego
Pałacu Młodzieży w Koszalinie z okazji „Dnia Matki”.

Zapraszamy serdecznie wszystkich miłośników muzyki chóralnej – a w szczególności
wszystkie mamy – na koncert
z okazji Dnia Matki. W koncercie wystąpią: grupa przygotowawcza Chóru Dziewczęcego,
Chór Chłopięcy, Chór Dziewczęcy oraz soliści Studia Piosenki Polskiej. Podczas koncertu wysłuchamy programu
przygotowanego specjalnie na
ten szczególny dzień. Nie zabraknie największych przebojów Polskiej Piosenki. Dyrygent:
K. Szafran, akompaniament:
S. Tracz, choreografia:
J. Draganiak. Pałac Młodzieży,
ul. Bogusława II;
DNI KOSZALINA
(więcej str. 4-5)
— 19:00-21:00
Koncert GooseBumps.

Plac przy Amfiteatrze;

DNI KOSZALINA
(więcej str. 4-5)
— 12:00-21:00
Festiwal Smaków Foodtrucków. Plac przy Amfiteatrze;
— 17:00-22:00
Tort dla mieszkańców
Koszalina. Słodki Wawel
Truck. Rynek Staromiejski;
— 17:30-22:00
Koncert „Lato na Maxxxa”:
Grzegorz Hyży, Bednarek, Kalwi i Remi. Rynek Staromiejski;

27 Poniedziałek
— 17:00
Wieczorek literacko-muzyczny pt: „Majowe wersety”.

Zaprasza Krajowe Bractwo
Literackie SPK w Koszalinie.
Wstęp wolny. Klub KSM „Nasz
Dom”, ul. Zwycięstwa 148;
DNI KOSZALINA
(więcej str. 4-5)
— 17:30
Otwarcie wystawy
„Artyści Miastu”. Wystawa

Związku Polskich Artystów
Plastyków Okręg Koszalin-Słupsk. Galeria Ratusz, II p.,
Rynek Staromiejski;

fot.: Mat. prom. Muzeum

fot.: Mat. prom. dystrybutora

Kalendarium kulturalne
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▴ DKF: „Schyłek dnia” w kinie Kryterium

▴ Etnograficzne Warsztaty Rękodzielnicze

▴ Dzień Dziecka: „Stateczek Eliasz”

28 Wtorek

29 Środa

30 Czwartek

— 18:00
DKF: „Schyłek dnia”. Reż.:

— 10:00
Powiatowe Święto Czytelnika
Dziecięcego. KBP, sala konfe-

— 17:00
Spotkanie Towarzystwa
Przyjaźni Polsko-Chińskiej
Koszalin pt. „Najpiękniejsze
regiony Chin”. Wstęp wolny.

L. Nemes, 144 min. Skonstruowany na podobieństwo tajemniczego labiryntu film prowadzi
nas przez Budapeszt u progu
XX wieku, wtedy wciąż jedną
z najważniejszych metropolii
Europy. Przewodniczką po mieście jest młodziutka Irisz. Kino
Kryterium, ul. Zwycięstwa;
DNI KOSZALINA
(więcej str. 4-5)
— 19:00
Teatr „Rozwiń Skrzydła”, spektakl: „Kim jesteś człowieku...”.

Reżyseria: M. Ercolani, scenariusz: M. Ercolani, M. Strzelecka i Zespół, dźwięk i śpiew:
M. Strzelecka. Współorganizatorzy: Stowarzyszenie Osób
Niepełnosprawnych Ich Rodzin
I Przyjaciół „Przystań”, UM
w Koszalinie, TP „Dialog”,
Muzeum w Koszalinie.
Club105, ul. Zwycięstwa 105;

w Muzeum

rencyjno-kinowa, pl. Polonii 1;
— 10:15-12:15
Etnograficzne Warsztaty
Rękodzielnicze (dla seniorów).

Muzeum, ul. Młyńska 37-39;

— 13:00-15:00
Etnograficzne Warsztaty
Rękodzielnicze (dla seniorów).

