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Często, na pytanie dziennikarzy: – Dlaczego warto przyjeżdżać do Koszalina na Festiwal
„Młodzi i Film”?, odpowiadam: Żeby przez dziurkę od klucza zobaczyć jaka będzie przyszłość polskiego kina za lat 5, 10, 20… I to się
sprawdza. Laureaci naszych „Jantarów” z przed kilku lat są dziś
Jurorami obu konkursów, a ci
sprzed lat 40. – są Gośćmi Honorowymi kolejnych edycji Festiwalu. Tak się to kręci! Bo Koszalin to
najlepszy „inkubator” dla młodego polskiego kina…

Paweł Strojek
Dyrektor
38. Koszalińskiego Festiwalu
Debiutów Filmowych
„Młodzi i Film”

Janusz Kijowski
Dyrektor programowy
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Debiutów Filmowych
„Młodzi i Film”

fot.: Studio 69-SFP

fot.: K. Kiljan

fot.: W. Szwey

Witam Państwa na Festiwalu.
Energia, nadzieja, siła – z tym do
nas przyjeżdżacie. Uwaga i otwartość – z tym czekamy. Mam
ogromną satysfakcję: w tym roku
dwukrotnie wzrosła wartość nagrody głównej oraz Jantarów dla
twórców w konkursie produkcji
krótkometrażowych. Rusza machina – filmów, które będą podważać dobre samopoczucie, rusza
machina spotkań pełnych sporów, wybijających z wygodnych
foteli obserwatorów. Czerwiec
w Koszalinie: witajcie, tu jesteśmy
szczerzy. Zapraszam, do zobaczenia w kinie!

Drodzy Widzowie, Goście,
Uczestnicy Festiwalu. Każdy
z Was, młodych filmowców, chce
odnieść sukces. Jest nim nagroda na prestiżowym festiwalu lub
zakwalifikowanie się do najważniejszych imprez światowych. To
także niezły wynik w polskich
kinach i obecność Waszego filmu
w kanałach telewizyjnych. Życzę
Wam wielu sukcesów a Widzom
Młodzi i Film – samych udanych
projekcji i obowiązkowo doskonałej pogody nad morzem.
Jacek Bromski
Prezes Stowarzyszenia
Filmowców Polskich
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38. KFDF „Młodzi i Film”

Scena Muzyczna MiF

fot.: Mat. prom.

fot. J. Jaworska

fot.: F. Blank

Koncerty festiwalowe to jak zawsze gratka dla koneserów.
Co roku oklaskujemy naprawdę
niebanalnych artystów. Nie inaczej będzie w tym roku. ■ (KG)

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. Karierę zawodową zaczynała w wieku 14 lat w Kapeli ze Wsi
Warszawa, zdobywając nagrody (min. BBC Radio, 3 Fryderyki),
występując w ponad 30 krajach
świata. Od 9 lat jej zespół eksploruje świat retro-brzmień z pogranicza jazzu i bluesa. Jej głos nie
pozostawia obojętnym, wywołuje
najgłębsze emocje i pozwala uwierzyć, że nawet dziś możliwa jest
bezkompromisowa wiara w sztukę. Teksty tworzy dla niej Bogdan
Loebl, autor utworów grupy Breakout.

Kolejny koncert to występ
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” w 2011 roku, płyta po pół
roku pokryła się platyną. W połowie 2017 r. Grubson założył wytwórnię „Supa`High`Music”. 29
września 2017 r. Tomasz Iwanca,
wypuszcza czwarty w swoim dorobku solowy album, który nosi
tytuł Gatunek L. Najnowsza płyta
artysty zbiera bardzo dobre opinie
recenzentów.

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

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

Ostatnim wykonawcą Sceny
Muzycznej będzie znany już koszalińskiej widowni zespół Bokka. Jest to bez wątpienia unikat koncertowy – członkowie nie
ujawniają swoich nazwisk, a na
koncercie twarze ukrywają pod
maskami. Na koncertach wykorzystują często instrumentarium
składające się z przypadkowych
przedmiotów. Potencjał Bokki
błyskawicznie dostrzeżono poza
granicami ojczyzny. Mieli okazję
zagrać na największych krajowych
i zagranicznych scenach, m.in.
brytyjskiej The Great Escape, czeskiej Colours of Ostrava czy niemieckiego Reeperbahn. 20 kwietnia ubiegłego roku ukazał się trzeci album w dorobku zespołu „Life
On Planet B”.
14 czerwca, godz. 22:00
Teatr Variete – Muza
ul. Morska

38. KFDF „Młodzi i Film”

Festiwal
„Młodzi i Film”
po raz 38.
Od lat czerwiec to miesiąc, kiedy w Koszalinie
stajemy się prawdziwymi filmomanami.
Znów zaliczać będziemy darmową lekcję właściwej selekcji zdarzeń festiwalowych, bo być wszędzie
się nie da. Przyzwyczailiśmy się do stałych sprawdzonych pozycji MiFu i do coraz wyższego poziomu projekcji konkursowych.
Dzieje się wokół nas bardzo wiele rzeczy, więc na
początek może warto przypomnieć ubiegłorocznych
laureatów Koszalińskich Spotkań Filmowych. Wielki Jantar trafił do Łukasza Banacha, który pod pseu-

donimem Norman Leto pokazał w Koszalinie swój
pierwszy film „Photon”. Z kolei Jantar 2018 za scenariusz powędrował do Jagody Szelc – reżyserki i scenarzystki filmu „Wieża. Jasny dzień”. Nagrody za główne kreacje aktorskie trafiły do Magdaleny Popławskiej, za neurotyczną rolę w debiucie Ewy Bukowskiej
„53 wojny” i Grzegorza Damięckiego, uroczego faceta
do towarzystwa w „Podatku od miłości” Bartłomieja
Ignaciuka. Jantara 2018 za najlepszy krótkometrażowy film fabularny otrzymał Jakub Radej, autor „Sweet Home Czyżewo”, za najlepszy film dokumentalny
Natalia Koniarz i Stanisława Cuske za „Tamę”, z kolei najlepszym filmem animowanym uznano „Błoto”
Alicji Błaszczyńskiej.
Kiedy powstaje ten tekst, nie zakończyła się jeszcze selekcja filmów konkursowych, ale jak powiedział Paweł Strojek, dyrektor festiwalu, ich poziom
jest bardzo wysoki. Na pewno możemy spodziewać się ok.60-70 obrazów w kategorii filmów długo
i krótkometrażowych.
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38. KFDF „Młodzi i Film”

Znamy już oba składy jurorskie. Fabularne filmy
długometrażowe oceniać będą:
1. Joanna Kos-Krauze – przewodnicząca, reżyserka i scenarzystka. Współautorka filmów „Mój Nikifor”, „Plac Zbawiciela”, „Papusza” i autorka „Ptaki
śpiewają w Kigali”.
2. Grzegorz Damięcki – aktor teatralny i filmowy, debiutował na deskach scenicznych w roku 1991,
ma na koncie ponad 30 tytułów filmowych.
3. Krzysztof Rak – scenarzysta, producent filmowy. Inicjator i pierwszy redaktor naczelny miesięcznika teatralnego „Foyer”. W latach 2005–2008 szef
produkcji filmów dokumentalnych w HBO Polska.
4. Joanna Rożen – historyczka kina, filmoznawczyni, od 15 lat zajmuje się polskim kinem i telewizją.
Dyrektor programowa Telewizji Kino Polska w latach 2009-2017. Od ubiegłego roku pełni funkcję dyrektora nowo powstałego Centrum Kultury Filmowej
im. Andrzeja Wajdy.
5. Radosław Ładczuk – operator filmowy, laureat nagród filmowych: m.in. zdobywca Złotej Kaczki
miesięcznika „Film” za najlepsze zdjęcia. Nominowany do nagrody Orzeł w kategorii najlepsze zdjęcia.
Członek Europejskiej Akademii Filmowej.
Jury oceniające filmy krótkometrażowe:
1. Piotr Domalewski – przewodniczący, reżyser
filmowy, scenarzysta i aktor. Laureat gdyńskich Złotych Lwów za film „Cicha noc”.
2. Alicja Gancarz – animatorka wydarzeń filmowych, selekcjonerka filmów krótkometrażowych na
antenach polskich stacji cyfrowych.
3. Emi Buchwald – reżyserka, autorka etiudy
„Heimat”, nagrodzonej na ubiegłorocznym festiwalu w Koszalinie.
4. Julia Mirny – artystka video i ilustratorka, autorka nowej oprawy graficznej TVP Kultura, także
m.in. czołówki do filmu „Córy dancingu”.
5. Adam Palenta – operator filmowy i reżyser,
laureat nagrody za zdjęcia do filmu „Królewicz Olch”
na koszalińskim festiwalu w 2017 roku, ma na koncie
zdjęcia do ponad 40 filmów.

