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Znajdziecie nas również w tygodniku
„Nasze Miasto”

Od samego początku swoich działań muzycznych, uważam że najważniejsi są widzowie, słuchacze, odbiorcy. To dzięki nim jestem właśnie w tym miejscu. To oni sprawiają, że mój dialog z nimi bywa tak inspirujący. Pokazywałam się w wielu miejscach, rozgłośniach radiowych,
programach telewizyjnych, ale największą siłę dają mi zawsze koncerty
– i to zarówno małe, klubowe, jak i te ogromne, plenerowe. Oczywiście
muszę mieć coś do powiedzenia w ich trakcie. Od kiedy pamiętam, muzyka zawsze była dla mnie ważna, wymyślałam melodie i pisałam teksty. Przez ten cały czas mam w sobie różne gatunki i to słychać na moich płytach – od poezji śpiewanej, przez muzykę elektroniczną, kończąc
na alternatywnym rocku. Teksty opierają się na doświadczeniach z mojego życia, na frustracjach, radościach, wzruszeniach. Myślę, że dzięki temu, że dotyczą bezpośrednio mnie i są prawdziwe, to lepiej jest ludziom utożsamiać się z moja twórczością. Fałsz łatwo wyczuć.
Bardzo cieszę się, że udało mi się sprawić, że moja pasja stała się
moją pracą, i że to niesie radość innym. Mam nadzieje, że jeszcze długo
będę miała z kim się cieszyć sukcesami, tym wszystkim. Dlatego dziękuję, że jesteście, taką całkiem sporą, grupą życzliwych ludzi, dla których mogę być i tworzyć. Bądźcie koniecznie na naszym koncercie nad
Wodną Doliną :)
Sarsa
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Sarsa
w Wodnej Dolinie
Zapowiada się nam bardzo atrakcyjna niedziela 22 lipca. A wszystko przy ulicy Sybiraków. Od rana
w Wodnej Dolinie odbywać się będzie kolejna edycja
zawodów Wake Cup Koszalin 2018 (piszemy o nich na
następnej stronie), a po południu, o godz. 18:00 w rejonie parkingów samochodowych rozpocznie się koncert „Brok w Wodnej Dolinie”, którego gwiazdą będzie Sarsa. Na niebiletowany występ artystki zaprasza marka Brok.
Sarsa to wokalistka, ale także kompozytorka, autorka tekstów, gra na instrumentach klawiszowych
i ukulele. Jej teledyski mają ponad 70 milionów odtworzeń! Jest laureatką licznych konkursów na twórczość własną. Fluktua, TakloopNie, SarsaParilla,
Emma Nuci Organic. Współtworzyła wiele projektów
eksperymentując z muzyką od jazzu, poezji śpiewanej
po alternatywnego rocka i muzykę elektroniczną.
Jej charakterystyczny wokal stylistycznie porównywany jest z Dolores O’Riordan z The Cranberries,
Florence Welch z Florence And The Machine, Sia czy
CocoRosie. Dziennikarze muzyczni uznali ją za prekursorkę nowego polskiego popu. Została okrzyknięta największym i najbardziej osobliwym debiutem
ostatnich lat.
Sarsa jest cenioną songwriter’ką – sukcesy odnosi
nie tylko ze swoimi utworami, ale również z radiowymi hitami, które tworzy dla innych polskich artystów.
Po rocznej przerwie Sarsa wraca w zupełnie nowej odsłonie i wciąż budzi wielkie zainteresowanie
oraz niezmiennie, zarówno wizerunkowo jak i muzycznie, wyróżnia się na polskim rynku muzycznym!

Sarsa jest weteranką programów wokalnych:
„XFactor”, „Must be the music” i wreszcie „Voice of
Poland”. Dawała się poznać jako ekscentryczna i zupełnie niedająca się sklasyfikować artystka.
W 2015 roku Sarsa zadebiutowała utworem “Naucz mnie”, który łączy w sobie korzenie alternatywne
artystki ze szlachetnym popem – tym samym Sarsa
wspięła się na szczyty list przebojów. Dodatkowo teledysk do utworu uzyskał ponad 49 milionów odtworzeń i w 2015 stał się najczęściej udostępnianym klipem w Polsce.
Piosenka zdobyła Diamentową Płytę, wyróżnienie Cyfrowa Piosenka Roku oraz Radiowy Przebój
Roku! Dodatkowo utwór przez sześć tygodni zajmował pierwsze miejsce na liście najchętniej odtwarzanych kompozycji w polskich stacjach radiowych
Artystka ma na koncie dwie płyty: album „Zapomnij Mi” ze statusem „Platynowej Płyty” i „Pióropusze”, który ukazał się w ubiegłym roku. ■ (RC)
22 lipca, godz. 18:00, „Brok w Wodnej Dolinie”/
koncert Sarsy”. Wodna Dolina, ul. Sybiraków.
Wstęp wolny.
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Wakeboard
dla juniorów
Od 2014 roku koszalińskie zawody wakeboardowe przyciągają najlepszych zawodników z całej Polski. Zacięta walka, najlepsze widowiskowe tricki –
wyskoki z obrotami z przeszkód, salta i wysokie skoki
z krawędzi, to ewolucje, które można zaobserwować
na naszym wyciągu. W tym roku 22 lipca zorganizowana będzie rywalizacja tylko dla Juniorów – do 14tego roku życia ( włącznie z rocznikiem 2004). Zwycięża zawodnik prezentujący największą ilość tricków,
zarówno na przeszkodach jak i z krawędzi, w trakcie
przejazdu czterech długości wyciągu. Opłata startowa 20 zł. Zawodnicy mają zapewniony obiad. Zapisy – info@wakeparkkoszalin.pl. Trasa w Koszalinie
mierzy 180 metrów, najszybsza prędkość to prawie 40
km/h. Wakeboarding zalicza się do sportów ekstremalnych, w Polsce jest już bardzo znany. W naszym
kraju istnieje ponad 60 wyciągów. Wakepark Koszalin jest oceniany jako jeden z najlepszych dwusłupów.
Posiada trzy przeszkody (box-slider, kicker i A-Frame), a już niedługo będzie zwodowana kolejna – rura.
Nauka tego sportu jest bardzo łatwa i techniczna, już
po 15 minutach można stanąć na desce i cieszyć się
z szusowania po tafli wody. W koszalińskim Wake-