Muzeum, ul. Młyńska 37-39;

— 16:00
Spotkanie Dziecięcego
Dyskusyjnego Klubu Książki

– dyskusja nad książką
„Amelia i Kuba. Stuoki Potwór”
R. Kosika. Wstęp wolny. KBP,
filia nr 4, ul. Ruszczyca 14;
— 17:00
Spotkanie autorskie z K. Vargą

promującym swoją książkę pt.
„Księga dla starych urwisów.
Wszystko, czego jeszcze nie wiecie o Edmundzie Niziurskim”.
Wstęp wolny. KBP, sala konferencyjno-kinowa, pl. Polonii 1;

w kinie Kryterium

KBP, salka edukacyjna
za czytelnią, pl. Polonii 1;

31 Piątek
— 9:00 i 11:00
Dzień Dziecka: „Stateczek Eliasz”. Reż.: S. Alsvik,

W. Ashurst. Podczas wielkiego
sztormu Eliasz odbiera sygnał
wezwania na pomoc. Udaje mu
się uratować zagrożony statek
i w nagrodę zostaje zaproszony do pracy w Wielkim Porcie.
Ale praca w nowym miejscu nie
jest wcale taka prosta. Jednak
Eliasz daje sobie radę. Kino
Kryterium, ul. Zwycięstwa;
— 19:00
„Kolacja dla głupca”, reż.

Z. Derebecki, Duża Scena.
BTD, pl. Teatralny 1;

* 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 10. dnia danego miesiąca, poprzedzającego miesiąc wydania „Trendów”, na adres emilia.wojcik@ck105.koszalin.pl
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Kontakty
i rezerwacje
KULTURA
Centrum Kultury 105
w Koszalinie
ul. Zwycięstwa 105
tel. 94 347 57 01
pn.-pt.: 8:00-16:00
Kino Kryterium
ul. Zwycięstwa 105
Rezerwacje telefoniczne:
w godz. 8:00-16:00
tel. 94 347 57 03
w godz. 16:00-20:00
tel. 94 347 57 41
Muzeum
ul. Młyńska 37-39
tel. 94 343 20 11
Koszalińska Biblioteka
Publiczna
pl. Polonii 1
tel. 94 348 15 40
pn.: 9:00-15:00
wt.: 9:00-19:00
sob.: 9:00-15:00
Bałtycki Teatr Dramatyczny
pl. Teatralny 1
tel. 94 342 22 67, 515 530 253
oraz 502 341 700
Kasa teatru czynna:
pn.-pt. godz.: 8:00-19:00
sob. i niedz.: 13:00-19:00
oraz 2 godziny
przed spektaklem.

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

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

Polecamy kultura

Moniuszkowski maj

fot.: Mat. prom.

Melomani w Koszalinie niejednokrotnie dali wyraz swej
sympatii do patrona tutejszej filharmonii. Nie inaczej jest teraz,
w ogłoszonym przez Sejm RP Roku Stanisława Moniuszki. Bilety na wszystkie koncerty z jego muzyką, zaplanowane bezpośrednio w okolicy dwusetnych urodzin twórcy polskiej opery narodowej, zostały szybko wykupione niemal do ostatniej sztuki. Nastąpił tylko delikatny podział na tych, którzy niecierpliwie czekają
na „Halkę” i na tych, którzy ustawili się w kolejce po bilet na „Litanie Ostrobramskie”. Ci drudzy z kolei dzielą się na wyczekujących rzadkiej okazji posłuchania na żywo „Poznańskich słowików” i na tych, co ponad słynne Moniuszkowskie arie operowe
cenią sobie oryginalne modlitewne kompozycje. Wszystkie cztery powstały w połowie XIX wieku, kiedy to Stanisław Moniuszko pełnił funkcję organisty w wileńskich kościołach pod wezwaniem Świętych Janów Ewangelisty i Chrzciciela. Wszystkie służyły oprawie obchodów listopadowego święta opieki Najświętszej
Maryi Panny i wiązały ze słynnym wizerunkiem tej, „co w Ostrej
świeci Bramie”... A już w tydzień po koncercie zatytułowanym „Litanie Moniuszki w Filharmonii Moniuszki” historia miłości nieszczęsnej Halki wykonana w piątek, ale – uwaga – powtórzona
w sobotę. Między tymi koncertami przypada 5 maja – dzień urodzin Stanisława Moniuszki, który nosząca jego imię Filharmonia

