LIPIEC-SIERPIEŃ 2019 (NR 73)

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
Emilia Wójcik – z-ca kierownika
zespołu redakcyjnego
Kuba Grabski – redaktor wydania
Monika Karczewska – skład

fot.: Mat. prom.

redakcyjnego, z-ca dyrektora CK105

i opracowanie graficzne
Radosław Brzostek – redaktor, zdjęcia
Adres redakcji:
Centrum Kultury 105 w Koszalinie
ul. Zwycięstwa 105, 75-001 Koszalin
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
www.koszalin.naszemiasto.pl
Znajdziecie nas również w tygodniku
„Nasze Miasto”

Wakacyjna beztroska sprzyja zagrożeniom, na które narażone są
dzieci i młodzież. Urlop nie zwalnia rodziców i opiekunów z odpowiedzialności za bezpieczeństwo naszych pociech.
Jeszcze przed rozpoczęciem wakacji koszalińscy policjanci regularnie spotykają się z dziećmi i przypominają o bezpiecznym zachowaniu w trakcie wypoczynku, w ramach prowadzonych kampanii.
Spotkania będą kontynuowane również w lipcu i sierpniu, podczas
obozów, kolonii czy półkolonii.
Planując wyjazd za granicę, postarajmy się jak najwięcej dowiedzieć o kraju, do którego się wybieramy, poznać obowiązujące w nim
prawo i lokalne zwyczaje. Spędzając czas w górach lub nad wodą korzystajmy jedynie z wyznaczonych szlaków oraz strzeżonych kąpielisk
i miejsc wyznaczonych do kąpieli, a rodzaj aktywności dostosujmy do
swoich umiejętności.
Pamiętajmy, że przez cały rok policjanci zwracają szczególną uwagę na kierowców, którzy przekraczają dopuszczalną prędkość lub decydują się kierować po alkoholu i substancjach odurzających. Będziemy konsekwentnie eliminowali z dróg kierowców, którzy nie stosują się do obowiązujących przepisów i stanowią zagrożenie dla innych
uczestników ruchu drogowego.
Życzę wszystkim udanych, ale przede wszystkim bezpiecznych
wakacji.
Zastępca Komendanta Miejskiej Policji
Marcin Pilarczyk

Aż trudno uwierzyć, że pomysł lidera kabaretu „Koń Polski”, Leszka Malinowskiego,
aby jedną z kulturalnych wizytówek Koszalina był kabaretowy maraton, pojawił się w jego
głowie ćwierć wieku temu! Pomysłodawca
został reżyserem, producentem i scenarzystą „Kabaretonu”. Impreza niemal od samego początku szczelnie wypełniała koszaliński
amfiteatr i także od samego początku gromadziła czołówkę polskich rozśmieszaczy. Zawsze w ostatnią sobotę lipca. Każdy festiwal
ma myśl przewodnią i temat wokół, którego kabareciarze tworzą show na żywo transmitowany przez telewizyjną dwójkę, a w tym
roku przez telewizję Polsat. Niekiedy na koniec występuje gwiazda muzyczna stanowiąca kropkę nad i tego widowiska. Co roku kabarety tworzą wydarzenie, które oprócz ważkich tematów i refleksji starają się wypełnić
motto imprezy – „minuta śmiechu to dzień
życia dłużej”.
W związku z remontem amfiteatru, „Kabareton” kolejny raz odbędzie się w Hali Widowiskowo-Sportowej przy ulicy Śniadeckich, która zdaniem kabareciarzy przypomina amfiteatr, więc przystosowanie się do tych
nowych warunków nie było zbyt trudne.
Zapraszamy Państwa na jeden z najbardziej popularnych kabaretonów w kraju. W tym roku festiwal będzie miał z przodu
cyfrę XXV! Jako, że jak zawsze gospodarzem
jest kabaret Koń Polski – zobaczymy „Srebrne Wesele Mariana i Heli”. W leitmotiv festiwalu wmieszają się przedstawiciele mediów, którzy będą chcieli wykorzystać wesele
do swoich politycznych celów. Co z tego wyniknie, będzie można zobaczyć 27 lipca. Swój
udział w weselu potwierdzili:
Neo-Nówka – wrocławski kwartet, istniejący od 2000 roku, kiedyś znany pod nazwa To-Niemy,
Jerzy Kryszak – człowiek instytucja, aktor,
satyryk, parodysta i prezenter telewizyjny, aktyny już od 45 lat!

▴ Jerzy Kryszak

fot.: Mat. prom.
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Koń Polski
zaprasza po raz 25

fot.: Mat. prom.
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▴ Kabaret Koń Polski

Jurki – od 25 lat członek Zielonogórskiego Zagłębia Kabaretowego,
Robert Korólczyk z Rybnika i Kabaretu Młodych Panów,
którego jest założycielem,
Michał Paszczyk – wrocławianin z Kabaretu Paranienormalni, 177 cm wzrostu,
Pod Wyrwigroszem – kabaret krakowski, blisko 20 lat
na scenie,
Kałasznikof – kabaret powstały w 2007 roku w Rybniku.
Kwartet z jedną panią w obsadzie,
Koń Polski czyli Leszek Malinowski i Waldemar Sierański oraz na specjalne życzenie Heli – Zespół Cygański.
Patronat: Prezydent Miasta Koszalina. ■ (KG)
27 lipca, godz. 19:45, Festiwal Kabaretu Koszalin, Hala
Widowisko-Sportowa, ul. Śniadeckich.