parku zawsze można skorzystać z rad instruktora,
który w cenie biletu wytłumaczy zasady pływania.
Półkolonie sportowe cieszą się coraz większą popularnością. W trakcie Półkolonii dzieci uczą się wakeboardingu, windsurfingu, pływania wpław, podstaw
żeglarstwa, grają w zespołowe gry, bawią się w podchody. W bazie Wakeparku istnieje także szkoła kitesurfingu i windsurfingu Alewieje.pl. Nasi instruktorzy uczą sportów deskowych na obszarze jeziora Jamno oraz w Dąbkach. Jest to niesamowita zabawa na
łonie natury. W Wakeparku można dodatkowo popływać na pontonie za wyciągiem oraz na deskach
Stand Up Paddle (wypornościowa deska z jednym
wiosłem). Zawody zawsze są bardzo efektowne, a wysokie skoki zapierają wdech w piersiach. ■ (AZ)
Plan imprezy:
9:00-12:00 – Rozgrzewka na wyciągu
12:00-14:00 – Eliminacje
15:00-16:00 – Finały
16:30 – Dekoracja zawodników
18:00 – Koncert Sarsy
22 lipca, godz. 9:00, Wake Cup Junior – Ogólnopolskie Zawody Wakeboardowe na wyciągu 2.0 w Koszalinie dla dzieci do lat 14, ul. Sybiraków.
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Kamerynki 2018
Zapraszamy Państwa na kolejny cykl spotkań
przy muzyce w sobotnie i niedzielne popołudnia,
w centrum miasta. W lipcu i sierpniu muzyka popłynie ze sceny City Box. Pierwszy koncert zaplanowaliśmy na 21 lipca, gdyż wcześniej, do połowy miesiąca centrum miasta oblegane będzie przez kibiców
piłkarskich. Tradycyjnie już sobotnie propozycje artystyczne prezentować będzie Centrum Kultury 105
w Koszalinie. Niedziele należą do wykonawców, których przedstawia Filharmonia Koszalińska im. Stanisława Moniuszki. ■ (RC)

Sierpień
4.08, godz. 18:00
Występ zespołu Babsztyl – zespół powstał
w 1977 r., występował w Opolu, w programie
„Szansa na sukces”; legenda polskiej muzyki folk
i country rock.
5.08, godz. 17:00
Zespół Aremvee w programie „Kolorowo-operowo”.
11.08, godz. 18:00
Występ zespołu Kurna Chata – folk, ethno-trans, fusion; muzyka autorska i interpretacje
polskich tematów folkowych – zespół pochodzi
z Ustronia Morskiego.
12.08, godz. 17:00
Zespół Alla Camera w programie „Z ziemi włoskiej do Polski”.
18.08, godz. 16:00
Występ zespołu Kubryk – polski przedwojenny repertuar marynistyczny i najpopularniejsze
współczesne hity polskich żeglarzy – zespół pochodzi z Ustki.
19.08, godz. 17:00
Zespół Wa Bank w programie „Kwinto w podróży”.

Lipiec
21.07, godz. 18:00
Występ zespołu Identyczni – autorska muzyka
spod znaku pop, blues, jazz, rock i folk – zespół
pochodzi z Bielska-Białej.
28.07, godz. 17:00
Teatr dla dzieci „Księżniczka Rosa i Klimek” –
historia pełna czarów i magii. Dzieci uczą się szacunku do starszych, pokazujemy że starsi mogą
udzielić cennych rad, że nie wolno się poddawać
i trzeba mieć w życiu cel.
29.07, godz. 17:00
Zespół Triada w programie „Ocalić od zapomnienia”.

25.08, godz. 18:00
Występ zespołu Pierwiastek z trzech – autorska
muzyka pop-folkowa – zespół reprezentuje trójmiejską scenę muzyczną.
26.08, godz. 17:00
Zespół La Donna e Mobile w programie „Klejnoty muzyki polskiej”.
Wrzesień
2.09, godz. 17:00
Zespół Viva La musica w programie „Przeboje
klasyczne po polsku oraz Jonasz Kofta”.
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Największe
kino plenerowe
w Polsce

fot.: Materiały promocyjne

Repertuar pełen komediowych i muzycznych hitów, ogromny pneumatyczny ekran sięgający 3 piętra, ponad 300 wygodnych leżaków, bezpłatny wstęp i masa prezentów od naszych Partnerów. Centrum Kultury 105
w Koszalinie oraz Zarząd Obiektów Sportowych zapraszają na bezpłatne pokazy filmów w ramach cyklu
„Kino na leżakach”. Wszyscy kinomani i amatorzy seansów „pod chmurką” będą mogli spotkać się podczas
wyjątkowego pokazu plenerowego na terenie plaży miejskiej w Wodnej Dolinie. Seanse rozpoczynać się będą
tuż po zachodzie słońca. Każdy będzie mógł za darmo obejrzeć pokazy filmowe. Podczas wakacji w Wodnej
Dolinie innym znanej również jako Plaża Miejska odbędą się dwie projekcje filmowe, trzecia w Parku Wodnym
w Koszalinie. ■ (DT)

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

„PolandJa”

Reżyseria: Cyprian T. Olencki,
scenariusz: Cyprian T. Olencki,
Dawid Kornaga, gatunek: Komedia obyczajowa, Polska.
„PolandJa” to pełna humoru
opowieść o tym, jak (nie) radzimy sobie z rzeczywistością, która
nas otacza. Akcja filmu rozgrywa
się w ciągu 24 godzin, podczas
których bohaterowie przeżywają
pasmo zabawnych perypetii, radykalnie zmieniających ich życie. Jest ostro, zabawnie i wzruszająco.