Koszalińska chce uczcić nie tylko ze swymi bywalcami, lecz ze wszystkimi mieszkańcami miasta. Tak, że na pewno warto 5 maja o piątej po południu (a będzie to
szczęśliwym zbiegiem okoliczności popołudnie niedzielne) zajrzeć na Rynek
Staromiejski!
Druga połowa maja to od wielu dziesiątek lat czas szybszego bicia serc rodziców i dziadków utalentowanych uczniów
koszalińskiej szkoły muzycznej. Zawsze
w tym czasie jeden z koncertów abonamentowych należy do nich. W tym
roku z orkiestrą symfoniczną pod dyrekcją Macieja Kotarby wystąpi jedenaścioro młodych solistów, wybranych w drodze przesłuchań. Będą wśród nich tacy
uczniowie, którzy już nie mogą się doliczyć, ile razy grali z orkiestrą na filharmonicznej estradzie. Będą i tacy, dla których jest to absolutny debiut w tej roli.
Będą maturzyści, prezentujący fragmenty swych recitali dyplomowych.
Będą młodsi, którzy utwory na majowy koncert przygotowywali specjalnie.
A wszystko to oprawione czułym słowem prowadzącej ten wyjątkowy, jedyny w roku koncert Beaty Piochy – poetki,
polonistki i opiekunki wrażliwych młodych dusz, u których często talent muzyczny towarzyszy literackiemu...
Materiał przygotowany
przez Dział Promocji
Filharmonii Koszalińskiej
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fot.: Z. Krajewska

fot.: Mat. prom. KBP

Żywa
Biblioteka

Tydzień Bibliotek
Biblioteki i Bibliotekarze 8 maja obchodzą
swoje święto. Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich co roku organizuje, w dniach 8-15 maja, Tydzień Bibliotek. W tym roku hasło promujące XVI
edycję ogólnopolskiego programu to #biblioteka –
zakorzeniona w historii, ale jednocześnie wykorzystująca najnowsze technologie.
Koszalińska Biblioteka Publiczna w tym czasie przygotowała dla swoich czytelników mnóstwo
atrakcji. Po szczegóły odsyłamy do strony internetowej KBP.
Wszystkich fanów polskiej prozy współczesnej na pewno ucieszy spotkanie z prozaikiem
i scenarzystą Jakubem Żulczykiem. Sławę autorowi przyniosła bestsellerowa powieść „Ślepnąc
od świateł”, która sprzedała się w ponad 100 tysiącach egzemplarzy. Pisarz był także współscenarzystą serialu HBO, który powstał na podstawie jego
książki. Jakub Żulczyk zadebiutował w 2006 roku
powieścią „Zrób mi jakąś krzywdę”, a w 2008 wydał „Radio Armageddon”, zaadaptowane w 2014
roku na scenę Wrocławskiego Teatru Współczesnego. Jest pomysłodawcą, współautorem i współscenarzystą serialowego hitu „Belfer” (Canal Plus).
W 2017 roku ukazała się jego powieść „Wzgórze
psów”, za którą otrzymał Warszawską Nagrodę Literacką oraz Wawrzyn Warmii i Mazur.
Na spotkanie z Jakubem Żulczykiem współorganizowane przez Dyskusyjny Klub Książki
zapraszamy 15 maja, o godz. 17:00 do sali konferencyjno-kinowej Koszalińskiej Biblioteki Publicznej, pl. Polonii 1. Wstęp wolny!

24 maja w Koszalińskiej Bibliotece Publicznej po raz
siódmy odbędzie się Żywa Biblioteka. Jest to międzynarodowy projekt organizowany w celu zmniejszenia przejawów uprzedzeń i dyskryminacji w naszym społeczeństwie. Wydarzenie pozwala Czytelnikom na kontakt
z przedstawicielami grup obarczanych stereotypami, narażonych na wykluczenie i gorsze traktowanie. Żywa Biblioteka polega na szczerej rozmowie z reprezentantem
czy reprezentantką grupy doświadczającej stygmatyzacji.
Wydarzenie jest zorganizowane jak biblioteka –
są książki, w tym wypadku Żywe (czyli przedstawiciele
grup traktowanych stereotypowo), są Czytelnicy (czyli
goście – osoby, które bibliotekę odwiedzają i rozmawiają
z Żywymi Książkami), są także Bibliotekarze – gospodarze.
Żywe Książki, które zaprosiliśmy do projektu
w tym roku: Agnostyk, Ateistka, Ekoaktywista, Feministka, Freeganin, Frutarianin, Gej, Kierowczyni autobusu, Lesbijka, Muzułmanin, Niepijący alkoholik, Osoba
aseksualna, Osoba biseksualna, Osoba chora psychicznie, Osoba HIV+, Osoba z niepełnosprawnością, Osoba transpłciowa, Osoba po uzależnieniach, Osoba z autyzmem, Rodzic osoby nieheteronormatywnej, Rodzic
dziecka z niepełnoprawnością, Syryjczyk, Ukrainka,
Weganka, Żyd.
Ostateczna lista Żywych Książek pojawi się na naszej
stronie internetowej oraz Facebooku – Żywa Biblioteka / Human Library Koszalin. Chętni do udziału w Żywej Bibliotece jako Książki lub Czytelnicy mogą zgłaszać
się do Magdaleny Młynarczyk: magda.mlynarczyk@biblioteka.koszalin.pl.
24 maja, Żywa Biblioteka, godz. 10:00-18:00, Koszalińska Biblioteka Publiczna, pl. Polonii 1.
Materiał przygotowany przez Dział Promocji
Koszalińskiej Biblioteki Publicznej
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fot.: T. Majewski