To oczywiście bardzo ważni, ale nie jedyni goście festiwalowi. Wśród najbardziej rozpoznawalnych
są aktorzy. Swój udział potwierdzili już m.in.: Kamil Szeptycki, Wiktoria Gorodecka, Maria Dębska,
Marcin Bosak, Eliza Rycembel, Eryk Kulm, Aleksandra Domańska, Karolina Bruchnicka, Rafał Zawierucha, Anna Kaczmarczyk.
Niestety nie pojawi się w Koszalinie Piotr Szulkin, który opuścił nas niecały rok temu. Będzie bohaterem retrospektywy, obejrzymy jego wspaniałe dzieła: „Wojna Światów”, „O-bi O-ba”, „Golem”, „Ubu
Król”, „Miasto”, „Femina”.
Stałą pozycją MiF są pokazy debiutów zagranicznych. W tym roku obejrzymy cztery produkcje:
izraelską, niemiecko/austriacką, amerykańską i tajwańską.
Stali bywalcy naszego festiwalu są obecni na niemal wszystkich wydarzeniach – podczas dyskusji
„Szczerość za szczerość”, biorą udział w branżowych
panelach dyskusyjnych. W tym roku będzie można
dowiedzieć się o możliwości pozyskiwania środków
na realizacje filmów z coraz większej ilości funduszy
filmowych.
A na zakończenie dnia, od środy 12.06 do piątku 14.06, w klubie festiwalowym w Teatrze Variete Muza, zapraszamy na spotkania z cyklu Zawód;
aktor i koncerty sceny muzycznej, o której piszemy
obok. A wszystko tradycyjnie za zero złotych. ■ (KG)

▴ Zabytek Miesiąca w Muzeum

fot.: Mat. prom. PM

fot.: A. Mechocki

fot.: Mat. prom. Muzeum

Kalendarium kulturalne

▴ Spotkanie w Realu 5 w Muzeum:
Adrian Mechocki – Całun

▴ Wystawa wychowanków SOSW „Abecadło”
w Pałacu Młodzieży

Wydarzenia stałe, czasowe, ceny biletów
WYSTAWY STAŁE:

Monety i medale ze zbiorów
własnych Muzeum w Koszalinie – 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;
Od 1.06 muzeum czynne
od wtorku do niedzieli
w godz. 10:00-17:00.
Muzeum nieczynne: 9 i 20.06.
WYSTAWY CZASOWE:
— Od 1.06
Ołowiany żołnierzyk spod
Białogardu. Zachowana pra-

wie w całości ołowiana figurka
żołnierza na rowerze, wykonana w okresie międzywojennym.
Znaleziona w trakcie poszukiwań zabytków prowadzonych
wraz z Grupą Poszukiwawczo-Eksploracyjną „Parsęta” na
polach niedaleko Białogardu.
Wstęp wolny. Sala wystawowa
Pradzieje Pomorza;

— Do 9.06
Spotkanie w Realu 5. Wal Ja-

rosz zaprosił do Koszalina artystów, których spotyka w sieci.
Muzeum, ul. Młyńska 37-39;
— Do 5.06
Galeria 113. Wystawa wycho-

wanków SOSW „Abecadło”,
kolejna odsłona umiejętności
artystycznych dzieci i młodzieży, którą gościmy w PM;
— Od 14.06 do 16.06
XV Ogólnopolskie
Młodzieżowe Spotkania
z Fotografią. Laureaci kon-

kursu fotografii spotykają się
ze swoimi mistrzami w plenerze. Ich prace rejestrujące piękno naszego morskiego krajobrazu, będziemy mogli oglądać na
kolejnych wystawach, nie tylko
w PM, ale i innych zaprzyjaźnionych ośrodkach. Pałac
Młodzieży, ul. Bogusława II;
— Do 30.06
Kontynuacja wystawy
zbiorowej członków
Związku Polskich Artystów
Plastyków Okręg Koszalin-Słupsk pt. „Artyści Miastu”,

otwartej 27 maja z okazji Dni

Koszalina. Galeria Ratusz II
piętro, Rynek Staromiejski;
CENY BILETÓW:
— Muzeum
oraz Zagroda Jamneńska:

Normalny – 10 zł, ulgowy
– 8 zł, rodzinny (min. 1+1: osoba dorosła i dziecko) – 5 zł
(1 os.), grupowy (powyżej
14 os.) – 5 zł (1 os.), jedna wystawa – 5 zł (1 os.). Bilety łączone do Muzeum oraz Zagrody
Jamneńskiej: normalny – 14 zł,
ulgowy – 10 zł, rodzinny (min.
1+1: osoba dorosła i dziecko)
– 7 zł (1 os.), grupowy (powyżej 14 os.) – 7 zł (1 os.). Sobota
jest dniem wolnym od opłat
za wstęp na ekspozycje. Wstęp
na wernisaże jest bezpłatny.
— Bałtycki Teatr Dramatyczny:

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

▴ XV Ogólnopolskie Młodzieżowe Spotkania
z Fotografią w Pałacu Młodzieży

wy – 25 zł. Premiery – 60 zł.
Premiery (bajki) – 20 zł.
Szkolne – 15 zł. Familijne
– 17 zł. Teatr Malucha – 10 zł.
Spektakle czwartkowe – 15 zł;
— Filharmonia Koszalińska:

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

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: 10 zł – jednorazowy.
DKF Kids: 15 zł. Szminka
Movie: 10 zł. Kino Przyjazne
Sensorycznie: 10 zł;

fot.: Mat. prom. Filharmonii

fot.: Mat. prom. dystrybutora

Kalendarium kulturalne

fot.: Mat. prom. PM
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▴ KMW: „Praziomek”w kinie Kryterium

▴ Koncert familijny w Filharmonii

1 Sobota

2 Niedziela

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

— 11:00-17:00
Jarmark Jamneński. Będzie to

Tkanie na bardkach – krajka.
Wstęp: 5 zł. Zagroda
Jamneńska, Dział Etnografii Muzeum w Koszalinie,
ul. Jamneńska 24;

— 12:00
Kino Małego Widza:
„Praziomek” (popcorn za 2 zł).

Reż.: C. Butler, 95 min. Kino
Kryterium, ul. Zwycięstwa;
— 12:45-14:15
Etnograficzne Warsztaty
Rękodzielnicze (dla rodzin).

Osnowa i wątek – oto jest
początek – tkanie na małych
ramkach tkackich. Wstęp: 5 zł.
Zagroda Jamneńska, Dział
Etnografii Muzeum w Koszalinie, ul. Jamneńska 24;
— 19:00
„Kolacja dla głupca”,

reż. Z. Derebecki, Duża Scena.
Pierre Brochant, wraz z przyjaciółmi z paryskich wyższych
sfer urządza raz w tygodniu
swoisty, a zarazem okrutny turniej zwany „kolacją dla głupca”
– wygrywa ten, kto przyprowadzi ze sobą największego
głupca. BTD, pl. Teatralny 1;

jarmark zorganizowany z myślą o dzieciach. Na dziedzińcu
odbędą się warsztaty kowalskie
oraz wyjątkowy pokaz wirowania miodu, natomiast w stodole edukacyjnej będziemy malować drewniane ptaszki. Kramy
udostępnimy dzieciom – to one
będą prezentowały swoje kolekcje i sprzedawały różnego rodzaju smakołyki. Dodatkową
atrakcją będą występy młodych
śpiewających artystów z Pałacu
Młodzieży. Wstęp wolny.
Zagroda Jamneńska, Dział
Etnografii Muzeum w Koszalinie, ul. Jamneńska 24;
— 12:00
Koncert familijny „Łubu dubu,
czyli i tym możesz zostać
perkusistą”. Wykonawcy:

K. Starybrat – dyrygent,
Zespół perkusyjny Zespołu
Państwowych Szkół Muzycznych w Koszalinie, zespół perkusyjny Państwowej Szkoły
Muzycznej I st. w Białogardzie,
orkiestra Filharmonii Koszalińskiej, W. Bałdys – konferansjer,
A. Załucka – multimedia.
Filharmonia, ul. Piastowska;

▴ DKF: „Ocalić i zginąć” w kinie Kryterium

▴ „Z archiwum koszalińskiego rocka” w KBP

4 Wtorek
— 16:30
Otwarcie wystawy malarstwa
Dariusza Mola i Krzysztofa
Tracza „Motywy Realistyczne”. Galeria Ratusz,

I piętro, Rynek Staromiejski;
— 18:00
DKF: „Ocalić i zginąć”.