Polecamy kino
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fot.: Mat. prom. dystrybutora

Kino
na leżakach

Kolejny raz zachęcamy koszalinian i przyjezdnych, żeby
wzięli udział w seansach filmowych na świeżym powietrzu.
W tym roku leżaki pojawią się na Rynku Staromiejskim,
w Wodnej Dolinie i przy Parku Wodnym. ■ (KG)

5 lipca, godz. 22:00
Wodna Dolina (ul. Sybiraków)

„Daddy Cool” (Komedia; Francja 2017; 97 min)
Czterdziestoletni, kompletnie niedojrzały Adrien, zostaje porzucony przez marzącą o założeniu rodziny Maude. Wizja końca wielkiej miłości jest dla niego nie
do zniesienia. Dzięki sprzyjającemu zbiegowi okoliczności postanawia zostać
w ich wspólnym mieszkaniu i założyć w nim… domowe przedszkole. Maluchy
przewracają jego beztroskie dotąd życie do góry nogami, same przy tym ucząc się
w jego towarzystwie prawdziwej sztuki survivalu. Nowe oblicze „wkrótce-byłego-męża” sprawia, że mur wokół serca Maude zaczyna kruszeć.

fot.: Mat. prom. dystrybutora

27 lipca, godz. 22:00
Rynek Staromiejski

„Green Book” (Dramat/Komedia; USA 2018; 130 min)
Tony, drobny cwaniaczek z Bronxu, z nadzieją na zgarnięcie konkretnej sumki,
zatrudnia się jako szofer wybitnego, ekstrawaganckiego muzyka Dona Shirleya.
Razem wyruszają w wielotygodniowe tournée na południe Stanów Zjednoczonych. Z pozoru różni ich wszystko: od majątku i wykształcenia, przez sposób bycia, po ulubione jedzenie i rozrywki. Z czasem jednak będą mieli okazję przekonać się, że tak naprawdę więcej ich łączy, niż dzieli. Ich wspólna, pełna przygód
podróż stanie się początkiem nieprawdopodobnej przyjaźni.

fot.: Mat. prom. dystrybutora

15 sierpnia, godz. 21:30
Park Wodny Koszalin (ul. Rolna 14)

„Alibi.com” (Komedia; Francja 2017; 90 min)
Firma Grega – Alibi.com to strzał w dziesiątkę. Idealna propozycja dla każdego,
kto ma coś do ukrycia. Skaczesz na boki, migasz się w pracy, unikasz teściowej
– Alibi.com zapewni Ci wymówkę na każdą okazję. Ale kij ma dwa końce. Gdy
Greg z wzajemnością zakocha się w pięknej Flo, szczęście przysłoni mu pewien
drobiazg: otóż Flo najbardziej na świecie nie znosi kłamstwa. Co robi więc Greg,
by ukryć swoją profesję? Kłamie jak z nut. Wkrótce jednak zaczyna cienko śpiewać, gdy okazuje się, że ojciec Flo jest jednym z jego klientów.
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Kamerynki 2019
Letnie, weekendowe spotkania z muzyką na
Rynku Staromiejskim są już koszalińską tradycją.
Kamerynki – rozbrzmiewać będą dla mieszkańców Koszalina i turystów w lipcu i sierpniu. Za organizację spotkań odpowiedzialne jest Centrum
Kultury 105 i Filharmonia Koszalińska. ■ (RC)
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7.07, godz. 17:00
La Donna e Mobile
„Muzyka małego i dużego ekranu”.
Wycieczka do świata dźwięków, towarzyszących X muzie w wykonaniu 8 – osobowego zespołu koszalińskich
filharmoników.

3.08, godz. 18:00
Tara Gayan.
Pejzaż muzyczny duetu pobrzmiewa kinem drogi: vintage’owe barwy gitar, elektronika, fuzja tematów indyjskich z zachodnią perspektywą alternatywnego rocka
i jazzu. Pojawia się również mozaika języków.

13.07, godz. 18:00
Bartosz Smorądiewicz Ensemble.
Kwartet znakomitych instrumentalitów (klarnet, saksofon, skrzypce, kontrabas), gra autorskie kompozycje
łączące cygański swing, walc musette, bossę i bluesa.

10.08, godz. 18:00
Herz Klekot.
Na repertuar zespołu składają się pełne humoru autorskie piosenki w gatunkach: pop, rock, reggae, ska, dance
oraz „nowocześnie” zaaranżowane śląskie pieśni ludowe
m. in. „Karlik” czy „Karolinka”.

14.07, godz. 17:00
Aremvee „Elegancja, piękno i radość”.
Muzyka Mozarta, Chopina, Moniuszki i Schuberta,
zawsze nosząca w sobie silny pierwiastek piękna i wytworności; w wykonaniu kwartetu smyczkowego.
20.07, godz. 18:00
Solid Wood.
Koszaliński duet wykonujący akustyczne wersje utworów z gatunku rock/blues/pop/jazz. Tworzą go muzycy
mający kilkaset występów w kraju i za granicą.
21.07, godz. 17:00
Triada „Z przewagą bossa novy”.
Słynne „Besame mucho”, „The shadow of your smile”
wprowadzą słuchaczy w świat bossa novy, kojarzącej
się z latem, upałem i zmysłowością. Zagra kwartet filharmoników.

17.08, godz. 18:00
Lucy & Tom.
Duet muzycznych podróżników, łączących wielobarwny głos i dźwięk gitary elektrycznej. W swoich muzycznych poszukiwaniach sięgają od Bizeta i Ravela po Dalidę i Davida Bowie’go.
25.08, godz. 17:00
Viva la Musica
„Muzyka filmowa polska i światowa”.
Filmowa muzyka Matuszkiewicza, Kazaneckiego, Dębskiego i Kilara w wydaniu kwintetu smyczkowego.
31.08, godz. 17:00
Free Blues Band.
Grupa bluesowa grająca już ponad 38 lat muzykę pełną
ekspresji, która łączy w sobie elementy rythm'n'bluesa,
soul, funky i niektórych obszarów jazzu.
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Blues - rockowy
koniec wakacji

fot.: Mat. prom.