Koszalińskie Przedszkolaki
- Pionierom pod biało-czerwoną

W tym roku obchodzimy jubileusz 15-lecia ustanowienia Dnia Flagi i Dnia Polonii, który w Koszalinie znalazł naturalne miejsce do
spotkań. Od początku jest to plac Polonii i jedyny na świecie Pomnik Więzi Polonii z Macierzą.
Organizatorem tego święta jest Stowarzyszenie
Wspólnota Polska, którego Prezesem jest obecnie
senator Piotr Zientarski. Od sześciu lat dzień ten
jest świętem koszalińskich rodzin, które spotykają się na placu Polonii, by razem przejść do drugiego ważnego dla Pionierów Koszalina pomnika
– „Byliśmy, Jesteśmy, Będziemy”. Pomysł połączenia tych monumentów symbolicznym łańcuchem pod hasłem: biało-czerwona łączy pokolenia to projekt Bożeny Kaczmarek, która zaprosiła
koszalińskie przedszkola do współpracy i każdego roku inna placówka przygotowuje program
artystyczny dedykowany dziadkom, ale często
i pradziadkom, wśród których jest wielu Pionierów Koszalina. 2 maja punktualnie o godz. 12:00
po odsłuchaniu hymnu Koszalina, koszalińskie
rodziny wspólnie oddają cześć polskiej fladze
i Polonii.

W tym roku w patriotycznym programie wystąpią dzieci z Przedszkola nr 22, które w ubiegłym roku świętowało jubileusz 40-lecia. Wychowanie patriotyczne jest ważnym elementem programu edukacyjnego placówki. Jak mówi dyr.
Hanna Thomas – już od najmłodszych lat kształtujemy u naszych, pewne cechy patriotyzmu.
Młodsze dzieci poznają swoje miasto, tradycje.
Starsze dzieci poznają symbole narodowe, hymn,
tradycje, tańce ludowe, legendy, odwiedzają muzeum, uczestniczą w uroczystościach. Przechodząc od tego prostego patriotyzmu do coraz szerszego związanego z obrzędami, zwyczajami,
symboliką narodową – uświadamiamy dzieciom
kim jesteśmy, skąd się wywodzimy jaka jest nasza przeszłość, uczymy je bycia Polakiem i miłości do kraju ojczystego. Udział w majowym święcie Dnia Flagi i przygotowany program są elementem tego programu. W uroczystości udział
wezmą dzieci 6-letnie z grupy IV, które przedstawią występ okolicznościowy – dzieci przygotowała pani Katarzyna Kotlarek. ■ (KG)

18 maja 2019 r. - Program Nocy Muzeów

Wnętrza muzeum:
18:00-24:00

– „Zwiedzanie z kustoszem” – możliwość spotkania z autorami i opiekunami wystaw
– „Księgarnia za pół ceny” – promocyjna sprzedaż wydawnictw muzealnych
– „W pracowni rysunku” – zajęcia edukacyjne
Dziedziniec muzeum:
18:00-24:00 – stoiska gastronomiczne
18:00-22:00