Reż.: F. Tellier, 116 min.
Franck jest jednym z najlepszych strażaków w Paryżu. Ich
credo to: ratuj albo giń! Kino
Kryterium, ul. Zwycięstwa;

– dyskusja nad książką
„Zapach domów innych ludzi”
Bonnie-Sue Hitchcook. Wstęp
wolny. KBP, salka edukacyjna
za czytelnią, pl. Polonii 1;

— 17:00
„Nosferatu. Symfonia grozy”
reż. F. W. Murnaua. Muzyka
filmowa live z autorską muzyką Macieja Trembowieckiego
graną na żywo (więcej str. 20).

KBP, sala konferencyjno-kinowa, pl. Polonii 1;

6 Czwartek

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

— 10:30
Spotkanie Dyskusyjnego
Klubu Książki – dyskusja

— 16:00
Spotkanie Dyskusyjnego
Klubu Książki – dyskusja

nad książką „Czarne skrzydła”
S. M. Kidd. Wstęp wolny.
KBP, filia nr 8, ul. Andersa 4-6;

— 17:00
Spotkanie Młodzieżowego
Dyskusyjnego Klubu Książki

▴ Koncert symfoniczny „Beethoven x 5, cz. I”
w Filharmonii

7 Piątek

5 Środa
Tkanie na bardkach – krajka.
Wstęp: 5 zł. Zagroda
Jamneńska, Dział Etnografii Muzeum w Koszalinie,
ul. Jamneńska 24;

fot.: Mat. prom.

fot.: Mat. prom. dystrybutora

fot.: Archiwum zespołu Gdzie Cikwiaty

Kalendarium kulturalne

nad książką „Ludzie z placu
słońca” Aleksandry Lipczak.
Wstęp wolny. KBP, filia nr 12,
ul. Spokojna 48;

— 17:00
„Z archiwum koszalińskiego
rocka” z udziałem Jacka
Barzyckiego, Jacka Czubaka,
Piotra „Beriala” Kuzioły,
Waldemara Miszczora i innych
koszalińskich muzyków.

KBP, sala konferencyjno-kinowa, pl. Polonii 1;

— 13:00-19:00
VII Koszalińska Konferencja
Popularnonaukowa z cyklu
„Historia Skrzydłami Malowana” oraz III Koszaliński
Lotniczy Festiwal Filmowy.

KBP, pl. Polonii 1;

— 18:00, 20:00
„Wykrywacz kłamstw”

– Scena na zapleczu. BTD;

— 18:30
Koncert symfoniczny
„Beethoven x 5, cz. I” (więcej
str. 18). Wykonawcy: J. Chreno-

wicz – dyrygent, M. Francuz –
fortepian, Orkiestra Filharmonii Koszalińskiej. Prowadzenie:
A. Zborowski. Repertuar:
Ludwig van Beethoven – I Koncert fortepianowy C-dur op. 15,
II Koncert fortepianowy B-dur
op. 19, III Koncert fortepianowy
c-moll op. 37. Filharmonia;

8 Sobota
— 9:00-16:00
VII Koszalińska Konferencja
Popularnonaukowa
z cyklu „Historia Skrzydłami
Malowana” oraz III Koszaliński Lotniczy Festiwal Filmowy.

KBP, pl. Polonii 1;

Kalendarium kulturalne

▴ Giełda Kolekcjonerska w Muzeum

— 10:00-14:00
Wydział Technologii
i Edukacji Politechniki Koszalińskiej zaprasza na Piknik
Naukowy (więcej str. 23).

PK, ul. Śniadeckich 2;

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

Tkanie na bardkach – krajka.
Wstęp: 5 zł. Zagroda
Jamneńska, ul. Jamneńska 24;

fot.: J. Jaworska

fot.: Mat. prom. Muzeum

8-9

▴ 38. KFDF „Młodzi i Film”: Gala otwarcia

▴ 38. KFDF „Młodzi i Film”. Scena muzyczna:

9 Niedziela

12 Środa

— 12:00-17:00
Koszaliński Festiwal Organizacji Pozarządowych. Zabawa,

38. KFDF „Młodzi i Film”
(więcej str. 2-5)
— Pokazy filmów konkursowych i pozakonkursowych,
dyskusje „Szczerość
za szczerość”, panele,
warsztaty, wystawy. Kino

rekreacja i koncerty z koszalińskimi społecznikami. Wstęp
wolny. Rynek Staromiejski;
— 19:00
„Związek otwarty”. BTD;

10
Poniedziałek

— 11:00-14:00
Giełda Kolekcjonerska.

— 17:30
Gala finałowa 5. Bałtyckiego
Konkursu Chórów „Pomerania Cantat”. Filharmonia;

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

38. KFDF „Młodzi i Film”
(więcej str. 2-5)
— 19:00
Gala otwarcia. Kino Kryterium;

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

Osnowa i wątek – oto jest początek – tkanie na małych ramkach tkackich. Wstęp: 5 zł.
Zagroda Jamneńska, Dział
Etnografii Muzeum w Koszalinie, ul. Jamneńska 24;
— 18:30
Koncert symfoniczny
„Beethoven x 5, cz. II”
(więcej str. 18). Filharmonia;
— 19:00
„Piosenka jest dobra
na wszystko”, BTD;

11 Wtorek
38. KFDF „Młodzi i Film”
(więcej str. 2-5)
— Pokazy filmów konkursowych i pozakonkursowych,
dyskusje „Szczerość
za szczerość”, panele,
warsztaty, wystawy. Kino

Kryterium, ul. Zwycięstwa,
kino Alternatywa, pl. Polonii 1;

Maja Kleszcz & incarNations

Kryterium, ul. Zwycięstwa,
kino Alternatywa, pl. Polonii 1;
— 10:15-12:15 i 13:00-15:00
Etnograficzne Warsztaty
Rękodzielnicze (dla seniorów).

Tkanie na bardkach – krajka.
Wstęp: 5 zł. Zagroda
Jamneńska, Dział Etnografii
Muzeum, ul. Jamneńska 24;
— 16:00
Spotkanie Dyskusyjnego
Klubu Książki – „Błękit”

M. Lunde. Wstęp wolny.
KBP, filia nr 9, ul. Struga 5;
38. KFDF „Młodzi i Film”
(więcej str. 2-5)
— 21:00
Zawód: aktor, rozmawia
Maciek Buchwald;
— 22:00
Scena muzyczna:
Maja Kleszcz & incarNations.

