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Film ma ogromną moc – bo odmienia nas, widzów. Tych, którzy po
zakończonym seansie nie przestają myśleć o filmowych bohaterach i zastanawiają się, czy też by tak właśnie postąpili? Tego rodzaju dylematy
dają budulec ważnym emocjom. Uruchamiają je. Czy są to filmy o wymowie społecznej, czy kameralne, jeśli są dobre, to niosą pytania, na które szukam swoich odpowiedzi. I chyba te poszukiwania w filmowych podróżach lubię najbardziej. Zatem wielu fascynujących poszukiwań podczas tegorocznych projekcji – życzy:
Paweł Strojek

Dyrektor 36. Koszalińskiego Festiwalu
Debiutów Filmowych „Młodzi i Film”

Po raz pierwszy w tym roku twórcy debiutów filmowych i ich widzowie festiwalowi będą pokazywać swoje prace i oglądać je – trochę
w próżni, którą pozostawił po sobie Andrzej Wajda. Był strażnikiem naszej przyzwoitości artystycznej i mistrzem naszego czeladniczego rzemiosła. On rozumiał, kochał i umiał robić kino. A w testamencie zostawił nam „Powidoki”, opowieść o tragicznym losie niezłomnego Artysty!
Ten film to przestroga dla Was, debiutanci – musicie w swoich wyborach
artystycznych kierować się odwagą i determinacją Władysława Strzemińskiego. Nie chodzić na skróty! Odwagi! Tego Wam życzę, młodzi artyści
kina polskiego.
Janusz Kijowski

fot.: Kuba Kiljan

fot.: Wojciech Szwey

Wstępniak

fot.: Studio 69-SFP

Dyrektor programowy 36. Koszalińskiego Festiwalu Debiutów
Filmowych „Młodzi i Film”
Twórcy, którzy prezentują swoje filmy w Koszalinie, nie pamiętają czasów, kiedy udział polskich filmów w kinach wynosił około 6 procent, a najpopularniejszy polski film ściągał „aż” 200 tysięcy widzów.
Ustawa o kinematografii czy nowelizacje ustawy o prawie autorskim dały
polskim filmowcom możliwość przełamania kryzysu. Ponieważ jesteśmy w Koszalinie, to warto przypomnieć, że największymi beneficjentami tych zmian są właśnie młodzi twórcy, debiutanci, absolwenci szkół filmowych.
Są oni dzisiaj w Zarządzie SFP, angażują się w sprawy środowiska poprzez działalność w Kole Młodych. Przyszłość polskiego kina spoczywa
w ich rękach.
Zapraszam do Koła Młodych SFP. Zapraszam na Festiwal „Młodzi
i Film”.
Jacek Bromski

Prezes Stowarzyszenia Filmowców Polskich
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Ballady i Romanse. Zespół powstał 2007 roku, założony przez siostry, Zuzannę i Barbarę Wrońskie. W roku 2008 Galeria Raster wydała pierwszą płytę sióstr pt.: „Ballady i Romanse”. W 2015 roku światło dzienne ujrzał filmowy musical o siostrach syrenach pt.: „Córki Dancingu” w reżyserii Agnieszki Smoczyńskiej, z piosenkami i muzyką Ballad i Romansów. Film otrzymał
wiele nagród, wśród nich najważniejszą na Festiwalu Filmów Sundance 2016
za unikalną wizję i design oraz w Gdyni 2015 za najlepszy debiut.

Baasch. Muzyka warszawskiego producenta, wokalisty i autora tekstów oscyluje wokół ambitnej elektroniki, alternatywnego popu i muzyki filmowej. Jego
utwory doczekały się remixów czołowych producentów polskiej ambitnej sceny elektronicznej (m.in. Agim, Zamilska, Mooryc, Jaaa!, Rysy). Jest także autorem świetnie przyjętej ścieżki dźwiękowej do głośnego filmu Tomka Wasilewskiego „Płynące Wieżowce”.

fot. Materiały promocyjne

21 czerwca, godz. 22:00, Baasch, Klub Festiwalowy City Box Koszalin.

fot. Piotr Porebsky

20 czerwca, godz. 22:00, Ballady i Romanse, Klub Festiwalowy City Box
Koszalin.

Łąki Łan. Granie na żywo mają we krwi. Proces tworzenia zawsze zaczyna się
na scenie, a studio jest jego dopełnieniem. Słyną z niesamowicie energetycznych koncertów. Wypracowali sobie swoje niepowtarzalne, słowiańsko-międzygalaktyczne brzmienie, które cały czas ewoluuje i zaskakuje. Bardzo istotne są teksty.
22 czerwca, godz. 21:00, Łąki Łan, Klub Festiwalowy City Box Koszalin,
Scena Plenerowa.

Natalia Przybysz. Natalia Przybysz zadebiutowała w zespole Sistars. 5 lat
temu nagrała płytę z okazji 50-lecia debiutu artystycznego Janis Joplin. Projekt został bardzo dobrze przyjęty zarówno przez publiczność, jak i krytyków.
Kolejny jej album „Prąd”, osiągnął status platynowej płyty. W 2015 roku Natalia otrzymała nagrodę Fryderyka w dwóch kategoriach – Album Roku za
„Prąd” oraz Singiel Roku dla „Miód”.
23 czerwca, godz. 21:00, Natalia Przybysz, Klub Festiwalowy City Box Koszalin, Scena Plenerowa.

fot. Materiały promocyjne

fot. Materiały promocyjne

Scena Muzyczna MiF

36. KFDF „Młodzi i Film”

Młodzi
w kinie
Przed nami trzydziesta szósta edycja jedynego
w Polsce festiwalu dla debiutujących reżyserów filmowych. Prace nad imprezą trwają już wiele miesięcy i jak zawsze, w momencie oddawania Trendów do
druku, nie znamy wciąż wielu szczegółów. Wielu – bo
festiwal jak co roku składa się z dużej ilości wydarzeń.
Niezmienne jak zawsze są dwa konkursy – główny,
prezentujący filmy fabularne i drugi, z krótkometrażowymi dokumentami, fabułami i animacjami. Decyzję o przyznaniu nagród podejmą jurorzy, z 10-osobowego składu znamy na razie pięć nazwisk: Agaty
Buzek – aktorka, Borys Lankosz – reżyser m.in. „Rewersu” i Tomasz Wasilewski – reżyser „Zjednoczonych stanów miłości”, Dorota Masłowska – pisarka
i Jacek Borcuch – reżyser „Wszystko co kocham”. Na
ekranach zobaczymy prawdopodobnie ok. 60 filmów
krótkich i 12 – 14 długich.

