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Paweł Strojek

dyrektor
35. Koszalińskiego Festiwalu
Debiutów Filmowych
„Młodzi i Film”

fot.: Kuba Kiljan

Kino młodych twórców to
kino wolne od ścisłych ram. Nie
ma kultury, nie ma sztuki bez wolności. To właśnie ona powoduje,
że kinematografia w Polsce rozkwita i Festiwal „Młodzi i Film”
ma w tym swój wielki udział. Cieszę się, że od lat jest platformą spotkań młodych twórców oraz trampoliną do kolejnych etapów ich
kariery. Że stanowi obszar poszukiwań artystycznych, a twórczość
artystyczna jest przecież obrazem
społeczeństwa. Mnie się ten obraz
podoba. Dopóki będzie on malowany przez ludzi wolnych, nie
przyciśniętych strachem, dopóty będzie to obraz wart obejrzenia.

fot.: Studio 69-SFP

fot.: Wojciech Szwey

Wstępniak

Film jest zwierciadłem rzeczywistości. Ten niezbyt odkrywczy banał niekoniecznie odnosi się
do „starych” reżyserów, za to pasuje jak ulał do młodych debiutantów. W tegorocznej, 35. edycji
Koszalińskiego Festiwalu Debiutów Filmowych, widać to jak na
dłoni. Filmy fabularne tkwią jeszcze w dawnej epoce „ciepłej wody
w kranie”, a filmy dokumentalne są gorące emocjonalnie i buntownicze. Taki będzie tegoroczny
„Koszalin”. Zawieszony między
dwiema wizjami Polski, Europy
i świata. A przez to prowokujący
do rozmów, kłótni i debat jeszcze
bardziej szczerych i jeszcze bardziej otwartych.

Drodzy Goście, uczestnicy
Festiwali „Młodzi i Film”,
Stowarzyszenie Filmowców
Polskich, współorganizator festiwalu „Młodzi i Film” w Koszalinie, w maju br. skończyło 50 lat.
Warto więc, świętując ten jubileusz, jednocześnie przybliżyć, jaka
jest rola SFP w dzisiejszej kinematografii. Zachęcić Was, młodych
reżyserów, scenarzystów, producentów do tego, byście zaangażowali się w pracę na rzecz środowiska filmowego - bo na tym polega
misja Stowarzyszenia. Przypomnę
to, co powiedział Andrzej Wajda
- SFP musi się pierwsze orientować w sytuacji, bronić środowiska
i działać na rzecz środowiska - zależnie od okoliczności.
Życzę samych udanych projekcji i zapraszam do Stowarzyszenia.

Janusz Kijowski

Jacek Bromski

dyrektor programowy
35. Koszalińskiego Festiwalu
Debiutów Filmowych
„Młodzi i Film”

prezes
Stowarzyszenia
Filmowców Polskich

„Młodzi i Film”

fot.: Anna Głuszko-Smolik

— Mary Komasa (piątek 24.06)
Wokalistka, kompozytorka, autorka tekstów, instrumentalistka.
Pochodzi z Warszawy, ale debiutowała w Berlinie, gdzie jej muzyką
zachwycił się Guy Sternberg, znany ze współpracy z Feist czy Depeche Mode. Powstał niezwykły zestaw utworów, sięgający do źródeł
i odważnie łączący je z nowoczesnymi brzmieniami.

fot.: Materiały promocyjne

Festiwalowi tradycyjnie towarzyszy Scena Muzyczna.
Od 21 czerwca, codziennie, od
godz. 22.00, wnętrza Minibrowaru „Kowal” przy ul. Grunwaldzkiej 1A wypełniać będzie
muzyka na żywo. Na wszystkie
występy wstęp wolny.

fot.: Materiały promocyjne

— Kim Nowak (wtorek 21.06)
Ostatni album braci Waglewskich
to, jak twierdzi Fisz, kontynuacja
rockowego grania, które tak zachwyciło publiczność i krytyków
muzycznych w całej Polsce. Będzie
bardzo energetycznie i jeżeli ktoś
na koncercie planuje dyskretnie
potupać nóżką, koniecznie musi
się wycofać w dalsze kąty klubu.

Scena
Muzyczna
MiF

fot.: Materiały promocyjne

fot.: Materiały promocyjne
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— L.U.C (czwartek 23.06)
Artysta otrzymał wiele nagród
i nominacji kulturalnych (m.in.
Fryderyki 05' 07' 08', Paszport Polityki). Komponował i nagrywał
z wieloma wybitnymi instrumentalistami i wokalistami m.in. z Urszulą Dudziak, Leszkiem Możdżerem czy Michałem Urbaniakiem..

— Kwintet Łukasza Korybalskiego — „Całe mnóstwo miłości” (środa 22.06)
„Całe mnóstwo miłości” to film
Bartka Kaczmarka, z muzyką Korybalskiego, nagrodzony na „MiF”
nagrodą honorową. Kompozycje
lidera nawiązują stylistycznie do
polskiego jazzu z lat 60.
Łukasz Korybalski - trąbka, Borys Janczarski - saksofon, Michał
Tokaj - fortepian, Andrzej Święs kontrabas, Sebastian Kuchczyński
- perkusja.

— Smolik / Kev Fox
(sobota 25.06, Filharmonia)
Dwie indywidualności, które łączy niesamowita pasja do pokonywania granic i odkrywania
nowych przestrzeni artystycznych. Poznali się pięć lat temu na
koncercie w Warszawie i natychmiast zamknęli się na klika dni
w studiu, żeby dać upust wzajemnym fascynacjom muzycznym. W efekcie powstał utwór
L.O.O.T., który znalazł się na „4”
Smolika. ■ (KG)

fot.: Wojtek Szepel

„Młodzi i Film”

▴ Agnieszka Grochowska

▴ „Noc Walpurgii”

Nie trzeba mieć dużej wyobraźni, żeby wiedzieć,
jak tworzy się kolejne edycje festiwali. W tym konkretnym przypadku poważnego, ogólnopolskiego festiwalu filmowego. Ta praca wymaga między innymi cierpliwości – komisja selekcyjna czeka niemal do
ostatniej chwili, aby móc wybierać spośród wszystkich ukończonych produkcji, a to oznacza, że lista filmów konkursowych będzie znana już po zamknięciu
tego numeru Trendów. Jedno wiadomo już dziś. Tegoroczne spotkania „Młodzi i Film” będą obfitowały w filmy wysokobudżetowe i obsadzone bardzo dobrymi i znanymi aktorami. Na pewno część z nich
pojawi się w Koszalinie. - Do konkursu głównego filmów pełnometrażowych zgłoszono rekordową ilość
25-ciu produkcji, co najmniej połowę obejrzymy na
Festiwalu – mówi Paweł Strojek, dyrektor Festiwalu Zgłoszono także największą w historii „MiF-u” liczbę
filmów krótkometrażowych: ponad sto. I tu także ponad połowa zostanie wyświetlona w kinie Kryterium.
A kto będzie zasiadał w jury 35. Koszalińskiego
Festiwalu Debiutów Filmowych „Młodzi i Film”?

Klapsy
debiutantów

Filmy pełnometrażowe będą oceniać: Feliks Falk
– reżyser m.in. filmów „Był jazz”, „Samowolka”,
„Komornik”, Agnieszka Grochowska, aktorka („Pręgi”, „Bez wstydu”, „Wałęsa”), Agata Tuszyńska, pisarka, autorka głośnej książki „Oskarżona: Wiera Gran”,
Jacek Petrycki – operator filmowy i Grzegorz Jankowski – reżyser, laureat ubiegłorocznego Grand Prix za
film „Polskie gówno”. W drugim składzie, oceniającym krótki metraż, zobaczymy: Kingę Dębską (aktorka, „Moje córki krowy”), Karolinę Bielawską (reżyserka filmów dokumentalnych), Martę Kownacką (m.in.
aktorka, reżyser castingu), Tomasza Siwińskiego (reżyser filmów animowanych, malarz, fotograf) i Marcina Bortkiewicza, autora nagrodzonej rok temu
„Nocy Walpurgii”.
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„Młodzi i Film”

Koszaliński MiF, jak co roku, ma swoje stałe punkty programu. Do tych znanych i lubianych
przez twórców należą dyskusje „Szczerość za szczerość”, kiedy widzowie czasem bezpardonowo mówią
filmowcom, co myślą o ich pracy. W tym roku spotkania poprowadzą dziennikarze i krytycy filmowi: Max
Cegielski, Adam Kruk, Kuba Socha i Patrycja Wanat.
Od kilku lat widzowie „MiF-u” mają szansę na
poznanie najważniejszych filmów danego reżysera. Rok temu był nim Grzegorz Królikiewicz. W tym
smutny pretekst stworzyło odejście Andrzeja Żuławskiego. Zobaczymy 5 jego filmów: „Trzecią część
nocy”, „Diabła”, „Opętanie”, „Na srebrnym globie”
i ostatnią jego produkcję czyli „Kosmos”. Temu przeglądowi towarzyszyć będzie wystawa plakatów do filmów reżysera.