Klub Festiwalowy: Teatr
Variete Muza, ul. Morska;

▴ 38. KFDF „Młodzi i Film”. Scena muzyczna:
Grubson w Teatrze Variete – Muza

13
Czwartek

38. KFDF „Młodzi i Film”
(więcej str. 2-5)
— Pokazy filmów konkursowych i pozakonkursowych,
dyskusje „Szczerość
za szczerość”, panele,
warsztaty, wystawy. Kino

Kryterium, ul. Zwycięstwa,
kino Alternatywa, pl. Polonii 1;

— 16:00
Spotkanie Dziecięcego Dyskusyjnego Klubu Książki –

„Amelia i Kuba – Nowa szkoła”
R. Kosika. Wstęp wolny. KBP,
filia nr 12, ul. Spokojna 48;
— 16:30
Spotkanie Młodzieżowego
Dyskusyjnego Klubu Książki – „Prawdziwa Ginny Moon”

▴ 38. KFDF „Młodzi i Film”. Scena muzyczna:

▴ II Turniej Szachowy „Grand Prix

14 Piątek

15 Sobota

38. KFDF „Młodzi i Film”
(więcej str. 2-5)
— Pokazy filmów konkursowych i pozakonkursowych,
dyskusje „Szczerość
za szczerość”, panele,
warsztaty, wystawy. Kino

38. KFDF „Młodzi i Film”
(więcej str. 2-5)
— Pokazy filmów konkursowych i pozakonkursowych,
dyskusje „Szczerość
za szczerość”, panele,
warsztaty, wystawy. Kino

— 16:00
Stowarzyszenie Śpiewacze „Śródmieście” zaprasza

— 10:00
II Turniej Szachowy „Grand
Prix Pałacu Młodzieży 2019”

— 17:00
Wernisaż XVIII Ogólnopolskiego Konkursu Fotografii
Dzieci i Młodzieży „ Człowiek,
Świat, Przyroda”. Wystawa

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

Bokka w Teatrze Variete – Muza

Kryterium, ul. Zwycięstwa,
kino Alternatywa, pl. Polonii 1;

na „Powitanie Lata”, wystąpi zespół „Jarzębiny” z Jelenia.
Wstęp wolny, Club105;

B. Ludwiga. Wstęp wolny.
KBP, filia nr 3, ul. Młyńska 12;

czynna do 14.09. Pałac
Młodzieży, ul. Bogusława II;

38. KFDF „Młodzi i Film”
(więcej str. 2-5)
— 21:00
Zawód: aktor, rozmawia
Maciek Buchwald;
— 22:00
Scena muzyczna: Grubson,

38. KFDF „Młodzi i Film”
(więcej str. 2-5)
— 21:00
Zawód: aktor, rozmawia
Maciek Buchwald;
— 22:00
Scena muzyczna: Bokka.

Klub Festiwalowy: Teatr
Variete Muza, ul. Morska;

fot.: Mat. prom. PM

fot.: F. Blank

fot.: Mat. prom.

Kalendarium kulturalne

Klub Festiwalowy: Teatr
Variete Muza, ul. Morska;

Pałacu Młodzieży 2019”

Kryterium, ul. Zwycięstwa,
kino Alternatywa, pl. Polonii 1;

– impreza plenerowa. Zapisy: D. Długopolski tel. 729 172
172. Liczba miejsc ograniczona.
Park Leśnika w Osetnie;

Tkanie na bardkach – krajka.
Wstęp: 5 zł;
— 12:45-14:15
Etnograficzne Warsztaty
Rękodzielnicze (dla rodzin).

Osnowa i wątek – oto jest początek – tkanie na małych ramkach tkackich. Wstęp: 5 zł.
Zagroda Jamneńska,
Dział Etnografii Muzeum
w Koszalinie,
ul. Jamneńska 24;

fot.: Mat. prom.

fot.: M. Łobaczewski

Kalendarium kulturalne

fot.: Mat. prom. Muzeum
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▴ 5. Bałtycki Konkurs Chórów

▴ Spotkanie autorskie

16 Niedziela

18 Wtorek

— 18:00
Koncert chóralny w ramach
5. Bałtyckiego Konkursu Chórów „Pomerania Cantat”.

— 9:00
Przesłuchania konkursowe
5. Bałtyckiego Konkursu
Chórów „Pomerania Cantat”.

— 16:30
Koncert „Witaj Lato”.

— 19:00
„Dziękuję za różę” – premiera,

— 12:00
DKF Kids: „Hej, sokoły!”. Reż.:

▴ Etnograficzne Warsztaty Rękodzielnicze
w Muzeum

Wykonawcy: zespoły festiwalowe. Zespół Państwowych Szkół
Muzycznych, ul. Fałata 32;
reż. A. Moś-Kerger, Duża Scena. Czy stając się dorosłym należy wyzbyć się dziecięcej wrażliwości? Jak funkcjonować, zachowując świeże spojrzenie
i ciekawość świata, jednocześnie unikając skrzywdzenia
i wykorzystania? Do czego obliguje nas wejście w role społeczne; bycie żoną, gospodynią,
przyjaciółką? Spod wierzchniej
warstwy fabularnej: mieszczańskiego melodramatu, niepozbawionego jednak dużej dawki
absurdu i groteski, wyłania się
tekst niezwykle aktualny i korespondujący z bieżącymi wydarzeniami. BTD, pl. Teatralny 1;
38. KFDF „Młodzi i Film”
(więcej str. 2-5)
— 20:00
Gala zamknięcia. Filharmonia,

ul. Piastowska;

„Pomerania Cantat” w Filharmonii

Wykonawcy: 21 chórów
z całej Polski. Filharmonia,
ul. Piastowska 2;

B. T. Hinriksson, 97 min. Kino
Kryterium, ul. Zwycięstwa;

— 17:30
Gala finałowa 5. Bałtyckiego
Konkursu Chórów „Pomerania
Cantat”. Filharmonia,

ul. Piastowska 2;

— 19:00
„Dziękuję za różę”,

reż. A. Moś-Kerger, Duża
Scena. BTD, pl. Teatralny 1;

17 Poniedziałek
— 17:00
Spotkanie literacko-muzyczne
pt: „Koszalin – jest takie
miejsce”. Zaprasza Krajowe

Bractwo Literackie SPK w Koszalinie. Spotkanie będzie połączone z obchodami 25-lecia Stowarzyszenia Przyjaciół
Koszalina. Klub KSM „Nasz
Dom”, ul. Zwycięstwa 148;

z Marcinem Wrońskim w KBP

Zaprasza Rada Osiedla „Śródmieście” Wystąpią: Zespół
Śpiewaczy „Lechici” z Koszalina, Zespół Śpiewaczy „Zgoda” z Wyszewa, Zespół Słowno-Muzyczny „Śródmieście”,
Zespół Instrumentalny z Pałacu Młodzieży. Wstęp wolny,
Club105, ul. Zwycięstwa;
— 17:00
Spotkanie autorskie
z Marcinem Wrońskim (więcej
str. 20), autorem retro krymi-

nałów o komisarzu Zydze Maciejewskim. KBP, sala konferencyjno-kinowa, pl. Polonii 1;
— 18:00
DKF: „Słodki koniec dnia”.

Reż.: J. Borcuch, 92 min.
Miejscem akcji jest etruskie
miasto Volterra. Wszyscy się tu
znają i szanują. Na wzgórzu
stoi dom Marii – polskiej poetki, laureatki Nagrody Nobla,
autorytetu moralnego. Jej życie
toczy się w rytmie włoskiej prowincji, jednak zostaje wywrócone do góry nogami, gdy otrzymuje szokującą wiadomość
o tragicznym wydarzeniu. Kino
Kryterium, ul. Zwycięstwa;

▴ „Związek otwarty” w BTD

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

Ceramika. Cena z wypałem
(jedne zajęcia): 15 zł,
bez wypału (uczestnik
zabiera mokrą pracę): 5 zł.
Zagroda Jamneńska, Dział
Etnografii Muzeum w Koszalinie, ul. Jamneńska 24;

21 Piątek
— 19:00
„Związek otwarty”,

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

▴ Wyplatanie wianków na Noc Świętojańską
w Muzeum

— 12:00
Kino Małego Widza:
„Aladyn” (Zestaw Małego
Widza: popcorn i pepsi 5 zł).

Reż.: G. Ritchie, 128 min. Kino
Kryterium, ul. Zwycięstwa;
— 12:45-14:15
Wianki na Noc Świętojańską.

Zapraszamy dzieci do plecenia
wianków z żywych kwiatów.
Opowiemy ciekawostki związane z Nocą Świętojańską, świętem miłości i zjednoczenia wypartym w obecnych czasach
przez Walentynki. Wstęp: 5 zł.
Zagroda Jamneńska, Dział
Etnografii Muzeum w Koszalinie, ul. Jamneńska 24;

22 Sobota

— 19:00
„Związek otwarty”, Mała

— 10:15-12:15
Etnograficzne Warsztaty
Rękodzielnicze (warsztaty
ceramiczne). Poznanie kolej-

23 Niedziela

nych technik tworzenia naczyń
ceramicznych. Cena z wypałem
(jedne zajęcia): 15 zł,
bez wypału (uczestnik
zabiera mokrą pracę): 5 zł.
Zagroda Jamneńska, Dział
Etnografii Muzeum w Koszalinie, ul. Jamneńska 24;

Scena. BTD, pl. Teatralny 1;

— 13:00
Kino Przyjazne Sensorycznie:
„Paskudy. UglyDolls”.