Swoją obecność zaznaczy również łódzka filmówka, która prześle produkcje powstałe w ramach
filmowych debiutów aktorskich. Przyjadą też studenci – ci, którzy właśnie bronią swoich aktorskich debiutów i zaraz wejdą na rynek filmowy. Widzowie mogą
też liczyć na filmy, które sygnowane są marką Andrzeja Wajdy. To spotkanie zarówno z obrazami samego Mistrza („Pokolenie”, „Powidoki”, „Przekładaniec”), jak i tymi, które powstały w jego szkole, obchodzącej właśnie piętnastolecie założenia. Poza tym
w programie festiwalu znajdą się znane już bywalcom
festiwalu punkty, takie jak cykl Na dłuższą metę (dokumenty pełnometrażowe), Teatroteka czy filmy powstałe w Zachodniopomorskim Funduszu Filmowym „Pomerania Film” oraz debiuty zagraniczne.
Wśród tych ostatnich zobaczymy m.in. kooprodukcję
„Ostatnie dni miasta” i „Park”.
Ponownie odbędą się szalenie atrakcyjne i widowiskowe warsztaty operatorskie. Rok temu na plaży w Mielnie na potrzeby tego projektu został zainscenizowany autentyczny plan filmowy, do którego wyposażenie przyjechało trzema wielkimi tirami.
Uczestnicy – i przypadkowi plażowicze – mieli okazję zobaczyć najlepszej klasy światła i kamery włącznie z teleskopowym kranem o długości 10 metrów,
a wszystko pracowało pod okiem Arka Tomiaka,
przewodniczącego Stowarzyszenia Autorów Zdjęć
Filmowych i laureata nagród za filmy „Karbala”, „Fotograf” czy „Obława”, żeby wymienić tylko te ostat-
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nie. W tym roku przed nami podobne atrakcje. Jeszcze w ramach tego warsztatu w kinie Kryterium zostanie pokazany film „Wołyń”, do którego zdjęcia
zrealizował Piotr Sobociński junior – i który poprowadzi po filmie dyskusję.
Festiwal nawiązał też współpracę z Narodowym Centrum Kultury Filmowej, które zorganizuje podczas festiwalu warsztaty dziennikarskie o nazwie „NCKF w drodze”. Właśnie trwa do nich nabór
(skończy się 11 czerwca); to program dla osób pragnących związać swoją przyszłość zawodową z branżą filmową. Uczestnicy wcielą się w role dziennikarzy i będą pod okiem specjalistów uczyć się i tworzyć
materiały, takie jak recenzje, wywiady oraz realizacje
materiału video z przebiegu Festiwalu. Więcej szczegółów na stronie http://nckf.pl/nckf-w-drodze.
MiF to także wystawy: plenerowa na Rynku Staromiejskim – prezentuje w porządku chronologicznym wszystkie fabularne filmy Andrzeja Wajdy, które

powstawały przez ponad 60 lat: od „Pokolenia” – debiutu z 1954 roku, aż do „Powidoków” – najnowszego
filmu o Władysławie Strzemińskim, który swoją premierę miał w marcu tego roku. Na planszach wystawy
oprócz fotosów, werków i plakatów, znajdują się także
fotokody odsyłające do fragmentów filmów i zwiastunów. Rynek Staromiejski od 6 do 26 czerwca. W sali
rozmów „Szczerość za Szczerość”, czyli w Bałtyckiej
Galerii Sztuki pokazane zostaną prace fotograficzne
Tomka Sliwińskiego. Wystawa prezentować będzie
proces powstawania jego filmu animowanego „Niebieski pokój”.
Dyskusje po filmach konkursowych poprowadzą zaprzyjaźnieni już mocno z Koszalinem: dziennikarz i pisarz Max Cegielski, szefowa działu kultury
w TOK.FM Patrycja Wanat i krytyk filmowy Adam
Kruk.
Na sąsiednej stronie znajdziecie informacje o programie Sceny Muzycznej – stałego punktu koszalińskiego festiwalu. ■ (KG)

fot.: Muzeum

fot.: Muzeum

• „W Kręgu Tajemnic”

fot.: Materiały promocyjne

Kalendarium kulturalne

• Zabytek Miesiąca

• Wystawy festiwalu „Młodzi i Film”.
Andrzej Wajda 40/90

Wydarzenia stałe, czasowe, ceny biletów
WYSTAWY STAŁE:

Monety i medale ze zbiorów
własnych Muzeum w Koszalinie – Wyspa kulturowa. Wieś
Jamno pod Koszalinem – Kuźnia pomorska – Dzieje Koszalina od średniowiecza do współczesności – Warsztat szewski
– Osieki 1963-1981 – wystawa sztuki współczesnej – Sztuka dawna i rzemiosło od baroku do secesji – Pradzieje Pomorza – Koszalin 1945-2015.
Od dyktatury do demokracji.
Muzeum, ul. Młyńska;
WYSTAWY CZASOWE:
— Do 27.08
„W Kręgu Tajemnic”.

Muzeum, ul. Młyńska;

— Od 1.06
Zabytek Miesiąca – gliniana skarbonka. Muzeum,

ul. Młyńska;

— Od 17.05 do 16.06
Wystawa „Na tropie powieści kryminalnej”. Wstęp wolny.

Galeria Region KBP;

— Od 19.06 do 24.06
Wystawy towarzyszące festiwalowi debiutów filmowych
„Młodzi i Film”. Galeria Region

KBP, pl. Polonii 1;

— Do 30.06
Kontynuacja wystawy
„Andrzej Słowik – wspomnienie” otwartej podczas Dni
Koszalina. Galeria Ratusz,

II piętro, Rynek Staromiejski;
WYSTAWY FESTIWALU
„MŁODZI I FILM”:
— Od 6.06 do 26.06
Andrzej Wajda 40/90.

Prezentuje ona w porządku
chronologicznym wszystkie
fabularne filmy Andrzeja Wajdy, które powstawały przez ponad 60 lat. Wystawa plenerowa
na Rynku Staromiejskim;
— Od 19.06 do 24.06
Niebieski pokój – kadrowanie
snów. Wystawa prezentuje pro-

ces powstawania filmu animowanego Tomasza Siwińskiego
„Niebieski pokój”. Bałtycka
Galeria Sztuki;

CENY BILETÓW:
— Muzeum:
Niedziela dzień wolny od opłat
za wstęp na ekspozycje stałe (nie dotyczy wybranych wystaw czasowych). W okresie
od 16.09 do 14.05 wejścia na
wystawy grup i zwiedzających

indywidualnie odbywają się
od godz.: 10:00, co pół godziny do 15:30. 15 czerwca (Boże
Ciało) muzeum nieczynne.

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

• Wystawy festiwalu „Młodzi i Film”.

fot.: Izabela Rogowska

fot.: Materiały promocyjne PM

Kalendarium kulturalne

fot.: Materiały promocyjne

6-7

• „Czarodziejskie krzesiwo” w BTD

• Turniej szachowy z okazji Dnia Dziecka

1 Czwartek

3 Sobota

Scena na zapleczu: normalny
– 40 zł, ulgowy – 35 zł, grupowy – 25 zł. Premiery – 60 zł.
Premiery (bajki) – 20 zł.
Szkolne – 15 zł. Familijne
– 17 zł. Teatr Malucha – 10 zł.
Spektakle czwartkowe – 15 zł.
Na spektakle agencyjne nie
obowiązują ceny biletów BTD;

— 9:00 i 11:00
„Czarodziejskie krzesiwo” –
Dzień Dziecka w BTD, współ-

— 9:30
Turniej szachowy z okazji
Dnia Dziecka, podsumowują-

— Filharmonia Koszalińska:

— 9:00 i 11:00
„Munio”. Dzień Dziecka w Kinie Kryterium. Bilety: 1 zł –

— 10:00
Plenerowy letni turniej szachowy „Cztery Pory Roku”.

Niebieski pokój – kadrowanie snów.

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 grupowe
powyżej 20 osób;
— Kino Kryterium:

Seanse 2D: normalny – 17 zł,
ulgowy – 15 zł, grupowy – 12 zł.
Tanie poniedziałki – 12 zł
(wybrane filmy). DKF: jednorazowy – 9 zł, karnet – 15 zł.
Kino Małego Widza – 10 zł.
Szminka Movie – 10 zł.

praca z CK Teatr w Grudziądzu, Duża Scena, reż.
Z Kulwicki. „Czarodziejskie
krzesiwo” K. Wodnickiej to bajka sceniczna oparta na motywach baśni Jana Chrystiana
Andersena. BTD;

dzieci z terenu Koszalina, 7 zł –
pozostali. Kino Kryterium;

2 Piątek
— 18:00
Spotkanie z Lechem Fabiańczykiem, filmy: „Noc w Mu-

zeum”, „Muzeum w Koszalinie”.
Wstęp wolny. Centrala Artystyczna, ul. Modrzejewskiej;
— 19:00
„Jesteśmy na wczasach, czyli
polska miłość” – spektakl z pio-

senkami W. Młynarskiego –
Duża Scena, reż. C. Domagała.
BTD, plac Teatralny 1;

— 20:30
Latino Party, wieczór taneczny.