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

„Dusigrosz”

Reżyseria: Fred Cavayé, scenariusz: Fred CavayéNicolas Cuche,
gatunek: Komedia, Francja.
François Gautier to skąpy człowiek, który nie ma przyjaciół,
ani kobiety. Pewnego dnia życie
mężczyzny zmienia się za sprawą
dwóch dam: szesnastoletniej Laury, która twierdzi, że jest jego córką oraz pięknej wiolonczelistki.

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

„Czym chata bogata”

Reżyseria: Philippe de Chauveron;
Scenariusz: Guy Laurent, Marc de
Chauveron; Gatunek: Komedia;
Belgia/Francja.
Jean-Etienne Fougerole, bogaty pisarz – celebryta podczas telewizyjnego programu, promując
swoją nową książkę „Czym chata bogata”, nieopatrznie zaprasza
pod swój dach romską rodzinę.
Gdy do jego wspaniałego domu
wprowadzą się nowi lokatorzy,
cały świat stanie na głowie. Dwie
rodziny, dwa światy, różne obyczaje, czy wzajemne uprzedzenia
mogą doprowadzić do... wielkiego cygańskiego wesela.

fot.: Materiały promocyjne
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Organowe
wakacje
Międzynarodowy Festiwal Organowy w Koszalinie jest trzecią pod względem stażu tego typu imprezą
muzyczną w Polsce i w 2018 roku będzie miała swoją 52. edycję. Biorąc pod uwagę liczbę koncertów jest największym festiwalem organowym.
Cechą charakterystyczną zadania jest prezentowanie muzyki organowej z wykorzystaniem instrumentów historycznych Pomorza Środkowego w połączeniu z muzyką nie organową, tj. formami solistycznymi,
kameralnymi, chóralnymi i oratoryjnymi. Festiwal od wielu lat angażuje do słuchania muzyki i integruje wokół kultury mieszkańców Koszalina oraz pobliskich miast i miasteczek, a także przebywających w okresie
letnim w pobliskich miejscowościach turystów z Polski i zagranicy.
W tym roku wyjątkowo po raz pierwszy z uwagi na remont prowadzony w koszalińskiej Katedrze koncerty odbędą się w Kościele pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Koszalinie przy ul. Franciszkańskiej 1.
Głównym założeniem programowym tegorocznej edycji festiwalu jest prezentacja i popularyzacja muzyki polskiej. Ma to związek
z upamiętnieniem 100-rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Wszyscy organiści zostali poproszeni o wykonanie co najmniej jednej kompozycji polskiego twórcy.
Poszczególne programy zawierają bardzo szerokie i urozmaicone spektrum muzyki polskiej, począwszy od doby renesansu
po współczesność. Na szczególne wyróżnienie zasługuje koncert 20 lipca zatytułowany MUZYKA I RZECZPOSPOLITEJ ZE ZBIORÓW POLSKICH I LITEWSKICH oraz ostatni
koncert 31 sierpnia poświęcony twórczości Krzesimira Dębskiego.
Organizacja 52. MFO możliwa jest dzięki dofinansowaniu zadania z budżetu Miasta Koszalina oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego.
Strony przygotowane
przez Filharmonię Koszalińską
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Pasjonaci
z CK105
Sezon 2017/2018 zakończył się wspaniałym
Bajkowym Talent Show, w którym członkowie sekcji CK105 pokazali swój talent, pasję i radość tworzenia. Podsumowanie to tchnęło w nich nową
energię i moc pomysłów.
Przed nami wakacje, podczas których proponujemy Artystyczne Wakacje w 105 – przez dwa tygodnie grupa ponad dwudziestu dzieci będzie pracować pod okiem instruktorów nad wspólnym
projektem teatralno-wokalno-tanecznym. Praca
w studio nagrań, praca przed kamerą, tworzenie
kostiumów i scenografii oraz wydobywanie pomysłów wprost od uczestników i wiele innych atrakcji
czeka na naszych wakacyjnych gości.
Odkrywanie nowych przestrzeni artystycznych to nasz cel. Cel przyszłego sezonu 2018/2019
to „Nowe wymiary kultury”. Wiele z naszych dotychczasowych sekcji pozostanie tj. plastyka, sekcje wokalne, fotografia, taniec, balet, rytmika,
działalność chóralna, zajęcia rodzic+ dziecko.

Chcemy zaproponować jednak nowe obszary twórczości. Przyglądamy się potrzebom koszalinian – tych najmłodszych i tych nieco starszych.
Pomysły kiełkują, jednak o części z nich możemy
już mówić – o tkaninie, śpiewie Gospel czy zajęciach slavica dance.
Jak co roku, uczestnicy amatorskiego ruchu
artystycznego w Centrum Kultury 105 w Koszalinie będą mogli liczyć na pełen profesjonalizm instruktorów. Zajęcia w CK105 to gwarancja ciągłego rozwoju w wybranych przez siebie dziedzinach.
Zapisy na zajęcia w CK105 w sezonie 2018/2019
już od sierpnia pod nr tel 3475730/32. ■ (KS)
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Pracowity rok
w Pałacu