Reż.: K. Asbury, 87 min.
Kino Kryterium;

— 19:00
„Związek otwarty”, Mała

Scena. BTD, pl. Teatralny 1;

fot.: Mat. prom. PM

fot.: I. Rogowska

fot.: Mat. prom. Muzeum

Kalendarium kulturalne

▴ Bezpieczne Lato! Początek wakacji
z Pałacem Młodzieży

24 Poniedziałek
— Od 24.06 do 5.07
Bezpieczne Lato! Początek
wakacji z Pałacem Młodzieży.

Zapraszamy na zajęcia:
taneczne, wokalne, teatralne,
artystyczne, plastyczne, zawsze
bezpieczne. Zapisy od 12.06
w sekretariacie PM, tel. 94 348
05 00. Pałac Młodzieży;

25 Wtorek
— 18:00
DKF: „Dzika grusza”. Kino

Kryterium, ul. Zwycięstwa;

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

Ceramika. Cena z wypałem
(jedne zajęcia): 15 zł, Bez
wypału (uczestnik zabiera
mokrą pracę): 5 zł. Zagroda
Jamneńska, Dział Etnografii
Muzeum, ul. Jamneńska 24;

— 16:00
Spotkanie Dziecięcego Dyskusyjnego Klubu Książki – „Dom

ośmiu tajemnic” L. Bardijewskiej. Wstęp wolny. KBP,
filia nr 4, ul. Ruszczyca 14;

▴ Koncert Tomasza Żółtko w Kawałku Podłogi

▴ KMW: „Paskudy. UglyDolls”
w kinie Kryterium

29 Sobota
— 17:00
Spotkanie z poetką i pisarką
Alicją Flis połączone z recitalem Jolanty Tubielewicz. KBP,

scena Mediateki, pl. Polonii 1;

— 18:00
Koncert Tomasza Żółtko, pio-

senkarza, gitarzysty, kompozytora, muzyka, poety i publicysty. Jednej z najbardziej barwnych i niekonwencjonalnych
postaci współczesnej piosenki autorskiej. Wstęp wolny. Kawałek Podłogi, ul. Piastowska;

27 Czwartek
— 17:00
Spotkanie Towarzystwa
Przyjaźni Polsko-Chińskiej
dotyczące regionów Chin,
część 2. Wstęp wolny.

KBP, pl. Polonii 1;

— 18:00
Szminka Movie: „Gloria Bell”.

Reż.: S. Lelio, 102 min. Kino
Kryterium, ul. Zwycięstwa;

— 10:15-12:15
Etnograficzne Warsztaty
Rękodzielnicze (warsztaty
ceramiczne). Poznanie

kolejnych technik tworzenia
naczyń ceramicznych. Cena
z wypałem (uczestnictwo
w jednych zajęciach): 15 zł,
bez wypału (uczestnik zabiera mokrą pracę): 5 zł. Zagroda
Jamneńska, Dział Etnografii
Muzeum w Koszalinie,
ul. Jamneńska 24;
— 12:00
Kino Małego Widza: „Paskudy. UglyDolls” (popcorn
za 2 zł). Reż.: K. Asbury,

87 min. Kino Kryterium,
ul. Zwycięstwa;

— 12:00
W Samo Południe. Ostatnim,

przed przerwą wakacyjną, spotkaniem w cyklu „W samo południe” będzie wykład Andrzeja Kasprzaka, pracownika Działu Archeologii Muzeum
w Koszalinie. Zaprezentuje on

fot.: M. Mysik

fot.: Mat. prom. dystrybutora

Kalendarium kulturalne

fot.: Mat. prom.
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▴ W Samo Południe. Fotografia wykopu
badawczego wykonana z drona

unikatowy zespół przedmiotów
(tzw. „skarb”), ukryty w okolicy
obecnej wsi Krągłe około
1500 lat temu. Wstęp wolny.
Muzeum w Koszalinie,
ul. Młyńska 37-39;

— 12:45-14:15
Ceramika dla dzieci. Zajęcia ce-

ramiczne dla rodzin pokazują
małym uczestnikom właściwości gliny, wyjaśniają zasady obchodzenia się z często im obcą
masą plastyczną. Podejmujemy
próby wykonania pierwszych
prac: płaskich zawieszek wykrajanych specjalnymi foremkami
oraz zdobionych reliefem, uzyskanym poprzez odcisk stempli z wzorami jamneńskimi.
Starsze dzieci próbują swych sił
w ręcznym lepieniu małych
miseczek. Cena z wypałem
(jedne zajęcia): 15 zł, bez
wypału (uczestnik zabiera
mokrą pracę): 5 zł. Zagroda
Jamneńska, Dział Etnografii
Muzeum, ul. Jamneńska 24;

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

Kalendarium kulturalne
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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

Centrum Kultury 105 po raz czwarty wyciąga
rękę do wszystkich, którzy sami chcieliby zająć się organizacją wymarzonej, wymyślonej przez siebie imprezy kulturalnej. Rusza „Start-Up Kultura 2019”. Towarzyszy mu nowa akcja, o podobnym charakterze.
„Start-Up Kultura Srebrne Pantery” to propozycja dla
aktywnych Seniorów, których w Koszalinie i okolicach nie brakuje.
Wnioski z własnymi pomysłami imprez kulturalnych skierowanych do koszalinian można składać do 21.06.2019 r. w sekretariacie CK105 (ul. Zwycięstwa 105, 75-001 Koszalin) lub pocztą mailową na
adres: radoslaw.czerwinski@ck105.koszalin.pl z dopiskiem bądź wpisując w tytule maila „Start-Up Kultura 2019”. Czas realizacji propozycji musi się zawrzeć w okresie od 16.09.2019 r. do 31.12.2019 r. Pula
finansowa na realizację projektów w ramach konkursu inicjatyw lokalnych, to łącznie 9 tys. zł. Kwota 3
tys. zł, którą CK105 przyzna wyłonionym w konkursie pomysłom, może stanowić do 100 proc. budżetu.
Ogłoszenie listy wybranych projektów, które otrzymają dofinansowanie w ramach „Start-Up Kultura” nastąpi niezwłocznie po ich wyborze przez komisję, a uczestnicy zostaną poinformowani o wynikach
drogą mailową, nie później niż do 30.06.2019 r. Tak
jak podczas poprzednich edycji liczą się pomysły oryginalne, skierowane do jak największej liczby mieszkańców miasta, kulturotwórcze.

W „Start-Up Kultura – Srebrne Pantery” obowiązują te same terminy i daty. Pula finansowa,
jaką CK105 dysponuje na realizację projektów w ramach tego konkursu inicjatyw lokalnych, to łącznie
3 tys. zł. Kwota 1 tys. zł, którą CK105 przyzna wyłonionym w konkursie projektom, może stanowić
do 100 proc. budżetu projektu. Pomysły wydarzeń
kulturalnych w ramach „Start-Up Kultura – Srebrne Pantery 2019„ mogą zgłaszać wyłącznie osoby
w wieku 60 lat i więcej.
Warto dodać, że realizacja wydarzenia musi odbyć się na terenie miasta Koszalina, a wnioskujący
podczas realizacji projektów mogą liczyć na wsparcie
techniczne CK105 (nieodpłatne nagłośnienie i oświetlenie wraz z obsługą oraz udostępnienie sal należących do CK105 – do dyspozycji są Club105, sala widowiskowa i baletowa) i wsparcie promocyjne mediów,
których przedstawiciele wchodzą w skład komisji
konkursowej. Regulaminy, formularze zgłoszeniowe
i szczegóły dotyczące obu konkursów dostępne są na
stronie www.ck105.koszalin.pl. ■ (RC)
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Wachlarz
kultury
Zapraszamy do wzięcia udziału w artystycznych wakacjach w Centrum kultury 105. Proponujemy dwutygodniowy program zajęć dla dzieci
w wieku od 7 do 12 lat, podczas którego powstanie projekt artystyczny.
Nasz wachlarz zawiera zajęcia plastyczne, wokalne, taneczne, chcemy
odkryć przed dziećmi także tajniki
pracy przed kamerą, pracy w teatrze
oraz w studio nagrań.
Oprócz tego mamy dla uczestników dwa seanse kinowe. Zajęcia odbywać się będą przez dziesięć dni – od
poniedziałku do piątku, w pierwsze
dwa tygodnie lipca.
Z uczestnikami zajęć pracować
będą nasi doświadczeni instruktorzy.
Przygotowanie wokalne poprowadzi
Dorota Helbik-Słobodzian. O rozwój
plastyczny zadbają Barbara Bieniek