Kawałek Podłogi;

w Pałacu Młodzieży

cy pracę uczniów w roku szkolnym 2016/2017. W imprezie
mogą uczestniczyć dzieci z innych placówek oświatowych
Koszalina i okolic. Prowadzący: B. Kuma. Pałac Młodzieży,
ul. Bogusława II;

Impreza plenerowa połączona z ogniskiem, jak co roku odbywa się w Parku Leśników im.
Jana Łobodźca przy leśniczówce Osetno. Dla uczestników
organizator przygotował upominki oraz dyplomy. Zapisy
u sędziego zawodów: D. Długopolski, tel. 729 172 172.
Liczba miejsc ograniczona.
Leśniczówka Osetno;
— 10:00-12:15
Sobotnie Poranki Rodzinne. Zapraszamy do pracow-

ni malarstwa. Zajęcia poprowadzi M. Piłaszewicz.
Zapisy: 94 348 05 00.
Liczba miejsc ograniczona.
Pałac Młodzieży,
ul. Bogusława II;

• Rękodzielnicze Warsztaty Etnograficzne
w Muzeum

Rękodzielnicze Warsztaty
Etnograficzne:
— 10:00-11:30 – dla dorosłych/pracujących seniorów;
— 12:00-13:30 – rodzinne;

Warsztaty podzielone będą na
dwa tematy. Dzieciom proponujemy samodzielne zrobienie
prostych zabawek jakimi kiedyś
bawili się ich rodzice. Osobom
dorosłym, seniorom proponujemy sięgnięcie do tradycji ręcznej produkcji filcu. Wstęp: 5 zł.
Muzeum, ul. Młyńska;
— 12:00
Kino Małego Widza: „Riko
prawie bocian” (pocorn za

1 zł). Rysio jest wróblem przygarniętym przez parę bocianów.
Kiedy przybrani rodzice migrują do Afryki, bohater, przekonany, że też jest bocianem,
wyrusza ich śladem w pełną
przygód podróż, korzystając
z wszelkich możliwych środków
transportu. Kino Kryterium,
ul. Zwycięstwa;
— 20:00
Freida Band, koncert muzyki
lat 70' i 80'. Kawałek

Podłogi, ul. Piastowska;

fot.: Materiały promocyjne dystrybutora

fot.: Muzeum

fot.: Muzeum

Kalendarium kulturalne

• Jarmark jamneński.

• DKF: „24 tygodnie” w kinie Kryterium

4 Niedziela

5 Poniedziałek

— 11:00 i 13:00
Teatr Malucha – Mała Scena.

— 10:00
„Podążać za marzeniem
– Joseph Conrad, patron
roku 2017” – wykład C. Ju-

Nasi najmłodsi widzowie, odwiedzają teatr po to żeby obejrzeć bajkę. Bajki takie przeżywamy, wierzymy w nie. Za pomocą wyobraźni przenosimy się
do ich magicznego świata. A co
jeśli staniemy się jej częścią? Jeśli bajka nie będzie mogła się
dokonać bez naszego udziału?
Może udział Waszych maluchów jest niezbędny, by szczęśliwe zakończenie spotkało naszą
bajkę? 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.
Jarmarkowi towarzyszyć będą
występy amatorskich zespołów
folklorystycznych. Przeglądowi
patronuje Prezydent Koszalina
– Piotr Jedliński i Wicemarszałek Województwa Zachodniopomorskiego – Tomasz Sobieraj. Muzeum, ul. Młyńska;
— 19:00
„Jesteśmy na wczasach,
czyli polska miłość”. Duża

Scena. BTD, plac Teatralny 1;

dek z Książnicy Pomorskiej
w Szczecinie. Sala konferencyjno-kinowa KBP, pl. Polonii 1;
Rękodzielnicze Warsztaty
Etnograficzne:
— 10:00-13:00 – dla seniorów. Muzeum, ul. Młynska;
— 16:00
Warsztaty literackie Krajowego Bractwa Literackiego.

Wstęp wolny. Klub Osiedlowy
„Nasz Dom”, ul. Zwycięstwa;

6 Wtorek
— 16:30
Otwarcie wystawy malarstwa
Roseline Łazowskiej. Artystka

reprezentuje Koszaliński Oddział Związku Plastyków Artystów Rzeczpospolitej Polskiej.
Na wystawie w Galerii Ratusz
artystka zaprezentuje abstrakcyjne prace wykonane techniką
olejną. Galeria Ratusz,
I piętro, Rynek Staromiejski;
— 18:00
DKF: „24 tygodnie”. Kino

Kryterium, ul. Zwycięstwa;

fot.: Muzeum

fot.: Materiały promocyjne

Kalendarium kulturalne

fot.: Izabela Rogowska
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• „Pippi Pończoszanka” w BTD

• Emilian Madey w Filharmonii

• „Przedszkolaczek ci ja, czyli zabawy

7 Środa

9 Piątek

10 Sobota

— 9:00
„Pippi Pończoszanka”, Duża

— 16:30
Spotkanie Młodzieżowego
Dyskusyjnego Klubu Książki, zbiór opowiadań E. Kerreta,

— 8:00-16:00
Festiwal Ukraińskich Zespołów Dziecięcych w Koszalinie,

Scena, reż. W. Rogowski. BTD;

— 16:30
Spotkanie Dyskusyjnego
Klubu Książki, książka J. Jonas-

sona „Analfabetka, która potrafiła liczyć”. KBP filia nr 8
KBP, ul. Andersa;

8 Czwartek
— 9:00
„Pippi Pończoszanka”, Duża

Scena. BTD, plac Teatralny 1;

— 10:30
Warsztaty głośnego czytania
pod hasłem „I ty możesz być
Conradem”, połączone ze spo-

tkaniem z lektorem S. Heropolitańskim. KBP, pl. Polonii 1;
— 18:00
Spotkanie z Lechem Fabiańczykiem pn.: „Apostoł
Pomorza”. Wstęp wolny,

Club 105;

— 20:00
Aktorzy czytają na żywo.
„Muzułmany” Artura Pałygi,

opowieść o tym jak steruje się
lękiem i panicznym strachem,
o ludziach niepewnych swego
jutra. Centrala Artystyczna;

„8% z niczego”. KBP filia nr 3,
ul. Młyńska;

— 17:00
Wernisaż i wręczenie nagród
laureatom XVI Ogólnopolskiego Konkursu Fotografii Dzieci
i Młodzieży „Człowiek, Świat,
Przyroda” Koszalin 2017.