▴ Zespół Gipemy

Gdy na twarzach wyjeżdżających na zasłużone
wakacje podopiecznych Pałacu Młodzieży gości promienny – niczym lipcowe słońce – uśmiech, świadczy
to o dobrze przepracowanych godzinach i wspólnemu
podążaniu za pasją. Kiedy zaś uśmiechowi satysfakcji
towarzyszą sukcesy, nagroda staje się dowodem dobrze obranego kierunku na drodze rozwoju. Podsumowując ostatni rok szkolny pragniemy podzielić się
z Państwem osiągnięciami pałacowej młodzieży.
Zacznijmy od tych najbardziej prestiżowych, a takimi są nagrody w rywalizacji międzynarodowej. Od
lat sukcesy na niwie fotografii odnoszą podopieczni
Pracowni Fotograficznej, prowadzonej przez Monikę
Kalkowską. W tym roku młodzi fotograficy wystartowali na Międzynarodowym Konkursie im. Włodzimierza Pietrzaka w Turku, zdobywając tam I miejsce – Hanna Skupień oraz II miejsce – Weronika
Kordylas. W międzynarodowych zmaganiach gitarowych, przygotowywany przez pana Zbigniewa Dubiellę Kacper Krężołek zajął II miejsce na Bałtyckim
Festiwalu Gitary Elektrycznej w Mielnie. Sukcesem
zakończył się także występ wokalistki z sekcji prowadzonej przez panią Lenę Charkiewicz. Maja Popiołek na Międzynarodowym Festiwalu Muzyki i Tańca
w Częstochowie nagrodzona została Złotą Półnutką.

Na konkursach ogólnopolskich również byliśmy widoczni. Można śmiało powiedzieć, że gitarowym mistrzem jest pałacowy zespół GIPEMY w składzie Dawid Heddergott, Jakub Ziontek, Aniela Dąbrowska, Wiktoria Studzińska, Filip Podgórski, który
w ciągu jednego półrocza czterokrotnie wygrywał na
różnych ogólnopolskich konkursach. Równie bezkonkurencyjna na Ogólnopolskim Konkursie Fotograficznym w Płocku okazała się Hanna Skupień wygrywając w swej kategorii. Najlepszy okazał się też
zespół Fantazja, prowadzony przez panią Nikolet Zissopoulou – Sobczak, zdobywając mistrzostwo Polski
w tańcu nowoczesnym na konkursie Żuławy Dance Project w Elblągu. Charakter ogólnopolski ma też
organizowany przez Pałac Młodzieży REFLEKTOR,
którego laureatkami w tym roku zostały: Wiktoria
Pietras i Karina Giemza z sekcji wokalnych Kamila
Szafrana i Małgorzaty Orłowskiej. Pierwszym sukcesem – od czasu powstania w Pałacu Młodzieży sekcji
języka łacińskiego – zakończył się występ na Ogólnopolskim Konkursie Recytatorskim Poezji Łacińskiej
podopiecznej, uczęszczającej na zajęcia łacińskie pana
Kamila Barańskiego. Deklamująca Latine wersy Horacego Gabriela Bartoszewicz zdobyła II nagrodę, wygrywając tym samym dziesięciodniową wycieczkę do
Rzymu.
A czy w wakacje odwiedzicie Rzym czy Krym,
nie zapomnijcie powrócić do nas we wrześniu. Tymczasem gratulujemy tegorocznym laureatom! Dziękujemy zaś wszystkim za całoroczny trud i za to, że jesteście z nami!
Strona przygotowana
przez Pałac Młodzieży
Kamil Barański
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Na wakacyjną nudę...
biblioteka oczywiście!

Koszalińska Biblioteka Publiczna, jak co roku
w wakacje, przygotowała pełną atrakcji ofertę dla najmłodszych czytelników. Zajęcia pod hasłem ,,Bezpieczne wakacje w bibliotece” będą odbywały się w 8
filiach bibliotecznych KBP w terminie:
2-13 lipca:
Filia nr 3, ul. Młyńska 12, godz. 11:00-15:00
Filia nr 4, ul. F. Ruszczyca 14, godz. 11:00-15:00
Filia nr 11, ul. M. Wańkowicza 82, godz. 10:00-14:00
Filia nr 12, ul. Spokojna 48 b, godz. 11:00-15:00
oraz 16-31 lipca:
Filia nr 1, ul. Wenedów 24 b, godz. 11:00-15:00
Filia nr 6, ul. J. Lelewela 7, godz. 10:00-14:00
Filia nr 9, ul. A. Struga 5, godz. 11:00-15:00
Filia nr 15, ul. H. Sucharskiego 5 e/21, godz. 10:00-14:00
Podczas tegorocznych wakacji dzieci będą miały możliwość wzięcia udziału w zajęciach pani Beaty
Piwar-Borowskiej, która od wielu lat z powodzeniem
łączy pracę pedagoga ze swoim zamiłowaniem do
prac plastycznych. Scenariusz zajęć powstał w oparciu
o książkę „Inni niż wszyscy”. Zajęcia mają zachęcić
dzieci do rozmów o różnorodności świata i ludzi, bo
przecież to, że jesteśmy różni czyni nas wyjątkowymi.
Poprzez zajęcia plastyczne i ruchowe dzieci będą zachęcane do poznawania siebie nawzajem, a także nawiązywania nowych przyjaźni.

Nie zabraknie spotkania z pisarzem. W tym roku
swoją twórczość przybliży nam pisarz młodego pokolenia Jakub Skworz, autor książek o wampirku Alfredzie, a także opowieści, które wprowadzają najmłodszych w świat prawa.
Biblioteki będą także gościć Stowarzyszenie
Akademia Wyobraźni, które wspólnie z dziećmi będzie budowało teatr z papieru. Uczestnicy warsztatów
dowiedzą się, jak stworzyć postaci, dialogi i sceny dramatu. Poznają także historie sceny barokowej pudełkowej i tajniki iluzyjnej scenografii malarskiej.
Nie zabraknie też atrakcji dla miłośników fotografii. Zajęcia plastyczno-fotograficzne przeprowadzą
Maria Stafyniak i Paweł Kula.
Nie zwlekajcie z decyzją, liczba miejsc ograniczona. Na wakacje w bibliotece można zapisywać się już
od 11 czerwca w poszczególnych filiach.
Po więcej informacji zapraszamy na stronę internetową biblioteki: www.biblioteka.koszalin.pl
I jeszcze zaproszenie dla wszystkich miłośników
fotografii zapraszamy w sierpniu do Galerii REGION
Koszalińskiej Biblioteki Publicznej, pl. Polonii 1 na
wystawę Koszalińskiego Towarzystwa Fotograficznego Bałtyk pt.: „Natura najlepszym architektem
krajobrazu”. Wernisaż wystawy odbędzie się 7 sierpnia, o godz. 16:30. Wstęp wolny.
Strona przygotowana
przez Koszalińską Bibliotekę Publiczną