Ostatni koncert, jaki odbędzie się pod szyldem kamerynek 31
sierpnia, to prawdziwa gratka dla miłośników gitarowych wibracji.
Na Rynku Staromiejskim zagra Free Blues Band, szczecińska grupa bluesowa grająca już ponad 30 lat muzykę pełną ekspresji, która
łączy w sobie elementy rythm'n'bluesa, soul, funky i niektórych obszarów jazzu.
Założona przez braci Andrzeja i Mariana Malcherków w końcu 1979 roku. Na swym koncie ma tytuły laureatów z praktycznie wszystkich festiwali muzyki rockowej i bluesowej organizowanych w Polsce od 1983r. Miedzy innymi: Złota dziesiątka – Jarocin i OMPP, Rawa Blues, uczestnictwo w Blues Top 85, Olsztyńskie
Noce Bluesowe.
Podczas Blues Fair 95 w Poznaniu, zagrali 2 godzinny jam
z gwiazdą muzyki bluesowej Taj Mahalem. W tym samym roku
zorganizowany został koncert „Free Blues Band i jego goście”, który trwał 7,5 godziny non stop (grał tylko FBB). Wśród gości wystąpił Tadeusz Nalepa. W lipcu 96 grali na „Przystanku Woodstock”,
zbierając entuzjastyczne opinie. Aktywnie koncertował jako zespól
towarzyszący Tadeuszowi Nalepie, Leszkowi Cichońskiemu czy
Sławkowi Wierzcholskiemu.

W 2004 roku zespól grał wspólnie
z gitarzystą Deep Purple, Stevem Morse’am oraz na stadionie, jako support
przed koncertem Deep Purple. Rok później odbyła się 14-dniowa trasa Free Blues Band wspólnie z legendarnym wokalistą Colosseum – Chrisem Farlowe.
W listopadzie 2008 suportowali koncert
samego Johna Scofielda, który odbył się
we Free Blues Club w Szczecinie. W Listopadzie 2009 zagrali ponownie dwa
koncerty z perkusistą Deep Purple – Ianem Paicem. W czerwcu 2010 otwierali koncert Johna Mayalla a w listopadzie
Johnnego Wintera.
FBB regularnie od 26 lat w jeden
z piątków każdego miesiąca dają koncert w firmowym klubie Free Blues Club
w Szczecinie. Zespół, jako jeden z nielicznych używa oryginalnych organów
Hammonda, na których gra jako jedyna
w Polsce, przedstawicielka płci pięknej,
Agnieszka Malcherek. Zespół uzupełniają: Andrzej Malcherek – gitara, wokal, Mateusz Pawelec – gitara basowa,
Dariusz Kamiński – perkusja.
Koncert zyska dodatkową oprawę. Po raz trzeci współorganizatorem
imprezy będzie koszaliński Klub Motocyklowy „Adventure”, który wspólnie z CK105 w Koszalinie przygotuje
„Dzień Amerykański”. Będzie tradycyjne barbecue, parada motocykli. Członkowie klubu ponownie przywdzieją
stroje rdzennych mieszkańców Ameryki Północnej lub osadników z Europy.
Przybyli na koncert zespołu Free Blues
Band będą mogli wcześniej skorzystać
z atrakcji jaką jest nauka amerykańskiego tańca. ■ (RC)
31 sierpnia, godz. 17:00, koncert Free
Blues Band w ramach kamerynek, Rynek Staromiejski.
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fot.: Mat. prom.

Tegoroczny Festiwal Kulinarny „Ulica Smaków”, zorganizowany przez Centrum Kultury 105, odbędzie się pod hasłem Kultury Romskiej.
Na mieszkańców i gości Koszalina czekać będzie szereg atrakcji. Na placu przed Ratuszem zaprezentowane zostaną zwyczaje
i tradycje romskie, a jako gwiazda wieczoru wystąpi zespół cygański „Bogdan Trojanek & Terne Roma”. Główną atrakcją imprezy
będzie degustacja tradycyjnych dań kuchni romskiej, przygotowana przez Starszyznę Cygańską. Odbędzie sie również pokaz mody
cygańskiej oraz ciekawe prelekcje na temat kultury i tradycji Romów. Na plac zajadą tabory cygańskie, w których z pewnością będzie można spotkać najprawdziwszą wróżkę.
Nie zabraknie też odrobiny historii w postaci wystawy zdjęć.
Cudowna muzyka romska, śpiew, taniec, bogate stroje sceniczne
stwarzają niepowtarzalną i niezapomnianą atmosferę, wprowadzają widzów w magiczny świat Romów.

fot.: Mat. prom.

Romska
Ulica Smaków

Podczas Festiwalu Kulinarnego
„Ulica Smaków” odbędzie się również, tak jak i podczas poprzednich
edycji, konkurs kulinarny, w którym
udział wezmą przedstawiciele koszalińskich Rad Osiedli. Poszczególne zespoły przygotują własne dania
kuchni romskiej, które zostaną ocenione przez Starszyznę Cygańską.
Dodatkową atrakcją kulinarną „Ulicy Smaków” będzie degustacja dań
przygotowanych przez uczniów berlińskiej Szkoły Kucharskiej Palladin.
Zapraszamy gorąco, zaplanujcie
sobie czas popołudniu w pierwszą sobotę lipca! ■ (KA)
6 lipca, Festiwal Kulinarny „Ulica
Smaków”, godz. 16:00-20:00, Rynek
Staromiejski w Koszalinie.
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Wakacje
z STP „Dialog”

Artystyczne
warsztaty

1-14 lipca, Warsztaty artystyczne w Centrum Kultury 105, ul. Zwycięstwa.