– „W pracowni malarskiej” – zajęcia edukacyjne
– „Kiermasz sztuki” – stoisko księgarni Między Kartkami
18:00 – powitanie uczestników imprezy
18:15-23:00 – koncerty: Viva la Musica, La Donna e Mobile, Koszalińska Dechowka,
„Piosenka jest dobra na wszystko” – aktorzy BTD
Zagroda Jamneńska (ul. Jamneńska 24):
18:00-24:00 – „Zwiedzanie z kustoszem” – możliwość spotkania z autorami i opiekunami wystaw
Domek Kata (ul. Grodzka 3):
18:00-18:15 – „Studyjny portret” – prezentacja

18:15-24:00 – „Nocne studio” – fotograficzne sesje portretowe
18:00-22:00 – Archiwum Państwowe w Koszalinie, ul. M. Skłodowskiej-Curie 2
18:00-21:00 – Bałtycka Galeria Sztuki – CK105, ul. Zwycięstwa 105

18:00-21:00 – Galeria Klubu Bałtyk – KSM Na Skarpie, ul. Spokojna 48
18:00-22:00 – Galeria Na Piętrze, ul. Dworcowa 8

18:00-24:00 – Galeria Sztuki Współczesnej – hotel Gromada, ul. Zwycięstwa 20/24
18:00-24:00 – Koszalińska Kompania Rycerska, ul. Jana z Kolna 38
16:30-21:00 – Instytut Wzornictwa PK,

ul. Racławicka 15-17

18:00-24:00 – Kościół Matki Boskiej Różańcowej (Jamno-Łabusz), ul. Szkolna
18:00-22:00 – Kościół św. Gertrudy, ul. H. Modrzejewskiej

18:00-24:00 – Kolej Wąskotorowa, ul. Lechicka 54G / Kolejowa 4

18:00-21:00 – Muzeum Komunikacji Miejskiej – zajezdnia MZK, ul. Gnieźnieńska 9
18:00-24:00 – Muzeum Obrony Przeciwlotniczej, ul. Wojska Polskiego 70

18:00-22:00 – Muzeum Piwowarstwa – Minibrowar Kowal, ul. Grunwaldzka 1A
18:00-22:00 – Muzeum Aut Zabytkowych, Mścice, ul. Koszalińska 1
18:00-24:00 – Obserwatorium Astronomiczne, ul. Gnieźnieńska 8A
18:00-22:00 – Polskie Radio Koszalin, ul. J. Piłsudskiego 41

18:00-24:00 – 8 Koszaliński Pułk Przeciwlotniczy, ul. 4 Marca 2

18:00-22:00 – Sala Tradycji Polskich Formacji Granicznych, ul. J. Piłsudskiego 92
18:00-24:00 – Schron pod hotelem Gromada, wejście od ul. Kaszubskiej
18:00-21:00 – Zespół Szkół Plastycznych, ul. Racławicka 9

Bezpłatna komunikacja – autobusy MZK
18:00-23:00 (co godzinę)

– Muzeum – Zagroda Jamneńska

18:15-22:55 (co godzinę) – Muzeum – PR Koszalin – Klub Bałtyk
18:30-23:05 (co godzinę)

– Muzeum – Muzeum Obrony Przeciwlotniczej

18 maja, Noc Muzeów, Muzeum w Koszalinie, ul. Młyńska 37/39.
Materiał przygotowany przez Dział Promocji Muzeum w Koszalinie
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Obserwatorium Astronomiczne działa
w ramach Pałacu Młodzieży w Koszalinie.
Realizuje funkcję edukacyjną i popularyzatorską w dziedzinie astronomii, skierowaną do dzieci, młodzieży oraz dorosłych
mieszkańców Koszalina. Obserwatorium
powstało w ramach realizacji jednego ze
zwycięskich projektów Budżetu Obywatelskiego w 2015 roku. Swoje funkcjonowanie rozpoczęło 1 września 2016 r. i od tego
momentu prowadzi lekcje astronomii dla
grup szkolnych i przedszkolnych, otwarte
pokazy nieba i ciekawych obiektów astronomicznych związane z określonymi wydarzeniami astronomicznymi (pokazy superpełni Księżyca, Noc Muzeów, pokazy
odległych planet gazowych, czy obiektów
głębokiego Kosmosu), otwarte Sobotnie
Wykłady z Astronomii (SoWA) oraz zajęcia Kół Astronomicznych dla dzieci i młodzieży z grup twórczych Pałacu Młodzieży. Udział w nocnych pokazach nieba sięga każdorazowo od stu do ponad trzystu
osób, a kalendarz planowanych zajęć jest
zarezerwowany przez przedszkola i szkoły na blisko cztery miesiące do przodu.
Cała aktywność Obserwatorium, relacje
zdjęciowe oraz materiały informacyjne są
publikowane na Facebooku oraz stronie
www Pałacu Młodzieży.
Mamy nowoczesny obiekt z doskonałą
infrastrukturą techniczną oraz z wszechstronną bazą dydaktyczną, profesjonalny
sprzęt obserwacyjny, silne wsparcie Pałacu
Młodzieży, wykwalifikowaną kadrę, duże
zainteresowanie astronomią, życzliwość
i sympatię ze strony młodszych i starszych
mieszkańców Koszalina.