Skoro mowa o plakatach, to warto napisać słowo
o autorce tegorocznego festiwalowego. Jest nią wielokrotnie nagradzana artystka – Julia Mirny, absolwentka Wydziału Grafiki na warszawskiej ASP. Współpracuje z TVP Kulturą i jest odpowiedzialna za nową
oprawę wizualną Telewizji z okazji 10-lecia anteny.
Poza konkursem obejrzymy na Festiwalu pięć debiutów zagranicznych: „Anioł” reż. Amin Dora, „Mustang” reż. Deniz Gamze Ergüven, „Neonowy byk”
reż. Gabriel Mascaro, „Syn Szawła” reż. László Nemes
i „Widzę, widzę” reż. Veronika Franz, Severin Fiala.
Festiwal dla widzów jest w całości bezpłatny, jednak
jego organizacja sporo kosztuje. – Dlatego ogromnie
dziękujemy naszemu Sponsorowi Głównemu firmie ENERGA oraz Sponsorowi: BROK i Partnerowi
Głównemu LOTTO – wskazuje Monika Modła, producent Festiwalu. – To między innymi dzięki wsparciu takich firm, udaje nam się co roku utrzymać wysokie standardy realizacji imprezy.
Aby upewnić się, że tak będzie, wystarczy znaleźć
czas między 20 a 25 czerwca. Zapraszamy! ■ (KG)
20 – 25 czerwca, 35. Koszaliński Festiwal Debiutów
Filmowych „Młodzi i Film”, CK105, Kino Alternatywa, Minibrowar Kowal.

• Wystawa Cossalin ad fontes w Muzeum

fot.: Izabela Rogowska

fot.: Muzeum

fot.: Muzeum

Kalendarium kulturalne

• Zabytek Miesiąca w Muzeum

• Dwie premiery w BTD

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.
Muzeum, ul. Młyńska;
WYSTAWY CZASOWE
— Do 11.07
Cossalin ad fontes. Historyczny Koszalin w najstarszych
przekazach źródłowych.
Cossalin ad fontes. Historisches Koeslin in den ltesten
Uberlieferungen. Z okazji Ju-

bileuszu 750-lecia miasta, Muzeum w Koszalinie oraz Archiwum Państwowe w Koszalinie
organizują wspólną ekspozycję,
na której będą prezentowane
źródła dotyczące naszego miasta. Z jednej strony to akty pisane, wypożyczone z archiwum
w Greifswaldzie, w którym są
do tej pory przechowywane,
z samym aktem lokacji

z 23 maja 1266 roku. Oprócz
niego pokazanych zostanie kilkanaście innych dokumentów,
dzięki którym w średniowieczu
miasto otrzymało swój charakter. Muzeum, ul. Młyńska;
— Od 1.06
Zabytek Miesiąca. Zapre-

zentujemy sztylet krzemienny
z miejscowości Borkowo.
Został on odkryty na cmentarzysku grobowców megalitycznych. Znaleziony jeszcze przed
wojną, oprócz sygnatury polskiej, posiada również poniemiecki numer inwentarzowy.
Zabytek będzie można oglądać
przez cały czerwiec w budynku
wystawy archeologicznej
„Pradzieje Pomorza”.
Muzeum, ul. Młyńska;
CENY BILETÓW
— Muzeum: normalny - 10 zł,

ulgowy - 8 zł, bilet rodzinny (minimum 1+1: osoba dorosła i dziecko) - 5 zł (1 osoba), zbiorowy - 5 zł (1 osoba),
wstęp na jedną wystawę - 5 zł
(1 osoba), oprowadzanie 50 zł (po uprzednim zgłoszeniu), lekcja muzealna - 50 zł,

lekcja muzealna poza miastem - 60 zł. W środy wstęp
na ekspozycje stałe jest bezpłatny (na ekspozycje czasowe obowiązuje stała opłata
za wstęp). Wstęp na wernisaże - bezpłatny. Bilety sprzedaje się do pół godziny przed
zamknięciem Muzeum. Muzeum czynne dla zwiedzających od godz. 10:00 do 17:00;
— Bałtycki Teatr Dramatyczny: Duża Scena: I-VII

rząd normalny - 50 zł, ulgowy - 45 zł, grupowy (powyżej 15 osób) - 30 zł. VIII-XII
rząd i balkon: normalny 40 zł, ulgowy - 35 zł, grupowy
- 25 zł. Mała Scena: normalny - 40 zł, ulgowy - 35 zł, grupowy - 25 zł. Scena na zapleczu: normalny - 40 zł, ulgowy
- 35 zł, grupowy - 25 zł. Premiery - 60 zł. Premiery (bajki)
- 20 zł. Bilety szkolne - 15 zł.
Bilety familijne - 17 zł.
Bilety (Teatr Malucha) - 10 zł.
Bilety na spektakle czwartkowe - 15 zł. Na spektakle agencyjne nie obowiązują ceny
biletów BTD;

fot.: Materiały promocyjne dystrybutora

Kalendarium kulturalne

fot.: freeimages.com
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• 35. Koszaliński Festiwal Debiutów
Filmowych „Młodzi i Film”

— Filharmonia Koszalińska:

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

Seanse 2D: normalny – 17 zł,
ulgowy – 15 zł, grupowy
– 12 zł. Tanie poniedziałki
– 12 zł (dotyczy wybranychfilmów). DKF: jednorazowy
– 9 zł, karnet – 30 zł.
Kino Małego Widza – 10 zł.
Szminka Movie – 10 zł.
35. Koszaliński Festiwal
Debiutów Filmowych
„Młodzi i Film”. Wstęp na

wszystkie seanse bezpłatny.

• Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki w KBP

• Dzień dziecka w kinie Kryterium:

1 Środa

2 Czwartek

— 9:00 i 11:00
„Smok Wawelski”

— 9:00 i 11:00
Dzień dziecka w kinie Kryterium: „Fistaszki - wersja kinowa”. Reż.: Steve Martino,

– Centrum Kultury Teatr Grudziądz - Duża Scena, reż. Z.
Kulwicki, czas 65 min (bez
przerwy). Odkąd okrutny smok
zamieszkał pod Wzgórzem
Wawelskim, spokojne życie
Króla Kraka i jego poddanych
legło w gruzach. Rycerze z całej
Europy nie mogą pokonać bestii, która coraz większych ofiar
żąda. Na dworze króla spiskuje
jego doradca Lidor, co dodatkowo komplikuje sytuację. Bilety:
15 zł. BTD, Plac Teatralny 1;
— 12:00
Wernisaż wystawy
„Portret Magiczny.
Wystawa prac Stanisławy
Sierant”. Opis na str. 17.

Muzeum, ul. Młyńska;

— 12:00
Otwarcie wystawy portretu
dziecięcego w Galerii Antresola. Muzeum, ul. Młyńska;
— 16:45
Spotkanie Dyskusyjnego
Klubu Książki, podczas które-

go będziemy omawiać książkę
Marka Niedźwieckiego
„Radiota”. Wstęp wolny.
KBP, filia nr 8, ul. Andersa;

„Fistaszki - wersja kinowa”

Paul Feig; gat.: animacja/komedia/przygodowy; USA
2015; 93 min. Bohaterowielegendarnych, cieszących się
niesłabnącą popularnością
od ponad pół wieku opowieści
rysunkowych Charlesa
M. Schulza: Charlie Brown,
pies Snoopy i ich przyjaciele w nowym wydaniu animowanej komedii przygodowej,
wyprodukowanej przez studio
Blue Sky, w którym powstała
słynna „Epoka lodowcowa”.
Bilety: 1 zł – dzieci z terenu Koszalina, 7 zł – pozostali.
Kino Kryterium,
ul. Zwycięstwa;

fot.: Materiały promocyjne

fot.: Materiały promocyjne Filharmonii

fot.: Materiały promocyjne dystrybutora

Kalendarium kulturalne

• Massimiliano Caldi w Filharmonii

• KMW: „Kung Fu Panda 3”

• Finał IV Edycji Łowców Talentów

3 Piątek

4 Sobota

5 Niedziela

— 17:00
Koncert „Rozwijamy skrzydła”
w wykonaniu zespołu wokalnego „Forte” i grupy recytatorskiej „Proscenium” z CK105.

— 10:00–16:00
41.Festiwal Ukraińskich Zespołów Dziecięcych w Koszalinie - Duża Scena. Prawie 350

— 10:00–16:00
41.Festiwal Ukraińskich
Zespołów Dziecięcych
w Koszalinie - Duża Scena.

Wstęp wolny. Domek Kata,
ul. Grodzka;
— 18:30
Koncert symfoniczny.

M. Caldi - dyrygent, M. Meo skrzypce, P. Cwojdziński - wiolonczela, I. Varricchio - fortepian, D. Anfelli - narracja.
Orkiestra Filharmonii Koszalińskiej. Program: R. Wagner Uwertura do opery „Latający
Holender”, G. F. Ghedini „Concerto dell Albatro” na fortepian,
skrzypce, wiolonczelę i recytację
oraz inne. Filharmonia
Koszalińska, ul. Piastowska;
— 20:00
Koncert „Pałac Młodzieży
Prezentuje” w wykonaniu

zespołów wokalnych, tanecznych i teatralnych. Wstęp wolny. Amfiteatr, ul. Piastowska;
— 20:00
The Fruitcakes – koncert.

Skład zespołu: K. Zwolan,
P. Bartoś, Lukas oraz T. Ziętek.
Bilety: 20/25 zł. Kawałek
Podłogi, ul. Piastowska;

artystów w Koszalinie. Przyjadą niemal z całej Polski,
od Przemyśla po Kołobrzeg.
Ideą festiwalu jest propagowanie kultury ukraińskiej
i wzmacnianie sąsiedzkich
stosunków Polski z Ukrainą.
BTD, Plac Teatralny 1;

— 12:00
Kino Małego Widza: „Kung
Fu Panda 3” - popcorn za 1 zł.