6 lipca, godz. 19:00
Koncert urodzinowy – Wacław Nowicki
i przyjaciele Spotkanie z piosenką turystyczną i poezją śpiewaną. Wystąpią również: zespół
„Czas Powrotu”, Przemek Mordalski i Bogdan
Żołnierowicz. Bilety: 10 zł.
14 lipca, godz. 20:00
Stand-up: Wystąpią: Błażej Krajewski, Paweł
Chałupka, Jasiek Borkowski i niespodzianka.
Poprowadzą: Darek Gadowski Jacek Stramik.
Bilety: 40 zł, dostępne: www.yellowsite.pl
1 lipca-31 sierpnia, poniedziałek-piątek
10:00-17:00, soboty 10:00-14:00
Wystawa „Koszalińska historia w dyby zakuta” przygotowana przez Archiwum Państwowe
w Koszalinie i Stowarzyszenie Teatr Propozycji
„Dialog”. ■ (Mat. prom.)
Domek Kata, ul. Grodzka.

fot.: Mat. prom.

Przez dwa tygodnie lipca Centrum
Kultury 105 weźmie pod swoje skrzydła
młodych koszalinian, chętnych na rozwijanie swoich kulturalnych nawyków
i umiejętności. W tym czasie powstanie
projekt pokazany na koniec zajęć jako
„wachlarz kultury”. Dzieci w wieku od 7
do 12 lat, będą uczestniczyć w zajęciach
plastycznych, wokalnych, tanecznych,
odkryte będą przed nimi tajniki pracy
przed kamerą, pracy w teatrze oraz w studio nagrań.
Zajęcia odbywać się będą przez dziesięć dni – od poniedziałku do piątku.
Z uczestnikami pracować będą doświadczeni instruktorzy. Dorota Helbik-Słobodzian – zajęcia wokalne. Barbara
Bieniek i Henryk Maciejewski – zajęcia
plastyczne. Karolina Asanowicz – tworzenie biżuterii, Magdalena Sokołowska –
zajęcia taneczne, a Patryk Brzeskot, Marek Karoń i Katarzyna Stenzel odkryją
tajniki sztuki teatralnej i filmowej.
Zajęcia prowadzone będą metodą
Jana Dormana, gdzie dzieci same odkrywają przestrzenie, w których chcą się rozwijać.
W czasie warsztatów powstanie film
promujący kulturę. Ostatniego dnia odbędzie się pokaz otwarty – dla rodziców
i gości. Każdy uczestnik otrzyma Certyfikat Ukończenia Warsztatów. ■ (KS)
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fot.: Mat. prom.

Filmowe portrety
w CK105
Jeśli nie byli Państwo na festiwalu Młodzi
i Film, to zapraszamy na małą festiwalową namiastkę, w postaci galerii zdjęciowych portretów autorstwa Bartosza Mrozowskiego. Bohaterami fotografii są reżyserzy, których filmy
zakwalifikowane zostały do konkursu pełnometrażowych filmów fabularnych. Ich kolorystyka nawiązuje do plakatu festiwalu. Wśród
sfotografowanych jest dwoje laureatów tegorocznych Jantarów. Wystawa czynna będzie
do 4 sierpnia. ■ (KG)

Nie chcecie
tam być

26 sierpnia, godz. 19:00, „Nie chcecie tam
być”, stand-up Wojciecha Cejrowskiego, Centrum Kultury 105, ul. Zwycięstwa.

Wystawa fotografii debiutantów filmowych,
Bałtycka Galeria Sztuki, Centrum Kultury
105, ul. Zwycięstwa.

fot.: Mat. prom.

Wojciech Cejrowski wystąpi w Koszalinie jako stand-uper, ze spektaklem pod powyższym tytułem.
Jak pisze autor: „Jest to zabawna opowieść
o tych przygodach, których mi Państwo zazdroszczą. A ja się upieram, że jednak nie chcecie tam być. Oczywiście nikogo nie uda mi się
przekonać; ale będę próbował.
Zanim się dotrze do Indian, trzeba najpierw płynąć blaszanym statkiem, na którym
jest miejsc pięćdziesiąt, a ludzi trzystu – to jest
romantyczne pierwszego dnia, ale rejs trwa tydzień. Potem przesiadasz się do pirogi i od tej
chwili na kolację masz albo pieczoną anakondę, albo nic. Codziennie. To brzmi kusząco? A co robić, gdy wódz wciska ci do hamaka najbrzydszą ze swoich żon? Moim zdaniem
nie chcecie tam być. O takich rzeczach jest to
przedstawienie. Pośmiejemy się wspólnie – ze
mnie”. ■ (Mat. prom.)