Wystawa do 10.08. Pałac
Młodzieży, ul. Bogusława II;

— 18:30
Koncert symfoniczny. Maestro w podwójnej roli. Mas-

similiano Caldi – dyrygent/fortepian, Emilian Madey – fortepian, Michał Drewnowski
– fortepian. Orkiestra Filharmonii Koszalińskiej. Program:
G. Rossini – Uwertura do opery
„Sroka złodziejka”, W. A. Mozart – Koncert F-dur na 3 fortepiany KV 242, Joseph Haydn –
Symfonia nr 45 fis-moll
„Pożegnalna”. Filharmonia
Koszalińska, ul. Piastowska;
— 19:00
Koncert Finałowy „Łowców
Talentów” Wstęp wolny. Kino

Kryterium, ul. Zwycięstwa;

z tańcem, muzyka i piosenką” w Muzeum

Duża Scena. Prawie 350 artystów weźmie udział w 42. edycji
Festiwalu Ukraińskich Zespołów Dziecięcych w Koszalinie.
Ideą festiwalu jest propagowanie kultury ukraińskiej
i wzmacnianie sąsiedzkich
stosunków Polski z Ukrainą.
BTD, plac Teatralny 1;
— 11:00-13:00
„Przedszkolaczek ci ja, czyli zabawy z tańcem, muzyka
i piosenką”. Dziecięcy przegląd

folklorystyczny. Wychowankowie przedszkoli z Koszalina i okolic zaprezentują polskie
tańce narodowe i ludowe.
Muzeum, ul. Młyńska;
— 11:00-14:00
Giełda kolekcjonerska.

Impreza cykliczna. Zbiory prezentują kolekcjonerzy z Koszalina i pobliskich miejscowości.
Zgłoszenia: 94 343 20 11.
Muzeum, ul. Młyńska;
— 12:00
W Samo Południe. „Odzyska-

ne zabytki średniowiecza – tajemnice kościołów województwa zachodniopomorskiego”.

• Koncert Jubileuszowy Zespołu

Tańca Ludowego „Bałtyk” w CK105

M. Caban opowie o wynikach
prac restauratorskich w wybranych kościołach Pomorza Zachodniego, gdzie podczas robót
budowlano-konserwatorskich
odsłonięto szereg „ciekawostek”.
Muzeum, ul. Młyńska;
— 12:00
Kino Małego Widza: „Dzieciak
rządzi” (Zestaw Małego Widza:

Mały popcorn i Pepsi za 2,5 zł).
Kino Kryterium, ul. Zwycięstwa;

— 17:00
Koncert Jubileuszowy z okazji
XXX-lecia Zespołu Tańca
Ludowego „Bałtyk”, działającego w Centrum Kultury 105.

W programie: polskie tańce
narodowe i regionalne.
Wstęp wolny. Sala widowiskowa CK105, ul. Zwycięstwa;

— 19:00
„Noc poety, czyli wiersze i piosenki Jonasza Kofty”, Scena

na Zapleczu, reż. Zespół Bez
Jacka + Alias. Zapraszamy do
spędzenia magicznej godziny z Poetą. Odwiedzimy kabaret „Pod Egidą”, studio radiowej „Trójki”, festiwal w Opolu.
BTD, plac Teatralny 1;

fot.: Materiały promocyjne dystrybutora

fot.: Archiwum KBP

fot.: Archiwum zespołu

Kalendarium kulturalne

• „Ptaki, ptaszki i ptaszęta polne” w KBP

• Szminka Movie: „Song to Song”

11 Niedziela

13 Wtorek

— 12:00
Koncert familijny. Deszczowa piosenka, czyli uśmiech na
niepogodę. K. Starybrat – dy-

— 18:00
DKF: „Martwe wody”. Kino

rygent, I. Wyszyńska – choreograf/animator koncertów,
A. Załucka – multimedia, Orkiestra Filharmonii Koszalińskiej. Myślą przewodnią koncertu będzie pokazanie ilustracyjnych możliwości muzyki.
Publiczność pozna instrumenty
muzyczne naśladujące odgłosy
deszczu, wody i wiatru. Zobaczymy m.in. taniec parasoli i fal
morskich. Filharmonia Koszalińska, ul. Piastowska;

12 Poniedziałek
— 10:00
Finał 49. Regionalnego
turnieju recytatorskiego
„Ptaki, ptaszki i ptaszęta polne”. KBP, pl. Polonii 1;
— 17:00
Zespół Słowno-Muzyczny
Rady Osiedla „Śródmieście”,
„Witaj, ukochane lato” oraz

zaproszony zespół śpiewaczy
z Koszalina. Wstęp wolny.
Domek Kata, ul. Grodzka;

w kinie Kryterium

Kryterium, ul. Zwycięstwa;

14 Środa
— 9:00
„Księżyc nad Buffalo”, Duża

Scena, reż. J. Tomaszewicz.
To zaskakująca farsa z doborową obsada BTD, szybkie tempo,
zaskakujący finał. Jest to komedia o ludziach sceny i nie tylko.
BTD, plac Teatralny 1;
— 16:30
Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki, spotkanie komikso-

we. KBP filia nr 9, ul. Struga;

— 18:00
Szminka Movie; „Song to
Song”. To współczesne love sto-

ry rozgrywające się w świecie
muzycznej bohemy. BV i Faye
są szaleńczo zakochanymi
w sobie marzycielami. Oprócz
miłości, łączy ich pragnienie,
by zaistnieć w muzycznym
świecie. Choć drzwi do kariery może otworzyć im muzyczny
magnat Cook, intencje cynicznego biznesmena nie są do końca jasne. Kino Kryterium;

• Good Vibe Festival

• Sotei w ramach Good Vibe Festival

15 Czwartek
— 14:00-23:00
Pierwsza koszalińska Noc
Archiwów! (opis na str. 20)

Archiwum Państwowe,
ul. M. Skłodowskiej-Curie;

— 19:00
Good Vibe Festival – EABS
(koncert w hołdzie dla Krzysztofa Komedy). EABS – sied-

mioosobowy zespól jazzowy, który na przełomie maja
i czerwca wydaje debiutancki album „Repetitions (Letters
to Krzysztof Komeda)” będący hołdem dla tego znakomitego kompozytora. EABS to próba nowego podejścia do jazzu
przez pryzmat hip-hopowego
brzmienia, na którym wychowali się muzycy. Zespół okrzyknięty jako objawienie tegorocznego festiwalu Spring Break
w Poznaniu. Filharmonia
Koszalińska, ul. Piastowska;

16 Piątek
— 16:00
Stowarzyszenie Śpiewacze
„Śródmieście”: „Powitanie
Lata”. Zespół Słowno-Muzycz-

ny działający przy Radzie Osiedla Śródmieście. Wstęp wolny.

fot.: Materiały promocyjne

fot.: Materiały promocyjne

Kalendarium kulturalne

fot.: Materiały promocyjne

10-11

• III Bałtycki Konkurs Chórów

„Pomerania Cantat” w Filharmonii

17 Sobota
Domek Kata, ul.Grodzka;

— 19:00
„Księżyc nad Buffalo”, Duża

Scena. BTD, plac Teatralny 1;
— 20:00
Good Vibe Festival 2017.
Waash – w swojej muzycznej

opowieści inspiruje sie klasycznymi elektronicznymi brzmieniami z lat 80 i 90 z domieszką współczesności. Chłopaki
z wydm gustujący w rytmach
funky house i electropop. Sotei – Projekt dwóch uznanych
polskich muzyków: perkusisty
Wojtka Sobury oraz Teielte –
producenta. W lutym ukazał się
ich debiutancki album sumptem uznanej oficyny – U Know
Me Records. Flue – kwartet sidemanów, którzy stworzyli autorrski materiał nawiązujący
stylistycznie do muzyki lat 70.80. XX wieku (brudny funk,
jazz, hip hop, disco). Bilety:
15 zł dostępne: www.goodvibefestival.pl, Cafe Mondo, Variete
Muza. Teatr Variete Muza;
— 20:30
Salsoteka. Wieczór taneczny

w kubańskich rytmach
z instruktorami i parami mistrzowskimi. Kawałek Podłogi;