Po spotyka swego dawno zaginionego ojca i obaj wyruszają
do sekretnej krainy pand, gdzie
poznają nowych, przezabawnych bohaterów. Kino
Kryterium, ul. Zwycięstwa;
— 12:00–20:00
IV Piknik Charytatywny
„Wspólna zabawa szlachetna
sprawa”. W programie: wystę-

py sceniczne, gry i zabawy dla
dzieci, aukcje, konkursy, kiermasz na rzecz Zachodniopomorskiego Hospicjum
dla Dzieci i Dorosłych.
Parking przy Amfiteatrze;

BTD, Plac Teatralny 1;

— 11:00–17:00
Jarmark Jamneński. W ofercie,

m.in. rzeźba w drewnie, malarstwo, haft, koronka, biżuteria, witraże, ceramika, gałgankowe przytulanki, zdrowa żywność. Wśród uczestników będą
także członkowie Krajowego
Bractwa Literackiego. Jarmarkowi towarzyszyć będą występy
amatorskich zespołów folklorystycznych, które do wspólnego śpiewania zaprosiły koszalińskie Stokrotki Nowobramskie
w ramach III Letniego Przeglądu Twórczości Ludowej „Na ludową nutę” Seniorzy dla Koszalina. Przeglądowi patronuje
Prezydent Koszalina – Piotr
Jedliński i Wicemarszałek Województwa Zachodniopomorskiego – Tomasz Sobieraj.
Muzeum, ul. Młyńska;
— 19:00
Finał IV Edycji Łowców
Talentów. Wstęp wolny.

Sala widowiskowa CK105,
ul. Zwycięstwa;

fot.: Muzeum

fot.: Materiały promocyjne Filharmonii

Kalendarium kulturalne

fot. Materiały promocyjne
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• Kabaret Hrabi w CK105

• „Świat ołowianych żołnierzyków” w Muzeum

• Mateusz Molęda w Filharmonii

6 Poniedziałek

9 Czwartek

10 Piątek

— 10:00
Finał 48. Regionalnego Konkursu Recytatorskiego „Ptaki, ptaszki i ptaszęta polne”.

— 11:00
Wernisaż wystawy „Świat
ołowianych żołnierzyków”.

— 17:00
Widowisko „Świat Jamesa
Bonda”, reż. D.Helbik-Słobo-

Wstęp wolny. KBP, pl. Polonii;
— 20:00
Kabaret Hrabi w programie
„Tak, że, o”. Można naćkać in-

strumentów muzycznych, scenografii, dymów i świateł, fajerwerkiem brzdęknąć, wąsy
dokleić, kostiumy oszałamiające przytaszczyć, a mimo to widzów nie ogłuszyć. „Tak, że, o”
mami więc prostotą i skromnością. Bilety: 70 zł. Sala widowiskowa CK105, ul. Zwycięstwa;

7 Wtorek
— 18:00
DKF: „Opiekun”. Kino

Kryterium, ul. Zwycięstwa;

8 Środa
— 19:00
Koncert popisowy szkoły
Music Heaven. Podsumo-

wanie roku nauki w szkole,
występy uczestników zajęć.
Wstęp wolny. Kawałek
Podłogi, ul. Piastowska;

Któż nie słyszał o baśni J. Ch.
Andersena, pt. „Dzielny ołowiany żołnierzyk”?! To właśnie
ta, wzruszająca w swej istocie
opowieść, obok zakupionego na
aukcji antykwarycznej autentycznego katalogu firmy produkującej formy do samodzielnego, domowego odlewania figurek takich żołnierzyków, z pocz.
XX w., stały się podstawą pomysłu zorganizowania tej wystawy. Muzeum, ul. Młyńska;
— 18:00
Spotkanie z Lechem Fabiańczykiem pt. „Życie na 102
Marii Hudymowej”. Wyświe-

tlane będą filmy z udziałem
pani Marii. Pani Maria będzie
gościem spotkania. Wstęp wolny. Club105, ul. Zwycięstwa;

— 19:00
Kolejne spotkanie Radiowego
Klubu Obieżyświata. Gościem

będzie J. Rybicki, który przywiezie prezentację o Grenlandii.
Spotkanie odbędzie się w studiu
koncertowym Radia Koszalin.
Wstęp wolny. Radio Koszalin,
ul. Piłsudskiego;

dzian, wykonanie - zespoły
artystyczne Centrum
Kultury 105 w Koszalinie.
Wstęp wolny. Sala widowiskowa CK105, ul. Zwycięstwa;

— 17:00
Wernisaż XV Ogólnopolskiego Konkursu Fotografii Dzieci
i Młodzieży „Człowiek, Świat,
Przyroda” Wstęp wolny. Pałac

Młodzieży, ul. Bogusława II;

— 18:30
Koncert symfoniczny. M. Mo-

lęda - dyrygent, A. Reszniak
- skrzypce, S. Treichl - obój,
P. Bajon - fagot, W. Cisoń - wiolonczela, połączone orkiestry
symfoniczne z Koszalina i Norymbergi. Program: R. Wagner
- Uwertura do opery „Śpiewacy norymberscy”, K. A. Lorenz
- „In Der Dammerung” (Wśrdód zmroku) op. 19/1, J. Haydn
- Symfonia koncertująca B-dur
op. 84 Hob.I.:105 na skrzypce, obój, fagot i wiolonczelę,
K. A. Lorenz - „Fruhlingsjubel”
(Święto wiosenne) op. 19/2
oraz inne. Filharmonia Koszalińska, ul. Piastowska;

fot.: Materiały promocyjne dystrybutora

fot.: freeimages.com

fot.: Materiały promocyjne zespołu
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• Miloopa w CK105

• Wieczorek Literacko-Muzyczny Krajowego

• DKF: „Ślepowidzenie” w kienie Kryterium:

11 Sobota

12 Niedziela

14 Wtorek

— 17:00
Gala Operowa – Narodo-

—
Wernisaż wystawy „Tkanina artystyczna”. Jadwiga Gro-

— 11:00–14:00
Giełda kolekcjonerska. Zgło-

szenia nie później niż trzy dni
przed spotkaniem, tel. 94 343
20 11. Muzeum, ul. Młyńska;
— 12:00
Kino Małego Widza: „Zwierzogród” - zestaw małego wi-

dza 2,5 zł. Zwierzogrodu nie da
się pomylić z żadnym innym
miastem. Jest to jedyna w swoim rodzaju współczesna metropolia, zamieszkiwana wyłącznie przez zwierzęta. W Zwierzogrodzie nie jest ważne, jakim
stworzeniem jesteś... Kino Kryterium, ul. Zwycięstwa;
— 16:00
Koncert zespołów folklorystycznych: „Ihna” z Erlan-

gen w Bawarii, Zespołu Pieśni
i Tańca Ziemi Goleniowskiej
„Ina” z Goleniowa oraz Zespołu Tańca Ludowego Bałtyk
z CK105. Wstęp wolny.
Sala widowiskowa CK105;
— 20:00
Drugi koncert w ramach
cyklu 105 % Mocy. Zespół

Miloopa, czyli kwartet bez
ograniczeń stylistycznych.
Bilety: 10 zł. Club105,
ul. Zwycięstwa;

Bractwa Literackiego

wy Teatr Operetki w Kijowie –
Duża Scena. Na scenie Operetki
Kijowskiej z powodzeniem wystawiane są klasyczne operetki,
musicale współczesne i klasyczne, różne programy koncertowe (pokazy, koncerty, orkiestra
symfoniczna, opera i balet)
oraz wdrażanych jest wiele
eksperymentów twórczych.
Bilety: 95 zł. BTD,
Plac Teatralny 1;

13 Poniedziałek
— 17:00
Wieczorek Literacko-Muzyczny Krajowego Bractwa Literackiego. W progra-

mie wiersze i proza brackich
poetów, autorskie „co nieco”
Władka Pitaka i przerywniki
muzyczne w wykonaniu Mikołaja Kobusa. Ponadto słodki poczęstunek i możliwość
zaopatrzenia się w tomiki
brackich poetów. Więcej informacji: www.bractwo.blog.pl.
Wstęp wolny. Klub KSM
„Nasz Dom”, ul. Zwycięstwa;

belna ukończyła Wyższą Szkołę
Pedagogiczną w Łodzi. Pracowała jako nauczycielka języka polskiego w kilku koszalińskich szkołach m.in. w I i II
LO. Obecnie jest na emeryturze i może w pełni poświęcić się
swoim pasjom, przede wszystkim tkactwu. Prace pani Jadwigi są bardzo zróżnicowane
tematycznie i prezentują piękno przyrody, architektury, sztuki a także odzwierciedlają
przeżycia religijne autorki.
Wystawa otwarta do 12 lipca.
Galeria Ratusz, I piętro,
Rynek Staromiejski;
— 18:00
DKF: „Ślepowidzenie”. Życie

Ingrid wywraca się do góry nogami, kiedy odkrywa, że traci
wzrok. Niegdyś aktywna, teraz
całe dnie spędza w domu, czekając na powrót męża z pracy.
Walczy o życie w nowej dla niej
rzeczywistości, stara się zapamiętać świat takim, jakim
go widziała, próbuje zaufać
pozostałym zmysłom. Kino
Kryterium, ul. Zwycięstwa;

fot.: Materiały promocyjne

fot. Materiały promocyjne zespołu
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fot. Materiały promocyjne zespołu

10-11

• Gwyn Ashton w Kawałku Podłogi

• Morze Architektury w Kawałku Podłogi

• Zespół SYNAPSA w Kawałku Podłogi

15 Środa

16 Czwartek

17 Piątek

— 16:00
Spotkanie Dyskusyjnego
Klubu Książki, podczas którego

— 16–26.06.
Wystawy plenerowe „10 lat
emocji” i „Polskie drogi do
Oskarów”, Rynek Staromiejski;
— 18:00
Szminka Movie: „Już za Tobą
tęsknię”. Kino Kryterium,

— 16:00
Stowarzyszenie Śpiewacze „Śródmieście” zaprasza
na koncert „Powitanie lata”.

porozmawiamy o „Moich
kronikach” Boba Dylana.
Wstęp wolny. KBP, filia nr 9,
ul. Struga;
— 20:00
Gwyn Ashton – koncert.