i Henryk Maciejewski. Tworzenie biżuterii zaoferuje uczestnikom
Karolina Asanowicz, roztańczy uczestników Magdalena Sokołowska, 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 pierwszym tygodniu uczestnicy poznają instruktorów oraz
proponowane przez nich formy zajęć, przez cały ten czas towarzyszyć im będzie kamera. Pod koniec tygodnia zostanie ogłoszony temat „wachlarza kultury”, który będzie hasłem pokazu zorganizowanego na koniec warsztatów.
W drugim tygodniu uczestnicy wezmą udział w wybranych
przez siebie zajęciach. Na zajęciach plastycznych stworzą scenografię do pokazu, na wokalnych, tanecznych, teatralnych oraz pantomimicznych – sam pokaz.
W tym czasie montowany będzie film promujący kulturę, przygotowany w trakcie warsztatów. Ostatniego dnia odbędzie się pokaz
otwarty – dla rodziców i gości. Każdy uczestnik otrzyma certyfikat
ukończenia warsztatów. ■ (KS)
1-12 lipca, Warsztaty artystyczne w Centrum Kultury 105 w Koszalinie.
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Mocny finał
z Beethovenem
Takiego przedsięwzięcia w Filharmonii Koszalińskiej jeszcze nie było. Jej pierwszy dyrygent Jakub
Chrenowicz uznał, że orkiestra symfoniczna dysponuje pełnymi możliwościami, by w dwa dni pod
rząd wykonać pięć koncertów Ludwiga van Beethovena z pianistą. A pianistą tym będzie wybitny solista i kameralista Michał Francuz. To on z towarzyszeniem orkiestry pod batutą – jakże by inaczej! – Jakuba Chrenowicza przeprowadzi słuchaczy kolejno
przez I Koncert fortepianowy C-dur op. 15, II Koncert fortepianowy B-dur op. 19, III Koncert fortepianowy c-moll op. 37, IV Koncert fortepianowy G-dur

op. 58 i w końcu V Koncert fortepianowy Es-dur op.
73, znany jako „Cesarski”, dedykowany przyjacielowi Beethovena, arcyksięciu Rudolfowi Habsburgowi.
Ten ostatni koncert był zarazem pierwszym, którego
premierowej odsłony twórca nie zaprezentował osobiście. We wszystkich poprzednich Ludwig van Beethoven sam pokazywał oryginalną interpretację. Było to
w owych czasach powszechnym obyczajem kompozytorów – wirtuozów. Oddając światu (i arcyksięciu)
swe dzieło, skomponowane (podobnie, jak symfonia
„Eroica”) w tonacji Es-dur, określanej wówczas mianem „majestatycznej”, a nawet „walecznej” czy „heroicznej”, Beethoven miał ledwie 41 lat. Od czternastu
zmagał się z postępującą głuchotą, która stopniowo
a bezlitośnie wyłączała go z koncertowania i komponowania. Pisząc swój ostatni koncert kompozytor praktycznie nie słyszał. I trzeba o tym pamiętać,
wsłuchując się przez dwa czerwcowe wieczory w dialogi fortepianu z instrumentami dętymi, kotłami, to
znów całą orkiestrą. Warto pamiętać i spróbować
wczuć się w duszę ojca triumfu muzyki instrumentalnej nad wokalną, przez większą część życia trawioną lękiem przed całkowitą utratą zmysłu, bez którego
żaden kompozytor nie ma prawa bytu. Życie i twórczość Beethovena ukazuje moc muzyki, zdolną przezwyciężyć nawet głęboką niepełnosprawność. Dzień
po dniu pokonywał on depresję, a nawet myśli samobójcze. „Naprawdę bowiem wydawało mi się niemożliwe opuścić ten świat, zanim stworzę wszystkie dzieła, które czuję, że muszę skomponować”, napisał raz
w liście do jednego ze swych braci. I z takim herosem
Filharmonia Koszalińska kończy swój sześćdziesiąty
trzeci sezon. Co bynajmniej nie oznacza, że przez lato
nasze miasto będzie pozbawione muzyki podobnej
klasy. Już 5 lipca rozpocznie się przecież Międzynarodowy Festiwal Organowy, który po jednym lecie przerwy powróci do katedry i jej odnowionych organów.

fot.: Mat. prom.

Materiał przygotowany
przez Dział Promocji
Filharmonii Koszalińskiej

Płonący Koszalin
11 października 1718 roku Koszalin dotknęła jedna z najstraszniejszych tragedii w dziejach miasta.
W wyniku nieostrożności w czasie warzenia piwa
doszło do zaprószenia ognia. Z uwagi na drewnianą zabudowę pożar szybko rozprzestrzenił się po całym mieście. Jego ofiarą padło nie tylko 3/4 zabudowy mieszczańskiej, ale także budynki użyteczności
publicznej – ratusz, znajdujący się w środkowej partii
rynku oraz dawny zamek książąt pomorskich, położony w pobliżu Bramy Młyńskiej. Szczęśliwie się stało, iż duża część mieszczan była w tym czasie na targu w Karlinie. Stąd też ofiar wśród ludzi było niewiele.
Od razu, kiedy tylko dogasły pogorzeliska, zaczęto wysiłki zmierzające do odbudowy. Na pewno
w pierwszej mierze musiano uporządkować gruzy.
Rozebrano dotychczasowy ratusz, który przeniesiono do jedynego ocalałego w rynku budynku. W tym
miejscu zresztą władze miasta pozostały aż do 1945
roku. Z pomocą koszalinianom ruszyli mieszkańcy
okolicznych miejscowości. Największe zasługi w szybkim odbudowaniu miasta miał ówczesny król Prus,
Fryderyk Wilhelm, który nie tylko zwolnił mieszczan
z wielu podatków, ale również przyznał im znaczną
sumę pieniężną.
Nie zadbano wówczas jedynie o odbudowę, ale
także poczyniono wysiłki, aby zapewnić miastu odpowiedni system dostarczenia wody. Drewnianymi
rurami doprowadzono wodę z Góry Chełmskiej do
Koszalina, na samym zaś rynku zbudowano obszerne

baseny, służące jako zaplecze przeciwpożarowe. Nałożono również na mieszczan obowiązek posiadania
ściśle określonego sprzętu gaśniczego, a na nieprzestrzegających tego prawa nakładano surowe kary.
Po 300 latach zaprezentujemy Państwu wystawę poświęconą wydarzeniu, które odcisnęło tak duże
piętno na mieście i jego wyglądzie. To w wyniku owego zdarzenia z krajobrazu Koszalina zniknęła znaczna ilość drewnianych zabudowań. Bardziej powszechne staje się budownictwo murowane, bardziej odporne na ogień. Wdzięczni za pomoc koszalinianie
wystawiają na środku rynku pomnik swojemu królowi. Co ciekawe był to pierwszy pomnik w ówczesnych
granicach miasta.
Na naszej wystawie oddamy głos kilkunastu
świadkom naocznym dramatycznych wydarzeń 1718
roku. Opowiedzą oni o mieście, o tym jakie piętno na
ich życiu wywarł pożar, co się zmieniło w ich otoczeniu. Pokażemy ponadto dzieła sztuki wykorzystujące
motyw ognia i przedmioty codziennego użytku, które
uległy zniszczeniu w trakcie kataklizmu.
Wystawie, która będzie otwarta dla Państwa
przez całe wakacje, będą również towarzyszyć ciekawe wydarzenia. Będziemy mieli okazję podziwiać teatr ognia, a także wziąć udział w rodzinnym odbudowywaniu miasta ze zgliszczy. Już dzisiaj serdecznie zapraszamy.
Miasto w ogniu. Wystawa z okazji 300-lecia wielkiego pożaru Koszalina, Muzeum, ul/ Młyńska.
Materiał przygotowany
przez Dział Promocji
Muzeum w Koszalinie
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fot.: Archiwum zespołu