Polecamy kultura

Będzie to kolejna okazja do powrotu tradycji kulturowej na Górze Chełmskiej, okazja do upowszechniania kultury i sztuki wśród mieszkańców Koszalina
i okolic; możliwy będzie kontakt z dziełami tradycyjnej sztuki malarskiej oraz aktywny udział w różnych
formach działalności kulturalnej, aktywne spędzanie
czasu wolnego i integracja różnych grup społecznych.
Celem tego wydarzenia jest także wspieranie budowy
Centrum Pielgrzymkowo-Turystycznego.
Tego dnia zorganizowany zostanie Kiermasz Talentów, podczas którego zostaną ukazane prace i dzieła utalentowanych ludzi kultury, dzieci i młodzieży
z naszego regionu.
Zaprezentowane zostaną obrazy olejne Małgorzaty Borsukiewicz z Piły, a także rękodzieła sióstr
z Szensztackiego Instytutu Sióstr Maryi w Koszalinie
i ich rodzin oraz sympatyków Góry. Wystąpią młodzi wokaliści ze Studia Poezji i Piosenki CK105. Odbędą się także pokazy taneczne ze Szkoły Tańca Astra
w Koszalinie.
Dla gości przewidziano także poczęstunek: bigos,
kiełbasę z grilla, grochówkę i żurek. Będą także słodkie łakocie: ciasta, bezy, wata cukrowa.
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II Dzień kultury
dla Góry

Ostatnim punktem programu w hołdzie Królowej Przymierza będzie muzyka klasyczna w wykonaniu s. M. Zoji Dombrowskiej z Sankt-Petersburga, przy akompaniamencie fortepianu Violetty Milka
oraz poezja maryjna w wykonaniu Krystyny Pileckiej. Ten punkt programu odbędzie się przy Sanktuarium Przymierza na Górze Chełmskiej.
W programie zaplanowana jest także Charytatywna Loteria Fantowa „Buduj z nami…” oraz zbiórka do puszek.
II Dzień Kultury dla Góry objęty jest patronatem Prezydenta Miasta Koszalin, Urzędu Marszałkowskiego, Civitas Christiana oraz Muzeum Koszalińskiego.
Organizatorem wydarzenia jest: Szensztacki Instytut Sióstr Maryi oraz Fundacja Przymierze.
Odbędzie się ono 14 lipca przy budowie Centrum Pielgrzymkowo-Turystycznego na Górze
Chełmskiej. ■ (KG)

Polecamy kultura

Sztorm
w bibliotece

fot.: Mat. prom. KBP

1 sierpnia tego roku mija 200 lat od narodzin Hermana Melvilla, amerykańskiego powieściopisarza,
poety i eseisty. Koszalińska Biblioteka Publiczna postanowiła uczcić pamięć autora „Moby Dicka” realizując projekt „#mobydickchallenge, czyli Koszaliński Sztorm Ekologiczny”. Projekt został dofinansowany ze środków Narodowego Centrum Kultury,
w ramach programu Kultura Interwencje.
Koszaliński Sztorm Ekologiczny będzie miał kilka etapów. Cały projekt rozpocznie się plenerową
projekcją filmu „W samym sercu morza” w reżyserii Rona Howarda. Film opowiada autentyczną historię katastrofy statku wielorybniczego, który został zaatakowany przez mitycznego kaszalota. I to właśnie ta
prawdziwa historia z 1820 roku stała się inspiracją do
stworzenia powieści „Moby Dick”. Projekcja plenerowa przed biblioteką jest możliwa dzięki uprzejmości
Stowarzyszenia Carpe Diem ze Świdwina, które użyczyło nam swój ekran. Druga projekcja filmu odbędzie się także w Świdwinie.
Kolejnym etapem projektu jest trwający już konkurs na Instagramie. Uczestnicy mają za zadanie zrobić sobie zdjęcie podczas sprzątania wybranego fragmentu przestrzeni publicznej: ogrodu, parku, lasu,
plaży itp. Na zdjęciu należy oznaczyć @biblioteka_ko-

szalin oraz dodać hasztag #mobydickchallenge. Najciekawsze zdjęcia zostaną nagrodzone. Do wygrania fantastyczne nagrody: rower miejski, dwie hulajnogi oraz drobne upominki pozyskane od Kukuryku
Lunch Bar, Centrum Kultury 105 i Muzeum w Koszalinie. Konkurs trwa do 22 lipca 2019.
W projekcie nie zabraknie także elementów edukacyjnych. W wybranych filiach Koszalińskiej Biblioteki Publicznej odbędą się spotkania dla dzieci z ekoaktywistą Green Peace Polska, który przybliży najmłodszym zasady segregowania śmieci oraz
przebywania na łonie natury tak, aby jej nie szkodzić.
Ekoaktywiście towarzyszyć będzie bibliotekarz, który
opowie o twórczości Hermana Melvilla i zapozna najmłodszych czytelników z charakterystyką literatury
marynistycznej.
Uroczystym zakończeniem projektu będzie
wspólne stworzenie muralu, który zaprojektuje koszaliński artysta Maciek Mazurkiewicz, autor m.in.
murali historycznych. Nie będzie to jednak zwykły
mural, jego części będzie zdobiła mozaika z plastikowych nakrętek po napojach. Pokażemy, jak kreatywnie wykorzystać można plastikowe odpady. Nakrętki zbieramy w budynku głównym oraz na terenie 10
filii bibliotecznych na terenie Koszalina. Projekt potrwa do 12 sierpnia. Wszelkie informacje znajdują się
na stronie internetowej i Facebooku Koszalińskiej Biblioteki Publicznej.
Materiał przygotowany przez Dział Promocji
Koszalińskiej Biblioteki Publicznej