III Bałtycki Konkurs Chórów
„Pomerania Cantat”:
— 10:00-14:00
Przesłuchania konkursowe;
— 18:00
Koncert chórów. Wstęp wol-

ny. Filharmonia Koszalińska;
— 19:00
„Księżyc nad Buffalo”, Duża

Scena. BTD, plac Teatralny 1;
— 20:00
Good Vibe Festival 2017.
Moo Latte – komponuje i gra

na gitarze, basie, perkusjonaliach, syntezatorach, czasem nawet śpiewa. Jego rejony to soul, jazz, alternatywny
hip-hop czy tworzona w domu
elektronika. W latach 2012-14
studiował w duńskim Odense.
Później mieszkał przez prawie
rok w Reykjaviku, gdzie współpracował z lokalnymi muzykami. Bitamina – powstała
z przyjaźni i miłości do muzyki.
Słychać to w tekstach i w produkcji bitów. Bilety: 15 zł,
dostępne na www.goodvibefestival.pl, w Cafe Mondo
i Variete Muza. Teatr Variete
Muza, ul. Morska;

• 36. Koszaliński Festiwal Debiutów
Filmowych „Młodzi i Film”

18 Niedziela
III Bałtycki Konkurs Chórów
„Pomerania Cantat”:
— 10:00-12:00
Przesłuchania konkursowe;
— 14:00
Ogłoszenie wyników.

Wstęp wolny. Filharmonia
Koszalińska, ul. Piastowska;
— 19:00
„Jesteśmy na wczasach, czyli polska miłość” – spektakl

z piosenkami W. Młynarskiego, Duża Scena. BTD;

— 20:00
Stand-Up Koszalin. Info: www.

kupbilecik.pl. Kawałek Podłogi;

19
Poniedziałek

36. Koszaliński Festiwal
Debiutów Filmowych
„Młodzi i Film”.
— 19:00
Gala otwarcia. CK105;

20 Wtorek
36. Koszaliński Festiwal
Debiutów Filmowych
„Młodzi i Film”.

Pokazy konkursowe: kino Kryterium, powtórki, retrospekty-

• Koncert Ballady i Romanse

w ramach 36. KFDF „Młodzi i Film”

wy i debiuty zagraniczne: kino
Alternatywa (Koszalińska
Biblioteka Publiczna), scena
muzyczna i spotkania z aktorami: City Box. CK105, Kino
Alternatywa, City Box;
— 17:00
Krajowe Bractwo Literackie SPK. Wieczorek literacko-

-muzyczny pt.: „W poszukiwaniu kwiatu paproci”. W programie: twórczość G. Piekarewicza,
wiersze poetów „brackich”, felieton tematyczny Romka D.
– w oprawie muzycznej Józka K. i Romka Z.... Prowadzący: K. Pilecka i K. Gałkowski.
Wstęp wolny. Klub Osiedlowy
„Nasz Dom”, ul. Zwycięstwa;
— 22:00
Koncert Ballady i Romanse,
Scena Muzyczna MiF.

Wstęp wolny. City Box,
Rynek Staromiejski;

21 Środa
36. Koszaliński Festiwal
Debiutów Filmowych
„Młodzi i Film”.

Pokazy konkursowe: kino Kryterium, powtórki, retrospektywy i debiuty zagraniczne: kino

fot.: Piotr Porebsky

fot.: Materiały promocyjne

Kalendarium kulturalne

• Koncert Baasch

w ramach 36. KFDF „Młodzi i Film”

Alternatywa (KBP), scena muzyczna i spotkania z aktorami:
City Box. CK105, Kino Alternatywa, City Box;
— 22:00
Koncert Baasch, Scena
Muzyczna MiF. Wstęp wolny.

City Box, Rynek Staromiejski;

22
Czwartek

36. Koszaliński Festiwal
Debiutów Filmowych
„Młodzi i Film”.

CK105, Kino Alternatywa,
City Box;

— 21:00
Koncert Łąki Łan, Scena
Muzyczna MiF. Wstęp wolny.

City Box, Rynek Staromiejski;

23 Piątek
36. Koszaliński Festiwal
Debiutów Filmowych
„Młodzi i Film”.

City Box. CK105, Kino
Alternatywa, City Box;

— 21:00
Koncert Natalia Przybysz, Scena Muzyczna MiF. Wstęp wolny.

City Box, Rynek Staromiejski;

Kalendarium kulturalne

• KMW: „Nazywam się Cukinia”

w ramach 36. KFDF „Młodzi i Film”

fot.: Materiały promocyjne

fot.: Materiały promocyjne PM

fot.: Materiały promocyjne dystrybutora
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• Bezpieczne wakacje w Pałacu Młodzieży

• Paweł Orkisz w Domku Kata

36. Koszaliński Festiwal
Debiutów Filmowych
„Młodzi i Film”.
— 20:00
Gala zakończenia. Filharmonia;
— 20:00
Drum Off, koncert perkusyjny.

tanecznych, szachowych
i innych. Pałac Młodzieży,
ul. Bogusława II;

25 Niedziela

li nastrojowe ballady o miłości
w wykonaniu P. Orkisza z zespołem. Talent oraz jego sceniczna ekspresja, bogaty repertuar i niepowtarzalna barwa
głosu uczyniły z artysty jednego z czołowych przedstawicieli nurtu ambitnej piosenki literackiej. Jego artystyczną osobowość ukształtowała fascynacja
najbardziej znaczącymi zjawiskami muzycznymi XX wieku..
W programie znajdą się nastrojowe ballady o miłości, tęsknocie, marzeniach – w większości autorstwa P. Orkisza. Bilety:
20 zł do nabycia w biurze teatru. Domek Kata. ul. Grodzka;

24 Sobota

— 12:00
Kino Małego Widza: „Nazywam się Cukinia” (bezpłatny

pokaz w ramach 36. Koszalińskiego Festiwalu DebiutówFilmowych „Młodzi i Film”). Kino
Kryterium, ul. Zwycięstwa;
— 19:00
„Rewolta”, Prapremiera. Scena

na Zapleczu. Autorka: A. Birch,
reż.: F. Gieldon, przekład: K. Kapralska, F. Gieldon, kostiumy: K. Sankowska, obsada:
Ż. Gruszczyńska-Ogonowska,
Ż. K. Kurcewiczówna, B. Niedziela, A. Podgórzak, K. Ulicka-Pyda, D. Mrozowska,M. Borchardt, A. Czerwiński, A. Paczesny. Co się kryje za słowem? Czy
to jedynie sposób komunikacji?
Czy znajduje się tam coś o wiele głębszego? Opresja tak głęboko zakorzeniona, że nie znajduje już możliwości jakiegokolwiek
ratunku czy naprawy. Potrzebny
jest bunt, który poprowadzi do
zaprzeczenia i działania... BTD;

Pojedynki, improwizacje, duety
perkusyjne. Kawałek Podłogi;

— 19:00
„Rewolta” – Scena na Zaple-

czu. BTD, plac Teatralny 1;

26 Poniedziałek
Rękodzielnicze Warsztaty
Etnograficzne
10:00-13:00 – dla seniorów.

Muzeum, ul. Młynska;

— 10:00
Bezpieczne wakacje. Propo-

nujemy udział w zajęciach
plastycznych, teatralnych,
muzycznych, technicznych,

29 Czwartek
— 19:00
Teatr Propozycji „Dialog”:
Koncert „Nad nami noc”, czy-

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

Kalendarium kulturalne

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. 10:0017:00. 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.: 9:00-15:00
wt.: 9:00-19:00
sob.: 9:00-15:00