fot.: M. Łobaczewski

Muzyka
w bibliotece

Spotkanie
z Wrońskim

▴ Zespół Ten Dollars

Mediateka Koszalińskiej Biblioteki Publicznej zaprasza w czerwcu na niezwykłe, muzyczne wydarzenia. Zaczynamy 5 czerwca o godz. 17:00 w sali kinowej
KBP, interesującym pokazem niemego filmu „Nosferatu symfonia grozy” z muzyką skomponowaną i zagraną na żywo przez multiinstrumentalistę Macieja Trembowieckiego. To nie koniec muzycznych doznań, bowiem przed pokazem będzie można zakupić
najnowszą płytę tego charyzmatycznego muzyka,
która powstała w wyniku fascynacji filmem „Metropolis” z 1927 r.w reżyserii Fritza Langa. Premiera płyty
tylko u nas, zapraszamy!
Z kolei 6 czerwca o godz. 17:00 Mediateka razem z Mariuszem Rodziewiczem – dziennikarzem,
autorem bloga GraMuzyka serdecznie zapraszają
na pierwsze spotkanie z cyklu: „Z archiwum koszalińskiego rocka”. Wydarzenie otworzy na mini scenie w Mediatece klimatyczny zespół Woodland Spirit, który wykona własne aranżacje utworów zespołu
Anathema. Ponadto naszymi gośćmi będą Jacek Barzycki z zespołu Gdzie Cikwiaty, Piotr „Berial” Kuzioła z legendarnego zespołu Betrayer, który zyskał
rzeszę fanów po nagraniu albumu Calamity, Jacek
Czubak, który grał m.in. w zespołach Zamach Stanu, Ten Dollars oraz Waldemar Miszczor z grupy Mr.
Zoob. Będziemy wspominać, przytaczać anegdoty.
Zapraszamy nie tylko do wysłuchania, ale i do wzięcia udziału w rozmowie. Dodatkową atrakcją będzie
wystawa zdjęć oraz giełda muzyczna pod patronatem
GraMuzyka. Serdecznie zapraszamy.

Zapraszamy na spotkanie autorskie z Marcinem
Wrońskim, pisarzem i dramaturgiem, autorem popularnego cyklu kryminałów retro o komisarzu Maciejewskim. Laureatem m.in. Nagrody Wielkiego
Kalibru i dwukrotnie Nagrody Wielkiego Kalibru
Czytelników. Debiutował w 1992 roku, w latach 90.
związany z nurtem „trzeciego obiegu”. Popularność
i życie z pióra przyniósł mu jednak cykl kryminałów
retro o komisarzu Maciejewskim rozpoczęty w 2007
„Morderstwem pod cenzurą”, a zakończony „Glinami z innej gliny” (2018). Za „Pogrom w przyszły wtorek”, pierwszy w historii Nagrody Wielkiego Kalibru, otrzymał zarówno nagrodę jurorów, jak też po
raz drugi nagrodę czytelników (2014). „Pogrom… ”
w 2017 – w opracowaniu autora – miał premierę sceniczną, a ceny biletów u koników pięciokrotnie przebijają nominalną.Spotkanie odbędzie się 18 czerwca,
o godz. 17:00 w sali konferencyjno-kinowej Koszalińskiej Biblioteki Publicznej, pl. Polonii 1. Wstęp wolny.
5 czerwca, godz. 17:00, Nosferatu na żywo. Wystąpi
autor muzyki Maciej Trembowiecki.
6 czerwca, godz 17:00, Blog Gra Muzyka i muzycy.
18 czerwca, godz. 17:00, Spotkanie z pisarzem Marcinem Wrońskim.
Materiał przygotowany przez Dział Promocji
Koszalińskiej Biblioteki Publicznej
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Dorosłość, wrażliwość
i przekaz dla
przyszłych pokoleń

Konkurs fotograficzny „Człowiek, Świat, Przyroda”, organizowany przez koszaliński Pałac Młodzieży, wchodzi w tym roku w dorosłość. To już przecież osiemnasta edycja fotograficznych zmagań, które
przyciągają amatorów fotografii z całej Polski.
Fakt, że konkurs organizowany jest regularnie od tak długiego czasu, zdecydowanie wpływa na
jego renomę. Koszalin jest ważnym – jeśli nie najważniejszym – punktem na mapie podobnych zmagań
w Polsce. Udało się to osiągnąć dzięki jasnym, niezmiennym zasadom, według których konkurs jest organizowany, a także dzięki zapraszaniu do jury profesjonalistów. To daje uczestnikom pewność, że ich
twórczość zostanie rzetelnie oceniona.

Metrykalna dorosłość konkursu oznacza, że jego
pierwsi uczestnicy sami są już od dawna dorosłymi
ludźmi. Czy nadal mają w sobie tę szczególną wrażliwość na otaczający ich świat, która skłoniła ich do
udziału w konkursie? Czy wciąż pasjonują się fotografią, zarażając jej bakcylem kolejne pokolenia? Sądząc
po liczbie uczestników tegorocznej edycji, tak się właśnie dzieje, z czego się ogromnie cieszę.
Fotografia jest bowiem szczególną dziedziną
sztuki, która jak żadna inna pozwala w nieszablonowy sposób spojrzeć na życie, świat i nas samych, by zatrzymać w kadrze tę jedną wybraną chwilę. Obiektyw
aparatu to swego rodzaju bufor, dający fotografującemu przywilej bycia obserwatorem: zdystansowanym,
skupionym, czasem zaangażowanym, ale zawsze tworzącym przekaz, możliwy do odczytania przez dziesięciolecia.
Swoją wizję przedstawia nam właśnie kolejne pokolenie młodych miłośników fotografii. Zapoznajmy się z nią, rozmawiajmy z nimi o niej, pielęgnujmy w nich zaangażowanie i ciekawość, bo to oni są
przyszłością. A naszą rolą jest pomóc im ją zbudować,
z korzyścią dla wszystkich.

▴ „Cień I, II, III” to zdjęcia tworzące zestaw (I miejsce, I kategoria – Mikołaj Tomanek, Kraków)

▴ „Świat pani Natalii” (1, 2, 3) to zdjęcia tworzące zestaw (I miejsce, II kategoria – Klaudia Florkowska, Kramsk)

Robert Mania
Prezes Zarządu MEC
w Koszalinie
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fot.: Mat. prom.
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Siódmy już raz będziecie mogli Państwo wziąć
udział w wydarzeniu, które w udany sposób łączy zabawę i naukę. Piknik adresowany jest do szerokiego
kręgu mieszkańców Koszalina i okolic, organizatorzy
zapraszają wszystkich bez względu na wiek.
Wykładowcy Politechniki Koszalińskiej, otwierając swoje laboratoria udowodnią, że nauka wcale nie
musi być nudna, a wiedzę można przekazać w sposób
przystępny, ciekawy i oryginalny. W programie zaplanowano liczne eksperymenty i pokazy naukowe z zakresu techniki, fizyki, biologii, chemii i biochemii,
w których każdy będzie mógł wziąć aktywny udział.
Dowiecie się m.in. jak uzyskać supertwarde materiały cieńsze od ludzkiego włosa, jak są zbudowane i jak
działają drukarki 3D i drony, zobaczycie pokaz robotów przemysłowych i mobilnych, inteligentne systemy
sterowania, zobaczycie bakterie i poznacie tajemnice ludzkiego ciała. Ponadto, przekonacie się, że metale potrafią zapamiętać swój kształt, a diamenty stosuje
się nawet w medycynie…
Na terenach zielonych wokół budynków Wydziału Technologii i Edukacji zaplanowano szereg atrakcji
towarzyszących. Na scenie swoje umiejętności zaprezentują liczne zespoły wokalne i taneczne. Natomiast
sami uczestnicy pikniku będą mogli sami spróbować
swoich sił podczas nauki zumby i rock-and-rolla. Odbędą się, cieszące się dużym zainteresowaniem, pokazy sprzętu m.in. policji, straży granicznej, straży pożarnej i wojska, a także pokazy ratownictwa medycznego i zasad udzielania pierwszej pomocy. Każdy
uczestnik pikniku, niezależnie od wieku, będzie mógł
sprawdzić swoje umiejętności strzeleckie na laserowym symulatorze strzelania.