Kulturalne półrocze w bibliotece

fot.: Mat. prom. KBP | T. Majewski
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fot.: Mat. prom.
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Letnie dźwięki
i tryumfalny wjazd do katedry
„Pstro, pstrawo… pstrokato… lato”, pisał Stanisław Młodożeniec w swych „Kreskach i futureskach”,
wydanych w 1921 roku. I jeszcze: „upał opala owale
i smaży dekoltaże”. Minął niemal wiek, a klimat jest
wieczny. Nie ma co wierzgać przeciwko niemu. I dlatego właśnie w upał i płynące zeń błogie lenistwo
wpasują się wszystkie niedzielne koncerty kameralne
na Rynku Staromiejskim.
„Kamerynki”, zaplanowane na 30 czerwca, 7, 14
i 21 lipca oraz 25 sierpnia, przepełnione będą muzyką lekką, pogodną, prawdziwie letnią. Pokażą, co najchętniej grają filharmonicy na wakacjach. Wzmocnią
temperaturę, sprzyjającą „opalaniu owali” i „smażeniu dekoltaży”. W razie niepogody na pewno rozgrzeją. Przywołają pamiętne filmowe seanse poprzez muzykę takich kompozytorów, jak Ennio Morricone,
Monty Norman czy Jerry Bock. Nie zabraknie melodii z rodzimych filmów i seriali, stworzonych przez
Wojciecha Kilara, Jerzego Matuszkiewicza, Waldemara Kazaneckiego, Krzesimira Dębskiego. A już
kwintesencją lata będą bossa novy Antonia Carlosa Jobima, wybrane do przedostatniej „Kamerynki” przez koszaliński kwartet o przewrotnej nazwie
„Triada”.
Lato w Koszalinie to również, i to już od przeszło pół wieku, dźwięk organów. Niedawny generalny remont katedry wymusił przeniesienie Międzynarodowego Festiwalu Organowego do kościoła ojców
Franciszkanów i dopasowanie repertuaru do tamtejszych organów. Festiwal zwycięsko wyszedł z tej nie-

łatwej próby. Swą pięćdziesiątą trzecią edycją powraca
do odnowionych katedralnych organów. Jak co roku,
organowym recitalom będą towarzyszyły występy innych instrumentalistów i wokalistów. W tym roku
po raz pierwszy zagoszczą w Koszalinie czeski zespół
muzyki średniowiecznej „Remdih”, zespół muzyki
cerkiewnej „Anima” z Sankt Petersburga i chór „Sofia z Kijowa”.
Emocjonująco zapowiada się koncert młodej wokalnej grupy „Art’n’Voices”, która właśnie w koszalińskiej katedrze dokona trzech prawykonań kompozycji chóralnych kompozytorów polskich młodej generacji, zaplanowanych w ramach projektu nagrania
CD tej grupy we wrześniu. W koncercie finałowym
festiwalu z orkiestrą Filharmonii Koszalińskiej pod
batutą Eugeniusza Kusa zagra Konstanty Andrzej
Kulka, a towarzyszyć im będzie żeńska część chóru
Politechniki Koszalińskiej „Canzona” i dziecięcy chór
„Pomerania Cantat”. W programie znajdą się utwory
Antonia Vivaldiego i Giovanniego Battisty Pergolesiego. Natomiast w koncercie inaugurującym 53. Międzynarodowy Festiwal Organowy zabrzmi wyłącznie
muzyka polska. Po wielkim otwarciu w wykonaniu
organisty Jerzego Kukli, złożonym z kompozycji Feliksa Nowowiejskiego, Mariana Sawy i Mieczysława
Surzyńskiego, Karol Borsuk poprowadzi chór, orkiestrę i solistów w utworach Stanisława Moniuszki. Rok
Moniuszkowski bowiem nadal trwa!
Materiał przygotowany
przez Dział Promocji
Filharmonii Koszalińskiej

fot.: Mat. prom.

fot.: Mat. prom.
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▴ Hanna Skupień

Szybciej, wyżej,
dalej...
To starożytne motto (citius, altius, fortius)
jest niewątpliwie dewizą wychowanków Pałacu
Młodzieży już od pierwszego dnia zajęć. Z radością piszę o naszych osiągnięciach.
Ostatnich dziesięć miesięcy przyniosło międzynarodowe laury w sekcjach: fotograficznych,
wokalnych i plastycznych. Hanna Skupień zdobyła pierwszą nagrodę w Międzynarodowym
Konkursie Fotografii „Muzealne Spotkania z Fotografią”, zaś dwa miesiące później w XI Międzynarodowym Konkursie Fotograficznym „Dzieła
mistrzów inspiracją współczesnej fotografii” zajęła drugie miejsce ex aequo z innym pałacowym
fotografem Julianem Marcjanikiem. Sukcesem
zakończył się również udział naszych fotografów
w IX Międzynarodowym Konkursie Fotograficznym „Matematyka w Obiektywie”. Na konkurs ten nadesłano 25 tysięcy prac, a pierwszą nagrodę zdobyła tam Weronika Kordylas. Serdecz-

▴ Julian Majewski

nie gratulujemy laureatom oraz instruktorowi
sekcji fotograficznej Pałacu Młodzieży pani Monice Kalkowskiej. Również podopieczne sekcji
wokalnej z zespołu Vivere, prowadzonego przez
panią Lenę Charkiewicz, błyszczały na międzynarodowej arenie. Natalia Matusiak i Maja Popiołek wyśpiewały na XXVIII Międzynarodowym Festiwalu Muzyki i Tańca „Majowa nutka”, kolejno brązową nutkę i srebrną półnutkę.
Wyróżnieniami zaś zakończyła się rywalizacja
naszych wychowanków w międzynarodowych
konkursach plastycznych. Sara Chliszcz, z pracowni rysunku i malarstwa pani Izy Ryfun, została wyróżniona na konkursie „Nasi rówieśnicy, nasze miasta i regiony – poznajmy się bliżej”,
zaś Marysię Sipak, z pracowni rysunku i malar-
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fot.: Mat. prom.
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fot.: Mat. prom.