Bałtycki Teatr Dramatyczny
pl. Teatralny
tel. 94 342 22 67, 515 530 253
oraz 502 341 700
Kasa teatru czynna:
pn.-pt. godz.: 8:00-19:00
sob. i niedz.: 13:00-19:00
oraz 2 godziny
przed spektaklem.
Filharmonia Koszalińska
im. Stanisława Moniuszki
ul. Piastowska 2
Kasa biletowa:
tel. 94 342 62 20
pn.-czw.: 11:00-15:00
pt.: 13:00-17:00,
oraz godzinę przed koncertem.
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

Pomysły
na kulturę
Koszalinianie coraz chętniej ujawniają swoje pomysły dla miasta. Kolejna edycja konkursu „Start-Up
Kultura” zorganizowanego przez Centrum Kultury
105 w Koszalinie zebrała 21 projektów, z których jurorzy wybrali dziewięć. Otrzymają one dofinansowanie.
Gry i zabawy w dawnym Koszalinie – pomysł ma za
zadanie przybliżyć historię miasta oraz zachęcić rodziny do wspólnych gier i zabaw na świeżym powietrzu, aktywności intelektualnej i ruchowej.
Irracjonalny Model Prowokowania Rutynowych
Oklasków – impreza o charakterze teatralno-kabaretowym, która ma szansę stać się cykliczną. W IMPRO
uczestnicy/aktorzy grają bez przygotowanego wcześniej scenariusza.
Koszalińskie Targi Książki – wydarzenie, które gwarantuje bezpośredni kontakt wytwórców i użytkowników książek. Miejsce, gdzie tworzy się koncepcja
promocji czytelnictwa u podstaw.

Poza granicami, weekendowe spotkania teatralno-muzyczne o tematyce migracji – warsztaty dla zainteresowanych tematyką migracji, którzy chcieliby
zmierzyć się z nią poprzez formę teatru muzycznego
i fizycznego.
Warsztaty Barwierstwa i Skryptorium – pokażą metody, którymi posługiwano się w wiekach średnich
chcąc przygotować materiał na ubiory lub napisać list.
Uczestnicy będą mogli zobaczyć jak żyło się w średniowiecznym Koszalinie.
Warsztaty kreatywnego pisania – koszaliniane będą
mieli możliwość zdobycia podstawowych umiejętności związanych z redagowaniem krótkiego tekstu, jak
również nauczą się łączenia tego tekstu z ciekawą grafiką.
Od Juniora do Seniora – impreza z okazji 10-lecia zespołu Zacisze, Dnia Matki, Dnia Dziecka z udziałem
kilku zespołów.
Photo story – multimedialne prezentacje fotografii
– uczestnicy mogą opowiedzieć i pokazać na swoich
fotografiach krótką historię, którą udało im się zarejestrować dzięki swojej fotograficznej pasji.
Poezja na wesoło, czyli... Poetycka potyczka na kanwie boksu – jest to pojedynek koszalińskich poetów
na słowa. Tymi słowami są ich utwory dobrane tematycznie. Całość przedstawiona jest w formie walki
bokserskiej. ■ (RC)

Polecamy kultura

Bałtyk tańczy
od 30 lat

fot. Archiwum zespołu

Zespół Tańca Ludowego Bałtyk to prawdziwa
chluba Centrum Kultury 105. Powstał w 1987 roku
jako Dziecięcy Zespół Pieśni i Tańca „Mały Bałtyk”.
Jego założycielem i choreografem od początku jest
Bernadetta Durbacz, była tancerka istniejącego wówczas Zespołu Pieśni i Tańca „Bałtyk”. Przez wiele lat
„Mały Bałtyk” działał jako młodszy „brat” zespołu „Bałtyk” prowadzonego przez Jarosława Wojciechowskiego.
Od 2007 roku zespół funkcjonuje pod nazwą Zespół Tańca Ludowego „Bałtyk”. Aktualnie w zespole tańczy ponad 30 osób – uczniowie, studenci i osoby dorosłe. Łączy ich wspólna pasja promowania
polskiego folkloru, który stanowi element naszej narodowej tożsamości. W repertuarze „Bałtyku” znajdują się polskie tańce narodowe (polonez, mazur, kujawiak, oberek i krakowiak) oraz tańce ludowe z wielu regionów Polski.
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Zespół posiada bogato zdobione oryginalne kostiumy ludowe, każdy taniec prezentowany jest w innym stroju, odpowiednim dla danego regionu.
Tancerze koncertowali w wielu krajach Europy i Azji. Polskie tańce w ich wykonaniu mieli okazję podziwiać widzowie z Austrii, Białorusi, Bułgarii, Czech, Francji, Grecji, Holandii, Hiszpanii, Łotwy,
Macedonii, Niemiec, Turcji, Włoch i byłej Jugosławii.
„Bałtyk” jest laureatem wielu krajowych i międzynarodowych festiwali folklorystycznych, za zasługi w upowszechnianiu polskiej kultury ludowej otrzymał dyplom ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Jest wielokrotnym laureatem województwa
zachodniopomorskiego w kategorii zespołów tańca
ludowego.
Bierze udział w widowiskach, koncertach i festiwalach oraz uczestniczy w akcjach charytatywnych
na rzecz dzieci, ludzi starszych, niepełnosprawnych
i przebywających w domach opieki i domach seniora.
W koncercie jubileuszowym z okazji XXX-lecia
istnienia, Zespół Tańca Ludowego „Bałtyk” zaprezentuje fragmenty swojego bogatego repertuaru. ■ (KG)
10 czerwca, koncert Jubileuszowy z okazji XXX-lecia Zespołu Tańca Ludowego „Bałtyk”, godz. 17:00.
Wstęp wolny. Sala widowiskowa CK105;
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fot. Tomasz Tukajski