fot.: Mat. prom. Obserwatorium

22-23

Noc w Obserwatorium
Noc Muzeów to kolejna okazja by wybrać się do Obserwatorium. Jak w latach poprzednich spodziewamy się tłumów. Postaramy się, żeby każdy, duży czy mały, młody czy ciut starszy, zobaczył
u nas coś dla siebie nowego i ciekawego związanego: z astronomią,
naszym Układem Słonecznym czy odległymi obiektami kosmicznymi. Z dużym wyprzedzeniem, zamówiliśmy sprzyjające warunki pogodowe, aby zaprezentować w pełni możliwości naszych teleskopów. Jeżeli będą sprzyjające warunki, to pokażemy niebo przez
nasz profesjonalny sprzęt obserwacyjny. Gdyby jednak pogoda nie
była zbyt łaskawa, zaprezentujemy wyposażenie Obserwatorium, teleskopy o różnej budowie i przeznaczeniu, odpowiemy na Państwa
pytania dotyczące jak i gdzie kupić pierwszy teleskop, co i kiedy obserwować, czy dlaczego astronomia jest fascynująca. Oprawą Państwa pobytu będą prezentacje multimedialne objaśniające budowę
i działanie układu Słonecznego, zjawisk zachodzących na Słońcu
i obserwacji bardzo odległych obiektów kosmicznych.
Prof. Robert Suszyński
Kierownik Obserwatorium
Astronomicznego w Koszalinie
18 maja, godz. 17:00-24:00, Noc Muzeów w Obserwatorium,
ul. Gnieźnieńska 8.

Kalendarium sportowe

Energa AZS Koszalin
— piłka ręczna
— 4.05
Energa AZS Koszalin
– Zagłębie Lubin,

bilety: 5 zł, 10 zł.
Hala Widowiskowo-Sportowa, ul. Śniadeckich;
— 11.05
Start Elbląg
– Energa AZS Koszalin;
— 15.05
SPR Pogoń Szczecin
– Energa AZS Koszalin;
— 25.05
Energa AZS Koszalin
– KPR Kobierzyce,

bilety: 5 zł, 10 zł.
Hala Widowiskowo-Sportowa, ul. Śniadeckich;

Gwardia Koszalin
— piłka nożna III liga
— 1.05, godz. 13:00
Gwardia Koszalin
– Polonia Środa Wlkp.,

bilety: 5 zł, 10 zł. Stadion
Gwardia przy ul. Fałata 34;
— 4.05, godz. 16:00
Gwardia Koszalin
– Jarota Jarocin,

bilety: 5 zł,10 zł. Stadion
Gwardia przy ul. Fałata 34;
— 12.05, godz. 11:00
Pogoń II Szczecin
– Gwardia Koszalin;
— 18.05, godz. 17:00
Gwardia Koszalin
– Chemik Bydgoszcz,

bilety: 5 zł, 10 zł. Stadion
Gwardia przy ul. Fałata 34;

— 25.05, godz. 17:00
Górnik Konin
– Gwardia Koszalin;
— 29.05, godz. 17:00
Gwardia Koszalin
– Wierzyca Pelplin,

bilety: 5 zł, 10 zł. Stadion
Gwardia przy ul. Fałata 34;

Bałtyk Koszalin
— piłka nożna III liga
— 4.05, godz. 17:00
Bałtyk Koszalin
– Kotwica Kołobrzeg,

bilety: 5 zł, 10 zł. Stadion
Bałtyk przy ul. Andersa 16;
— 11.05, godz. 17:00
Radunia Stężyca
– Bałtyk Koszalin;
— 18.05, godz. 16:00
Bałtyk Koszalin
– Bałtyk Gdynia,

bilety: 5 zł, 10 zł.
Stadion Bałtyk przy
ul. Andersa 16;

— 25.05, godz. 16:00
Jarota Jarocin
– Bałtyk Koszalin;
— 29.05, godz. 17:00
Mieszko Gniezno
–Bałtyk Koszalin;

Imprezy biegowe
— 4.05, godz. 9:00
Puchar Polski Nordic
Walking, Mielno.