Gwyn urodził się w Walii,
skąd w połowie lat '60 przeniósł się do Australii. Śpiewa,
komponuje, gra na gitarze
i harmonijce ustnej. Charyzmatyczny gitarzysta i wokalista, mający opinię jednego z najwybitniejszych wirtuozów gitary na Antypodach.
W 2016 r. w programie radiowym Australian Rock Show
określony został jako jeden
z najlepszych współczesnych
muzyków grających blues-rocka. Bilety: 25/30 zł. Kawałek
Podłogi, ul. Piastowska;

ul. Zwycięstwa;

— 17:00
Spotkanie autorskie z Jackiem
Dehnelem. Wstęp wolny.

Sala konferencyjno - kinowa
KBP, pl. Polonii;
— 19:00
Scena Muzyczna. Spektakl

„Byłam wróbelkiem – Sekrety Edith Piaf”, reż.: W. Patlewicz, wyk.: E. Okupska, Akompaniament: E. Zug (pianino),
M.Andryszek (akordeon). Spektakl jest artystycznym hołdem,
złożonym legendzie francuskiej piosenki – niezapomnianej
Edith Piaf. Bilety: 20 zł do nabycia w Biurze Teatru.
Domek Kata, ul. Grodzka;
— 19:00
Morze architektury.

Kolejny z cyklu wykładów
architektonicznych. Wstęp
wolny. Kawałek Podłogi,
ul. Piastowska;

Wstęp wolny. Domek Kata,
ul. Grodzka;

18 Sobota
— 10:00
Plenerowy Turniej Szachowy „Cztery pory roku - Lato”.

Park Leśnika w Osetnie;

— 16:30
Spotkanie Młodzieżowego
Dyskusyjnego Klubu Książki,

książka L. Bardijewskiej „Dom
ośmiu tajemnic”. Wstęp wolny.
KBP, filia nr 3, ul. Młyńska;
— 19:00
„Ryszard III” – Premiera –

Duża Scena – reż.: P. Ratajczak. To szekspirowska,
wartka opowieść o kondycji
współczesnych decyzji politycznych, obywatelskich.
Opis na str. 15. Bilety: 60 zł.
BTD, Plac Teatralny 1;
— 20:00
Confession Tour - zespół
SYNAPSA (metal). Bilety:

10 zł. Kawałek Podłogi,
ul. Piastowska;

fot.: Materiały promocyjne

fot.: Materiały promocyjne

fot.: Materiały promocyjne BTD
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• 35. Koszaliński Festiwal Debiutów Filmowych

• „Dachowanie” w BTD

• 35. KFDF „Młodzi i Film”. Koncert Kwintetu

19 Niedziela

21 Wtorek

22 Środa

— 19:00
„Ryszard III” - Duża Scena.

— 20–25.06
35. Koszaliński Festiwal
Debiutów Filmowych
„Młodzi i Film”. Pokazy kon-

— 20–25.06
35. Koszaliński Festiwal
Debiutów Filmowych
„Młodzi i Film”. Pokazy kon-

— 10:00
„Dachowanie” – Prapremiera

— 9:00 i 11:00
„Dachowanie” – Duża Scena – Scena Inicjatyw Aktor-

„Młodzi i Film”

BTD, Plac Teatralny 1;

20
Poniedziałek
— 20–25.06
35. Koszaliński Festiwal
Debiutów Filmowych
„Młodzi i Film”. Gala otwarcia.

Wstęp wolny. CK105,
ul. Zwycięstwa;
— 20–26.06.
Wystawa fotografii,

„Szczerość za Szczerość”:
Adam Palenta;

— 20–26.06.
Wystawa plakatów
filmowych A. Żuławskiego,

kino Alternatywa;

—
Wernisaż II wystawy w ramach cyklu „Twórcze osobliwości z Międzynarodowych
Plenerów Malarskich 1998 2015”. Galeria Ratusz,

II piętro, Rynek Staromiejski;

—
Wakacje z Pałacem Młodzieży! Informacje: tel. 94 348 05

00; 94 341 01 66; email: sekretariat@pm.koszalin.pl. PM;

kursowefilmów krótko- i długometrażowych, rozmowy „Szczerośćza szczerość”, powtórki,
retrospektywy i debiuty zagraniczne, wystawy, wydarzenia
towarzyszące i spotkania z aktorami. Wstęp wolny. CK105,
ul. Zwycięstwa, Kino Alternatywa, plac Polonii;
– Międzynarodowy Dzień Walki z Narkomanią – Duża Scena
– Scena Inicjatyw Aktorskich.
Reż.: Ż. Gruszczyńska-Ogonowska, M. Borchardt.
Opis na str. 15. Bilety: 16 zł.
BTD, Plac Teatralny 1;
— 20:00
Stand – up. Cykliczne

spotkanie z najlepszymi
polskimi stand-up`erami.
Bilet: 20 zł. Kawałek Podłogi;
Scena muzyczna MiF:
— 22:00
Kim Novak. Wstęp wolny.

Minibrowar Kowal,
ul. Grunwaldzka;

Łukasza Korybalskiego

kursowe filmów krótko- i długometrażowych, rozmowy „Szczerość za szczerość”, powtórki,
retrospektywy i debiuty zagraniczne, wystawy, wydarzenia
towarzyszące, spotkania z aktorami. Wstęp wolny. CK105,
ul. Zwycięstwa, Kino
Alternatywa, plac Polonii;

skich. Reż.: Ż. Gruszczyńska-Ogonowska, M. Borchardt.
Tekst i dramaturgia: K. Mokrosiński. Scenografia i kostiumy: B. Jasionek. Choreografia: K. Wojcieszek. Obsada:
Ż. Gruszczyńska-Ogonowska, D. Mrozowska, K. UlickaPyda, M. Borchardt, W. Kowalski, W. Rogowski. Bilety: 16 zł.
BTD, Plac Teatralny 1;
Scena muzyczna MiF:
— 22:00
Kwintet Łukasza Korybalskiego. Wstęp wolny. Minibrowar

Kowal, ul. Grunwaldzka;

fot.: Materiały promocyjne

fot.: Materiały promocyjne
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fot.: Materiały promocyjne

12-13

• 35. KFDF „Młodzi i Film”. Koncert L.U.C

• 35. KFDF „Młodzi i Film”.

• 35. KFDF „Młodzi i Film”. Gala zakończenia.

23 Czwartek

24 Piątek

25 Sobota

— 20–25.06
35. Koszaliński Festiwal
Debiutów Filmowych
„Młodzi i Film”. Pokazy kon-

— 20–25.06
35. Koszaliński Festiwal
Debiutów Filmowych
„Młodzi i Film”. Pokazy kon-

— 20–25.06
35. Koszaliński Festiwal
Debiutów Filmowych
„Młodzi i Film”. Gala zakończenia. Smolik / Kev Fox.

kursowe filmów krótko- i długometrażowych, rozmowy „Szczerość za szczerość”, powtórki,
retrospektywy i debiuty zagraniczne, wystawy, wydarzenia
towarzyszące, scena muzyczna
i spotkania z aktorami.
CK105, ul. Zwycięstwa,
Kino Alternatywa,
plac Polonii;
Scena muzyczna MiF:
— 22:00
L.U.C, wstęp wolny.

Minibrowar Kowal,
ul. Grunwaldzka;

Koncert Mary Komasa

kursowe filmów krótko- i długometrażowych, rozmowy „Szczerość za szczerość”, powtórki,
retrospektywy i debiuty zagraniczne, wystawy, wydarzenia
towarzyszące, scena muzyczna
i spotkania z aktorami.
CK105, ul. Zwycięstwa,
Kino Alternatywa,
plac Polonii;
— 19:00
„Ryszard III” - Duża Scena.

BTD, Plac Teatralny 1;

Scena muzyczna MiF
— 22:00
Mary Komasa. Wstęp wolny.

Minibrowar Kowal,
ul. Grunwaldzka;

Koncert Smolik / Kev Fox.

Wstęp wolny. Filharmonia
Koszalińska, ul. Piastowska;
— 19:00
„Ryszard III” - Duża Scena.