▴ Kwintet gitarowy Gipemy

▴ Zespół Releve

fot.: Mat. prom.

stwa pani Małgorzaty Piłaszewicz, wyróżniono
na Międzynarodowym Konkursie Plastycznym
„Inne spojrzenie”. Artystkom śpiewającym i malującym oraz ich opiekunom gratulujemy i czekamy na kolejne laury!
Jak zawsze mogliśmy liczyć na naszą ekipę
gitarową z sekcji pana Zbigniewa Dubielli. Mistrzowie sześciu strun przywieźli nagrody z pięciu konkursów ogólnopolskich. Sukcesem okazało się również wystawienie przez sekcję pani
Elżbiety Malczewskiej-Giemzy, Juliana Majewskiego w XXIX Ogólnopolskim Małym Konkursie Recytatorskim, gdzie został laureatem srebrnego klucza. Nasi tancerze z Ogólnopolskiego

Turnieju Formacji Tanecznych przywieźli dwa
pierwsze miejsca. Były to zespoły: „Releve” pani
Marty Łuczków i „Kontrast” pani Joanny Lubińskiej. Równie obficie obsypano nas nagrodami podczas Ogólnopolskiego Konkursu Piosenki
Dziecięcej i Młodzieżowej w Hajnówce, skąd wokaliści z sekcji pana Kamila Szafrana przywieźli
miejsca: drugie – Adam Borys, trzecie – Małgorzata Bekisz oraz wyróżnienie – Julia Ciesielska.
Wszystkim gratulujemy!
Wrzesień już niebawem, a po wakacjach ruszamy na kolejne konkursy i przeglądy. Jeśli więc
pragniesz spróbować swych sił w rywalizacji z innymi, a przede wszystkim każdego dnia, pod
okiem pełnych pasji instruktorów, przekraczać
własne granice, przyjdź do Pałacu Młodzieży!
Wspólnie podążymy citius, altius, fortius…
Materiał przygotowany
przez Pałac Młodzieży
Kamil Barański

▴ Zespół taneczny Kontrast

fot.: D. Zydel
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Święto koszykówki
ulicznej i rapu
Przed nami dziewiąta edycja turnieju Trio Basket
Koszalin (TBK). W rywalizacji koszykarskich trójek (dyscypliny która dołączyła do dyscyplin olimpijskich), udział weźmie ponad 40 zespołów z całej Polski. Jak podkreśla Damian Zydel, prezes Stowarzyszenia Trio Basket Koszalin, nasza impreza już dawno
stała się turniejem ogólnopolskim.
– Od wielu lat gościmy drużyny z całej Polski, które podnoszą poziom sportowy naszego turnieju. Tak
będzie i tym razem, bowiem przyjazd na turniej zapowiedziały silne ekipy z Bytomia, Poznania i Wrocławia. W dwóch ostatnich edycjach TBK najlepsze okazywały się zespoły z Koszalina – mówi Zydel.
Oprócz turnieju koszykówki ulicznej, na Sportowej Dolinie odbędą się konkursy rzutów za trzy
punkty oraz konkurs wsadów, do wygrania w których
będzie po 500 złotych. Dodatkowo swoje umiejętności zaprezentuje Arek „Aro” Przybylski, jeden z najlepszych na świecie zawodników specjalizujących się
w dunkach, czyli efektownych wsadach do kosza. Wisienką na torcie będą koncerty czołowych polskich raperów, które od roku 2013 stały się nieodłączną częścią Trio Basket Koszalin.

– Dzięki świetnej współpracy z Centrum Kultury 105 oraz naszym sponsorem głównym Firmus Group, od kilku lat Sportowa Dolina zamienia się w prawdziwą Dolinę Rapu. Wystarczy prześledzić historię Trio
Basket by zauważyć, że gościliśmy w naszym mieście
prawdziwy top polskich raperów – podkreśla Damian
Zydel.
Podczas Trio Basket występowali już m.in. Kękę,
donGURALesko, W.E.N.A., Dwa Sławy, JWP/BC,
Kuban i Białas, czyli prawdziwa śmietanka krajowego hip-hopu. W tym roku na scenie zaprezentują się:
B.A.D, czyli artysta z Koszalina oraz goście specjalni
Sarius i Sobota. Udział w koncertach jest bezpłatny.
Organizatorami wydarzenia są: Stowarzyszenie Trio Basket Koszalin, Koszalin Centrum Pomorza, Centrum Kultury 105 w Koszalinie oraz Zarząd
Obiektów Sportowych. Sponsorem głównym wydarzenia jest Firmus Group. ■ (DZ)
13 lipca, Sportowa Dolina.
Harmonogram turnieju:
11:30 – rejestracja uczestników,
12:00 – oficjalne rozpoczęcie turnieju,
16:30 – zakończenie fazy grupowej
/rozpoczęcie fazy pucharowej,
18:30 – konkurs rzutów za 3 punkty,
19:00 – konkurs wsadów + pokaz wsadów
Arka „Aro” Przybylskiego,
19:15 – wielki finał turnieju 3x3,
19:30 – rozpoczęcie koncertów.
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Wakacje
w Motoparku
Trzecia tegoroczna runda Drift Open to prawdziwy driftingowy klasyk, największa polska fabryka dymu zawita do
Motoparku przy ulicy Gnieźnieńskiej.
Tradycyjnie podczas turnieju będzie można zobaczyć
czołówkę polskiego driftingu, która zawalczy o tytuł Mistrza
Federacji IDF w klasach Drift Open oraz Drift Open Street.
Rundy organizowane przez serię Drift Open w Koszalinie od
zawsze spotykają się z niezwykle wysokim zainteresowaniem
ze strony zawodników. W 2018 roku proces rejestracji do zawodów został zakończony po niespełna trzech dniach, a finalnie na starcie zameldowało się prawie dziewięćdziesiąt
ekip.
Szybka i techniczna linia toru Motopark gwarantuje zacięte pojedynki w parach, nie zabraknie więc tego co w driftingu najpiękniejsze czyli efektownych przejazdów w kłębach dymu i opanowanej do perfekcji jazdy w kontrolowanym poślizgu.
Park maszyn będzie otwarty dla widzów, co jest nie lada
gratką dla każdego, kto chce z bliska obejrzeć driftingowe
maszyny, poznać zawodników lub na własne oczy zobaczyć
jak wygląda praca teamów serwisowych. Oczywiście podczas zawodów nie zabraknie również sesji Drift Taxi, w trakcie której będzie można poczuć prawdziwy zastrzyk adrenaliny i usiąść na prawym fotelu pasażera podczas przejazdu
driftem po punktowanej sekwencji zakrętów.
Imprezę poprowadzi Paweł 'Insane' Jung, a zawody sędziować będzie międzynarodowy skład sędziowski – Igor
Chalka (Słowacja) oraz Faruk M Kugay (USA).