Polecamy kultura

fot.: Materiały promocyjne

Legenda
polskiej
fotografii

▴ Świat uczuć i wyobraźni z cyklu Zagłada 1975-79

Galeria Scena i Fundacja #Kultura zaprasza na
wystawę „Zofia Rydet – Fotografie”. Fotograficzny
dorobek Zofii Rydet (1911-1997) porusza ogromem, artystyczną jakością oraz – co nie mniej istotne – także siłą historycznego zapisu. Pierwotnie nie do końca doceniany, umieszczany w kontekście ruchu fotoamatorskiego, współcześnie staje się inspiracją dla
kolejnych pokoleń twórców i badaczy, a postać autorki – ikoną. Jej wrażliwość zapisana w czarno-białych kadrach rozpięta jest pomiędzy dwoma biegunami, realistycznym i pozornie chłodnym podejściem
„Zapisu socjologicznego”, najbardziej chyba rozpoznawalnym cyklem w jej dorobku, a symbolicznym
i emocjonalnym zawartym przykładowo w kolażach
„Świata uczuć i wyobraźni”. Z jednej strony szorstkość dokumentalnego odzwierciedlenia, z drugiej
ekspresyjne, surrealistyczne kompozycje.
Na wystawie w Galerii Scena zostanie zaprezentowany skromny fragment ogromnego dorobku. Będą to prace z cykli „Czas przemijania”, „Świat
uczuć i wyobraźni” oraz „Nieskończoność dalekich
dróg”. Wszystkie z lat 70-80.

Artystka rozsyłała swoje zdjęcia na międzynarodowe przeglądy fotografii w Polsce i na całym świecie, zdobywając medale, wyróżnienia i międzynarodowe tytuły AFIAP i EFIAP. Od lat 60-tych tworzy
cykle fotograficzne: „Czas przemijania” związany ze
starością, „Świat uczuć i wyobraźni” – surrealistyczne
fotomontaże i kolaże (cykl prezentowany też w formie
pokazów slajdów z podkładem muzycznym), od 1978
r. „Zapis socjologiczny” i „Nieskończoność dalekich
dróg” oraz ostatni – realizowany na przełomie lat 80.
i 90. – „Suita śląska” zawierająca autocytaty z wcześniejszych fotografii. Jej prace znajdują się w najważniejszych zbiorach polskich i zagranicznych: m.in.
w Museum of Modern Art w Nowym Jorku, Centre
Georges Pompidou w Paryżu, Museum of Modern
Art w Kioto.
Wystawa przygotowana we współpracy z Galerią
Sztuki Współczesnej Miejsce sztuki 44 w Świnoujściu
oraz z Fundacją im. Zofii Rydet w Krakowie.
Kurator: Andrzej Pawełczyk (Galeria ms44)
Koordynator: Ryszard Ziarkiewicz. ■ (RZ)
21 lipca, otwarcie godz. 18:00 (wystawa czynna od
22 lipca do 5 sierpnia w godz. 15:00-19:00, w poniedziałki zamknięte) „Zofia Rydet – Fotografie”, Galeria Scena/Fundacja #Kultura, Andersa 24/4 Koszalin.
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fot.: Materiały promocyjne

„Podajcie bracia dłonie, Polonia w sercu śpiewa….” to słowa refrenu Hymnu Chórów Polonijnych,
który serdecznie zabrzmi w wykonaniu uczestników
XVI Światowego Festiwalu Chórów Polonijnych, który odbędzie się w dniach 15-22 lipca w Koszalinie pod
honorowym patronatem Prezydenta Koszalina Piotra Jedlińskiego. Organizatorem Festiwalu jest Zarząd
Krajowy Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”, w imieniu którego działalność adresowaną do światowej Polonii realizuje Koło Terytorialne „Wspólnoty Polskiej”
w Koszalinie. Prezesem Koła jest senator Piotr Zientarski.
Spotkania polonijne w Koszalinie mają już 48 letnią tradycję i cieszą się zasłużonym uznaniem wśród
Polaków na całym świecie. Świadczy o tym liczba ok.
25 tysięcy uczestników różnych form Polonijnej Akademii Chóralnej i powstające wciąż nowe chóry, które
prowadzą w większości dyrygenci, którzy w Koszalinie kształcili się w zakresie dyrygentury.
Podobnie jak przed laty, tak i współcześnie głównym celem letnich spotkań polonijnych dyrygentów
i zespołów chóralnych jest propagowanie polskiej kultury i przebogatej literatury muzycznej. Dyrektorem
artystycznym oraz twórcą koncepcji programowej
Polonijnej Akademii Chóralnej jest od lat prof. Przemysław Pałka, który przewodniczy Radzie Artystycznej złożonej z wybitnych artystów, nauczycieli akademickich szkół muzycznych z Poznania, Bydgoszczy
i Wrocławia.