BTD, Plac Teatralny 1;

— 22:00
Wianki. Widowisko związane

z początkiem lata, nawiązujące
do tradycyjnych obrzędów.
W programie: fire show, puszczanie wianków, nocny koncert. Wstęp wolny. Kawałek
Podłogi, ul. Piastowska;

26 Niedziela
— 19:00
„Ryszard III” - Duża Scena.

BTD, Plac 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 11. dnia danego miesiąca, poprzedzającego miesiąc wydania „Trendów”, na adres emilia.wojcik@ck105.koszalin.pl
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Kontakty
i rezerwacje
KONTAKTY I REZERWACJE
– KULTURA
Centrum Kultury 105
w Koszalinie
ul. Zwycięstwa 105
tel. 94 347 57 01
pn.-pt.: 8:00 – 16:00
Kino Kryterium
ul. Zwycięstwa 105
Rezerwacje telefoniczne:
w godz. 8:00 – 16:00
tel. 94 347 57 03
w godz. 16:00 – 20:00
tel. 94 347 57 41
Muzeum
ul. Młyńska 37-39
tel. 94 343 20 11
Muzeum dla zwiedzających
jest czynne w godz. 10:00 –
16:00. W sezonie turystycznym
(od 15 maja do 15 września)
Muzeum czynne w godz. 10:00
– 17:00. W poniedziałki Muzeum jest nieczynne dla zwiedzających. Wyjątek stanowi
okres wakacyjny (lipiec i sierpień) - w tym okresie Muzeum
jest czynne we wszystkie dni
tygodnia w godz. 10:00 – 17:00.
Koszalińska Biblioteka
Publiczna
Pl. Polonii 1
tel. 94 348 15 40
pn.: 9:00 – 19:00
sob.: 9:00 – 15:00

Bałtycki Teatr Dramatyczny
Plac Teatralny
tel. 94 342 20 58
Kasa teatru czynna:
pn.-pt. godz.: 8:00 – 19:00
sob. i niedz.: 13:00 – 19:00
oraz 2 godziny
przed spektaklem.
Filharmonia Koszalińska
im. Stanisława Moniuszki
ul. Piastowska 2
Biuro koncertowe:
tel. 94 342 20 22
Kasa biletowa:
tel. 94 342 62 20
godz. 11:00 – 15:00
KONTAKTY I REZERWACJE
– SPORT I REKREACJA
Basen
ul. Głowackiego
tel. 94 343-82-48, 502-590-458
pn.-pt.: 16:00 – 17:00 - basen
rekreacyjny, jacuzzi, minibasen, 17:00 – 21:30 – basen sportowy, basen rekreacyjny, jacuzzi, minibasen,
sob.-niedz.: 7:00 – 20:00
Hala widowiskowo - sportowa
przy ul. Śniadeckich 4
w Koszalinie
tel. 94 343 61 43
Kasy biletowe:
tel. 94 343 61 43
godz. 8:00 – 16:00

Kompleks sportowo
- rekreacyjny
ul. Jedności - Głowackiego
tel. 94 343 82 48
pn.-pt.: 7:00 – 15:00
Kompleks sportowo
- rekreacyjny „Gwardia”
ul. Fałata 34
tel. 94 343 82 90
pn.-pt.: 7:00 – 15:00
Hala Sportowa
ul. Orla 14
tel. 94 343 82 96
pn.-pt.: 7:00 – 15:00
Stadion lekkoatletyczny
„Bałtyk”
ul. Andersa 16
tel. 94 343 82 96
pn.-pt.: 7:00 – 15:00
Korty tenisowe „Kortex”
ul. Andersa 16
tel. 94 343 82 96,
P. Krajewski 601 853 605
pn.-pt.: 7:00 – 15:00
Park Wodny Koszalin
ul. Rolna 14
Biuro Obsługi Klienta
i kasy - tel. 94 721 60 06
pn.-niedz.: 7:00 – 22:00

14-15

Polecamy kultura

▴ Piotr Ratajczak

fot.: Dominika Odrowąż

▴ „Dachowanie”

Obecny sezon koszaliński teatr zamyka aż dwiema premierami, w tym jedną pra. Pierwsza to „Ryszard III”, udramatyzowana przez Michała Pabiana
na podstawie „Ryszarda III” Wiliama Szekspira. Druga nosi tytuł „Dachowanie” i będzie pokazana z okazji
Międzynarodowego Dnia Walki z Narkomanią.
„Ryszard III” to szekspirowska, wartka opowieść
o kondycji współczesnych decyzji politycznych, obywatelskich. Ryszard III, władca, który stał się mitem
i ucieleśnieniem zła, w spektaklu Bałtyckiego Teatru
Dramatycznego staje się pretekstem, by twórczość
Szekspira teatralnie zbadać pod kątem współczesnych moralnych wyborów, agresywnych decyzji. Czy
zwierciadło elżbietańskiego dramatu stanie się lustereczkiem, w którym przeglądać mogą się współcześni
decydenci?
Spektakl wyreżyserował Piotr Ratajczak doskonale znany naszym widzom z takich realizacji jak:
„Wodzirej. Koszalin kulturkampf”, „Szewcy” czy
„Kartoteka”.
Przekład: Stanisław Barańczak
Scenografia i kostiumy: Matylda Kotlińska
Choreografia: Arkadiusz Buszko
Obsada: Żanetta Gruszczyńska-Ogonowska, Dominika Mrozowska, Beata Niedziela, Wojtek Kowalski, Artur Paczesny, Wojciech Rogowski, Jacek
Zdrojewski.

fot.: Materiały promocyjne BTD

Dwie
premiery

Druga inscenizacja powstała w ramach Sceny Inicjatyw Aktorskich. Aktorzy BTD przygotowali spektakl o tematyce antyalkoholowej i zapobiegającej zażywaniu wszelkich używek, skierowany do młodzieży gimnazjalnej i licealnej.
Pomysłodawcami i reżyserami są: Żanetta
Gruszczyńska-Ogonowska i Marcin Borchardt,
a tekst napisał młody dramaturg Kuba Mokrosiński.
„Dachowanie” to opowieść skierowana do młodzieży w wieku szkolnym, z elementami tragedii, komedii i dramatu. Zawiera przestrogi i pęd do samowiedzy oraz mimesis.
Spektakl opowiada o tym, że młodzież sięga po
używki: narkotyki, dopalacze oraz ostrzega przed następstwami złych decyzji. Spektakl skłania uczniów
do refleksji nad własną tożsamością i przynależnością do różnych grup rówieśniczych. Przedstawienie
jest inspirowane problemami i emocjami, dotykającymi dzieci i młodzież. Humorystyczny język powoduje nawiązanie dobrych relacji z uczniami zgromadzonymi na widowni.
Obsada: Żanetta Gruszczyńska – Ogonowska,
Dominika Mrozowska, Katarzyna Ulicka-Pyda,
Marcin Borchardt, Wojtek Kowalski, Wojciech
Rogowski.
18 czerwca, „Ryszard III”, godz. 19:00, BTD,
Duża Scena.
21 czerwca, „Dachowanie”, godz. 10:00, BTD,
Duża scena.
Strona przygotowana
przez Bałtycki Teatr Dramatyczny
w Koszalinie

Polecamy kultura

fot.: Materiały promocyjne Filharmonii

Urodzinowa
filharmonia

Wielkimi krokami zbliża się zakończenie 60. Jubileuszowego Sezonu Artystycznego. Uroczystością
zwieńczającą obchody diamentowej rocznicy działalności Filharmonii Koszalińskiej będzie Jubileuszowa
Gala – Wiesław Ochman i jego goście, na którą mamy
przyjemność zaprosić już 9 lipca o godzinie 20:00 do
Amfiteatru. W programie koncertu znajdą się najpiękniejsze melodie wiedeńskie, fragmenty operetek
i musicali oraz pieśni neapolitańskie, które wykonają: Wiesław Ochmann (tenor), Aleksandra Stokłosa
(sopran), Renata Dobosz (mezzosopran), Adam Żaak
(baryton) w towarzystwie Orkiestry Filharmonii Koszalińskiej pod batutą Massimiliano Caldiego. Mamy
nadzieję, że ten wieczór sprawi przyjemność oraz zapadnie w pamięć wszystkim koszalińskim melomanom.
Zanim jednak udamy się świętować do Amfiteatru zapraszamy na koncerty symfoniczne do Filharmonii. W dwa kolejne czerwcowe wieczory salę
koncertową wypełni muzyka znanych kompozytorów między innymi: Wagnera, Liszta, Haydna oraz
Bramsa.