Druga, sierpniowa impreza na terenie Motoparku, to liga torowa RCP Exhausts Time Attack.
Zapoczątkowana w roku 2017 ale przez pierwsze dwa sezony odbywała się tylko na Autodromie Pomorze pod Gdańskiem. Formuła zawodów polega na zrobieniu jak najlepszego czasu
okrążenia. Cały dzień zapewniony jest profesjonalny pomiar czasu, a do klasyfikacji zaliczana
jest suma 4 najlepszych czasów zawodnika z całego dnia. W zawodach wziąć udział może każdy kto posiada prawo jazdy i sprawny samochód.
Obowiązują różne klasy pojemnościowe
i napędowe, także każdy na pewno znajdzie coś
dla siebie. Od sezonu 2019 zwiększyliśmy ilość
torów w cyklu, także o Motopark Koszalin.
Za nami runda majowa, kolejny raz w Koszalinie zawitamy 10 Sierpnia. Limit uczestników
to 40, a wpisowe to 300 zł. Wstęp dla publiczności jest darmowy. Zawody trwają od 10 do 17.
Organizatorem i głównym sponsorem
w roku 2019 jest firma RCP Exhausts z Gdańska,
zajmująca się produkcją sportowych układów
wydechowych. ■ (KG)
10 sierpnia, Liga torowa RCP Exhausts Time
Attack, Motopark, ul. Gnieźnieńska 8.

Szczegółowe informacje:
www.driftopen.com

fot.: J. Zaborowski

20-21 lipca,
Driftingowe Mistrzostwa
Federacji IDF 2019.
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Aktywne
wakacje

Nasze ciała działają najsprawniej, kiedy codziennie dostarczamy im odpowiedniej dawki ruchu. Wtedy też psychicznie czujemy się znacznie lepiej, w nocy
dobrze śpimy, gdy ciało regeneruje się po sportowym
wysiłku. Dlatego też, wyjeżdżając na urlop, zaplanujmy, jakie sporty będziemy mogli uprawiać.
Spacerujmy. Jadąc nad morze czy w góry, oczekujemy pięknych widoków. Godzinami możemy obserwować naturę, nie nudząc się przy tym zupełnie. Jeśli chcemy dodać do takiego podziwiania odrobinę
ruchu, oglądajmy piękne krajobrazy spacerując. Takie spacery brzegiem plaży pozwolą nam zasięgnąć
dziennej dawki ruchu. Dostarczymy również do naszego organizmu dużej dawki jodu, obecnego w morskim powietrzu, co przez cały rok będzie pomagało
nam chronić się przed chorobami górnych dróg oddechowych.
Zwiedzajmy na rowerze. Nadmorskie miejscowości, górskie wioski i wielkie miasta pełne są pięknych
miejsc wartych zobaczenia. Spędzając urlop, często
decydujemy się na zwiedzanie zza szyby samochodu.

Jeździmy z miejsca na miejsce, zatrzymując się w tych,
które wydają nam się ciekawe. Ile jednak innych ciekawych widoków musimy omijać po drodze, nie zauważając ich w pędzącym szybko pojeździe. Wybierając zwiedzanie z perspektywy dwóch kół, zyskamy możliwość zobaczenia wielu pięknych zakątków,
a jednocześnie spędzimy godziny w ruchu na świeżym powietrzu. Rower to idealny wakacyjny środek transportu, ponieważ można na nim jeździć niemal wszędzie, przemieszczając się względnie szybko
z miejsca na miejsce – nie za szybko jednak, aby ominąć atrakcje turystyczne warte zobaczenia lub zwiedzenia.
Pływajmy. Jednymi z najczęstszych celów wakacyjnych podróży są jeziora i morze. Plaża kojarzy nam
się zwykle z letnim relaksem, podczas którego można wylegiwać się godzinami wśród gorącego piasku,
chłodząc od czasu do czasu w morskich falach. Urlop
nad wodą może stać się jednak wyjątkową okazją do
pływackich wyczynów. Oczywiście znacznie łatwiej
będzie nam pływać w basenie lub cieplejszym jeziorze niż w naszym polskim morzu. Jednak nawet krótkie sesje pływania w słonej chłodnej wodzie znacznie poprawią nasze samopoczucie i kondycję fizyczną
podczas urlopu. Pływanie działa pozytywnie na nasz
kręgosłup i stawy, aktywując jednocześnie wszystkie
mięśnie naszego ciała.
Sezon urlopowy właśnie się rozpoczyna – pełen
obietnic plażowego lenistwa. Wybierając się na wakacje, zaplanujmy je jednak tak, by wpleść odrobinę sportowej aktywności i w pełni wykorzystać czas
w pięknych, ciekawych miejscach. Odpoczywajmy
aktywnie, spacerujmy, zwiedzajmy na rowerze i pływajmy – sportowy urlop czas zacząć! ■ (RB)

fot.: Mat. prom. KBP
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