▴ Chór mieszany Zgoda, Brześć, Białoruś

fot.: Materiały promocyjne

Zabrzmią
Chóry Polonijne

▴ Chór „Społem”, Mińsk, Białoruś

W tegorocznym Festiwalu weźmie udział 7 chórów z Czech, Białorusi i Ukrainy. Chór „Malebor”
z ogarniętego wojną Doniecka i chór A TO MY z Pragi będą w Koszalinie po raz pierwszy, pozostałe: ”Kraj
Rodzinny”, „Społem”, „Zgoda” z Białorusi i „Cantica Anima”, Chór im. Juliusza Zarębskiego z Ukrainy, znane są koszalińskiej publiczności. Lipcowe dni
w Koszalinie będą dla naszych rodaków nie tylko wypełnione pracą nad przygotowaniem Koncertu Galowego, ale także okazją do spotkań i mniejszych koncertów w Kościele św. Wojciecha 17 lipca i p.w. Ducha
Świętego 20 lipca. Koncerty odbędą się po mszy wieczornej o godz. 18:30.
Na Koncert Galowy w Koszalińskiej Filharmonii zapraszamy mieszkańców miasta i okolic 21
lipca o godz. 19:00. Wstęp wolny.
Jak powiedziała dyrektor organizacyjny Festiwalu Bożena Kaczmarek całe wydarzenie i Koncert
w Filharmonii nie odbyłby się gdyby nie wspaniała współpraca z koszalińskimi instytucjami oświatowymi, kulturalnymi i szczodrość Gospodarza – prezydenta Piotra Jedlińskiego, któremu organizatorzy
składają serdeczne podziękowanie. ■ (BK)
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fot.: Archiwum T. Lenartowicza

Patriotyczne
prezentacje

12 sierpnia po raz siódmy zaprezentują się chóry
naszego regionu, w ramach Prezentacji Piosenki Patriotycznej i Żołnierskiej. Pierwsze prezentacje odbyły
się 15 sierpnia 2012 roku w koszalińskim amfiteatrze
z okazji Święta Wojska Polskiego. Po sześciu edycjach
widać ilu seniorów w naszym regionie garnie się do
śpiewania. Co roku na prezentacjach pokazuje się 30
chórów z terenu miasta oraz powiatów: koszalińskiego, białogardzkiego, świdwińskiego, kołobrzeskiego, sławieńskiego. Gościnnie występuje także zespół
„Wiarusy” ze Słupska. Na scenach: amfiteatru, Filharmonii Koszalińskiej i Sali Widowiskowej Centrum
Kultury 105 każdorazowo prezentuje się ok. 300 osób.
W ramach podsumowania organizatorzy podsumowali, że zaśpiewano dotąd ponad 1000 piosenek. Są
oczywiście wśród nich takie, które widownia słyszy
częściej. Na szczycie listy przebojów znajdują się takie
utwory jak: „Przybyli ułani pod okienko”, „Niech żyje
Polska”, „Żołnierz drogą maszerował”, „Legiony” czy
„My, Pierwsza Brygada”.

20-21

Organizatorzy Prezentacji, czyli Stowarzyszenie
Śpiewacze „Śródmieście” określiło cele swojej cyklicznej imprezy. Oto niektóre z nich:
• Upowszechnienie w społeczeństwie koszalińskim patriotycznych tradycji walk narodu polskiego o niepodległość i suwerenność kraju.
• Kultywowanie wśród społeczeństwa, zwłaszcza
młodego pokolenia czynu zbrojnego polskiego
żołnierza na frontach wojen światowych i ruchu
oporu.
• Integracja środowiska byłych i obecnych żołnierzy z mieszkańcami Koszalina poprzez wspólne
śpiewanie żołnierskiej piosenki.
• Integracja różnych środowisk, pokoleń i wyznań
wokół tematu Ojczyzna i patriotyzm.
• Pielęgnacja pamięci o wydarzeniach historycznych, które zmieniły losy naszej Ojczyzny, poprzez programy artystyczne.
• Uaktywnianie postaw patriotyczno-obywatelskich wśród śpiewaków, publiczności i młodzieży
uczestniczącej w prezentacjach.
Hasło tegorocznej imprezy brzmi: „100 Pieśni Patriotycznych i 100 Pieśni Wojskowych z okazji 100tnej Rocznicy Niepodległości Polski”.
Puchary dla wykonawców fundują posłowie i senatorowie RP, Urząd Marszałkowski w Szczecinie,
Prezydent miasta Koszalina, Przewodnicząca Rady
Miasta. Patronat nad imprezą objął Prezydent m. Koszalina Piotr Jedliński, a organizacyjny Centrum Kultury 105.
Prezes Stowarzyszenia Śpiewaczego „Śródmieście”, pan Tadeusz Lenartowicz, pragnie tą drogą podziękować wszystkim instytucjom i firmom, także
koszalińskim mediom, które wspomogły organizacje
dotychczasowych i tegorocznych prezentacji. ■ (KG)
12 sierpnia, godz.: 11:00-18:00, VII Prezentacje
Piosenki Patriotycznej i Wojskowej. Sala widowiskowa CK105, ul. Zwycięstwa. Wstęp wolny.

www.halamameble.ta.pl
ul. Szczecińska 34, 75-137 Koszalin
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Siódma edycja Trio Basket
Koszalin to jedna z największych
tego typu imprez w kraju. Za jej
organizację odpowiadają młodzi
mieszkańcy Koszalina, miłośnicy
koszykówki w wydaniu halowym
oraz ulicznym. Jak sami podkreślają, zaczynali od zera, by teraz
o TBK mówiła cała streetballowa
Polska.
W zmaganiach sportowych
udział wziąć może 40 drużyn. Od
kilku lat zapisy do turnieju nie
trwają dłużej niż 30 minut, a jest
o co walczyć, bowiem nagrodą
główną w turnieju jest 1000 złotych.
Oprócz rywalizacji koszykarskiej, która rozpocznie się
o godz. 12:00, organizatorzy przewidują również strefę relaksu,
strefę dla dzieci, jak również liczne
konkursy m.in. ATOMowy wsad,
czyli konkurs wsadów, do wygrania w którym będzie 500 złotych oraz konkurs rzutów za trzy
punkty, podczas którego również
wygrać będzie można pół tysiąca
złotych. Dodatkowo na terenach
Sportowej Doliny zaprezentuje
się Arek „Aro” Przybylski, jeden
z najlepszych w Europie zawodni-