Marzenia
i dorosłość

▴ Nikola Jakubowska

Czy można radować się nadchodzącymi wakacjami, a jednocześnie odczuwać nutę smutku, która
wybrzmiewa właśnie dlatego, że wakacje coraz bliżej?
Można… zwłaszcza, gdy się jest maturzystą, który po
latach nauki rusza w dorosłość, by realizować marzenia. W tym samym czasie jednak opuszcza on kolegów ze szkolnej ławy i wychowawców, którzy przez
lata mu towarzyszyli. Ambiwalencja ta co roku towarzyszy też podopiecznym i instruktorom Pałacu Młodzieży. Dlaczego? Bo placówka nasza, to nie tylko nauka i rozwijanie talentu, ale również przyjaźnie trwające przez lata.
Na zajęciach prowadzonych przez Elżbietę Malczewską-Giemzę nie można się nudzić. Mistrzowska
dykcja, tekst w małym palcu i scena to rzeczywistość,
w której świetnie odnajdują się podopieczne z Teatru
Anonim: Agnieszka Rok, Karina Maria Giemza,
Agata Czaplicka, Kasia Adamowicz, Mariya Kuzyan, Martyna Foland i Wiktoria Rudzińska. Dziewczyny w tym roku idą na studia, opuszczają więc Pałac Młodzieży. Czas spędzony razem owocował wieloma spektaklami, np. „Siedem grzechów głównych”.
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▴ Łucja Szarek
Pałacowe aktorki brały też udział w konkursach indywidualnych. Wspomnijmy sukcesy Kariny Marii
Giemzy, finalistki Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego w Ostrołęce, w tym roku zaś zwyciężczyni
eliminacji wojewódzkich Ogólnopolskiego Konkursu
Recytatorskiego w Szczecinie i niebawem reprezentantki naszego województwa w eliminacjach ogólnopolskich. Trzymamy kciuki za dalszą drogę poprzez
marzenia!
Równie wspaniałymi sukcesami poszczycić
się może Nikola Jakubowska, która uczy się śpiewu u Małgorzaty Orłowskiej. Wyróżnienie w eliminacjach Międzynarodowego Festiwalu Kolęd oraz
nominacje do finałów Wojewódzkiego Przeglądu Solistów i Zespołów Estradowych i XIX Konkursu „Każdy może śpiewać” to pierwsze kroki, wiodące w dorosłą drogę kariery, marzeniem Nikoli jest bowiem praca w teatrze muzycznym.
Muzyczna pasja przywiodła do Pałacu Młodzieży też Łucję Szarek, uczącą się gitary u Zbigniewa
Dubielli od 12 lat. W tym czasie Łucja zdobyła m.in.
II miejsce na XIV Ogólnopolskim Konkursie Gitarowym w Olsztynie i Grand-Prix na XVIII Rejonowym
Przeglądzie Muzyki Gitarowej w Słupsku. Jednak największe uznanie swego instruktora zdobyła przed
dwoma laty, gdy „Pożegnanie Ojczyzny” Ogińskiego
przygotowała na pamięć w cztery dni! Teraz czekają
Łucję studia zagraniczne. Życzymy wielu sukcesów!
Marzenia czekają, by je spełniać, idźcie więc
w świat, pamiętając o miejscu, gdzie przez lata byliśmy razem.
Wychowawcy z Pałacu Młodzieży
w Koszalinie
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Sezon artystyczny 2016/17 rozpoczął się we wrześniu ubiegłego roku obfitował w wiele niezapomnianych wydarzeń. Koncerty symfoniczne, kameralne,
familijne, rozrywkowe i wiele innych dawały mieszkańcom Koszalina możliwość udziału w niezapomnianych spotkaniach ze światem muzyki. Podczas
występów z Orkiestrą Filharmonii Koszalińskiej gościliśmy wiele znanych i uważanych za światowej sławy dyrygentów i solistów. Pierwszym dyrygentem gościnnym i konsultantem artystycznym w tym sezonie
był maestro Massimiliano Caldi. Dzięki współpracy z tak niezaprzeczalnie wybitną osobowością oraz
ciężkiej pracy, muzycy rozwijają swoje umiejętności,
co potwierdzają inni dyrygenci, mający przyjemność
prowadzić koszalińską orkiestrę.
W ostatnim koncercie abonamentowym w dniu
9.06.2017 r. o godz. 18:30 zaprezentujemy Państwu
program oparty na kompozycjach G. Rossiniego, W.
A. Mozarta i J. Haydna. Prawdziwym „rarytasem” będzie tego dnia koncert na 3 fortepiany. Maestro wystąpi w podwójnej roli dyrygenta i pianisty, a przy
dwóch pozostałych fortepianach zasiądą Emilian Madey i Michał Drewnowski. Obydwaj soliści są dobrze
znani w całej Europie i chętnie zapraszani do współpracy przez zagraniczne orkiestry. Pełne informacje o koncercie znajdą Państwo w książce programowej powstałej przy współpracy uczniów Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych im. Grażyny Bacewicz
w Koszalinie. Są oni autorami opisów dzieł muzycznych, które zabrzmią podczas koncertu. Zamieszczone prace zostały wyłonione w ramach konkursu
szkolnego, któremu patronował dyrektor Filharmonii
Koszalińskiej – Robert Wasilewski.
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Zakończenie sezonu
artystycznego

Zapraszamy także na inne nasze wydarzenia:
11 czerwca – koncert familijny „Deszczowa piosenka, czyli uśmiech na niepogodę” w ramach Familijnego Parku Sztuki;
15 czerwca – koncert jazzowy w hołdzie dla Krzysztofa Komedy – zespół EABS;
17-18 czerwca – przesłuchania konkursowe i koncert
chórów w ramach III Bałtyckiego Konkursu Chórów
„Pomerania Cantat”.
Strona przygotowana
przez Filharmonię Koszalińską
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Piknik rodzinny, czyli
Noc Archiwów po raz pierwszy

W tym roku, specjalnie dla Państwa, Archiwum
Państwowe w Koszalinie odłącza się od dorocznej
Nocy Muzeów na rzecz… Nocy Archiwów! 15 czerwca 2017 stanie się nowym, ważnym punktem na mapie koszalińskiej kultury i rozrywki. Wybór tej daty
jest szczególnie ważny ze względu na obchody Międzynarodowego Dnia Archiwów, przypadającego na
9 czerwca, oraz na uroczystości Bożego Ciała, które
odbędą się tego dnia w Koszalinie oraz w całej Polsce.
Wspólnie z Akcją Katolicką przy parafii Najświętszej
Marii Panny w Koszalinie, CK105, Starostwem Powiatowym oraz Urzędem Miejskim w Koszalinie zapraszamy Państwa na pełną gamę atrakcji dla całej rodziny. Pierwsza koszalińska Noc Archiwów rozpocz-

nie się paradą zabytkowych pojazdów stowarzyszenia
Klasyczny Koszalin. Około godz. 14 parada wyruszy
spod Parafii pod wezwaniem Podwyższenia Krzyża
Świętego w Koszalinie (ul. Franciszkańska 1), przejeżdżając przez centrum aż do Archiwum Państwowego
przy ul. M. Skłodowskiej-Curie, gdzie czekają na Państwa wyjątkowe atrakcje przygotowane przez Koszalińską Kampanię Rycerską, Stowarzyszenie Eksploracyjno-Odkrywcze, Towarzystwo Koszalińskiej Kolei
Wąskotorowej, Akademicki Klub Szachowy Hetman,
Stowarzyszenie Perun oraz wielu innych. W programie znajdziecie Państwo m. in. warsztaty czytania
dawnego pisma przygotowane przez pracowników
Archiwum Narodowego w Krakowie, warsztaty genealogiczne i kaligraficzne, warsztaty konserwacji i digitalizacji pt.: „Zachować historię... Ale jak?”, wystawę
Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych pt.: „Pamięć świata”; wystawę AP w Poznaniu i AP w Lesznie
pn.: „Cudze chwalicie, swego nie znacie... czyli skarby
światowego dziedzictwa w polskich archiwach – Akta
Braci Czeskich”, wystawę samochodów kolekcjonerskich, rozgrywki szachowe, stanowisko bookcrossingowe, a także pierwsze Koszalińskie Targi Książki, zdobywcę dotacji CK105 w ramach drugiej edycji
programu „Start-Up Kultura”. Nasz bogaty program
zakończy wspólne biesiadowanie przy ognisku oraz
wyjątkowy pokaz ognia wykonany przez grupę Fire
Show.
Prawda, że bogaty program? A to jeszcze nie
wszystko! 15 czerwca odwiedźcie Archiwum Państwowe w Koszalinie i przekonajcie się, jak ogromny
potencjał tkwi w regionalnej składnicy akt i fascynujących historii.
Strona przygotowana
przez Archiwum Państwowe w Koszalinie