Dystans: 5, 10, 21,1 km;
— 8.05, godz. 18:00
Mistrzostwa Koszalina.

— 9.05, godz. 19:00
Leśna Piątka 2019 #3.

Dystans 5 km. Wstęp wolny.
Start z parkingu leśnego
na Górze Chełmskiej;
— 12.05, godz. 12:00
Orla Pięść #2 (wiosna).
Świeszyno Jezioro Czarne.

Dystans: 5 km, 10 km,
biegi dzieci;

— 25.05 godz. 14:00-15:30
Bieg Kolorów.

Start: Park im. Książąt
Pomorskich, okolice.
Filharmonii Koszalińskiej,
ul. Piastowska. Organizator:
Centrum Kultury 105
w Koszalinie;
— 25.05, godz. 16:00
XVII Bieg Wenedów.

Biegi dla dzieci i młodzieży
na dystansach od 200 m
do 1500 m. Start: Koszalin,
ul. Piastowska;
— 25.05, godz. 18:00
XVII Bieg Wenedów.

Bieg na dystansie 10 000 m.
Start: Koszalin,
ul. Piastowska;

Sporty rowerowe
— 25.05, godz. 8:30-16:00
Wyścigi Rowerowe MTB.

Start: Parking na Górze
Chełmskiej;

Dystans: 10000 m.
Start: Stadion Bałtyk;

* Z uwagi na długi czas dzielący datę wydarzenia od wydania niniejszego informatora godziny
rozpoczęcia imprez sportowych nie są jeszcze znane i mogą ulec zmianie z powodów niezależnych od wydawcy.
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Jak biegać,
żeby schudnąć?

Podstawowa zasada brzmi: biegaj regularnie
i w odpowiednim tempie. Nie oznacza to jednak, że
musisz codziennie wykonywać wyczerpujące sprinty,
gdzie kładzie się nacisk na intensywność. Jeśli chcesz
spalić zbędną tkankę tłuszczową, biegaj regularnie,
długo i co najważniejsze – wolno.
Niezależnie od poziomu swojej sprawności fizycznej i czasu, jaki zamierzasz przeznaczyć na trening biegowy, na początek wykonaj 10-minutową rozgrzewkę – mogą to być np. pajacyki, przysiady i skłony. Następnie maszeruj przez 5 minut,
po czym rozpocznij trucht, stopniowo zwiększając
tempo biegu.
Żeby schudnąć, trzeba biegać wolno. Tłuszcz jest
bowiem najlepiej spalany w okolicach 60-70% naszego
maksymalnego zakresu tętna, czyli wtedy, kiedy nasz
organizm nie pracuje bardzo intensywnie. Biegnąc
w tej strefie tętna, przyśpieszysz metabolizm, a co za
tym idzie – spalanie tłuszczów.
Początkujący biegacze powinni zacząć od krótkich, 30-minutowych treningów i stopniowo wydłużać ich czas do godziny (a nawet dwóch). Każdy z nas
ma inny metabolizm i inaczej wykorzystuje zasoby
energetyczne, jednak przyjmuje się, że organizm zaczyna spalać tkankę tłuszczową po ok. 20 minutach
treningu.