fot.: Jaceik Imiołek

fot.: Jaceik Imiołek

Dolina
sportu i rapu

ków specjalizujących się we wsadach piłki do kosza. Dodatkową atrakcją
będzie malowanie na żywo ściany zlokalizowanej wewnątrz klatki z boiskami do gry w koszykówkę przez znanego koszalińskiego artystę Tomasza „Cukina” Żuka.
– To już nie jest zwykły turniej. To prawdziwe święto koszykówki
i kultury ulicznej. Wszystko to za sprawą wsparcia sponsorów, władz
miasta, województwa oraz wielu innych ludzi zaangażowanych w realizację projektu. Koszalin po prostu kocha koszykówkę... także uliczną – komentuje Damian Zydel, prezes Stowarzyszenia TRIO BASKET
KOSZALIN.
Po zakończeniu rywalizacji sportowej wystąpią gwiazdy polskiego
rapu. Podczas części muzycznej nazwanej Dolina Rapu, organizowanej
przy współpracy z Centrum Kultury 105 w Koszalinie, na scenie zaprezentują się Szymi Szyms, Kuban oraz Białas i Lanek. Wstęp na koncerty
będzie bezpłatny, ich początek zaplanowany został na godz. 19:30.
– Chcielibyśmy, by każda kolejna edycja turnieju była na swój sposób wyjątkowa. To jedno z największych wyzwań przed jakimi stajemy
co roku. Mam nadzieję, że również i tym razem sprostamy oczekiwaniom i przygotujemy dla mieszkańców Koszalina i okolic niezapomniane show! – mówił wiceprezes stowarzyszenia, Patryk Pietrzala.
Organizatorami wydarzenia są: Stowarzyszenie Trio Basket Koszalin, Miasto Koszalin, Centrum Kultury 105 w Koszalinie, Zarząd Obiektów Sportowych Sp. z o.o. Sponsorem głównym jest Firmus Group. Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków z budżetu Województwa
Zachodniopomorskiego. ■ (DZ)
14 lipca, godz. 12:00, Trio Basket Koszalin. Sportowa Dolina.
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ABC siłowni
zewnętrznych
Coraz większą popularność zdobywają w Polsce
urządzenia przeznaczone do ćwiczeń na świeżym powietrzu. W Koszalinie nie ma osiedla, przy którym
nie znaleźlibyśmy takowej. Na terenie miasta jest ich
kilkanaście. Zatem czy i dlaczego warto je budować?
Gimnastyka na świeżym powietrzu z wykorzystaniem urządzeń siłowni zewnętrznej ma pewną przewagę nad ćwiczeniami wykonywanymi w zamkniętych pomieszczeniach. Z jednej strony przebywanie na zewnątrz przyczynia się do lepszego
dotlenienia naszego organizmu. Z drugiej zaś daje
możliwość łączenia ich z innego rodzaju aktywnościami, takimi jak bieganie, jazda na rowerze lub rolkach, nordic walking czy choćby zwykły spacer.
Urządzenia outdoor fitness są przeznaczone niemal dla każdego, kto tylko chce ćwiczyć. Nie ma również potrzeby pobierania nauki od doświadczonych
użytkowników przez osoby rozpoczynające przygodę z siłowniami na powietrzu. Jak zatem ćwiczyć? Oto
prosty plan treningowy dla początkujących – 25 minut ćwiczeń dziennie pomoże zachować sprawność
przez długie lata.

Na początek rozgrzewka. Pięć minut na „orbitreku” w zupełności wystarczy. Tyleż samo na „biegaczu”
wzmocni mięśnie nóg i pośladków, poprawia kondycję. Kolejne trzy minuty „wahadła” zaktywizuje odcinek lędźwiowy kręgosłupa, rozluźni go, wzmocni
mięśnie skośne brzucha. „Twister” pomoże wymodelować talię, wzmocni brzuch – tu również wystarczą
trzy minuty. Kolejnym urządzeniem popularnym na
zewnętrznych siłowniach jest przyrząd do wyciskania siedząc lub wyciąg górny – 12 powtórzeń dziennie rozwinie mięśnie klatki piersiowej, obręczy barkowej oraz ramion. Trzy do dziesięciu podciągnięć na
drążku podchwytem wzmocni ramiona, a nachwytem – mięśnie pleców. Na koniec pięć minut ćwiczeń
na „wioślarzu” poprawi naszą wydolność.
Każde urządzenie wyposażone jest w odpowiednią instrukcję użytkowania, zawierającą między innymi ilustracje graficzne. Z siłowni zewnętrznej można śmiało korzystać w pojedynkę ze względu na to,
że konstrukcja jej poszczególnych elementów nie pozwala na przygniecenie, zmiażdżenie lub upadek, które z kolei często przydarzają się ćwiczącym w siłowniach tradycyjnych. Urządzenia typu Outdoor Fitness
używane są więc niemal intuicyjnie. Nie jest konieczne skupianie maksymalnej uwagi na precyzji wykonywanych ruchów i obawie o własne zdrowie. ■ (RB)

Postać

fot.: Natalia Snoch

Wybrał
ją James

Mówi się, że życiowe przypadki trzeba wspierać
ogromną pracowitością. Być może szczególnie dotyczy to branży muzycznej, gdzie konkurencja jest
ogromna. Michalina Olszewska, wokalistka, na co
dzień znana z występów w Teatrze Variete Muza,
a także spektakli Fundacji „Pokoloruj świat”, nie lubi
czekać bezczynnie na przypadki. W listopadzie ubiegłego roku zgłosiła się do międzynarodowego konkursu wokalnego „James Newton Howard Competition” na wykonanie piosenki „The Hanging Tree”
z filmu „Igrzyska Śmierci”, ogłoszonego przez holywoodzkiego kompozytora. I całkiem nieprzypadkowo konkurs wygrała, pokonując ponad 200 uczestniczek. Odbywał się on w kilkunastu europejskich
miastach. W Polsce – w Krakowie i Warszawie. W nagrodę Michalina zaśpiewała z artystą i z Narodową Czeską Orkiestrą Symfoniczną podczas koncertu
w Warszawie.