Piknik
Naukowy
Na pikniku, jak co roku, swój sprzęt techniczny zaprezentuje także szereg firm z Koszalina, m.in.
Zakład Gazowniczy, Miejskie Wodociągi i Kanalizacja, Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej, Energa-Opertor oraz Tepro S.A. Dla dzieci zaplanowano mnóstwo zabaw, gier i konkursów, a niewątpliwą
atrakcją dla najmłodszych uczestników będą przejażdżki na koniku, pod czujnym okiem instruktora. Po raz kolejny pojawią się także koszalińskie kluby motocyklistów oferując, nie tylko najmłodszym
uczestnikom, możliwość przejażdżki na motorze.
Natomiast Stowarzyszenie Pojazdów Zabytkowych
„Klasyczny Koszalin” zaprezentuje samochody sprzed
lat, wzbudzając nutkę sentymentu…
Organizatorzy zapraszają, zapewniają ładną pogodę, super atmosferę i moc niezapomnianych wrażeń, wstęp jest bezpłatny. ■ (KG)
8 czerwca, godz. 10:00-14:00, Wydział Technologii
i Edukacji Politechniki Koszalińskiej zaprasza na
Piknik Naukowy, ul. Śniadeckich 2 (budynki G i H)
oraz tereny przyległe.
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Gwardia Koszalin
— piłka nożna III liga
— 2.06, godz. 16:00
Świt Szczecin – Gwardia Koszalin;
— 15.06, godz. 17:00
Kotwica Kołobrzeg – Gwardia Koszalin;

Bałtyk Koszalin
— piłka nożna III liga
— 1.06, godz. 17:00
Bałtyk Koszalin – KP Starogard Gdański,

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

— 8.06, godz. 17:00
Sokół Kleczew – Bałtyk Koszalin;
— 15.06, godz. 17:00
Bałtyk Koszalin – KKS Włókniarz 1925 Kalisz,

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

Imprezy biegowe
— 8.06, godz. 11:00
Bieg Politechniki.

Bieg na dystansie: 5 km, 10 km
oraz marsz nordic walking na 5 km.
Start: Politechnika Koszalińska kampus
przy ul. Śniadeckich 2;
— 22.06, godz. 11:00
Baltin Happy Run.

Bieg na dystansie 2,5 km i 5 km.
Start: Mielenko, ul. Akacjowa 31A;

Znajdziecie nas również w tygodniku
„Nasze Miasto”

* 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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Lato na sportowo
czy leniwie?
Sport na lato – jak zachować formę, gdy urlop
rozleniwia, a pogoda nie sprzyja aktywności? Gorąc
lub ulewne deszcze nie sprzyjają podejmowaniu aktywności fizycznej, a w czasie wolnym zazwyczaj planujemy oddawać się błogiemu lenistwu i zajadać przysmakami. Czy warto rezygnować ze sportu w upalne
lub deszczowe dni? Jak wtedy ćwiczyć i jaką formę aktywności wybrać?
Rower. Jazda na rowerze łączy przyjemne z pożytecznym. Z jednej strony, masz okazję spędzić trochę czasu na świeżym powietrzu, a na dodatek poprawiasz stan swojego zdrowia. Dzięki rowerowi wyćwiczysz mięśnie i wyrobisz sobie kondycję, usprawniając
krążenie i układ oddechowy. Ten sport nie pozostaje też bez wpływu na sylwetkę, wysmuklając ją i ułatwiając spalanie tłuszczu. Warto zauważyć, że jazda
na rowerze to dyscyplina, którą można uprawiać codziennie, choćby podczas drogi do pracy albo na zakupy. Wcześniej należy jednak zadbać o rozgrzewkę
i rozciągnąć mięśnie. Jeśli zamierzasz systematycznie
jeździć jednośladem, pamiętaj również, by na początek wybierać krótsze trasy i stopniowo zwiększać wysiłek.

Pływanie. Latem otwierają się liczne kąpieliska
i pływalnie z odkrytymi basenami, co stanowi doskonałą okazję do podjęcia nowej aktywności – pływania. Jeśli będziesz je uprawiał regularnie, poprawisz swoje krążenie i rozwiniesz mięśnie w całym
ciele. Ten sport jest szczególnie korzystny dla osób,
które zmagają się z problemami z kręgosłupem lub
stawami. Należy jeszcze zaznaczyć, że tę dyscyplinę
mogą uprawiać także kobiety w ciąży bez ryzyka kontuzji. W wodzie waga nie jest aż tak odczuwalna, dlatego panie z brzuszkiem i dodatkowymi kilogramami nie będą się w niej czuły zbytnio obciążone.
Wreszcie rolki czyli aktywność fizyczna, która może być tak skuteczna jak bieganie, ale nie obciąża stawów? Z ich pomocą wyćwiczysz mięśnie
nóg i sprawisz, że Twoje uda staną się smuklejsze,
a pośladki jędrniejsze. Jazda powinna też wzmocnić mięśnie brzucha. Para rolek może też pomóc Ci
w utrzymywaniu prawidłowej postawy ciała. O ile
będziesz regularnie zakładała rolki, możesz spalić tłuszcz i przy okazji zwiększyć swoją wytrzymałość. Wiele zależy też od tego, jak intensywnie zamierzasz pracować.
Jazda na rolkach to też dobry sposób na relaks
i ciekawy pomysł na spędzenie czasu z przyjaciółmi –
namów ich do wypróbowania rolek, być może w grupie łatwiej będzie dbać o systematyczność. ■ (RB)
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Aktywny Koszalin

Dobre
pomysły MOPR
Ośrodki Pomocy Rodzinie kojarzą się zwykle
z potrzebami, ubóstwem czy patologią. Aby zmienić
ten obraz, koszaliński MOPR zaproponował swoim
podopiecznym, ale także ogólnie mieszkańcom Koszalina, realizację trzech projektów socjalnych. Jeden
z nich został już zrealizowany, pozostałe wkrótce wystartują.
„Stop Smog! Czyste powietrze w Twoich rękach”
– taki tytuł nosi pierwszy z nich. Jego celem jest podniesienie wiedzy mieszkańców Koszalina na temat
skutków spalania w piecach śmieci i substancji niedozwolonych oraz wpływu smogu na człowieka i środowisko.
Podczas spotkania z przedstawicielem WFOŚiGW i strażnikami miejskimi, obecni na nim koszalinianie dowiedzieli się jakie mogą być skutki i konsekwencje palenia w piecach substancjami niedozwolonymi, oraz dowiedzieli się, kiedy i jakie działania
należy podejmować widząc niewłaściwe zachowania w okolicy. Spore zainteresowanie wzbudził także
program „Czyste powietrze”, który umożliwia dofinansowanie zmiany sposobu ogrzewania mieszkania
albo np. wymiany nieszczelnych drzwi garażowych.
Następne etapy planowane są na wrzesień i listopad
tego roku, w kolejnych rejonach miasta. Partnerem
Projektu był także Kospel.

13 czerwca rusza realizacja drugiej propozycji „Bądź piękna”. Wezmą w nim udział trzy koszalinianki, wybrane przez pracowników MOPR. Panie spotkają się z kosmetyczką, fryzjerem i wizażystką. Specjaliści doradzą jak na co dzień zadbać o siebie
i atrakcyjnie wyglądać każdego dnia. Lokalne sklepy
sprezentują każdej z pań odpowiednio dobrany zestaw ubrań, a wszystko zakończy profesjonalna sesja fotograficzna. Celem tego projektu jest pokazanie
jak niewiele wysiłku potrzeba, aby wydobyć istniejące
w nas piękno i że warto o nim pamiętać dużo częściej.
Warto dodać, że wybrane zostały osoby, które dużo
dają innym, zapominając przy tym o sobie.
Na rozpoczęcie czeka „Pokój marzeń” czyli działania mające poprawić warunki mieszkaniowe jednej, wybranej rodziny z Koszalina, która dobrze rokuje. Dokładnie chodzi o stworzenie pięknego pokoju dla dzieci z pomocą projektanta wnętrz i lokalnych
przedsiębiorców. Pojawią się w nim nowe meble i rysunki na ścianach.
Jak mówią panie Ewa Lubierska i Izabela Madejska z Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, oba
powyższe projekty będą realizowane bez środków finansowych, a tylko dzięki uprzejmości firm i osób,
które odpowiedziały na propozycje Ośrodka. Zwracają uwagę na takie osoby, których sytuacja życiowa
nie jest najlepsza, a które angażują się w różne działania i dużo z siebie dają. Takie pomysły są właśnie dla
nich. MOPR czeka na wszystkie firmy i przedsiębiorców, którzy chcieliby się włączyć do tej akcji. ■ (KG)
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