Wolne bieganie możesz połączyć ze sprintem.
Sprint jest doskonałym urozmaiceniem monotonnego, godzinnego biegu. Należy jednak pamiętać, że
podczas intensywnego treningu biegowego następuje przyrost masy mięśniowej i tzw. siły biegowej, a nie
spalenie tkanki tłuszczowej. Dlatego podczas godzinnego biegu możesz wykonać ok. ośmiu 20-sekundowych sprintów. Treningi powinny odbywać się regularnie, najlepiej codziennie, i trwać krótko (ok. godziny). Pamiętaj, że mniej efektywny jest rzadszy ale
dłuższy trening biegowy, np. 3 dni w tygodniu po 1,5
godziny Ile można schudnąć, biegając? Przez miesiąc
można zrzucić ok. 4 kg, a nawet więcej. Należy jednak
pamiętać, że redukcja tkanki tłuszczowej zależy także od indywidualnych czynników, takich jak: masa
ciała biegacza, zawartość tkanki mięśniowej i tłuszczowej w organizmie oraz kaloryczność codziennej
diety Wiesz już jak zacząć biegać, ale jak nie przestać?
Oto kilka przydatnych wskazówek. Waż się i rób pomiary obwodów, ale nie częściej niż co 2 tygodnie.
Zapisuj postępy, np. w kalendarzu obok dat z treningami. Biegaj w towarzystwie – jeśli jedno będzie
miało „lenia”, drugie wyciągnie je na trening. Trenuj z ulubioną muzyką. Warto też ściągnąć na telefon
aplikację do biegania – gadget to niedrogi, ale bardzo
motywujący. ■ (RB)
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fot.: B. Wojcieszek

Aktywny Koszalin

Wypomadowani
Tytułową bohaterką musicalu zrealizowanego
w Koszalinie w Teatrze Variete Muza, jest smarowidło
do włosów, po angielsku „Grease”. Ten klasyczny już
dziś amerykański produkt muzyczny, stał się wyborem Kacpra Wojcieszka, znanego dobrze nad Dzierżęcinką młodego choreografa, który wspierał już wiele scenicznych przedsięwzięć. Po spektaklu „Mamma
mia” przyszedł czas na widowisko, które spora część
dorosłych koszalinian pamięta z filmowej ekranizacji z Olivią Newton i Johnem Travoltą. Czemu akurat „Grease” ? Bo ma nieskomplikowaną i bliską każdemu fabułę, bardzo dobre piosenki i wszystkim daje
szansę na emocjonalne zaangażowanie się. Jeśli celem twórców jest duża i zadowolona widownia, to ten
tytuł dawał szansę na zrealizowanie tego założenia.
Marzeniem każdego twórcy jest stworzenie rozrywki na wysokim poziomie. Zdradźmy: udało się :) Pięć
spektakli pokazanych w marcu i kwietniu obejrzała widownia, która szczelnie wypełniła salę przy ulicy Morskiej. Przy spektaklu pracowało w sumie kilkadziesiąt osób, nie sposób ich tu wymienić, ale warto
na pewno napisać o dwóch z nich: Marcin Borchardt,
aktor z BTD zadbał o dramaturgiczną stronę spektaklu. Bo o ile skompletowana przez Kacpra 20-osobowa obsada radziła sobie ze śpiewaniem, nad choreografią czuwał sam, to z aktorską sferą na pewno

było najwięcej pracy, bowiem większość z młodych
wykonawców nie miało w tym prawie żadnego doświadczenia. Drugą osobą, managerem projektu został przedsiębiorca Adam Szałek, jego zadaniem było
pozyskanie przychylności koszalińskich firm. Po wielu spotkaniach i rozmowach okazało się, że kilkanaście z nich uwierzyło w siłę teatru muzycznego, który także dzięki nim, być może stanie się kolejną wizytówką Koszalina. Również dlatego, że ambicją Kacpra
i Adama jest pokazanie koszalińskiego „Grease” także poza naszym miastem. Udało im się zbudować zespół przyjaciół. Choć premiera już za nimi, to praca
nad spektaklem cały czas trwa i po każdym pokazie,
dwie, trzy godziny trwają analizy i wskazywanie błędów. Chcą być cały czas lepsi.
Panowie oczywiście są bardzo zbudowani dobrą
energią jaką wyzwala ten spektakl, owacjami na stojąco, ale najbardziej poruszające są sytuacje kiedy po
spektaklu przychodzą ludzie i mówią, że dzięki nim
po długim czasie zaczęli się znów uśmiechać. Cieszą
także pozytywne komentarze w sieci, bo dzięki temu
ciągle są chętni żeby przyjść do Teatru Variete. Niektórzy drugi raz! Dzięki temu być może uda się zrealizować kolejne marzenie Kacpra o zbudowaniu w Koszalinie sceny musicalowej. Bo przecież naprawdę
zdolnej młodzieży nam nie brakuje. Czemu nie dać jej
szansy na sukces? ■ (KG)
16 i 17 maja, godz. 19:00, Grease. Bilety dostępne:
Teatr Variete Muza, www.kupbilecik.pl, Teatr Variete Muza, ul. Morska.

fot.: Mat. prom.
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