3 czerwca soliści: Manuel Meo (skrzypce), Piotr
Cwojdziński (wiolonczela), Ida Varricchio (fortepian)
oraz Daria Anfelli (narracja) wraz z Orkiestrą Filharmonii, którą zadyryguje Massimiliano Caldi, wykonają dzieło Giorgio Federico Ghediniego – Concerto
dell' Albartro. W programie koncertu znajdą się także
dwa dzieła orkiestrowe: Uwertura do opery „Latający
Holender” - Ryszarda Wagnera oraz Poemat symfoniczny „Preludia” - Franciszka Liszta.
Kolejny piątek w Filharmonii (10 czerwca) to
Koncert specjalny dla Koszalina. W sali koncertowej
zabrzmią połączone orkiestry symfoniczne z Koszalina i z Norymbergi, wykonując pod dyrekcją Mateusza
Molędy sześć wspaniałych dzieł symfonicznych. Na
szczególne zainteresowanie zasługuje utwór „Uniesienia gasnące” wybitnego koszalińskiego kompozytora
Kazimierza Rozbickiego.
Strona przygotowana
przez Filharmonię Koszalińską

Polecamy kultura

Portret
Magiczny
Wystawa prac Stanisławy Sierant
Wernisaż: środa 1 czerwca 2016, godz. 12:00
„Foto daje moment, portret momentów sumę”
napisał Norwid.
Stanisława Sierant zajmuje się portretem od czasów nauki w bydgoskim Liceum Plastycznym. Wizerunkowi dzieci poświęciła ponad 20 lat życia i temat
ten stał się jej własnym tematem, znakiem rozpoznawczym. Mimo, że wypełnianie swego dorobku jednym
tylko motywem zdaje się być ryzykowne i niesie możliwość nudy czy monotonii, pani Stanisława zdaje się
temu przeczyć. Każdy portret ma odrębny ładunek
emocjonalny, a bogactwo garderoby, fryzur, rekwizytów przełamuje konwencję zwykłego tylko przedstawienia. Pani Stanisława wypracowała indywidualny,
zunifikowany styl, polegający na frontalnym przedstawieniu modela na osi płótna, bez widocznych rąk,
z twarzą zazwyczaj en face. Malarka jest wnikliwym
obserwatorem swoich małych modeli, w swoich obrazach ujawnia precyzyjną analizę stanu emocjonalnego
i charakteru dziecka, a każdy portret jest przedstawieniem tego właśnie jednego jedynego malca. Oglądając
obrazy pani Stanisławy, możemy doświadczyć poznania temperamentu, wyobraźni, cech, bagażu doświadczeń małego modela. Dodatkowo malarka podkreśla
cechy charakterystyczne w niemal karykaturalny sposób i tak widzimy na przykład wielkie oczy, odstające uszy, pucołowatość twarzy, co dodatkowo wzmaga poczucie autentyczności kontaktu artystki z modelem. Sylwetki dzieci wydobywane są przez światło
z neutralnego tła, które zazwyczaj jest w kolorze modela, zróżnicowane jednak walorowo.

Stanisława Sierant stosuje w swojej pracy malarstwo olejne, akrylowe i akwarelowe a także pastel. W 2014 roku otrzymała nagrodę na Ogólnopolskim Biennale Malarstwa w Dąbrowie Górniczej. Brała udział w wystawach indywidualnych i zbiorowych
w kraju i za granicą (m. in. w Bytowie, Chojnicach,
Człuchowie, Mogilnie, Warszawie, Wrocławiu, Gorzowie Wielkopolskim, Paryżu, Niemczech, Francji).
Odznaczona medalem „Zasłużony dla Kultury
Polskiej”.
Wystawa portretu dziecięcego w Galerii Antresola Muzeum w Koszalinie zostanie otwarta
1 czerwca o godzinie 12:00 i potrwa miesiąc.
Strona przygotowana
przez Muzeum w Koszalinie
Marta Adamczak
(opracowanie na podstawie
tekstu Teresy Skórowej)

fot.: Stanislawa Sierant
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fot.: Materiały promocyjne KBP

Polecamy kultura

Historia turnieju recytatorskiego „Ptaki, Ptaszki i Ptaszęta Polne”, organizowanego przez KBP, liczy sobie niemal pół wieku.
Pierwszy raz i przez blisko lat trzydzieści organizował go Wojewódzki Dom Kultury,
a pomysłodawcą tego turnieju był ówczesny
instruktor d/s teatralnych, pan Stefan Świętak. Początkowo turniej nosił nazwę „Ptaki
i Ptaszki Polne” i adresowany był do uczniów
szkół podstawowych naszego województwa.
Wraz z powstaniem gimnazjów rozszerzono jego formułę o gimnazjalistów. Uczestnicy konkursu są podzieleni na trzy grupy wiekowe - uczniów klas I-III, uczniów klas IV-VI
oraz gimnazjalistów. Wraz z likwidacją Wojewódzkiego Domu Kultury i utworzeniem
w KBP w roku 1992 Działu Kultury Regionalnej, organizacja Turnieju spoczęła na bibliotece, gdzie jest nieprzerwanie organizowany od
23 lat. Obecnie Turniej obejmuje swym zasięgiem teren dawnego województwa koszaliń-

Fruwający
konkurs
skiego. W toku wieloetapowych eliminacji corocznie uczestniczy w nim około 2000 dzieci
i młodzieży. Pierwszym etapem są zmagania
na terenie szkół, następnie laureaci eliminacji
szkolnych biorą udział w eliminacjach gminnych, powiatowych, a ci, którzy w swych powiatach są najlepsi, prezentują się w finale, który również ma charakter konkursowy
i odbywa się w sali widowiskowej biblioteki co
roku na początku czerwca. Ten swoisty „koncert laureatów” gromadzi najlepszych młodych recytatorów i jest wspaniałą ucztą dla
widzów i słuchaczy. Dla organizatorów Turnieju powodem do dumy jest wielu młodych
ludzi, którzy swą przygodę ze sceną zaczynali na konkursie recytatorskim, a skończyli
i kontynuują w szkołach aktorskich i teatrach.
Nie sposób zapomnieć wspaniałych prezentacji Michała Koseli z Mielna (obecnie aktora
po PWST we Wrocławiu w teatrze Wałbrzyskim), Stanisława Grobelnego z maleńkiego Zydowa, Marcina Tomaszewskiego, Doroty Przygodzkiej, Szymona Majchrzaka,
Joasi Gindy czy Kasi Jędrychowskiej (obecnie aktorki koszalińskiego BTD). Laureatką
Turnieju jest również Ewa Kowalewska-Czapik, prowadząca Studio Poezji i Piosenki im.
H. i K. Ziembińskich. Wstęp na przesłuchania
eliminacyjne oraz koncert finałowy jest wolny - zapraszamy 6 czerwca do sali widowiskowej biblioteki.
Strona przygotowana
przez Koszalińską Bibliotekę Publiczną

Pałac Młodzieży

Konkurs Fotograficzny „Człowiek, świat, przyroda” został zorganizowany po raz piętnasty przez Pałac
Młodzieży w Koszalinie. Na stałe zagościł do programu krajowych konkursów fotograficznych.
Rezultat konkursu - wystawa, towarzyszący wystawie katalog oraz organizowanie warsztatów wzbogacają bardzo ważne koszalińskie kulturalne wydarzenia. Uczestnicy konkursu mają możliwość poznania się, poszerzenia wiedzy, wzbogacenia estetycznej
wrażliwości, jak również znalezienia nowych kierunków do dalszego twórczego działania.
Przeglądając prace podczas jurorowania, zauważyłam, że młodzi fotografowie z namysłem rejestrują mijające ich chwile. Zatrzymują w kadrze istotne
fragmenty rzeczywistości, pozytywne lub negatywne
aspekty życia. Dotykają wielu zagadnień. Podpatrują. Myślą, realizują projekty, cykle. Dzielą etapy konsekwentnego tworzenia. Dążą i uzyskują zamierzone
obrazy poprzez dbałość o szczegóły, tworzenie nastroju, zastosowanie palety barw lub szarości jak również
poprzez różnorodne kadrowanie z myślą o zamierzonej kompozycji, jak i też z myślą łamania przyjętych
zasad.
Fotografie przysłane na konkurs odzwierciedlają różne tematy, istniejące we współczesnym świecie. Opowiadają, komentują fotografią historię, upływ
czasu, inscenizują wokół siebie otoczenie. Ich świat
nierozerwalnie związany jest z rejestracją fotograficzną wielu tematów: dokumentu, fotografii informacyjnej, przyrodniczej, portretu, fotografii kreacyjnej. Poziom nadesłanych prac był wysoki. Świadczy o dojrzałości tworzenia.

fot.: Materiały promocyjne PM
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Uwiecznić
świat
Laureatom i uczestnikom konkursu gratuluję
świadomego fotografowania, wnikliwego spojrzenia,
życzę Wam wielu artystycznych sukcesów, a opiekunom życzę energii do pracy, podsycania pasji i wskazywania kierunków rozwoju przedsięwzięć twórczych
wśród młodych.
Organizatorom konkursu i pomysłodawcy składam podziękowania za ogromne zaangażowanie
w wieloletnią, konsekwentną pracę w przygotowywaniu konkursu i wystawy zat. „Człowiek, świat, przyroda”. Życzę wytrwałości i motywacji do dalszego kontynuowania wydarzenia bardzo potrzebnego dla rozwoju i upowszechniania twórczości fotograficznej
w Polsce. Aby kolejne edycje były perfekcyjne, jak ta
piętnasta jubileuszowa. Liczny udział młodych fotografów z całej Polski potwierdza potrzebę kontynuowania konkursu.
Dziękuję za możliwość poznania punktu widzenia młodych twórców.
Małgorzata Dołowska ARFP
dyrektor Fundacji Fotografia dla Przyszłości