Wszystko zaczęło się oczywiście wiele lat wcześniej, kiedy okazało się, że śpiewanie jest dla Michaliny rodzajem narkotyku, choć od dawna wiedziała, że
jej wybór nie należy do najłatwiejszych. Jeśli myśli się
o śpiewaniu poważnie, to najpierw należy się tego nauczyć – a dzisiaj, jak mówi, ma jeszcze mnóstwo do
zrobienia w tej kwestii. Potem trzeba trafić na świetne piosenki, lub napisać je samemu (ma już na koncie kilka własnych kompozycji), a w końcu dostać się
na samą górę. I to oczywiście nie koniec problemów
– bodaj największą trudnością jest utrzymanie się na
szczycie jak najdłużej. Michalina to wszystko wie,
a mimo to chce próbować. Po 9 latach porzuciła naukę gry na skrzypcach, po to żeby coraz lepiej śpiewać. Choć piosenka w konkursie Howarda była popowa, to wokalistka cały czas szuka swojego stylu, wie
także, że na początku drogi zawodowej trzeba umieć
pokazać się w wielu konwencjach muzycznych. Teraz jest na etapie myślenia o repertuarze i własnym
zespole. Marzy, jak każda młoda piosenkarka o własnej płycie. Jest to bardzo trudne – znalezienie kilku
osób, które będą chciały poświęcić swój czas przez
może nawet kilka lat graniczy z cudem. Wierzy, że jej
się uda, jeśli nie z zespołem, to jako artystce solowej.
Stara się bywać w wielu miejscach, grać różne koncerty, jak ten z muzyką filmową, gdzie śpiewała w chórku dla Justyny Steczkowskiej i Marka Piekarczyka.
Poznaje różnych ludzi z branży, bo kontakty to rzecz
bezcenna. Czy będą jakieś owoce ze spotkania z Howardem? Tego na razie Michalina nie wie, natomiast
wie od samego kompozytora dlaczego wybrał jej wersje „The Hanging Tree”. Podobno ujęła go prostą i nieprzekombinowaną interpretacją piosenki oraz ciepłą
barwą głosu – inne uczestniczki używały zbyt wielu
ozdobników i cienko brzmiących wokali.
Michalina Olszewska w marcu otrzymała Nagrodę Prezydenta Koszalina za osiągnięcia w dziedzinie
kultury. Trzymamy kciuki za jej przyszłość. ■ (KG)
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Aktywny Koszalin

Greenpeace to międzynarodowa organizacja pozarządowa, której marka kojarzy się jednoznacznie
z działaniami proekologicznymi i prospołecznymi.
Fundacja powstała w 1971 roku w Kanadzie, by przeciwstawić się amerykańskim próbom atomowym na
Alasce. Ma obecnie biura w 55 krajach. Finansowana
jest całkowicie przez blisko 3 miliony indywidualnych
darczyńców, sympatyków oraz kilka wybranych organizacji charytatywnych. Greenpeace nie przyjmuje pieniędzy od firm i rządów, co ma gwarantować jej
niezależność.
Od pewnego czasu działają w Koszalinie wolontariusze grupy lokalnej Greenpeace: Krzysztof Beznar i Marcin Pasiecznik. Nie uważają się za działaczy opozycji, chcą być raczej twórcami propozycji –
zawsze, jeśli ktoś będzie próbował w nieuzasadniony
bądź ewidentnie sprzeczny z prawem sposób ingerować w naturę, będą protestować, niezależnie od tego
kto zasiada w rządzie. Grupa koszalińska włącza się
zarówno w kampanie międzynarodowe, czy dotyczące całego globu, jak i te o wymiarze lokalnym. Teraz
na przykład, panowie przyglądają się niepokojącej sytuacji dotyczącej jeziora Jamno. Inną sprawą jest pla-

fot.: J. Walo – Pracownia Pozarządowa
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Zielona
aktywność

nowane wycięcie dużej ilości drzew przy ulicy Piłsudskiego, czemu zdaniem Krzysztofa i Marcina warto się dokładnie przyjrzeć, szczególnie w odniesieniu
do konsultacji społecznych, istotnych wówczas, jeśli są
osoby, którym ten pomysł się nie podoba.
Koszalińska grupa od samego początku zajmuje się tematyką owadów zapylających, m.in. poprzez
wspieranie powstawania łąk kwietnych i hoteli dla zapylaczy a także akcji informacyjnych – na przykład
w formie warsztatów lub debat obywatelskich. Problemem jest fakt zanikania tych owadów w środowisku,
na skutek intensyfikacji rolnictwa i stosowania toksycznych środków ochrony roślin – w związku z protestami Unia Europejska kilka miesięcy temu zakazała stosowania trzech najgroźniejszych z nich, więc
dotyczyć to będzie także Polski. Niekorzystne dla zapylaczy są także krótko przystrzyżone trawniki. W tej
sprawie od 6 lat trwa akcja „Adoptuj pszczołę”, dzięki której coraz więcej Polaków rozumie, dlaczego powinniśmy dbać o owady. Kulminacją kampanii „Adoptuj Pszczołę” było stworzenie Narodowej Strategii
Ochrony Owadów Zapylających. Kolejne tematy, którymi będzie zajmowała się lokalna grupa Greenpeace,
to uświadamianie wpływu produktów odzwierzęcych, konsumowanych przez nas na niszczenie środowiska naturalnego i realna obecność smogu w Koszalinie w miesiącach zimowych.
Jeśli czyta nas ktoś, kto ma skończone 16 lat i czuje że mógłby sprawdzić się jako wolontariusz Greenpeace, Krzysztof i Marcin zapraszają do współpracy.
Dokumenty aplikacyjne można znaleźć na stronie
www.greenpeace.org. ■ (KG)

Fotorelacja z 37. Koszalińskiego Festiwalu Debiutów Filmowych „Młodzi i Film” - 18-23 czerwca 2018 r.
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