3 czerwca ruszy największa rekreacyjna impreza
Radia Koszalin, czyli Biegiem Po Zdrowie. Ósma edycja odbędzie się pod hasłem „Naturalnie, Biegam!”
Start zaplanowano na godzinę 12:00 sprzed siedziby
Polskiego Radia Koszalin, metę zaaranżowano na terenach Wodnej Doliny.
Historia tego corocznego biegu sięga maja 2010
roku. Wtedy to po raz pierwszy koszalinianie wzięli udział w „Biegu Śniadaniowym”. W imprezie, która
była jednocześnie deklaracją poparcia dla Transplantologii – biegliśmy pod hasłem „Przeszczep dalej”,
a na starcie stanęło blisko 3500 osób. Każdego roku radiowej imprezie przyświeca inny cel i hasło. Pod hasłem „Biegam, nie palę” bawiło się w 2011 roku cztery
tysiące mieszkańców Koszalina i regionu. „Żyj zdrowo, Żyj ekologicznie”, przyniosła kolejny rekord frekwencji – pobiegło wtedy 4200 osób, a kolejnych 1000
czekało na mecie. Podczas czwartej edycji akcji organizatorzy przeprowadzili zbiórkę krwi, której udało
się zebrać 18 litrów – zgodnie z hasłem imprezy, które
brzmiało „Bieganie mamy we krwi”. Sukces dotychczasowych edycji imprezy, stanowił zachętę, aby raz
jeszcze zmobilizować koszalinian do wspólnego wysiłku.
„Naturalnie, biegam!” to motto tegorocznej imprezy, a sama inicjatywa to jedyne takie przedsięwzięcie w Koszalinie, nawiązujące w swojej konwencji do
popularnych „Biegów Śniadaniowych”, których inicjatorem jest Bogusław Mamiński. Wszyscy zawodni-
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Po zdrowie
do Wodnej Doliny
cy uczestniczący w biegu wygrywają – przede wszystkim zdrowie, bo właśnie tę wartość bieg chce propagować. Idea biegu nie zakłada rywalizacji o miejsca
w poszczególnych kategoriach, tylko wspólny ruch na
świeżym powietrzu.
Aby wziąć udział w akcji Biegiem Po Zdrowie
należy zapisać się do udziału w biegu i odebrać kartę startową. Zapisy uczestników będą przyjmowane w dniu startu od godziny 9:00 do 11:45 oraz w tygodniu poprzedzającym akcję, w siedzibie Polskiego
Radia Koszalin przy ulicy Piłsudskiego 41. Bieg poprzedzony zostanie konkursem, w którym słuchacze
będą mieli szansę wygrać sportowe buty, w których
oczywiście pobiegną 3 czerwca! Każdy uczestnik, który ukończy bieg, po oddaniu na mecie karty startowej
otrzyma nagrodę w postaci torby ze zdrowym śniadaniem.
Na mecie na uczestników będą czekać konkursy i zabawy z niespodziankami. Nie zabraknie także
dobrej muzyki. Dodatkową zachętą, która nakłonić
ma mieszkańców do wspólnego wysiłku, będą nagrody rozlosowane między uczestnikami oraz specjalny
prezent dla najliczniej reprezentowanej szkoły. ■ (RB)
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Gwardia Koszalin
— piłka nożna
— 3.06
III liga Gwardia Koszalin
– Górnik Konin,

bilety: 8 zł, 5 zł, Stadion
Gwardia przy ul. Fałata 34;
— 10.06
III liga Pogoń Lębork
– Gwardia Koszalin;
— 15.06
III liga Gwardia Koszalin
– Chemik Bydgoszcz,

Piłka ręczna
— 15.06
Spotkanie w ramach
eliminacji do Mistrzostw
Świata w piłce ręcznej kobiet

pomiędzy drużynami
narodowymi Polski i Rosji.
Hala Widowiskowo-Sportowa, ul. Śniadeckich;

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

Biegi

Bałtyk Koszalin
— piłka nożna

odbędzie się pod hasłem
„Naturalnie, Biegam!”
Start sprzed siedziby Polskiego Radia Koszalin, meta
na terenach Wodnej Doliny;

—18.06
III liga Bałtyk Gdynia
– Gwardia Koszalin;

— 3.06
Ina Goleniów
– Bałtyk Koszalin;
— 7.06
Bałtyk Koszalin
– Astra Ustronie Morskie,

Stadion KS Bałtyk,
ul. Andersa;
— 10.06
Bałtyk Koszalin
– Hutnik Szczecin,

Stadion KS Bałtyk,
ul. Andersa;
— 17.06
Dąb Dębno
– Bałtyk Koszalin;

— 3.06, godz. 12:00
Rekreacyjny bieg Radia
Koszalin – Biegiem
Po Zdrowie. Ósma edycja

— 22.06
Leśna Piątka 2017 #2/3.

Dystans: 5 km Opłaty:
bieg darmowy. Start
na parkingu leśnym
na Górze Chełmskiej;

— 24.06
Leśna Piątka ULTRA 2017.

Dystans: 12 godzin.
Opłaty: sztafety – od 40 zł/
os., indywidualnie – od
50 zł. Start na parkingu
leśnym na Górze
Chełmskiej;

Piechurzy
z lilijką
Można zauważyć z pewnym żalem, że dzisiejsze harcerstwo nie ma już tej siły oddziaływania jak
kiedyś, mimo że drużynowi starają się być na bieżąco z nowościami tego świata. Najważniejsze jest to,
że harcerze nie zniknęli, a w koszalińskim hufcu jest
ich około pięciuset. Jednym z przejawów ich aktywności jest działający już 38 lat, Harcerski Klub Turystyki Pieszej PTTK „Sezam” im. A. Kamińskiego. Wszystko zaczęło się w Zespole Szkół Rolniczych
w Boninie. Założyciele wygrali kilka rajdów PTTK
i z czasem sami zaczęli organizować własne. W tym
roku po raz trzydziesty ósmy odbędzie się wysoko kwalifikowany nocny rajd pieszy „Sezam, jesień
i ty” i po raz trzydziesty drugi, harcerski zlot pieszy „Z piosenką w plecaku”. Klub od lat organizuje też obozy wędrowne w górach. W 1984 roku wziął
udział w Marszu Pokoju z Kołobrzegu do Chełma Lubelskiego. Dwa miesiące wędrówki naprawdę
można było poczuć w nogach.
W czasie tych lat przez „Sezam” przewinęło się
kilka tysięcy osób. Część z nich z działalności w harcerstwie wyniosła trwałe zainteresowania, np dwóch
wychowanków do dzisiaj uprawia ultramaratony górskie, inni wspinaczki skałkowe, a jeszcze inni
krótkofalarstwo. Dzisiaj zachęcić i zatrzymać młodego człowieka jest trudniej. – To co robimy wymaga wysiłku, a dzisiejszy świat uczy nas, że dostajemy
wszystko od razu – mówi Piotr Arnold, prezes klu-
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bu. – Jednak z doświadczenia wiem, że im trudniejsza rzecz do zrobienia, tym większe wywołuje zaangażowanie. To niewątpliwie nasza siła. Drugą są ludzie z pasją.
Najwięcej pracy i mobilizacji jest przy organizacji
dwóch sztandarowych imprez, a także w rywalizacji
na imprezach ogólnopolskich – w tym roku zajęliśmy
drugie miejsce w prestiżowym rajdzie Arsenał, wcześniej byliśmy tam laureatami 17 razy – śmieje się Alicja Taraba, wieloletnia drużynowa, obecnie instruktor klubu. – Kolejnym ważnym dla nas miejscem jest
trudny technicznie i harcersko Rajd Świętokrzyski,
w którym także od wielu lat uczestniczymy i dwukrotnie przywieźliśmy stamtąd Puchar Naczelnika ZHP.
Nowym pomysłem na inspirowanie młodych
ludzi, jest udział w Miedzynarodowym Zlocie Skautowym, gdzie mają szansę dowiedzieć się jak wygląda harcerstwo w innych krajach, nie tylko europejskich, i stwierdzić czy sami dobrze propagują skauting.
Na koniec najważniejsze umiejętności, które
kształtuje harcerstwo (gdyby ktoś nie wiedział): odpowiedzialność (za ludzi, rzeczy i siebie), odwaga (do
robienia rzeczy ważnych), organizacja (czasu, imprez), dobre kontakty międzyludzkie.
„Sezam” czeka na chętnych w każdy piątek od
17:00, w swojej harcówce przy ul. Hanki Sawickiej
8d. ■ (KG)
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