Polecamy kultura

Klaudia Wieczorek i Whoiswho to najjaśniej
świecące talenty, które zdecydowały się pokazać w ramach akcji „Łowcy talentów”. Klaudia, dzięki występowi w „Must Be The Music”, rozpoczęła współpracę
z Piotrem Roguckim (Coma). Whoiswho, zdobywając
pierwsze miejsce rok temu, nagrali swoją debiutancką płytę i ruszyli w minitrasę po Polsce, zdobywając
bardzo pochlebne recenzje, co przełożyło się między
innymi na obecność ich utworów na antenach kilku
stacji radiowych. Komu się poszczęści w tym roku ?
Pokaże nam to piąty finał „Łowców talentów”, w którym wystąpi 10 artystów i ubiegłoroczny zwycięzca
czyli zespół Whoiswho. Najzdolniejsze osoby wyłonione w ramach projektu zdobędą tzw. „pakiet startowy”, czyli sesję zdjęciową, rejestrację dźwiękową lub
filmową. Wybrane osoby zostaną otoczone artystyczną opieką organizatora projektu czyli Stowarzyszenia Rozwoju Talentów Akademia+ i klubu Kawałek
Podłogi w celu ich dalszego rozwoju. Łowcy poszukują uzdolnionych w dziedzinie: muzyki, teatru, plastyki i tańca. W trakcie koncertu finałowego odbędzie
się głosowanie publiczności na najlepszą prezentację
i wybór Laureata Publiczności.
W tym roku do grona współorganizatorów dołączyli: prezydent Koszalina - wsparcie finansowe części
projektu, Radio Koszalin - fundator nagrody i CK105
- wsparcie organizacyjne i techniczne koncertu finałowego. ■ (KG)
5 czerwca, IV Finał „Łowców talentów”, godz. 19:00,
sala widowiskowa CK105, wstęp wolny.

fot.: Materiały promocyjne

Czwarte
łowienie

▴ Miloopa

105% Mocy
Miloopy
Kwartet Miloopa odrzuca klasyczne bariery gatunków, takie jak elektronika, drum’n’bass, soul,
dubstep czy nu-jazz, tworząc wielowymiarową przestrzeń, której klimat zmienia się bardzo dynamicznie. Początki zespołu sięgają roku 2001. Jako jeden
z pierwszych polskich zespołów Miloopa występowała na wielu ważnych europejskich festiwalach (Sziget,
United Islands, Be2gether, Creamfields). Zespół ma
również na koncie współpracę z wybitnymi artystami z całego świata (Eivind Aarset, Anti Pop Consortium, JoJo Mayer, Beanfield) oraz trasy koncertowe po
całej Europie.
Przychodząc 1 godz. przed koncertem można
wziąć udział w akcji prozdrowotnej, towarzyszącej cyklowi „105 % Mocy”. ■ (KG)

fot.: Materiały promocyjne

11 czerwca, Miloopa 105% Mocy, godz. 19:00, Club
105, ul. Zwycięstwa 105 w Koszalinie. Bilety: 10 zł.

▴ Whoiswho
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Wydarzenie sport

Na przełomie czerwca i lipca we Francji odbędą
się Mistrzostwa Europy w piłce nożnej z udziałem Reprezentacji Polski. W Koszalinie powstanie specjalna Strefa Kibica, w której pokazane zostaną wszystkie
mecze naszej drużyny narodowej. Wydarzenie organizowane jest w ramach jubileuszu 750-lecia Koszalina, a wstęp do strefy będzie bezpłatny. 12 czerwca
w Hali Widowiskowo-Sportowej odbędzie się pokaz
pierwszego meczu Reprezentacji Polski, podczas którego w obiekcie przy ulicy Śniadeckich 4 zaplanowano
prawdziwe show, którego głównymi aktorami będą...
sami widzowie. – To ludzie tworzą klimat wszystkich
wydarzeń organizowanych w naszym obiekcie. Tak będzie również tym razem. Liczymy, że hala wypełni się
po brzegi, a mieszkańcy Koszalina pokażą po raz kolejny, w jak wspaniały sposób potrafią wspierać naszą reprezentację – mówi Łukasz Bednarek, dyrektor koszalińskiej hali. Po piłce ręcznej i siatkówce kobiet:
- czas na piłkę nożną na wielkim ekranie – komentuje Piotr Jedliński, prezydent Koszalina. – Hala Widowiskowo-Sportowa to świetna lokalizacja dla strefy
kibica, która pomieści do 4500 widzów. Mam nadzieję, że drużyna prowadzona przez trenera Adama Nawałkę sprawi nam wiele radości oraz zapewni sportowe
emocje na najwyższym poziomie – mówi Piotr Jedliński, który dodaje z uśmiechem i nadzieją: – Jesteśmy
przygotowani, by w hali wyświetlić wszystkie mecze Polaków... z finałem włącznie.

Koszalińska
Strefa Kibica
Mecze wyświetlane będą na telebimie o wymiarach 6 x 4 m, który skonstruowany zostanie z band
LED, na których na co dzień wyświetlane są reklamy
podczas wydarzeń sportowych i rekreacyjnych. Nie
samym sportem strefa będzie tylko żyła. Przed obiektem pojawią się ogródki gastronomiczne, jak również
plac zabaw dla najmłodszych. Dodatkowo planowane jest przygotowanie boiska do gry w piłkę nożną ze
sztuczną nawierzchnią, na którym rozgrywane będą
turnieje piłkarskie dla dzieci i dorosłych. Organizatorzy przewidują również szereg konkursów, m.in. na
najlepszego kibica Koszalińskiej Strefy Kibica. Każdy mecz będzie miał wyjątkową oprawę, o co zadbają najlepsi koszalińscy DJ-e oraz animator publiczności Damian Zydel. Dodatkowo w hali będzie można
zaopatrzyć się we flagi, koszulki oraz inne gadżety dla
kibiców. ■ (DZ)
Terminarz spotkań Reprezentacji Polski:
— 12 czerwca, godz. 18:00
Polska – Irlandia Północna
— 16 czerwca, godz. 21:00
Polska – Niemcy
— 21 czerwca, godz. 18:00
Polska – Ukraina

fot.: Jacek Imiołek

* w przypadku awansu Reprezentacji Polski do dalszej fazy Mistrzostw Europy –
mecze Polaków wyświetlane będą zgodnie z terminarzem turnieju UEFA EURO
2016.
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Znajdziecie nas również w tygodniku
„Nasze Miasto”

Gwardia Koszalin
— piłka nożna
— 4.06
Gwardia Koszalin
– KS Chwaszczyno,

bilety: 8 zł, 5 zł, Stadion
Gwardia przy ul. Fałata 34;

Tenis stołowy
— 25.06
Mecz KTS Koszalinianin
– Berlin (Tempelhof),

Katolicka Szkoła Podstawowa, ul. Staszica 38;
— 26.06
Otwarte Międzynarodowe
Mistrzostwa Koszalina,

Katolicka Szkoła Podstawowa, ul. Staszica 38;

Sporty walki
— 4.06, 13:30
XX Ogólnopolski Turniej
Judo im. Ewy Larysy Krauze – Puchar Polski młodzików
i młodziczek, wstęp bezpłat-

ny, Zespół Szkół w Dąbrowie,
gmina Sianów;

Biegi
— 16.06

Leśna Piątka 3/6,

parking przy ul. Słupskiej;

Motopark

— 18.06
Bieg Politechniki Koszalińskiej, start przy hali

— 14.06
Driftingowy Puchar Bałtyku
2014 - Runda II, Motopark

— 25.06
Leśna Piątka ULTRA,

przy ul. Gnieźnieńskiej;

Widowiskowo-Sportowej,
przy ul. Śniadeckich;

parking przy ul. Słupskiej;
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Polecamy zdrowie

Radio Koszalin organizuje siódmą już edycję imprezy „Biegiem Po Zdrowie”. Będzie to jedna z głównych imprez towarzyszących obchodom 750 – lecia miasta. Podobnie jak rok temu, akcji będzie towarzyszyć szczytne przesłanie: „Rodzina w Biegu”.
Ulice miasta opanuje wielki bieg śniadaniowy. Impreza wystartuje w sobotę 4 czerwca o godzinie 12:00
sprzed budynku Radia Koszalin przy ulicy Piłsudskiego 41. Na biegaczy, którzy pokonają dystans 3000
metrów, czekać będzie śniadanie oraz zabawa w Sportowym Miasteczku przy Wodnej Dolinie obok Centrum Handlowego Atrium. Radiowa impreza to jedyne takie przedsięwzięcie w Koszalinie, nawiązujące
w swojej konwencji do popularnych „Biegów Śniadaniowych”, których inicjatorem jest Bogusław Mamiński. Wszyscy zawodnicy, uczestniczący w biegu,
wygrywają – przede wszystkim zdrowie, bo właśnie
tę wartość radiowcy chcą propagować w szczególny

Biegnij
z Radiem
sposób. Idea Biegu nie zakłada rywalizacji o miejsca
w poszczególnych kategoriach, tylko wspólny ruch na
świeżym powietrzu. Dodatkową zachętą, która przekonać ma mieszkańców regionu do wspólnego wysiłku, będą nagrody rozlosowane pomiędzy uczestnikami akcji oraz rodzinnego festynu rekreacyjnego.
Start biegu wyznaczony został przy siedzibie Radia
Koszalin, a meta przy Wodnej Dolinie, w okolicach
Centrum Handlowego Atrium. Na mecie Biegu – już
o godzinie 12:00 rozpocznie się rodzinny festyn rekreacyjny oraz koncert. Tutaj także każdy zawodnik, który ukończy Bieg, otrzyma zdrowy posiłek. ■ (OM)
4 czerwca, Biegiem po zdrowie, godz. 12:00,
Radio Koszalin, ul. Piłsudskiego 41.

Polecamy sport

Kyokushin
w poszukiwaniu
najwyższej prawdy
Koszalin sportami walki stoi. Nie są to puste słowa, bo w mieście klubów jest kilkanaście, a jedyny koszaliński medalista olimpijski to judoka - Marian Tałaj. Z tego powodu wielu młodych - i nie tylko młodych ludzi kieruje swoje zainteresowania w stronę
dyscyplin sportowych, mających korzenie na Dalekim Wschodzie.
Jednym z takich klubów jest założony w 1994
roku przez senseja Andrzeja Kłujszo i Cezarego Banasiaka Koszaliński Klub Karate Kyokushin. Obecnie prowadzony przez Andrzeja Kłujszo – trenera,
a zarazem prezesa klubu - skupia koszalińską młodzież, dzieci i dorosłych – wszystkich chcących trenować karate w tej właśnie formie. Karate Kyokushin
to zapoczątkowany przez Japończyka Masutatsu Oyamaę wszechstronny system wychowania i rozwoju
psychofizycznego oparty o sztukę walki, będący połączeniem wschodniej tradycji i nowoczesnych metod
treningowych. W sensie technicznym Karate Kyokushin to umiejętność walki oparta głównie o uderzenia i kopnięcia. W sensie wychowawczym to przede
wszystkim szkoła woli i charakteru. Z tych powodów

jest to doskonała metoda kształtowania osobowości młodych ludzi. Kyokushinkai w wolnym tłumaczeniu z języka japońskiego oznacza Stowarzyszenie
Poszukiwaczy Najwyższej Prawdy. Koszaliński Klub
Karate Kyokushin skupia obecnie około 50 zawodników w różnym stopniu zaawansowania. Trenują pod
okiem senseja (nauczyciela, mistrza) Kłujszo 4DAN,
któremu pomagają utytułowani i świetnie przygotowani do prowadzenia zajęć instruktorzy - Dariusz Łomako 3DAN, Robert Solniczek 2DAN oraz Andrzej
Kwaśnik 1DAN. Zawodnicy KKKK odnosili i nadal odnoszą wiele sukcesów na arenach sportowych
kraju i zagranicy. Sensej Robert Solniczek zdobył mistrzostwo Europy w kategorii open, Jerzy Dudziak tytuł Mistrza Europy, Agata Machcińska i Paweł Tomaszewicz zdobyli Puchar Polski, a Michał Bączyk
reprezentował nasz kraj na Mistrzostwach Świata
w Chabarowsku. Zajęcia odbywają się w godz. 18.30 20.00 w dwóch miejscach. W poniedziałki i czwartki
w hali ZOS przy ul. Jedności 4 oraz we wtorki i piątki
w hali Gwardii przy ul. Fałata. Aby zapisać się do klubu najlepiej udać się osobiście na trening do hali ZOS.
Można taż umówić się telefonicznie, dzwoniąc pod nr.
tel. 602 221 068. Zajęcia są odpłatne, miesięczny koszt
treningów to 50 zł. ■ (RB)
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Aktywny Koszalin

Planszowi
panowie
Za sprawą dwóch młodych koszalinian, Piotra
Monkiewicza i Roberta Ignaczaka, okazało się, że
świat cyfrowy wcale nie musi dominować w naszym
życiu. Panowie, będący pasjonatami gier planszowych
zorganizowali w Koszalinie całkiem analogową imprezę. Podczas niej ok. 500 osób, reprezentujących kilka pokoleń, przez dwa dni toczyło rozgrywki nad kilkudziesięcioma planszami, z różnorodnymi grami.
Frekwencja zaskoczyła samych pomysłodawców i pokazała, że ich pomysł to strzał w dziesiątkę. Już teraz
można powiedzieć że „Planszówki nad morzem” (to
także adres strony www i fanpage na facebooku) będą
stałą koszalińską atrakcją. - Żeby się nie przejadła,
sądzimy, że dwie edycje w roku będą akurat – deklaruje Robert – Dotąd zakochani w grach koszalinianie
musieli jechać co najmniej do Poznania, żeby wziąć
udział w tego rodzaju imprezie. Już teraz zapraszamy na jesienne planszowanie do sali gimnastycznej
Gimnazjum nr 6 w Koszalinie – dodaje z uśmiechem.
Pasja twórców „planszówek” ma już sporo lat. Dla
Piotra wszystko zaczęło się od prezentu świątecznego w drugiej klasie podstawówki. Była to gra „Magia
i miecz”, dzisiaj znana jako „Talizman”. Kilka lat temu
odkopał ją w piwnicy, zaraził Roberta i odtąd panowie robią to co lubią i jeszcze z tego żyją. Od kilku lat
tworzą stoły do gry, które mają specjalną konstrukcję,
są wygodne dla graczy, a co ważne można je zamknąć
z nieskończoną rundą wewnątrz. Jeżdżą z nimi po
świecie i poznają innych ludzi, dla których granie jest
ważnym kawałkiem życia. Bywają wśród nich także
producenci i autorzy gier. Dzięki tym znajomościom
chętni będą mogli przetestować dostępne gry podczas
organizowanych przez nich imprez, aby nie kupować
kota w worku.

W pomyśle Piotra i Roberta najważniejsza jest
integracja, dzięki której obce osoby mogą spędzać ze
sobą kilka godzin i się nie nudzić. W dzisiejszych czasach trudno przecenić wartość jaką jest spędzanie
czasu z ludźmi, w przeciwieństwie do normy jaką jest
samotność przed ekranem komputera czy przed telefonem. Do tego wszystkiego świat cyfrowy jest powtarzalny, kiedy się gra z żywymi ludźmi, za każdym razem jest inaczej. Dochodzi jeszcze aspekt międzypokoleniowy.
- Proponuję zagrać z dziećmi cztero -, pięcioletnimi w gry na ich poziomie. Dorośli nie mają szans
– śmieje się Piotr – Ostatnio, w czasie świąt grałem
z siedmioma osobami, moją córką, żoną, teściami
i dziadkami, wszyscy jednakowo zaangażowani spędziliśmy przy stole i przy wyłączonym telewizorze
ok. 5 godzin.
Wypada zatem cieszyć się, że Koszalin staje się
elementem światowego renesansu gier planszowych,
aż trudno uwierzyć, że rocznie na świecie powstaje kilkanaście tysięcy nowych. Od lat na topie są gry
przygodowe i niech to na nich świata wyobraźni uczą
się nasze dzieci. ■ (KG)

Postać

fot.: Archiwum Agaty Biernat

Od wielu lat, dzięki profesjonalnym terapeutom
i trenerom, rośnie świadomość postrzegania naszego organizmu jako źródła satysfakcji lub dyskomfortu. Szukamy sposobów jak radzić sobie z naszym ciałem tak, aby być długo sprawnym i zdrowym. Jedną
z możliwości uzyskania tych celów jest uprawianie
jogi. Agata Biernat, to osoba wielu pasji, dyplomowany terapeuta wielu technik pracy z ciałem, bioenergoterapeuta, twórca programów szkoleń. Jest organizatorką ciekawych warsztatów rozwoju duchowego,
a także założycielką i prowadzącą szkołę jogi w Koszalinie.
Powody, które skłaniają ludzi do kontaktu z jogą
są różne i wcale niekoniecznie mają związek z fascynacją kulturą wschodu. Są to problemy zdrowotne,
życiowe, np. rozbite małżeństwa, niepowodzenia zawodowe czy rodzinne. Są także takie osoby, które pragną zgłębić coś nowego i interesującego. Dzięki temu,
że pani Agata jest obecna na tym rynku od ponad 20
lat, wiele osób przychodzi nie do szkoły, a już bezpośrednio do niej, jako osoby, która ma określoną renomę. Zanim stała się profesjonalnym nauczycielem,
przez wiele lat uczyła się tajników jogi, bo zanim mogła pojechać do Indii, aby tam zgłębiać tajniki tej filozofii, musiała przejść wieloletnią praktykę w Polsce. Jednocześnie pracowała jako rehabilitant w przychodni, jednak joga dawała jej szansę zupełnie innego
spojrzenia na spectrum człowieka.

Joga,
praktyka dla
wytrwałych
Jedno z pierwszych dużych przeżyć, już jako nauczycielka, miała na pierwszej wschodnioeuropejskiej
konwencji jogi. Ponad 200 osób spotkało się z 12 najlepszymi na świecie nauczycielami. Pierwszego dnia
stanęli wszyscy na macie w pozycji na baczność i stali tak przez 6 godzin. Zorientowała się, czując umysł,
każdy staw, kość, oddech i zmysły, że zupełnie nie wie
czym jest joga. Po całym dniu doszło do samozapłonu, kilka godzin trwało chłodzenie się pod prysznicem już po zajęciach. Następnego dnia narodził się
nowy człowiek. Bez tony nagromadzonych emocji,
ze świeżym umysłem i całkowitą spójnością – To było
niewiarygodne przeżycie, czułam się absolutną jednością – wspomina Agata – to było sześć, niemożliwych
do opowiedzenia dni, z ciężką fizyczną praktyką ciała poprzez umysł, medytację. Pod koniec czułam przepływ krwi przez komórki ciała. To niebywałe przeżycie
– uśmiecha się joginka.
Do szkoły pani Agaty zgłaszają się bardzo różne
osoby, także takie, które szukają cudu. Joga nim nie
jest. To naprawdę ciężka praca nad sobą, która jest jednym z ośmiu podstawowych filozoficznych systemów
indyjskich i nie ma nic wspólnego z religią. A co taka
praktyka daje tym najbardziej wytrwałym? Zdrowie,
spokój, pewność siebie, zaufanie do własnych możliwości. Wybór należy do Ciebie, Czytelniku! ■ (KG)
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